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Úřad městyse informuje...
OBRAZEM

Výpis usnesení z Rady MZ
č. 02/2019 ze dne 23. 01. 2019
RMZ schvaluje:
Bonita Group Services s.r.o., Koráb 131, 666 01 Tišnov s tím, že zároveň
- změnu rozpočtu z důvodu neposkytnutí dotace na opravu
klempířských prvků na budově hasičů a postupuje na jednání zastupitelstva v březnu 2019;
- výsledek výběrového řízení a přiděluje byt č. 6 v čp. 357 za nabídnuté
holé nájemné ve výši 3 200 Kč/měsíčně;
- sponzorský dar na maturitní ples ve formě drobných propagačních
předmětů;
- Smlouvu o veřejných službách č. 03/2019 mezi ČSAD Slaný s.r.o,
Lacinova 1366/10, 274 01 Slaný a Městysem Zlonice na dopravní
obslužnost pro rok 2019.

• 1x degustace 10 vzorků vína
• studené občerstvení
• doprava autokarem ze Zlonic
Návrh programu:
Sobota 13. 4. ráno cca v 9 hod. odjezd ze Zlonic. Příjezd do Telče cca ve
12 hod. Individuální program (oběd, prohlídka historického města a
zámku). Cca v 15 hod. odjezd z Telče na ubytování. Od 16 hod.
ubytování v hotelu Club, Vranovská Ves. Po krátkém odpočinku v 17:30
hod. odjezd do sklípku vinařství p. Dobrovolného v Novém Šaldorfu u
Znojma. V podvečer cca v 18 hod. ve sklípku povečeříte (gulášek) a pak
se vydáte na prohlídku sklepů. Návrat ze sklepů ve 20 hod. Poté bude
probíhat degustace 10 vzorků vín a studené občerstvení. Následná
konzumace bude individuální v režii klientů. Odjezd do hotelu na
nocleh po dohodě cca ve 22:00 – 23:00 hod.
Neděle 14. 4. ráno po snídani cca v 10 hod odjezd zpět. Příjezd do
Zlonic v odpoledních hodinách.
PŘIHLÁŠKY u paní Kotěrové na úřadě městyse nebo na tel. 734412811

Výpis usnesení z Rady MZ
č. 03/2019 ze dne 06.02. 2019
RMZ schvaluje:
- vyhlášení výběrového řízení na vypracování projektové dokumentace
a stavebního povolení na akci “Vodovod Břešťany-Tmáň”;
206, v k.ú. Zlonice, ve výši 50% nákladů, maximálně však 25 000 Kč, z
důvodu nemožnosti napojení se na gravitační kanalizaci;

Sbírka ve spolupráci s Úřadem městyse Zlonice
Seznam věcí, které můžete dát do sbírek

odpadních vod pro občany obce Zlonice, kteří se nemohou z
technických důvodů napojit na gravitační kanalizaci. Příspěvek bude
ve výši 50% nákladů, maximálně však 25 000 Kč.

!

RMZ vydává souhlasné stanovisko společnosti Agro ZZN, a.s.
Rakovník k projektovému záměru “Výstavba skladu kapalných hnojiv
Postoloprty” v areálu střediska Zlonice.
UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Městys Zlonice si dovoluje upozornit obyvatele městyse a všech
místních částí na výskyt podomních prodejců různých společností,
nabízejících změny dodavatelů energií. Způsob tohoto prodeje či
nabízení služeb je v našem městysi zakázán a to na základě Nařízení
rady městyse č. 1/2016 ze dne 6. 1. 2016. Porušení tohoto nařízení je
přestupkem a hrozí za něj sankce od správního orgánu.
Budou-li vás anebo vaše blízké (zejména pozor u starších osob!) tyto
osoby kontaktovat, či jinak obtěžovat, obraťte se ihned na Městskou
policii.
AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD
Městys Zlonice zve na AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD
Kam? Historická Telč a sklípek Velký Šaldorf
Kdy? 13. 4. – 14. 4. 2019
Zájezd s návštěvou historického města Telč, nocleh v hotelu nedaleko
Znojma a návštěva s degustací ve sklípku vinařství pana Dobrovského
v Novém Šaldorfu.
Cena: 1.350 Kč/os. + příplatek 150 Kč na hudbu ve sklípku (dle dohody)
Příplatek: 1 lůžkový pokoj + 150 Kč
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V ceně:
• 1x ubytování se snídaní
• 1x večeře ve sklípku
• 1x prohlídka vinařských sklepů
ZLONICKÝ ZPRAVODAJ

city bus

- Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
- Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
- Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek)
- Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
- Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
- Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
- Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
- Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
- Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
- Knihy, časopisy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
- ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
- nábytek
- znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční:
Ve 13.týdnu ve dnech:od pondělí 25. 3. do pátku 29. 3. 2019
A to: Pondělí od 7:00 – 17:00 hod.
Úterý od 7:00 – 15:00 hod.
Středa od 7:00 – 17:00 hod.
Čtvrtek od 7:00 – 15:00 hod.
Pátek od 7:00 – 13:30 hod.
Místo: budova Úřadu městyse Zlonice – přízemí. Pytle nebo krabice
můžete odložit v přízemí úřadu nebo do průjezdu budovy úřadu.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 491 524 342, 224 316 800, nebo 312 591 101

Z kroniky...
Z KRONIKY
KAREL PIPPICH
Jednou z osobností, jejichž výročí si v letošním
roce připomeneme je
i zlonický rodák Karel
Pippich.
Na rohu dnešní Liehmannovy a Pippichovy ulice v
čp. 7 se 21. dubna 1849 v
rodině právníka Emanuela Pippicha narodil syn
Karel. Ze Zlonic si toho asi
mnoho nepamatoval,
protože už o čtyři roky
později se rodina
přestěhovala do Chrudimi, kde si otec otevřel
advokátní kancelář. Po
absolvování gymnázia
logicky následovalo
studium právnické fakulty v Praze. Poté nastoupil
v otcově kanceláři, kterou později převzal. První
manželkou se stala známá operní pěvkyně Miloslava Havelková. Z tohoto manželství se narodil
syn Karel. Po čtyřech letech Miloslava zemřela a
Karel se po dalších pěti letech znovu oženil s
mladičkou Antonií Herrovou. Z tohoto manželství
se narodil druhý syn Jaroslav. Prvorozený Karel se
dožil pouze dvaceti let, kdy podlehl tuberkulóze.
Druhý syn pokračoval v rodinné tradici a stal se
právníkem. Po roce 1948 byl z advokacie vyloučen
a byl mu zabaven dům.
Vraťme se však ke Karlovi. Výčet jeho aktivit je
opravdu obdivuhodný. Už od mládí se živě zajímal
o kulturu, hudbu a divadlo. Osobní přátelství ho
poutalo například ke Zdeňkovi Fibichovi. V roce
1882 se stal ředitelem chrudimského Spolku
divadelních ochotníků. Obnovil činnost
pěveckého sboru Slavoj a dlouhodobě jej vedl.
Zásluhu měl na založení Průmyslového muzea.
Do města zval významné herce a zpěváky. V roce
1885 se stal předsedou chrudimské organizace
Sokola a jeho zásluhou byla po sedmi letech
slavnostně otevřena nová sokolovna. Byl rovněž
starostou východočeské župy. V roce 1877 byl
zvolen do městského zastupitelstva, později
pracoval i v městské radě a okresním výboru.
Nabídku na funkci starosty odmítl kvůli svým
četným kulturním a spolkovým aktivitám. Tři
volební období zasedal v českém zemském

sněmu za město Chrudim a Heřmanův Městec
jako poslanec strany mladočechů. Méně významná byla jeho literární tvorba. Příležitostně
psal básně, texty k písním a divadelní hry. Byl
autorem mnoha článků v sokolském tisku.
Zemřel v noci z 28. na 29. března 1921. Pohřbu se
zúčastnilo mimo jiné i 670 sokolů v krojích a
politik Karel Kramář.
Už v květnu roku 1921 byla na jeho počest
pojmenována Sokolská župa Východočeská –
Pippichova. 18. února 1934 bylo v Chrudimi
otevřeno Divadlo Karla Pippicha.
<<Josef Neumann – kronikář>>
VYPRÁVĚNÍ O ZLONICÍCH

(podle Jul. Šváchy)

Počet domů a obyvatel
Nejstarší údaj je v Michálkově spisu Ves Zlonice v
XVII.století:
- R. 1663 bylo ve Zlonicích 22 statků a chalup neměly popisná čísla, jen jména po majiteli:
statek Svojanovský, Valentovský, Machovský,
Nemyslovský, Hořejšovský, Vaňkovský,N
ovákovský, Čechovský, Jirkovský, Klimšovský,
Horákovský, Havlovský, Prušákovský, Šotkovský,
chalupy: Hájkovská, Laryšovská, Hlávkovská,
Švecovská, Blažkovská, Koutecká, Kovárna a
Pekárna.
- Roku 1752 bylo podle zápisů faráře Mrázka ve
Zlonicích 50 domů a v r. 1776 - 64 domů.
- V r. 1820 podle "Topografie panství zlonického"
tu bylo 90 domů a 675 obyvatel.
Ve spisu Jaroslava Bendy "Zlonice 1840" je uvedeno 102 domů.
- R. 1857 - 105 domů a 899 obyvatel, r. 1880 - 180
domů a 1606 obyvatel,
- r. 1890 - 220 domů a 1725 obyv., r. 1900 - 256
domů a 2049 obyv. (způsobeno rozvojem
průmyslu).
- R. 1905 - 278 domů, r. 1910 domů 295, obyvatel
2207, r. 1921 domů 362 a 2303 obyvatel, r. 1930 446 domů a 2330 obyvatel.
- R. 1950 - 499 domů a 1834 obyvatel (úbytek
způsoben odstěhováním zpět do pohraničí).
Poznámka: sčítání v r. 1910 provedl rolník Frant.
Sedláček.(Nov.)
Zkrátila <<Lib.Novotná,
ZLONICKÝ ZPRAVODAJ

Vlastivědný kroužek Zlonicka...
OBRAZEM
VLASTIVĚDNÝ KROUŽEK INFORMUJE:
- V sobotu 9. března v 16 hodin bude zahájena "JARNÍ
VÝSTAVA" Sdružení nezávislých výtvarníků Litoměřicka, pořádaná v prostorách přízemí zdejší fary.
Výstava potrvá do pátku 12. dubna, kdy bude
ukončena. Bude přístupná v tomto období každou
sobotu od 14 do 17 hodin. Jinak kdykoliv po vzájemné
dohodě s členy výboru VKZ (i telefonické 602 311 670).

- V pátek 15. března od 17 hodin se koná další kurz
Trénování paměti v učebně na faře. Vzhledem ke
skutečnosti, že tou dobou proběhne celostátně
týden věnovaný kurzům trénování paměti, připojujeme malou úlohu (viz Anagramový oběd).
- Kdy a jak trénovat paměť? Trénovat paměť můžete
začít v každém věku. Nikdy není pozdě. Trénování
paměti je efektivní nástroj proti duševním poruchám
a zároveň rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí.
- ANAGRAMOVÝ OBĚD
„Myslím, drahá, že si dnes k obědu dopřeji ŘEMEN A
KUS NATĚ. Co dobrého si dáš ty?“
„Víš dobře, že maso nejím a tady vidím, že pro mě
mají pouze UM NÁSLEDKEM.“
- Tato záhadná konverzace je hned jasnější, když
víme, že naši stolovníci si objednali oběd v „Anagramovém“ klubu. (Anagramy jsou slova nebo
skupiny slov, ve kterých jsou písmena přeházená tak,
že tvoří jiná slova. Dokážete rozluštit, jaká jídla se
schovávají v konverzaci?)

SOUTĚŽ O ZLATÝ POHÁR OLDŘICHA
KINSKÉHO VE FOTBALE
Uspořádání fotbalového turnaje je zajisté ušlechtilý
záměr, ale zřejmě se již nikdy přesně nedozvíme, kdo
byl prvotním iniciátorem. Zdali to byl Oldřich Ferdinand Kinský nebo činovníci Zlonického fotbalového
klubu, ale prvotní podnět mohl přijít i úplně odjinud.
Naprostou náhodou se mi dostaly do rukou dobové
dokumenty k této události. Bohužel informace jsou
uspořádány poněkud zmatečně, místy si dokonce
i odporují, ale i přes tyto nepříliš kvalitní podklady
jsem se pokusil události kolem fotbalové soutěže
zdokumentovat.
Na návrh předsedy fotbalové komise Jaroslava
Jonáka byla zaslána panu Oldřichu Ferdinandu
Kinskému žádost o darování putovního poháru. Dne
11. listopadu 1932 pan Kinský pohár skutečně přivezl
a předal správci Zlonického pivovaru panu Karlu
Zelenkovi. V pondělí 14. listopadu 1932 pan Pavel
Šmejkal pohár fyzicky předal představenstvu Sportovního klubu Zlonice.
Dne 18. listopadu 1932 bylo posláno panu Oldřichu
Ferdinandovi Kinskému krasopisně napsané
poděkování panem Jaroslavem Jonákem ze Zlonic
č.p. 152.
Sportovní klub SK Zlonice zveřejnil podmínky pro
účastníky soutěže o Zlatý pohár Oldřicha Ferdinanda
Kinského, jehož první ročník proběhl roku 1933.
Pohár je vyrobený z 18 karátového zlata a váží 355,5
gramů. Na jedné straně poháru je vyryt erb rodu
Kinských, na druhé straně je vyryt tento nápis:
„Oldřich Ferdinand Kinský daroval mne sportovnímu
klubu ve Zlonicích pro vítěze turnaje L.P. 1933“.
Na víčku je vyryto: „Putovní pohár Oldřicha Ferdinanda Kinského“.
Pohár byl pro svoji velkou cenu uložen v Občanské
záložně ve Zlonicích.
Vzhledem k vysoké ceně poháru bude vyrobena
bronzová plaketa, na které budou zobrazeny erby
rodu Kinských, městečka Zlonic a také znak sportovního klubu Zlonice. Jméno vítěze bude
každoročně vyryto na tuto plaketu, která bude
předána vítězi. Záhy byly propozice pro udělení
poháru změněny takto: Každoroční vítěz bude
diplomem jmenován držitelem poháru, který mu
bude proti záloze předán do držení na dobu jednoho
kalendářního roku. Klub, který bude držitelem titulu
po tři roky za sebou, bude vítězem celé soutěže a
obdrží tento pohár do svého vlastnictví. Znění
těchto nových stanov bylo zveřejněno v Kladenském
večerníku dne 24. listopadu 1932.
ZLONICKÝ ZPRAVODAJ

Mohlo by Vás zajímat...
Pan Oldřich Ferdinand Kinský byl valnou hromadou
SK Zlonice jmenován 20. prosince 1932 čestným
členem výše zmíněného klubu. Valná hromada
schválila jmenování Oldřicha Ferdinanda Kinského
všemi hlasy. Jak již bylo zmíněno, první ročník
soutěže proběhl v roce 1933, jeho výsledky se mi
nepodařilo z dostupných dokumentů zjistit. Druhý
ročník se uskutečnil v roce 1934, tohoto ročníku se
zúčastnilo 7 fotbalových klubů. Vítězem druhého
ročníku se stal SK Slavoj Slaný, SK Zlonice se umístil
na 4. místě. Do 31. prosince 1934 bylo nutno podat
přihlášky na turnaj Oldřicha Ferdinanda Kinského
pro rok 1935. Na začátku roku 1935 se správní výbor
SK Zlonice rozhodl, že soutěž o Zlatý pohár Oldřicha
Ferdinanda Kinského ve fotbale se letos konat
nebude. Hlavní důvod pro zrušení soutěže byl malý
zájem fotbalových týmů. Do soutěže se v roce 1935
přihlásily pouze tyto tři kluby: SK Slavoj Slaný, SK
Sparta Smečno a pořadatel SK Zlonice. Ze soutěže
pro kalendářní rok 1935 naopak odstoupilo těchto
několik fotbalových klubů: SK Hnidousy, SK Vinařice,
SK Budyně nad Ohří a SK Pchery.
V dalších letech soutěž o Zlatý putovní pohár Oldřicha Ferdinanda Kinského ve fotbale zřejmě již nikdy
nepokračovala.
Osud Zlatého putovního poháru v současné době
není znám.
<<Pro Vlastivědný kroužek Zlonicka
Alexandr Černý, Zlonice>>

ZÁBAVA O PŘESTÁVKÁCH
Naše přestávky dostaly úplně jiný náboj. Ve všech
třídách na prvním stupni máme nová dřívka. Žáci si o
přestávku rozvíjejí svou fantazii, motoriku a učí se
tak spolupracovat a komunikovat mezi sebou. Děti
se během přestávek promění na architekty a stavitele a jejich stavby dosahují neuvěřitelných rozměrů.
Za hezké přestávky děkujeme panu řediteli, který
nám dřívka do tříd pořídil.…
Protože, kdo si hraje, nezlobí
Za první stupeň
<<Barbora Štruplová>>

ZŠ ZLONICE
ZÁBAVNÁ GEOMETRIE S DŘÍVKY
V matematice se také učíme o trojúhelnících. Využili
jsme dřívka a na koberci jsme sestavovali ve
skupinkách rovnoramenné trojúhelníky a měřili jsme
jejich obvody. Dívky postavily vysoké věže a odhadovaly, z kolika dřívek se skládají. Nakonec jsme
rozbalili krabici se stavebnicí Lega, která přišla v
pondělí od paní Matouškové jako sponzorský dar.
Děkujeme.
<<Žáci 4. A
a Mgr. Blanka Burešová>>

ZLONICKÝ ZPRAVODAJ

Městys Zlonice pořádá zájezd do Prahy dne
27. 3. 2019
Začátek představení v 19 hodin.
Cena vstupenky bude ještě včas upřesněna!
Odjezd v 17 hod. z náměstí.
Přihlásit se můžete v knihovně Zlonice nebo
tel. 773 949 128.

Spolková
OBRAZEM činnost...
ZMĚNY VE FOTBALOVÉM PROSTŘEDÍ
Dne 9. února 2019 proběhla Valná hromada zdejšího
fotbalového oddílu.
Tak jako každoročně se hovořilo o tom co se povedlo
nebo nepovedlo, o sportovních cílech a plánovaných
akcích. V úvodu vystoupil předseda oddílu p. Tomáš
Smetana, který přivítal všechny přítomné a hosty. Ve
svém příspěvku zmínil poděkovaní všem, kteří jakýmkoli
způsobem podporují fotbal ve Zlonicích mj. zmínil
Městys Zlonice, spol. Skvělý Net, Elzas elektronic,
autodopravu - František Kubásek, autodopravu - Petr
Zíma, KB Blok, Romana Rauschera, GN Hromosvody,
pokrývačství - Milan Kos a Petra Frolíka. Poděkoval všem
trenérům a trenérům mládežnických mužstev předal
věcné upomínkové dary. Nastínil priority pro následující
rok a v závěru se se všemi přítomnými rozloučil. Po 12
letech ve VV tak ze zdravotních důvodů ukončil své
účinkování ve vedení klubu.
Účastníci pak vyslechli příspěvky jednotlivých trenérů,
členů VV i hostů. Tradičně si taktéž mohli prohlédnout
vystavené kroniky.
Kromě významné události, jíž bylo odstoupení předsedy,
byly na programu také nové volby do VV. Do něj kandidovalo celkem 11 osob. Valná hromada se však usnesla, že
se bude volit pouze 9 členný VV. Zvoleni následně byli:
Petr Kružliak, Lukáš Gil, Zdeněk Růžička, Stanislav
Dryák, Jaroslav Kohout, Michal Špeta st., Petr Minařík,
Tomáš Kopecký a Radomila Beranová. Na následující
ustanovující schůzi VV byl předsedou zvolen Michal
Špeta st., místopředsedou Lukáš Gil, hospodářem –
Radomila Beranová, sekretářem Petr Kružliak, členy –
Zdeněk Růžička, Stanislav Dryák, Jaroslav Kohout, Petr
Minařík a Tomáš Kopecký.
Přejeme všem nově zvoleným členům VV hodně štěstí v
nových funkcích, hodně trpělivosti a odhodlanosti k
naplnění jejich vizí.
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Datum
23.3.2019
31.3.2019
6.4.2019
13.4.2019
20.4.2019
27.4.2019
5.5.2019
11.5.2019
18.5.2019
25.5.2019
2.6.2019
8.6.2019
15.6.2019

Datum
23.3.2019
31.3.2019
7.4.2019
14.4.2019
21.4.2019
28.4.2019
4.5.2019
12.5.2019
19.5.2019
26.5.2019
2.6.2019
9.6.2019

A tým
Čas
Domácí
15:00 Zlonice
10:15 Novo
16:30 Zlonice
16:30 Zlonice
17:00 V.Přítočno
17:00 Zlonice
17:00 Černuc
17:00 Zlonice
17:00 Kročehlavy
17:00 Zlonice
17:00 Slovan Kladno
17:00 Zlonice
17:00 Zichovec

Hosté
Brandýsek
Zlonice
Lidice
Buštěhrad
Zlonice
Pozdeň
Zlonice
Velvary B
Zlonice
Švermov
Zlonice
Zvoleněves
Zlonice

B tým
Čas
Domácí
Hosté
IV. třída nehraje
15:00 Vinařice B
Zlonice
16:30 Zlonice
Družec
13:30 Zlonice
Zákolany
17:00 V. Přítočno B
Zlonice
17:00 Zlonice
Sla na
17:00 Černuc B
Zlonice
17:00 Zlonice
Pl.Újezd
17:00 Třebichovice
Zlonice
17:00 Zlonice
Neuměřice
17:00 Pchery
Zlonice
14:00 Zlonice
Zichovec B

Mohlo by Vás zajímat...
BŘEZNOVÁ VOLNOČASOVÁ UNIVERZITA
POTAHOVACÍ WORKSHOP S KATEŘINOU PEJŠKOVOU
16. a 17. března, vždy od 15:00 ve cvičných kuchyňkách ZŠ
(sraz před zadním vchodem). Na kurz je nutné se přihlásit
do 13. 3.
Při našem dalším setkání se za dvě odpoledne naučíme, jak
správně sestavit a naplnit dort jako profíci a jak ho následně
potáhnout dokonale hladkým fondánem. Poradíme si s
takovými problémy, jako je vytékání náplně, trhání potahovací hmoty či nestejně vysoké vrstvy dortu. Každý účastník si
navíc odnese domů svůj vlastní potažený dortík! Cena 160 Kč
Přihlašujte se na: kackapejsek@volny.cz

Knihovna Zlonice
pořádá ve spolupráci s Městysem Zlonice
v úterý 26. března 2019 od 17 hodin
v KC Zlonice posezení na téma

AUTOBAZAR VE SLANÉM NA PRAŽSKÉ ULICI
KVALITNÍ VOZY PŮVODEM Z ČESKÉ REPUBLIKY A
SERVISNÍ HISTORIÍ
Obchodem s ojetými vozy se zabýváme již řadu let, tudíž
veškeré naše služby jsou na té nejvyšší úrovni. Zastupujeme
všechny renomované poskytovatele spotřebitelského úvěru,
pojištění Vám vybereme na míru a cenu srovnáme u deseti
pojišťoven.
U všech těchto institucí máme vyjednány ty nejlepší podmínky
pro naše zákazníky. Jako jediní na Kladensku Vám můžeme
nabídnout záruku na ojetý vůz až na 36 měsíců. Některé naše
vozy jsou dokonce v tovární záruce přímo od výrobce. 100 %
nabízených vozů skutečně vlastníme, a proto garantujeme
legální původ vozu.
Soustředíme se na vozidla původem z České republiky, a to z
důvodu snadného získání informací o historii vozu (stav ujetých
„km“, rok výroby atd.) Tyto informace si můžete ověřit nejlépe u
automobilů původem právě z České republiky, proto Vám
nabízíme standardně 80 % vozů původem z ČR.
Na všechny vozy v naší nabídce Vám sjednáme spotřebitelský
úvěr, který lze splácet 12 – 84 měsíců a výše akontace je pouze
na Vás, lze zajistit i akontaci nulovou.
Úvěr umíme i nezajištěný – neručíte vozem, který si zrovna
kupujete. Pro naše zákazníky je jistě důležité to, že vykupujeme
vozy všech značek a stáří, peníze vyplatíme ihned a v hotovosti.
Další vyřizování, jako například přepis vozu, jsou již pouze na
nás, o vše se postaráme.
Přijďte se osobně přesvědčit o kvalitě našich služeb, a hlavně o
kvalitě našich vozů – to je to nejdůležitější. Nabízíme vozy všech
typů a značek.
V Auto Velvex ve Slaném Vám pomůžeme s výběrem, proto
přijďte se k nám podívat. Určitě je z čeho vybírat. Sídlíme na
adrese Pražská 338, Slaný 274 01.
Kompletní informace najdete na www.autovelvex.cz, na 777 725
881 nebo na emailu: info@autovelvex.cz.
S pozdravem tým Auto Velvex

„Šumavou s písničkou“
vystoupení p. Jelínka - povídání s písničkami,
které si můžete s námi také společně zazpívat…
Přijďte se pobavit, těšíme se na Vás
Vstupné dobrovolné

ZLONICKÝ ZPRAVODAJ

OBRAZEM
Zveme
Vás...

Kalendář akcí

Březen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pátek 1. 3. 2019 od 20 hod. - Koňský bál - Královický dvůr
sobota 2. 3. 2019 od 9 hod. - Burza knih - knihovna Slaný
čtvrtek 7. 3. 2019 od 19 hod. - Troška humoru se Zdeňkem Troškou - Kulturní dům Vraný
sobota 9. 3. 2019 od 16 hod. – „Jarní výstava“ – fara Zlonice
sobota 9. 3. 2019 od 20 hod. - Maškarní ples - KD Vraný
víkend 16. a 17. 3. 2019 od 17 hod. - Volnočasová univerzita - Potahování dortů - KC Zlonice
čtvrtek 14. 3. 2019 od 18 hod. - Zasedání Zastupitelstva městyse Zlonice - KC Zlonice
pátek 15. 3. 2019 od 17 hod. - Kurs trénování paměti - fara Zlonice
sobota 16. 3. 2019 od 14 hod. - Dětský karneval - Pohostinství u Lisců, Kmetiněves
sobota 23. 3. od 17 hod. - „Šumavou s písničkou“ – KC Zlonice
neděle 24. 3. 2019 od 16 hod. - Valná hromada TJ SOKOL Zlonice - sokolovna
středa 27. 3. v 17 hod. – odjezd do Prahy na divadelní představení "Dokud nás milenky nerozdělí"

Zahájení sezóny s Lisovicích
V sobotu 30. 3. zahájí železniční muzeum další sezónu. Celý den se ponese v duchu oslav 5 let provozu
Cyklohráčku, na které ze Zlonic do Slaného zamíří historické motorové vlaky. Na závěr dorazí do Zlonic
i slavící Cyklohráček. V Lisovicích bude připraven doprovodný program a slavnostní otevření přírodního
lapidária, kterému vévodí sochy Alexandra Bláhy doplněné mlýnskými kameny a sochami andělů.
Muzeum bude přístupné od 9:00 do 16:30 hodin.
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