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Úřad městyse informuje...
Výpis usnesení z Rady
č. 20/2018 ze dne 24. 10. 2018
RMZ schvaluje:
- poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2019 Domu kněžny
Emmy, domovu pro seniory, Neratovice, Kojetická 1414,
k úhradě části provozních nákladů vynaložených na pobyt
občanů Zlonic ve výši 5 000 Kč.

Výpis usnesení z Rady
č. 21/2018 ze dne 7. 11. 2018
RMZ schvaluje:
- spolku Občané Tmáně proplacení akce “Dýňování 2018” ve výši
3 058 Kč;
- složení inventarizačních komisí pro rok 2018;
- Českému rybářskému svazu MO Šlapanice se sídlem ve
Zlonicích bezplatný pronájem KC Zlonice na dny 19. 1., 9. 2.,
16. 2. a 9. 3. 2019;
- bezplatné zapůjčení stanu a setů na rybářské závody pro děti
MŠ a ZŠ a pro seniory z pečovatelských domů ve dnech: 25.- 28.
4. 2019, 2. 6., 12.- 16. 9. 2019;
- Smlouvu na obstarání věci na rok 2019 mezi Eugenií Sychrovskou, Na Bouchalce 398, Buštěhrad a Městysem Zlonice – Psí
útulek Bouchalka za 20 Kč na obyvatele, tj. celkem na částku 44
840 Kč.
Usnesení z ustavujícího Zastupitelstva
městyse Zlonice, konaného dne 1. 11. 2018
v Památníku Antonína Dvořáka ve Zlonicích
Usn.č. 1
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje zapisovatelkou paní
Štroblovou Dagmar.
Usn.č.2
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje ověřovateli zápisu pány
Čížka Rudolfa st. a Šafnera Ladislava.
Usn.č. 3
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje doplnění programu o
body 19 - Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti k uložení telefonního kabelu do pozemku ve
vlastnictví městyse při rekonstrukci silničního mostu u náměstí a
dále o bod 20 - Schválení zástavního práva k pozemku parc.č. st.
183/5 se stavbou s č.p.283 v k.ú.Zlonice.
Usn.č.4
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje Program ustavujícího
zasedání i s doplněnými body 19 a 20.
Usn.č. 5
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje, aby volební a
návrhová komise pracovala jako jeden orgán.
Usn.č. 6
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje složení volební a
návrhové komise: předseda: Bc.Kratochvíl Martin, členové:
Průšová Zdeňka, Kopecký Jakub,DiS.
Usn.č. 7
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje jednoho uvolněného
zastupitele/zastupitelku pro výkon funkce starosty.
Usn.č. 8
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje funkci místostarosty/místostarostky jako neuvolněnou v počtu mandátů –
jeden.

Usn.č. 9
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje do funkce starosty
Městyse Zlonice pana Antonína Chocholu.
Usn.č. 10
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje do funkce místostarostky Městyse Zlonice paní Bc. Radku Kotěrovou.
Usn.č. 11
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje, aby Rada městyse
Zlonice pracovala v počtu 5 členů.
Usn.č. 12
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje volbu tří členů rady ve
složení: Smetana Tomáš,DiS, Jirásek Ladislav a Imbr Zdeněk.
Usn.č. 13
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje odměnu pro neuvolněného místostarostu ve výši 27 613 Kč.
Usn.č. 14
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje odměny pro neuvolněné zastupitele následovně:
- neuvolněný člen rady – odměna ve výši 5 000 Kč,
- neuvolněný předseda výboru nebo komise – odměna ve výši
2 500 Kč,
- neuvolněný člen výboru nebo komise – odměna ve
výši 1 500 Kč,
- neuvolněný člen zastupitelstva – odměna ve výši 1 000 Kč.
Usn.č. 15
Zastupitelstvo městyse Zlonice uděluje právo užívat závěsný
státní znak zastupitelům Lence Slavíkové a Tomášovi Smetanovi,DiS.
Usn.č. 16
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje Smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
„stavbu č. IZ-12-6001034/VB/1 Zlonice Dvořákova mostek přel.
kNN“ za jednorázovou náhradu ve výši 9 900 Kč bez DPH mezi
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín-Podmokly a Městysem
Zlonice, Nám. Pod Lipami 29, 273 71 Zlonice.
Usn.č. 17
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje Smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti na přeložku MET kabelů za
jednorázovou náhradu 1 000 Kč mezi Českou telekomunikační
infrastrukturou a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 a Městysem
Zlonice, Nám. Pod Lipami 29, 273 71 Zlonice.
Usn.č. 18
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje Smlouvu o zastavení
nemovitosti č. ZN/0582954129/LCD na parc.č. 183/5 s č.p. 283
v k.ú. Zlonice mezi Českou spořitelnou, a.s., Praha 4 Olbrachtova
1929/62, 140 00 Praha 4, Městysem Zlonice, Nám. Pod Lipami 29,
273 71 Zlonice a Bytovým družstvem FROPE, Pippichova 283, 273
71 Zlonice.

UPOZORNĚNÍ!
avodaje
Redakční rada Zlonického zpr
odu vánočních a
upozorňuje občany, že z dův
věrka příspěvků
novoročních svátků bude uzá
12.2018!!!!
na leden 2019 již ve středu 12.
ději v pátek
Zpravodaj bude vydán nejpoz
hopení a přejeme
21.12.2018. Děkujeme za poc
pohodový čas adventní.

Škola, školka...
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné přihlášky k vítání občánků, nebyl vypsán do konce roku 2018
žádný termín.
Chtěla bych znovu upozornit rodiče nově narozených dětí, že pokud máte zájem o vítání občánků, musíte
sami vyvinout snahu a přihlásit se tím, že vyplníte přihlášku, která je umístěna na našich stránkách
www.zlonice.cz. V přihlášce uvedete na sebe kontakt, na který vám bude oznámen termín konání spolu
s pozvánkou. Vítání občánků se koná při naplnění minimálního počtu 6 dětí a to 3 – 4x do roka. Nejbližší
termín by mohl být v únoru 2019 dle počtu nahlášených dětí.
Přeji všem krásný předvánoční čas.
<<Štroblová Dagmar, matrikářka>>

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Školka, to jsou hlavně děti, to je víc než samozřejmé!
Vše se zde „točí“ okolo toho, aby o ty malé bylo po
všech stránkách postaráno, aby byly denně uspokojovány všechny jejich potřeby, aby byla všestranně
rozvíjena jejich osobnost…zkrátka aby byly celkově,
jak se říká, v pohodě.
Abychom ale všechno toto mohli dětem zajistit, je
nutná i těsná spolupráce s rodiči. Vždyť co by bylo
platné všechno naše snažení, kdybychom neměli
podporu těch, kteří nám denně svěřují to nejcennější,
co v životě mají?! Proto se v naší mateřince neustále
snažíme o budování vzájemné důvěry mezi školkou
a zákonnými zástupci dětí. A snad se nám to i daří,
protože „dospěláci“ jsou většinou vstřícní a ochotní,
čehož si velmi vážíme.
K setkávání máme spoustu příležitostí, a to nejen při
každodenním styku při předávání dětí, ale pořádáme
i různé akce, kam rodiče zveme a kde jsou vždy vítáni.
Ať už jsou společná tvořivá odpoledne, která se
konají nejméně 4x do roka, vánoční besídky za účasti
rodinných příslušníků, každoroční červnové rozloučení s předškoláky… Ale maminky využívají i možnosti
zapojit se do dění ve školce například vytvářením
kostýmů na školní slavnosti, jako je karneval, „čarodějnice“ apod. Někteří tatínkové nám zase neváhají
pomoci drobnou opravou hraček nebo zařízení,
spousta rodičů nám pomáhá doplňovat zásoby papírů
na kreslení a jiného výtvarného materiálu…
Samozřejmostí je i možnost konzultací s učitelkami,
pokud se rodiče chtějí zeptat např. na chování dítěte
nebo pokud potřebují odbornou radu či pomoc. Ale
i my od nich potřebujeme často informace o jejich
dítěti, abychom mohli společně najít optimální
způsob, jak vyřešit určitý momentální „problém“, který
se, samozřejmě, občas objeví.
Vše je tedy založeno na vzájemné informovanosti,
důvěře, respektu, komunikaci a spolupráci. Jedině tak
lze totiž zajistit, aby předškolní zařízení plnilo bezezbytku svůj účel… aby se v něm děti cítily bezpečně,

rozvíjely zde svoje schopnosti a odcházely od nás
dobře připraveny pro život.
Všem vstřícným, chápavým a ochotným rodičům,
kteří svěřují svoje děti zlonické mateřince, patří náš
velký dík!
<<Dana Košťálová>>
PROJEKTOVÁ VÝUKA KE 100. VÝROČÍ VZNIKU
REPUBLIKY
V neděli 28. října si celá naše republika připomněla
významné historické výročí – 100 let vzniku
Československa. Ani my, žáci
a paní učitelky 0. – 4. ročníku,
jsme nezůstali s rukama v klíně.
Ve čtvrtek 1. 11. 2018 ve škole na
děti čekala projektová výuka
zaměřená právě k tomuto
historickému výročí. Byla to
jedinečná příležitost vedoucí
nejen k posílení výchovy
k občanství, ale i ke společenské
aktivitě. Žáci i paní učitelky přišli
v dobovém oblečení. Celý
projekt byl slavnostně zahájen
na sále školy, kde nás proslovem
přivítal T. G. Masaryk (náš pan
ředitel). Přiblížil nám vznik a počátky republiky, vyzdvihl její význam i význam nás všech. Setkání jsme
zakončili společným zpěvem naší státní hymny. Žáci
pak prošli různými aktivitami. Malovali státní vlajku,
státní znak i náš národní strom… Mohli se posadit do
staré lavice, dozvěděli se, co je to kalamář, čím se
tehdy psalo a také si vyzkoušeli krasopis. Paní učitelky
nezapomněly na mravní výchovu, hodnocení,
vysvědčení, žáci hledali rozdíly mezi tehdejší a dnešní
dobou. Na chviličku jsme si v tento den připomněli
onu dobu a vyzkoušeli si, jak se učilo za starých časů.
Vrátili jsme se totiž do let dřívějších a společně jsme
zakusili klasickou školu téměř se vším všudy.
<<Mgr. Iva Šedová>>
ZLONICKÝ ZPRAVODAJ

Z kroniky...
VYPRÁVĚNÍ O ZLONICÍCH
podle podkladů Jul. Šváchy
PLOVÁRNA VE ZLONICÍCH
První návrh na zřízení plovárny (tehdy se užívaly i
termíny koupadlo nebo koupelna) podal na schůzi
obecního zastupitelstva 18. 1. 1907 lékárník Bavlnka.
Přimlouval se i Vojtěch Marvan. O pozemku se
jednalo s p. Lindou, farářem, pí Bendlovou
a p. Dragounem.
Další zmínka je až 30. 4. 1913. Pak zvolena komise: Jan
Männl, architekt Faigl, V.Řimovský, farář Josef Jaška,
starosta a Čeněk Dragoun.
Dne 25. 10. 1913 se na zastupitelstvu řeší nápad, jestli
by nebylo lepší zřídit rybník, protože náklady na
plovárnu by byly 8 - 10 tisíc K.
Dne 17. 1. 1914 předložil arch. Faigl plánek "koupadla"
na farské louce a sdělení, že voda by se nebrala
z potoka, ale z pozemku pí. Živsové - proto jsou
projektovány drenáže přes pozemky p. Prajbiše
a Jonáka.
Názory se stále rozcházely i 29. 1. 1914 - na pozemek,
zřízení rybníku nebo přehrazení potoka. Za nejvhodnější byla považována farská louka. Tehdejší farář
Jaška byl ochoten ji pronajmout na 12 let za roční
nájem 240 K.
Komise povolila náklad na zřízení 5000 K. Návrhy
schváleny všemi hlasy proti třem.
Starosta uvedl 26. 3. 1914, že v případě překážek se
přehradí potok u farské louky.
Dne 26. 3. 1914 předložil posudek ing. Rudolf Janota:
přehrazení potoka nedoporučuje, ale zřízení koupadla na farské louce ano.
Definitivní plán stavitele Ed. Bendy vyslechla Rada
28. 4. 1914. Rozpočet zněl na 1199,04 K na plovárnu
bez příslušenství - než se osvědčí. Na dalších schůzích se řešila smlouva na pronájem a přeložení pěšiny
přes luka. Dne 27. 6. 1914 usneseno, aby byly přece jen
zřízeny kabiny a ohrada.
Jednání probíhala několik let, ale vybudování jen 1 - 2
měsíce! Slavnostní otevření se konalo 2. srpna 1914.
Výraznou osobností plovárny byl Jan Männl - staral
se o udržování v letech 1914 až 1932. V zápisu
20. 2. 1942 slibuje obecní Rada opravu plovárny...
Životnost skončila roku 1952.
Upravila pro současné čtenáře

<<Libuše Novotná,
Vlastivědný kroužek Zlonicka>>

Z KRONIKY
Základní škola dostala ke svému letošnímu výročí
během prázdnin nový kabát a my si dnes ještě
jednou připomeneme některé okamžiky z její historie.
ZLONICKÝ ZPRAVODAJ

Pan Jiří Krejčí prožíval své dětství v Kmetiněvsi, odkud
dojížděl vlakem do zlonické do školy. V té době si prý
naše městečko zamiloval. Dnes žije ve Velvarech a na
svá školní léta s nostalgií často a rád vzpomíná.
„Paní učitelka Alexandra Teršová byla naše třídní
někdy v letech 1957 – 1958. Učila dějepis a češtinu.
Měli jsme ji rádi. Já zvlášť. Dokonce jsem chodil k ní
do bytu, bydlela na zámku. Z dějepisu mě vůbec
nezkoušela. Když některý spolužák něco nevěděl, tak
jsem se přihlásil a byla tu hned jednička. Na vánoce,
vlastně před vánocemi, mi dala krabičku cukroví,
doma jsem se s ní chlubil. Stále jsem vychvaloval paní
učitelku, až mi dnes připadá, že tenkrát naše maminka snad trochu žárlila, že mám tak rád p. učitelku.
Když jsem vyšel ze školy, asi v roce 1958, tak mě
p. učitelka pozvala ještě na třídní dvoudenní výlet
a pro mě zdarma, i když jsem už nebyl školákem. Na
tom výletě byla spousta legrace, kterou vydatně
podporovala paní učitelka v našem autobuse. Když
odešla do důchodu a její manžel, učitel tělocviku též,
přestěhovali se do Prahy, ale stále učila. Také v Praze
jsem jí navštěvoval, a když později zemřela, bylo mi
to moc líto. U žáků byla moc oblíbená, ale u nadřízených už tak oblíbená nebyla, snad proto, že chodila
do kostela a také tam zpívala. Myslím, že my žáci
jsme jí tu nepřízeň bohatě vynahradili. Připomněl
jsem si i paní učitelku Ryšavou, ta měla jednu nohu
dřevěnou a často s ní dupala. Později jsem se dozvěděl, že se stala školní inspektorkou. Učila mě
i p. učitelka Tomanová a p. učitel Hodek. Pamatuji si
na ředitele školy Váňu. Učil nás matematiku a byl
přísný. Mně jednou řekl, že jsem líný, když mám
z matiky trojku, že bych dokázal mít i tu jedničku.
Jednou se dozvěděl, že jeden náš spolužák si bere
tajně (no, přímo krade) v hostinci své tety různé
cukrovinky a taky je nám spolužákům rozdává. Tak si
nás zavolal do ředitelny a rákoska měla žně!!!“
Mladší generaci jméno herečky Libuše Geprtové
pravděpodobně mnoho neřekne, ale pro nás
pamětníky zůstane navždy uhrančivou Viktorkou
v televizním zpracování Babičky Boženy Němcové.
Narodila se v Kolíně 21. 12. 1941 do intelektuálně
založené, vážené měšťanské rodiny. Sama často
vzpomínala, že jako mladší z dvojčat byla nečekaná
a nechtěná. Bratr – dvojče později emigroval, starší
sestra zemřela předčasně na rakovinu, prokletí této
rodiny.

Libuše vystudovala učitelský ústav a jako velmi
mladá nastoupila na své první místo do Zlonic. Žáci
z posledních ročníků vzpomínali, že byla jen o málo
starší než oni. Ze Zlonic brzy zamířila do Základní
školy v Hořicích, ale už ve 20 letech dostala svoji
první filmovou roli ve špionážním snímku Kohout
plaší smrt. Brzy následovaly další příležitosti, až

Spolková činnost...
herectví definitivně převážilo nad učitelským povoláním. Za prvním divadelním angažmá se stěhovala
do Brna, měla studovat DAMU, nakonec však před
studii dala přednost praxi. V roce 1971 natočil Antonín
Moskalyk už zmíněnou Babičku, v roce 1975 se jí
narodil jediný syn Svatopluk. Jeho otcem je známý
herec Vítězslav Jandák. Přestože jej údajně milovala,
závazků v podobě manželství se bála a rozhodla se
syna vychovávat sama. Velmi se na něj upnula a
těžce nesla jeho pozdější odchod z domova.

30 let byla Libuše Geprtová členkou Divadla Na
zábradlí, po odchodu pracovala ještě v rozhlase. Do
poslední divadelní role ji obsadil Karel Heřmánek v
Divadle Bez zábradlí v legendárním muzikálu Cikáni
jdou do nebe, kde ztvárnila paní Stoneovou. Tou
dobou již těžce nemocná hrála až do jara 2005 a
věřila, že po operaci hlavy zákeřnou nemoc přece jen
překoná. Zemřela 18. 11. 2005 v Praze.
<<Josef Neumann – kronikář>>
HASIČI - ROK S NAŠÍ JEDNOTKOU
Rok se s rokem sešel a nastává pomalu, jistě předvánoční období a závěr roku. Tímto příspěvkem, bych
rád shrnul rok 2018 u JSDH Zlonice. Každým rokem
přibývá počet mimořádných událostí (zásahů), kdy
naše jednotka je povolána Krajským operačním a
informačním střediskem - HZS Kladno. K dnešnímu
dni tj. 18. 11. 2018, kdy tento článek píši, naše jednotka
uskutečnila 88 výjezdů.
Naše tzv. „ první“ čárka počíná hned hodinu a 24 min
po půlnoci z 31. prosince 2017 na 1. ledna 2018. Požár
popelnice v Královicích. Druhý výjezd – každoroční
asistence při novoročním ohňostroji ve Zlonicích.
Během roku jednotka absolvuje několik cvičení s HZS
Slaný a odborných školení, která musíme podle
zákona splnit.
Pro nás něčím významné události, které stojí za to

zmínit:
Požár průmyslové haly – Slaný, kde se jednalo o
požár filtrů.
Použití AED (Automatický Externí defibrilátor) –
resuscitace pacienta Poštovice, Vrbičany.
Požár RD – Slaný, Ouvalova ulice.
Požár skládky – Uhy.
Technická pomoc – odstraňování následku po
silném větru (květen).
Dopravní nehoda - osobní a nákladní automobil na
obchvatu Slaného.
Požár pole a balíků – Mezi Dřínovem a Lisovicemi.
Dopravní nehoda – Lotouš, velký počet zranění celkem 8.
Požár lesního porostu – Bělá pod Bezdězem (okr.
Ml. Boleslav).
Během roku proběhlo:
- školení nositelů dýchací techniky na stanici HZS
Slaný;
- školení velitelů a strojníků na stanici HZS Slaný;
- kurz První pomoci pro tísňové složky u ČČK Praha 1;
- stáž na celé směně (24 hod.) u HZS Slaný;
- výstava naší techniky v Železničním muzeu v Lisovicích, BAHNA 2018, Dětské dny…;
- různé oslavy okolních sborů, kam jsme vezli naší
techniku, apod.;
- částečné obnovení výstroje členů jednotky;
- zakoupení vysoušecího stroje do naší garáže.
Závěrem bych chtěl poděkovat za celý Sbor dobrovolných hasičů Zlonice a Výjezdovou jednotku dobrovolných hasičů Zlonice, našemu veliteli Ladislavu
Jiráskovi za perfektní vedení jednotky. Protože
ukočírovat cca 22 členů JSDH, není úplně to nejjednodušší. Děkuji také rodinám a přítelkyním za to, že
to s námi nemají vůbec lehké. Toho času našemu
koníčku obětujeme někdy více než dost a jsme rádi, že
s námi mají trpělivost… Děkujeme i za podporu,
jmenovitě - HZS Slaný, npor. Ing. Martin Vondra,
nprap. Valdemar Richter, Městys Zlonice, vám občanům Zlonic, kteří musíte snášet naše svolávání
sirénou. A v neposlední řadě našim fanouškům a
příznivcům, jenž nás sledují na našem facebookovém
profilu, který slouží prioritně k podávání informací
ohledně činnosti jednotky. Jakékoliv dotazy směřujte
prosím na zmíněný profil.
P.S. – Stále sbíráme elektroodpad, sběrné místo je na
naší hasičárně.
<<Pavel Kraus,
Velitel družstva JSDH Zlonice>>
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Mohlo by vás zajímat...
ZKO ZLONICE
ZKO Zlonice má novou mistryni mládeže pro rok
2018
První listopadový víkend proběhl ve znamení nervozity a očekávání na Mistrovství mládeže a juniorů
ČKNO (Českého klubu německého ovčáka) 2018 ve
městě Kroměříži. Celkem se zde sešlo 22 mládežníků
a juniorů, kteří se věnují sportovní kynologii. Jednou
ze závodníků byla i členka ZKO Zlonice – Tereza
Vajnerová se svou fenou Limmet z Údolí Úpy. Spolu
zazářily a získaly tím titul Mladý mistr. K tomuto
titulu získaly i nejlépe ohodnocenou stopu – 97 bodů
ze 100 možných.

NAPSALI JSTE NÁM
Chtěla bych se za naši pracovní četu omluvit, že se
občas nestačí odvozit hromádky listí, které někde
zůstanou trochu déle. Všichni děláme, co stíháme,
ale větru a dešti neporučíme. Zůstalo nás oproti
mému nástupu málo. V roce 2014 bylo na hrabání a
sekání celkem 10 pracovníků. Dnes je nás 5 a na
brigády se nikdo nehrne, a když má čas, je proti nám
počasí. A tak vydržte, nakonec se vše stihne. Přeji
krásné svátky. Ladislava Peterková
P.S. Fotky listí, které tolik některým vadí…

JEŽÍŠKOVA VNOUČATA
Staňte se Ježíškovým
vnoučetem
a podpořte tak seniory
na Slánsku! Pojďme
společně měnit životy
lidí, kterým chybí zájem
a pohlazení.
Projekt Českého
rozhlasu vznikl v roce
2017 a měl nečekaný
ohlas. Cílem projektu je
obdarovat osamělé seniory v zařízeních, Domovech
pro seniory, Domovech s pečovatelskou službou,
LDN. Často jde o seniory, kteří dárek nedostali celou
věčnost.
DDM „OSTROV“ SLANÝ se letos rozhodl podpořit
tento projekt, zpropagovat ho mezi občany a
pomoci s jeho realizací přímo v zařízeních. „Důvodem, proč jsme se rozhodli podpořit právě Ježíškova
vnoučata, je snaha zapojit se do dříve tak
přirozeného propojování generací. Umožnit porozumění a vzájemné obohacení díky projektu, který
nám osobně dává smysl. Kromě tohoto projektu
jsme navíc v letošním roce cíleně zařadili do našich
volnočasových aktivit i programy pro seniory.“, řekla
Lenka Geringová, ředitelka OSTROVA.
Jak se do projektu zapojit? Projekt funguje
jednoduše, na portále www.jeziskovavnoucata.cz
najdete od 12. 11. seznam přání a životní příběhy
seniorů, kteří se do projektu zapojili. Kdokoliv, ať už
jednotlivec, skupina nebo firma si může vybrat
přání, které splní. Minulý rok Ježíškova vnoučata
vyplnila přání čtrnácti tisícům seniorů. Pro mnohé
z nich to byl první dárek po letech. Tento rok se do
projektu mimo jiné zapojil Domov Slaný, Nemocnice
Slaný, Domov Pod Lipami na Smečně nebo Domov
s pečovatelskou službou ve Velvarech.
V rámci podpory projektu nabízí OSTROV i možnost
předání dárků za Vás, pro ty, kteří nechtějí dárek
předat osobně (pouze pro dárky ze Slánska).
Přijďte na Slavnost světel 1. 12. na Masarykově
náměstí ve Slaném, kde budeme projekt představovat občanům osobně.
Více informací o projektu najdete také na webu
www.ostrov-svc.cz/jeziskovavnoucata, nebo přímo
na www.jeziskovavnoucata.cz
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Napsali jste nám...
VOLBY
Redakční rada Zlonického zpravodaje se omlouvá občanům za matoucí grafické znázornění
výsledku komunálních voleb. Bylo vykresleno pořadí a procentuální ohodnocení v rámci vlastní
kandidátky, nikoli celkových výsledků voleb.
Zároveň se omlouvá nejmladšímu členu zastupitelstva za špatně uvedený věk.
Všechny kandidátní listiny
Kandidátní listina
číslo

název

Kandidát
poř.

příjmení, jméno, tituly

číslo

věk

Navrhující

Politická

strana

příslušnost

Hlasy
abs.

Pořadí
v%

zvolení

1

ODS

1

ČÍŽEK Rudolf

69

ODS

ODS

383

8,51

1

1

ODS

2

KRATOCHVÍL Martin
Bc.

36

ODS

Svobodní

380

8,44

2

1

ODS

5

KOS Milan

42

ODS

BEZPP

359

7,98

3

1

ODS

7

SLAVÍKOVÁ Lenka

57

ODS

ODS

342

7,6

4

1

ODS

3

ČÍŽEK Rudolf

42

ODS

BEZPP

334

7,42

5

1

ODS

4

NOSÁL Adam

20

ODS

BEZPP

282

6,26

6

2

ČSSD

4

PAGAČ Pavel Mgr.

40

ČSSD

BEZPP

301

10,54

1

2

ČSSD

2

PRŮŠOVÁ Zdeňka

56

ČSSD

ČSSD

258

9,03

2

2

ČSSD

3

JIRÁSEK Ladislav

43

ČSSD

BEZPP

243

8,51

3

2

ČSSD

1

CHOCHOLA Antonín

69

ČSSD

ČSSD

229

8,02

4

3

SMETANA Tomáš DiS.

50

NK

BEZPP

348

9,94

1

2

KOTĚROVÁ Radka Bc.

48

NK

BEZPP

304

8,69

2

KOPECKÝ Jakub DiS.

28

NK

BEZPP

294

8,4

3

6

ŠAFNER Ladislav

50

NK

BEZPP

290

8,29

4

7

IMBR Zdeněk

31

NK

BEZPP

276

7,89

5

3
3
3
3
3

ŠANCE PRO
SLUŠNÉ
ŠANCE PRO
SLUŠNÉ
ŠANCE PRO
SLUŠNÉ
ŠANCE PRO
SLUŠNÉ
ŠANCE PRO
SLUŠNÉ
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DÝŇOVÁNÍ VE TMÁNI
Dne 27. 10. 2018 proběhlo ve Tmáni již tradiční dýňování, které si užili dospělí i naše místní ratolesti. Kromě
hlavního ohně, který v tomto podzimním čase přišel jistě vhod, se zde, jako vždy, opékaly špekáčky na
menším ohništi. Drobné občerstvení v podobě teplých nápojů nesmělo chybět! Dětičky, i za pomoci rodičů,
vytvářely nevšední dýňové hlavy. Na závěr si každý mohl svého "bubáka" odnést domů. A tak naše poděkování patří nejen dětem, ale i rodičům, babičkám, dědečkům... no zkrátka všem zúčastněným. Budeme se těšit
na hojnou účast i v příštím roce.
Spolek "Občané Tmáně".
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OBRAZEM
Informujeme...

Kalendář akcí

Prosinec

- 1. 12. 2018 od 18:00 hod. - rozsvícení vánočního stromu - náves ve Tmáni
- 2. 12. 2018 od 14:00 hod. - Den otevřených dveří - Základní škola Zlonice
- 2. 12. 2018 od 17:30 hod. - rozsvícení vánočního stromu - náměstí ve Zlonicích
- 8. 12. 2018 od 17:00 hod. - koncert kvarteta České filharmonie - Kulturní dům Vraný
- 9. 12. 2018 od 14:00 a od 16:00 hod. - pohádkové představení - Základní škola Zlonice - vstupenky na pohádku
lze zakoupit v ředitelně školy
- 11. 12. 2018 od 16:00 hod. - Adventní koncert ZŠ Zlonice - aula základní školy
- 12. 12. 2018 od 18:00 hod. - Česko zpívá koledy - parčík za Památníkem A. Dvořáka ve Zlonicích
- 14. 12. 2018 od 17:00 hod. - další - tentokrát vánoční - kurz trénování paměti - fara Zlonice
- 18. 12. 2018 od 18:00 hod. - Zasedání Zastupitelstva městyse Zlonice - KC
- 24. 12. 2018 od 14:00 hod. - Zpívání u jesliček - Rybova mše vánoční - kostel Nanebevzetí Panny Marie ve
Zlonicích
- 1. 1. 2019 od 16:30 hod. - koncert žesťového kvarteta - náměstí ve Zlonicích
- 1. 1. 2019 od 17:00 hod. - Novoroční ohňostroj - náměstí ve Zlonicích

Vranští pěvci
VÁNOČNÍ KONCERTY
1. 12 Libochovice - Zámek v 18:30 hod.
2. 12 Vraný - U stromečku v 17:00 hod.
15. 12. Radonice nad Ohří - Kostel v 14:00 hod.
Lukov - Kostel v 18:30 hod.
18.12 Budeničky - Kaple v 18:30 hod.

ADVENTNÍ KONCERT
České filharmonické kvarteto
8. 12 Kulturní dům Vraný
17:00 hod.

ZŠ Zlonice
Zve malé i velké na tradiční
den otevřených dveří.
Kdy? 2. 12. 2018
V kolik? 14 – 17 hodin
Přijďte si vyrobit drobnost
pro radost, ochutnat první
vánoční cukroví nebo si jen
popovídat s kamarády
Těšíme se na Vás

Žáci a učitelé ZŠ Vás zvou na tradiční vánoční
pohádku
„Princezny nejsou vždycky na vdávání“.
Kdy? V neděli 9. prosince
V kolik? Poprvé ve 14 hod. a podruhé v 16 hod.
Vstupenky je možné zakoupit
od 2.12 v ředitelně ZŠ.
Vstupné dobrovolné
Těšíme se na Vás
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