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Antonín Chochola

Úřad městyse informuje...
OBRAZEM

Výpis usnesení z Rady
č. 15/2020 ze dne 12. 8. 2020

RMZ schvaluje
• výsledek výběrového řízení na byt v č.p. 247 o jedné
místnosti za nabídnuté nájemné ve výši 1 050 Kč a byt
přiděluje;
• smlouvu o zřízení věcného břemene na akci “Zlonice,
obnova vNN za kNN kostel”,
č. akce IE-12-6009640 za jednorázovou náhradu 15 000 Kč
+ DPH mezi ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín
IV-Podmokly a Městysem Zlonice a souhlasí se stavbou;
RMZ souhlasí se stavbou IE-12-6010241 Vyšínek – obnova
vNN za kNN nového kabelového vedení pro ČEZ Distribuce, a.s s tím, že výkop využije obec pro položení kabelů
VO.
ROUŠKY JSOU STÁLE NA POŘADU DNE
V naší lékárně jsou k dostání ústenky, respirátory, bavlněné
roušky, rukavice a dezinfekční gely na ruce i dezinfekční
přípravky na povrchy.
Více než nošení roušek je důležitá prevence jako je
například mytí rukou mýdlem nebo dezinfekcí, bezpečný
odstup 2m, vyhýbání se velkým kolektivům apod. a také
posílení imunity v době respiračních onemocnění.

Posílení imunity

Pro posílení imunity je vhodné doplnit vitamíny a minerály
imunity doporučujeme Kolostrum. Kolostrum, jinak také
mlezivo, je prvním mateřským mlékem, které se vytváří
v prvních hodinách po porodu. Obsahuje unikátní kombinaci důležitých složek pro organismus a zejména pro
imunitní systém jako jsou imunoglobuliny (protilátky),
proteiny, růstové faktory, vitamíny a minerály. Bovinní
(kravské) kolostrum je z 95% podobné kolostru lidskému.
Pro celkové zdraví je neméně důležitý pravidelný pohyb na
čerstvém vzduchu, dostatek spánku, kvalitní strava,
dodržování pitného režimu a udržování přátelských
vztahů.
Pro snazší vyzvednutí svého léku na e-recept můžete
využít rezervační systém naší lékárny. Stáhněte si zdarma
mobilní aplikaci „Moje magistra“, proveďte rezervaci léku
a následně si vše můžete vyzvednout v naší lékárně.
Pokud nevlastníte chytrý telefon, je možné nás telefonicky
kontaktovat, v případě nedostupnosti zanechat hlasovou
zprávu.
<<Lékárna Medina, Zlonice tel.604 22 48 48>>

ŠANCE

pořádá
PRO SLUŠNÉ pohodový

10. Historický den
Čeká vás: Sváťovo loutkové divadlo, speciální

prohlídka Památníku, rukodělné ukázky a dílničky.
S ohledem na nepředvídatelný vývoj probíhající krize sledujte
aktuální informace na Facebooku a webových stránkách.

28. září 2020 od 14h do 17h

Památník Antonína Dvořáka ve Zlonicích

ZLONICKÝ ZPRAVODAJ

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje

Oznámení
o době a místu konání voleb
Starosta Městyse Zlonice podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
o z n a m u j e:
1)

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají:
V pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 3. října 2020 od 08.00 hodin do 14.00 hodin

2)

Místem konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje:

Ve volebním okrsku č. l – ve Zlonicích je volební místností sál Památníku Antonína Dvořáka
Zlonice – pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
Pippichova, Liehmannova, Husova, Žižkova, Miličova, Poděbradova, Chelčického, Palackého,
Čechova, Nerudova, U hřiště, Revoluční, Dvořákova, Komenského, nám.Pod lipami (celé) a
celé Lisovice.
Ve volebním okrsku č. 2 – ve Zlonicích je volební místností zasedací místnost Úřadu městyse
Zlonice – pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
Kpt. Jaroše, Hálkova, Havlíčkova, Riegrova, Smetanova, Pejšova, Nádražní, Purkyňova, K Vypichu, Denisova, Máchova, Alešova, Třebízského, Tyršova, Fügnerova, Tylova, Raisova, Vrchlického, Jiráskova, Bezručova, B.Němcové, Tomanova a Ingrišova.
Ve volebním okrsku č. 3 – v Břešťanech je volební místnost v prostorách bývalého
„Občanského výboru“ – pro voliče s trvalým pobytem ve Břešťanech
Ve volebním okrsku č. 4 – v Tmáni je volební místnost v mobilní buňce na návsi ve Tmáni –
pro voliče s trvalým pobytem ve Tmáni
Ve volebním okrsku č. 5 – ve Vyšínku je volební místnost v mobilní buňce na návsi ve Vyšínku
– pro voliče s trvalým pobytem ve Vyšínku
3)
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4)
Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
5)
Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak
označené hlasovací lístky nové.
ZLONICKÝ ZPRAVODAJ

MŠ Zlonice a MO Rybáři...
OBRAZEM
MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLONICE
Zprávičky z naší školičky - doba koronavirová
Tak, jako tomu bylo v celé společnosti, a vlastně
i téměř po celém světě, i nám veškeré jarní plány
zhatila pandemie koronaviru… 16. března došlo
k uzavření naší mateřské školy a opětovně se pro
děti otevřela až 25. května. Co se dělo mezi tím?
Rozhodně jsme, jako pedagogové a zaměstnanci,
nezaháleli. Prioritou se stala zvýšená hygiena,
a tak jsme v prvních týdnech ve školce uklízeli,
dezinfikovali nábytek i všechny hračky a pomůcky,
zkrátka proběhl takový generální úklid všech prostor. Paní učitelky také uklidily a vymalovaly místnost, ve které jsou uschované hračky na zahradu,
zahradní vybavení bylo důkladně zkontrolováno
a popřípadě opraveno.
Poté se pedagogický sbor dále věnoval svojí práci,
ovšem v poněkud jiné podobě - z domova.
Především bylo nutné pravidelně informovat rodiče
o všech novinkách a změnách, odpovídat na jejich
dotazy ohledně dalšího fungování školky, vystavit
jim na požádání potvrzení o nároku na příspěvek při
ošetřování člena rodiny… Nesměly jsme zapomenout na naše předškoláky, pro které je pravidelná
docházka do MŠ velmi důležitá. Proto jsme jim
dvakrát týdně zasílaly emailem pracovní listy
s grafomotorickými cvičeními, s logickými úlohami
apod., zkrátka to, co s nimi za běžného provozu
denně procvičujeme ve školce. Bylo to náročné
hlavně pro rodiče, kteří museli podklady dětem
vytisknout a věnovat svůj čas tomu, aby na malé
školáčky dohlédli.
V tomto čase jsme se dále věnovaly aktualizaci
třídních vzdělávacích plánů, a to vždy pro danou
třídu.
Každá z učitelek také vypracovala několik nových
projektů, které využijeme v příštím školním roce.
Hodně času jsme věnovaly i samostudiu,
vyhledávání podkladů pro různá témata našich
plánů, sledování webinářů, apod.
Ke konci jsme všichni měli dost práce s tím, abychom
připravili školku i rodiče na znovuotevření. Bylo třeba
vypracovat pravidla podle manuálu ministerstva,
kterým jsme se po otevření školky museli řídit.
Zajistit, aby se daná pravidla dostala k rukám všech
rodičů, zjistit, kolik dětí bude do konce školního roku
docházet, přizpůsobit tomu všemu chod celého
zařízení.
To vše se nám, myslím, podařilo, a tak jsme
25. května znovu přivítali „naše“ děti, i když jen ve
dvou třídách a za zpřísněných hygienických pod-

mínek. Naštěstí jsme se nesetkali s žádnými
potížemi a do prázdnin proběhlo vše ke spokojenosti
jak nás, tak snad i dětí a rodičů. Posledně jmenovaným jsme ještě vyšli vstříc prodloužením prázdninového provozu o jeden týden, děti tedy mohly
docházet až do 17. července. Po tomto datu začal ve
školce obvyklý prázdninový „mumraj“ – úklid,
malování, větší opravy atd.
Doufáme, že nový školní rok, který se už kvapem
blíží, bude opět klidnější, a že se budeme moci
věnovat všem obvyklým činnostem bez větších
omezení….
<<Za kolektiv MŠ Zlonice Dana Košťálová>>

AKCE PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY
"Ve vodě nežijí jen vodníci!"

Ve dnech 10. a 11. září 2020 proběhne u rybníka ve
Šlapanicích od 8 hodin 4. ročník akce pro mateřské
školy s názvem "Ve vodě nežijí jen vodníci!" Tím chce
místní organizace ČRS Šlapanice probudit v malých
dětech zájem o přírodu a rybaření.
Zároveň zveme na tuto akci i jejich rodiče a rodinné
příslušníky.
Harmonogram příjezdů a odjezdů mají k nahlédnutí
příslušné mateřské školy.
Všichni si přejeme hezké počasí a společné skvělé
zážitky.
MO rybářů ve Šlapanicích se na Vás už moc těší!
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Památník A. Dvořáka
PAMÁTNÍK ANTONÍNA DVOŘÁKA
Stejně jako v dalších muzeích a památnících jsme
první návštěvníky mohli přivítat po nucené koronavirové pauze až v polovině května. Všechno však
tajemný virus zastavit nemohl, a proto firma pana
Kose započala se třetí závěrečnou etapou rekonstrukce střechy. Postupně také dochází k renovaci
historického nábytku Varhaníkovny, který už dlouho
čelí dřevomorce. Pan Oldřich Čech ze Dřínova si vzal
do parády třeba malovanou truhlu, toaletku se
zrcadlem, kolébku, židle či stojany na noty. Nyní
pracuje na opravě basy, violoncella a stolu z hlavního
sálu. Pokud jste znali špatný stav nábytku, přijďte se
podívat, jak pěknou práci odvedl a vlastně stále
odvádí.
Rozšířili jsme sortiment suvenýrů pro naše
návštěvníky. Nově si lze v Památníku (ale i na Úřadě
městyse Zlonice) zakoupit svíčky, magnety, hrnečky,
zvonečky či látkové tašky, vše s motivem kostela
nebo Památníku.
V současné době se stalo oblíbeným koníčkem řady
lidí pátrání po svých předcích. A tak se občas
někomu přihodí, že zjistí, že je provázán s nějakou
významnou osobností, stejně jako našim
návštěvníkům. V červenci se u nás zastavili potomci
Václava Liehmanna, bratra Antonína Liehmanna.
Václav svého mladšího bratra naučil hrát na 5
hudebních nástrojů. A pak najednou dává smysl, že
vnučky tak dobře hrají na klavír, už víte, po kom to
mají. Podobná setkání jsou velmi obohacující pro
obě strany. Právě u nás návštěvníci poprvé viděli
fotografii svého předka a my se dozvěděli o dalších
potomcích slavného rodu. V srpnu pak přijeli
příbuzní zlonického rodáka, kováře, písmáka, autora

Pocta Antonínu Dvořákovi
Vlastivědný kroužek Zlonicka, Nadační fond Karla Hartiga,
Gymnázium a Hudební škola Hl.m. Prahy pořádají
a srdečně Vás zvou na koncert.
Budou provedena díla Johanna Christianq Bacha,
Ludwiga van Beethovena, Johannese Brahmse,
Maxe Bruche, Bohuslava Martinů, Franze Liszta,
Francise Poulence, Sergeje Rachmaninova a další.
Koncert se koná 14. září 2019 v 16,00 hodin
v Památníku Antonína Dvořáka ve Zlonicích
Za podporu děkujeme Hlavnímu městu Praze a Městysi Zlonice

ZLONICKÝ ZPRAVODAJ

řady povídek Valeriana Pejši. Pejšovy povídky nikdy
nebyly vydány knižně. Tento dluh bychom rádi
splatili, a proto chystáme vydat rukopis spisovatelky
Brožové–Malé pojednávající o jeho životě a díle.
Co se týče nových kostelních zvonů, na které ve
veřejné sbírce přispělo velké množství místních i
přespolních občanů, došlo k oslovení jednotlivých
zvonařství. Některé firmy si již přijely místo
budoucího osazení zvonů prohlédnout. Nyní bude
probíhat vyhodnocení nabídek.
Nejdůležitější událost na závěr. Po letech vyjednávání konečně došlo k nalezení společné řeči se
zástupci církve ve věci odprodeje budovy
Varhaníkovny do majetku obce. Jak je známo, církev
nerada odprodává svůj majetek, o to větší úspěch to
je. Na červnovém jednání zastupitelé odprodej
posvětili. V opravdu žalostném stavu je střecha
budovy, která už zoufale volá po opravě. Případné
další opravy budou záležet na finančních možnostech a také prioritách obce. Z prodeje Varhaníkovny
by měl velkou radost zejména dlouholetý vedoucí
Památníku pan Miroslav Hora, který věřil, že jednou
bude Varhaníkovna obci patřit.
Poslední prázdninovou neděli jsme pozváni k účasti
na tradiční každoroční akci Po stopách Antonína
Dvořáka. Je určena potomkům slavného skladatele,
muzikologům a zaměstnancům Dvořákových
památníků a muzeí. Cílem je poskytnout další
střípky do mozaiky vědomostní o A. Dvořákovi
návštěvou míst, kde často pobýval. Tentokrát je na
programu zámek Sychrov, kam jezdíval za svým
patrně nejbližším přítelem Aloisem Göblem. O tom
však zase příště.
<<Jana Tůmová>>

Mohlo
OBRAZEM
by vás zajímat...
VLASTIVĚDNÝ KROUŽEK ZLONICKA INFORMUJE

Na měsíc září máme připraveno několik příjemných
akcí a to dle dlouhodobého plánu činnosti kroužku.
Současná doba - ať chceme či nikoliv - je velice
proměnlivá, netušíme, jaké podmínky nás dostihnou
v námi připravovaných akcích.
Stále platí, že bude proveden Kurz trénování paměti a
to dne 17. září od 16 hodin (pozor - mimořádně již ve
čtvrtek!) v učebně na zdejší faře.
Pocta Antonínu Dvořákovi - již tradiční koncert bude proveden v sobotu dne 19. září od 16 hodin
v Památníku Antonína Dvořáka ve Zlonicích žáky
Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy.
V pátek dne 25. září v 17 hodin bude zahájena výstava
s pracovním názvem Výstava jubilantů - což jsou
pánové Vladimír Hanzl a Alexandr Černý, ozdobená
obrazy, které namaloval Zlonicím blízký pan Richard
Kabuď, rovněž tak keramikou a porcelánem Ivana
Terše a Libuše Teršové z jejich keramické tvorby
a restaurování keramiky. (Ze zdravotních důvodů
dalšího jubilanta došlo ke změně vystavujících).
Výstava potrvá od 25. 9. do 10. 10., bude přístupna
denně od 14 do 17 hodin v Kulturním centru Zlonice.
V říjnu bude svolána na čtvrtek 22. 10. od 17 hodin
výroční členská schůze Vlastivědného kroužku Zlonicka.
Na všechny uvedené akce budou rozneseny
a rozeslány pozvánky a plakáty.
Těšíme se na vzájemná setkání!
<<Kateřina Baráková, předsedkyně
Vlastivědného kroužku Zlonicka>>

ROŽNĚNÍ UHERSKÉHO BÝKA
A ZÁVODY V BOULDERINGU
Kdy: 18. 9. 2020 až 20. 9. 2020
Kde: Masarykovo náměstí, Slaný

Odpolední kulturní program zakončený koncertem,
atrakce pro děti a stánky s rozličným tovarem.
V posledních letech probíhá souběžně s Rožněním
býka také velká sportovní akce – závody českého
poháru v boulderingu. Našlapaný adrenalinový
víkend, který je příkladem ukázkového propojení
kultury a sportu.

ZLONICKÝ ZPRAVODAJ

TJ SOKOL ZLONICE
pořádá
NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC
pro příchozí
sobota 19. 9. 2020
8:30 registrace
9:00 začátek turnaje
startovné Kč 300,-

(v ceně občerstvení)bližší info
na 724 255 918
zlonicesokol@seznam.cz

!

SPORTU ZDAR!!!

DOVOLENÁ U LÉKAŘE
MUDr. Dulka upozorňuje, že od 17. 9. do 22. 9.
2020 bude ordinace uzavřena z důvodu dovolené. Kontaktovat je možné lékaře i na
e-mailu: ordinacezlonice@gmail.cz.

Nový úkol do Zpravodaje:
Napište co nejvíce povolání (minimálně 10),
které končí na -ař nebo -ář.
Příklad: stavař, topenář

Zveme
Vás...
Mohlo by Vás
zajímat...
POZVÁNKA NA RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

„CHYŤ A PUSŤ“
TERMÍN: 12. ZÁŘÍ 2020 OD 7:00 DO 16:00 HOD.,
PREZENCE OD 5:30 HOD.
MÍSTO KONÁNÍ: ŠLAPANICKÝ RYBNÍK, ŠLAPANICE
V ČECHÁCH,
GPS: 50.312442, 14.121897
STARTOVNÉ: PRO ČLENY MO 320 Kč, PRO OSTATNÍ
350 Kč
POČET MÍST: MAX. 90 (MÍSTA JSOU LOSOVÁNA!)
HODNOCENÍ: BODOVANÉ RYBY JSOU KAPR,
SUMEC, LÍN, ÚHOŘ, AMUR, KARAS
Polední přestávka 11 – 12 hod. přerušené chytání
CENY:
1. místo
- pohár vítěze, poukázka na nákup rybářských potřeb
za 4 000 Kč
2. místo
- roční povolenka na rok 2021
3. místo
- poukázka na nákup rybářských potřeb za 3 000 Kč
4. místo
- až 14 místo dle výběru
15. místo
- cena útěchy- karton piv (pro závodníka bez úlovku,
pokud jich bude více, bude vylosován)
Přihlášku lze podat elektronicky na e-mail rybari-slapanice@seznam.cz (nejpozději do 5 dnů před závodem). Přihláška je platná až po zaplacení startovného, které je možno zaplatit předem na účet organizace č. 282408740/0300. Předplatitel má přednost při
losování místa. Při neúčasti se startovné NEVRACÍ! Je
také možno zaplatit přímo u rybníka v den závodu.
Podrobné informace budou uveřejněny na facebooku: Rybari-Slapanice a webových stránkách:
www.rybarislapanice.cz, popř. možno volat na tel.
723 461 665 - Jaroslav Vais, předseda MO nebo 608 313
373 - Jindřich Koucký – hospodář. Po skončení závodu
je možno pokračovat v chytání za jiných sjednaných
podmínek a s příslušným povolením.
Nocování u rybníka je povoleno pouze v bivaku po
předchozím povolení.
Občerstvení je zajištěno nejen po dobu závodu, ale
i po jeho skončení do cca 21:00 hodin.
Pořadatelé děkují všem lidem, marketingovým
partnerům za aktivní účast na přípravě a realizaci
rybářského závodu.

BOŘKŮV LETNÍ
DESETIBOJ

Ještě i v měsíci září je možné
zažít Prázdninové dobrodružství
malého Bořka, které se uskuteční
na trase Slaný - Smečno. Pro všechny
výletníky, badatele i sportovce si Bořek
připravil letní desetiboj.
Bořkovo letní dobrodružství se koná na trase ze
Slaného do Smečna. Samozřejmě, že to nebude jen
tak obyčejný výlet s batůžkem na zádech, to by byla
pro Bořka moc velká nuda. Na trase dlouhé přes 9
kilometrů pro vás připravil svůj letní desetiboj. Čeká
na vás 10 úkolů ve formě badatelských objevů,
luštitelských záhad a vrcholných sportovních
výkonů. Odměnou za splnění desetiboje budou již
neprodejné vizitky Bořka z jeho předešlých dobrodružství.
Tak tedy dost povídání. Vyrážíme na cestu! Nejprve si
ale nezapomeňte vyzvednout v Infocentru Pod
Velvarskou branou plán hry a desetibojařské otázky,
ať máte po cestě co plnit!
Bořkův letní desetiboj - pravidla
- Hra Bořkův letní desetiboj bude probíhat v období
od 1. 7. do 30. 9. 2020.
- Od 1. 10. 2020 již nebude možné vydávat výhry
vztahující se k této hře.
- Plánek hry i s otázkami Bořkova letního desetiboje
bude možné si v Infocentru Pod Velvarskou branou
vyzvednout od 1. 7. 2020. Od tohoto data bude plán
také volně k dispozici na www.infoslany.cz
- Účastník hry, který odpoví na 10 otázek na zadní
straně plánku a spolu se vstupenkami z Vlastivědného muzea ve Slaném a Vojenského skanzenu Smečno
je odevzdá v Infocentru Pod Velvarskou branou,
obdrží výhru.
- Výhra jsou dvě již neprodejné vizitky z předešlých
dobrodružství s Bořkem. Jedná se o vizitku Bořek na
cestách (hra z roku 2013 - 2015) a Byl jsem tu, Bořek!
(hra z roku 2019).
- Za jeden vyplněný herní plán a odevzdané vstupenky náleží vždy jen jedna výhra, tzn. za jeden vyplněný
herní plán maximálně 2 vizitky.
- Vzhledem k tomu, že vizitek je pouze omezené
množství, vyhrazuje si Infocentrum Slaný právo na
změnu výhry po jejich případném vyčerpání.
- Upozorňujeme, že před návštěvou Vojenského
skanzenu Smečno je nutné ověřit otevření skanzenu
ve vámi vybraný den návštěvy na www.vojensky-skanzen-smecno.cz nebo na telefonu 603 503 581

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Petrův zdar.
ZLONICKÝ ZPRAVODAJ

Zveme Vás...
OBRAZEM

Kalendář akcí

Září

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5. 9. 2020 od 12:00 hod. - Slánský tuplák - Masarykovo náměstí ve Slaném
5. 9. 2020 od 13:00 hod. - Dožínky v Královicích
10. 9. a 11. 9. od 8:00 hod. -"Ve vodě nežijí jen vodníci" - akce pro mateřské školy, možný doprovod
rodičů - rybník ve Šlapanicích
12. 9. 2020 od 7:00 hod. - rybářské závody - rybník ve Šlapanicích
17. 9. 2020 od 16:00 hod. - Kurz trénování paměti - fara ve Zlonicích
18. 9. - 20. 9. - Rožnění uherského býka - Masarykovo náměstí ve Slaném
19. 9. 2020 od 8:30 hod. - Nohejbalový turnaj trojic (pro příchozí) - sokolovna Zlonice
19. 9. 2020 od 16:00 hod. - Koncert "Pocta Antonínu Dvořákovi" - Památník Antonína Dvořáka
23. 9. 2020 od 19:30 hod. - koncert skupiny Fešáci - 50 let- Městské divadlo Slaný
25. 9. 2020 od 17:00 hod. - zahájení Výstavy jubilantů - Kulturní centrum
28. 9. od 14:00 hod. - 10. Historický den - Památník Antonína Dvořáka

CHARITNÍ BAZÁREK
pánského, dámského a dětského oblečení
12. 9. 2020 od 10 do 14 hodin
Sokolovna Zlonice
Přijďte si za symbolických 25 Kč osvěžit svůj
šatník, pořídit si krásné kousky na dovolenou
nebo udělat radost dětem. Nabízíme
oblečení pro všechny věkové kategorie, tj.
miminka, děti, dospělé i seniory.
Výtěžek bude použit pro rozvoj poskytovaných
služeb Farní charity Slaný.
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