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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTYSE ZLONICE 

/MARIE GERINGOVÁ/ 
 
     Vážení spoluobčané, 
přináším opět několik 
postřehů ze zasedání 
zastupitelstva, které se 
konalo 14. března 2019 v 
Kulturním centru. V úvodu zasedání bylo 
přítomno 14 zastupitelů, omluven pan 
Šafner. Jednání bylo přítomno 38 
obyvatel.  
     Důležitým bodem programu byla 
změna v sestavě zastupitelů díky 
odstoupení pana Tomáše Smetany. V 
dopisu, který přečetl pan starosta, 
rezignuje jmenovaný z vážných 
zdravotních důvodů na svůj post radního 
a zastupitele (zároveň i předsedy 
fotbalového klubu SK Zlonice). Starosta 
mu za jeho dosavadní práci veřejně 
poděkoval. Podle zákona na jeho místo 
zastupitele postupuje další v pořadí z 
kandidátů Šance pro slušné a to je Mgr. 
Jan Tůma. Nový zastupitel nejprve složil 
slib a zasedání pokračovalo dalšími body 
předem schváleného programu. Bylo 
potřeba doplnit radu městyse. Koalice 
navrhuje nahradit v radě pana Smetanu 
Janem Tůmou. Opozice navrhuje – 
odvolat celou radu městyse a dává 
hlasovat o pozměňujícím návrhu – 
starosta, místostarostka zůstávají, další 
členové rady Tůma, Slavíková, Čížek st. 
Po následném hlasování zvítězil návrh 
koalice a rada městyse bude nadále 
pracovat ve složení – Antonín Chochola 
starosta, Bc. Radka Kotěrová 
místostarostka, Ladislav Jirásek, Zdeněk 
Imbr, Mgr. Bc. Jan Tůma. Na programu je 
volba osadních výborů obcí Lisovice, 

Tmáň, Břešťany a Vyšínek. Předsedy byli 
zvoleni ing. Čech (Lisovice), paní 
Hedbávná (Tmáň), pan Žák (Břešťany) a 
pan Richter (Vyšínek). Všichni jmenovaní 
se shodli, že i v dalším období budou 
úzce spolupracovat s vedením městyse.  
Pan starosta poděkoval členům osadních 
výborů za práci, kterou odvádějí pro 
zvelebování jejich bydliště, za kulturní 
vyžití, organizované akce pro děti a 
mládež.  
Ve škole se v minulém roce hospodařilo 
se ziskem 272 423 Kč, které budou 
převedeny do rezervního fondu na 
opravy a vybavení tříd nábytkem. Dále 
jen velice stručně o investičních akcích:  
● budování kanalizace Břešťany - Tmáň 
pokračuje ● podány žádosti na MMR o 
dotace na bezbariérový přístup do školy, 
na rekonstrukci školního hřiště, na 
opravu části ulic K Vypichu – Purkyňova 
– Třebízského, na dovybavení veřejných 
prostranství herními prvky ●vodovod 
Břešťany - Tmáň ● ve Tmáni bude 
vybudován přístřešek na kontejnery na 
tříděný odpad ● ve škole se buduje nový 
přístup do sklepních prostor pod 
jídelnou ● postupně dochází k 
rekonstrukci některých bytů ● oprava 
kanalizace a kotelny v Domě s 
pečovatelskou službou ● Městys zakoupí 
nové služební auto, na které se podařilo 
získat slevu cca 130 000 Kč. ● Prováděl 
se průzkum kanalizačního systému a bylo 
zjištěno, že urychlenou výměnu 
potřebuje kanalizace v ulicích Alšova, 
Purkyňova, Denisova a Třebízského. Dále 
v ulici Miličova, Poděbradova a Čechova. 
● Připravují se již 7. Slavnosti městyse, 
které se budou konat tradičně 8. května 
na fotbalovém hřišti. Letos bude 
program na téma Cirkus. ● Diskuse se 
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točila kolem Městské policie, která by 
měla za stávajících podmínek v dubnu 
končit; padl návrh na vytvoření obecní 
policie, která by byla zřízena městysem. 
Zastupitel Čížek st. navrhuje návštěvu 
města Velvar, kde údajně Městská 
policie funguje. Ke konečnému 
rozhodnutí ale nedošlo, protože 
nejmenovaný obyvatel Velvar, který byl 
přítomen jednání, pana Čížka naopak 
ujistil, že ve Velvarech policie vůbec 
nefunguje, jak on zastupitelům předložil, 
a mají tam stejné problémy jako my. ● 
Padl další návrh na instalaci 
zpomalovacího semaforu - tentokrát ve 
Vyšínku (jak se dočtete v příspěvku 
Tomáše Smetany, není to zas tak 
jednoduché). ● Opět se jednalo o domě 
v majetku městyse, který je v areálu 
bývalého Interiéru. Majitel objektu 
nabízí odkoupení za částku 350 000 Kč, 
nebo městysi nabízí pronájem cca 1 m 
široké přístupové cesty k domu, za 
předpokladu, že by se tato cesta oddělila 
od areálu plotem. Na konečné 
rozhodnutí zastupitelů si budeme muset 
opět počkat. ● Na vybudování nového 
chodníku od sokolovny ke Kosům bylo 
vypsáno výběrové řízení a osloveno 6 
firem.  
Jedním z bodů diskuse byla i plánovaná 
integrace dopravy. O té budeme 
informovat v příštím vydání. 
Tolik opravdu jen v krátkosti ze zasedání 
zastupitelstva. 
 
Odstoupení z funkce zastupitele 

/TOMÁŠ SMETANA, DiS/ 
 
Vážení voliči, považuji za svou povinnost, 
abych Vás informoval o kroku, který jsem 
byl nucen učinit. Tím krokem je 

odstoupení z funkce zastupitele městyse 
Zlonice. Důvodem je zdraví, které je pro 
každého z nás, kromě rodiny, to 
nejdůležitější, co v životě máme. Chtěl 
bych touto cestou poděkovat všem 
voličům za jejich přízeň vůči mé osobě, 
ale i spolku Šance pro slušné. Ze 
shodného důvodu jsem byl nucen 
odstoupit i z funkce předsedy zdejšího 
fotbalového klubu. Věřím, že jsem 
nezklamal Vaši důvěru. Vykonávanou 
práci ve funkci člena Zastupitelstva 
městyse Zlonice a člena Rady městyse 
Zlonice jsem se snažil vykonávat 
svědomitě, v zájmu městyse a jeho 
občanů. Měl jsem a ještě mám hodně 
vizí, jak změnit naše městečko. 
V současné době však musím vysadit a 
přát si, aby tyto vize převzali jiní a snažili 
se je zrealizovat. Věřím, že mí nástupci 
na shora uvedených postech budou toho 
zárukou. Kromě jiného chci věřit ve 
zdravý rozum všech našich komunálních 
politiků, protože jen společnou cestou se 
dá někam dojít. Co přinesou následné 
měsíce či roky, se teprve ukáže. Budou-li 
příznivé, pak můžeme společně 
pokračovat. Mějte se hezky.  

 
ZLONICKÁ 
PAVLAČ 

/MARIE GERINGOVÁ/ 
 

Lidi, slyšeli jste … 
►… že jsme se dlouho nezmínili o 
sbírce na nové zvony do zlonického 
kostela? Dost často se mě ptáte, zvlášť ti 
dříve narození občané, mezi které 
patřím i já, jestli se ještě vůbec nějakého 
nového zvonu dožijeme. Podívala jsem 
se na oba účty a tady je prozatímní stav: 
na transparentním účtu u KB, který 
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založila Šance pro slušné je 61 649 Kč. 
Na účtu římskokatolické farnosti Zlonice 
u ČS (i s původní částkou vybranou v 
minulých letech) je 392 861, 84 Kč. 
Celkem 454 510 Kč.  Teoreticky už by 
bylo možné jeden zvon objednat, ale.... 
ať se ptám, kde se ptám, všichni 
odpovídají, že je to záležitost zlonické 
farnosti. Proto prosím kompetentní 
osoby, zda by mohli občanům sdělit, jak 
a jestli celá akce bude pokračovat. 
Děkuji. 
 ►… že městys Zlonice si dovoluje 
upozornit obyvatele Zlonic 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 policii.  
►… že lípy v Revoluční ulici lemují 
silnici ke Šlapanicím už sto let? 15.dubna 
1919 je vysázeli občané  na oslavu konce 
1. světové války a k uctění památky 
padlým. Tehdy je nazvali Alej svobody. 
Na tuto událost upozorňuje nápis na 
pomníku na začátku ulice. Vždy, až do 
dnešních dnů, se proto spíše vžilo 
označení této ulice Na aleji. Málokdy 
obyvatelé používají současný název 
Revoluční.  Na konci této ulice, tam kde 
silnice k Šlapanicím a k fotbalovému 
hřišti vytváří špičku, roste další lípa 
svobody. Není tak stará, letos je jí 51 let. 
Byla zasazena v roce 1968.  

►… že v základní škole každou středu 
můžete se svými malými dětmi 
navštěvovat Baby klub Korálek? Pro děti 
i rodiče Klub Korálek poskytuje bohatý 
program. Nabízí pomoc a podporu 
rodičům s malými dětmi ve věku od 3 
měsíců do 6 let v oblasti sociální, 
personální (osobnostní), občanské, 
rodičovské...  Baby klub je přínosem 
nejen pro maminky na rodičovské 
dovolené, ale hlavně pro děti. Zvykají si 
na komunikování v dětské skupině, 
zbavují se ostychu, najdou si zde své 
nové kamarády, se kterými se později 
sejdou v MŠ. Klub Korálek vede paní 
Simona Kopecká každou středu od 15 do  
17h v aule základní školy ve Zlonicích. 
►… že oprava zlonického mostu se 
odkládá? Další termín je začátek května. 
►… že Městský úřad ve Slaném nabízí 
novou službu pro seniory -  Včelka 
senior care v regionu Slánska a 
Velvarska? Jedná se o terénní 
pečovatelskou službu pro osoby, které 
mají v důsledku věku nebo nemoci 
sníženou schopnost sebeobsluhy. 
Organizace se snaží poskytovat péči v 
domácím prostředí, nabízí zejména 
terénní pečovatelské služby a osobní 

asistenci. Více na  www.senior-care.cz. 

Pokud potřebujete tuto službu pro své 
blízké, nebo někoho ve vašem okolí, 
kontaktujte sociální pracovnice MěÚ ve 
Slaném 
►… že tato značka vám bude 

garantovat, že maso je 
zaručeně českého 
původu? Půjde tedy 
o maso zvířat, jež se 
v Česku narodila a 
rovněž zde byla 

zpracována. Cechovní 

http://www.senior-care.cz/?fbclid=IwAR1AG9pJi3V52-A6spTIXjei7Rv1JgdOqvX3AB_qc56BK47l4MTMsASf24U
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norma jednoznačně určuje, co se do 
daného výrobku má a může použít. 
Vyplývají z ní i nadstandardní parametry, 
jimiž se daný výrobek odlišuje od 
ostatních. Ministerstvo zemědělství vítá 
každou iniciativu, která zákazníkovi 
usnadní výběr potravin a přispěje 
k odbytu bezpečných tuzemských 
produktů.   
►… že se stávalo, že přijdete s 
receptem do lékárny, jenže lék není a 
nebude ani v nejbližší době, navíc někdy 
chybí i náhrada? Situace je bohužel 
častější v menších lékárnách, které 
nemají skladem tolik léků. Vyřešit by to 
měl emergentní systém, který připravilo 
ministerstvo zdravotnictví. Do budoucna 
se tak jakákoli lékárna, která nebude 
schopna obstarat lék u svého 
distributora, obrátí přímo na výrobce. 
Do dvou dnů budou muset výrobci 
dodat lék i do nejzapadlejší české 
lékárny. Jinak je čeká milionová pokuta. 
Pacientům to zaručuje, že svůj lék 
dostanou v jasném termínu tam, kde si 
ho objednali.  
►… že i dříve měli lidé rádi humor? 
Přijde vám vtipný i dnes? Napovědět 
vám může pravděpodobně nejstarší 
nalezený vtip, který byl součástí 
středověkého rukopisu. Zde je jeho plné 
znění:  
"Tři mniši se odvrátili od světa. Vypravili 
se do divočiny, aby se zde káli ze svých 
hříchů před Bohem. Rok nikdo z nich 
nepromluvil. Po této době jeden z nich 
řekl: „Máme se dobře.“ Další mu na to 
příští rok odpověděl: „Je to pravda“. Pak 
uběhl další rok a třetí muž promluvil: 
„Přísahám vám na svůj plášť, jestli 
nebudete zticha, odejdu zpátky do 
světa!"  

►… že ti, kdo trpí na časté nachlazení, 
by měli užívat 3x denně 1 lžíci vlažného 
medu se ¼ lžičky skořice po dobu 3 dnů? 
Tím se vyléčí nachlazení, chronický kašel 
a pročistí průdušky.  Med obsahuje 
obrovské množství železa a vitaminů. 
Pravidelné užívání medu posiluje bílé 
krvinky v jejich boji s viry a bakteriemi.  
Teď z jiného soudku - POZOR! Těm, kteří 
mají přístup k internetu, posílám odkaz 
na perfektní rehabilitační cvičení-nejen 
pro seniory. Uvidíte, je to příjemné 
protažení, speciálně cílené na jednotlivé 
části těla, které vás bolí.  
www.seniorum.cz/videoserial-
cviceni/barevne.html   
►… že dětské hřiště za obchodním 
domem Coop je spravováno spolkem A 
co děti z. s.? Vstup na hřiště mají pouze 
členové, kteří se přihlásí a zaplatí 
poplatek. Poté dostanou od hřiště klíč a 
mohou ho navštěvovat. Pro letošní rok 
byl členský příspěvek 400 Kč. O výši 
poplatku si rozhodují sami členové 
spolku. Pro bližší informace kontaktujte 
paní Simonu Kopeckou na e-mailu 
symonka.p@seznam.cz.  
 

 
 
 
 
 
 
 

http://search.seznam.cz/?q=www.seniorum.cz%2Fvideoserial-cviceni%2Fhtml&url=http%3A%2F%2Fwww.seniorum.cz%2Fvideoserial-cviceni%2Fbarevne.html&data=lgLEEElzsk91BefBJ2-sXIfftHrEQHl7SglDULqcKHEzmCERPmjfXLygr8eslgS2tq58bkrRkll2dsnZ6Xib5tTm3EZJstlZYvArT5Xe87rLoWYxVWzOXIekx8QCWKSSxAIYFsQCHn0%3D
http://search.seznam.cz/?q=www.seniorum.cz%2Fvideoserial-cviceni%2Fhtml&url=http%3A%2F%2Fwww.seniorum.cz%2Fvideoserial-cviceni%2Fbarevne.html&data=lgLEEElzsk91BefBJ2-sXIfftHrEQHl7SglDULqcKHEzmCERPmjfXLygr8eslgS2tq58bkrRkll2dsnZ6Xib5tTm3EZJstlZYvArT5Xe87rLoWYxVWzOXIekx8QCWKSSxAIYFsQCHn0%3D
mailto:symonka.p@seznam.cz
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CHYTRÉ SEMAFORY VE ZLONICÍCH 

/TOMÁŠ SMETANA, DiS/ 
 
V souladu s požadavky 
občanů ve věci zklidnění 
dopravy v ul. Pejšova ve 
Zlonicích jsem učinil 
kroky k tomu, abych se 
pokud možno pokusil 
realizovat jejich přání. 
V Pejšově ulici žiji a byl 
bych první z těch, kteří by takové řešení 
přivítali. Za tímto účelem jsem oslovil 
jednak vedoucího odboru dopravy ve 
Slaném a DI ÚO PČR v Kladně, abych 
získal jejich stanovisko v této věci. 
Bohužel nemám příliš dobré zprávy. 
V podstatě jsem se dozvěděl, že 
dopravní situace v „naší ulici“ je téměř 
neřešitelná. Proč?  Takzvaný chytrý 
semafor, který má rychle jedoucího 
řidiče zpomalit nebo dokonce zastavit, 
nepřipadá z mnoha důvodů v této ulici v 
úvahu. K této  možnosti nevydává 
v současné době PČR kladné stanovisko.  
Semafor – (světelné zařízení slouží ve 
smyslu ust. § 65 odst. 1z. č. 361/2000Sb., 
vyhláška č. 30/2001Sb., zařízení pro 
provozní informace dle § 68z. o silničním 
provozu a § 28 vyhl. Č. 30/2001Sb., ) 
nelze tímto způsobem v Pejšově ulici 
využít. Jediným případem, kdy lze 
uvažovat o použití zpomalovacího 
semaforu na pozemní komunikaci, aby 
jeho užití bylo v souladu s platnou 
legislativou, je jeho užití ve spojení s 
přechodem pro chodce, řízeným 
světelnou signalizací, což však není náš 
případ.  
Jak dokázala některá města docílit 
umístění tohoto zpomalovacího 
semaforu na svém území? Splnila 

požadovaná kritéria v souladu s platnou 
legislativou a především ještě v době, 
kdy k tomuto zařízení byla vydávána 
souhlasná stanoviska. Dnes je stav jiný. 
Proti této instalaci se staví nejen 
dopravní experti, ale také PČR.  Recenzí 
jsem si taktéž přečetl dost. Ve většině 
případů se jedná o krátkodobý efekt. 
Možností, jak tuto situaci zlepšit a 
napravit, v našem případě mnoho není. 
Příčné prahy přináší zvýšenou hlučnost, 
stavební úpravy komunikace jsou příliš 
nákladné a v tomto úseku 
nerealizovatelné. Jediným řešením je 
vhodné umístění svislého dopravního 
značení a preventivních informačních 
tabulí upozorňujících řidiče na aktuální 
rychlost. Budeme se snažit neutěšenou 
situaci řešit, avšak znáte to, nevychovaný 
řidič zůstane nevychovaným řidičem.  
/Omlouváme se, ale příspěvek musel být zkrácen./ 
 
OBCE SI VYŠLÁPLY NA NEUKÁZNĚNÉ 
ŘIDIČE. 

/MARIE GERINGOVÁ/ 
V minulém čísle Zlonické šance jsem v 
Pavlači upozorňovala na stížnosti 
občanů, ohledně dopravní situace ve 
Zlonicích. Tehdejší radní Tomáš Smetana 
ve svém příspěvku píše, že situace 
například v Pejšově ulici je těžko 
řešitelná. Mne ale nedávno upoutal 
článek (použila jsem i jeho titulek, 
můžete si ho celý dohledat na internetu 
Novinky.cz), ve kterém se píše o stejných 
problémech s neukázněnými řidiči i v 
jiných obcích a zaujalo mě, jak se s tímto 
nešvarem vyrovnali. V obcích 
nainstalovali radary, dokonce i zařízení 
pro dynamické vážení projíždějících 
nákladních automobilů a především 
„inteligentní dopravní systémy“. Ty se 
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dají využít nejen k měření, ale i k 
prevenci kriminality v obci. Instalaci 
radarů v obcích podporují i některé 
kraje. Například loni se do projektu 
Bezpečný Středočeský kraj zapojily další 
obce. Tato zařízení mají především 
preventivní charakter, ale není 
vyloučeno, že řidiči, kteří budou předpisy 
trvale ignorovat, budou pokutováni. 
Podle radního Středočeského kraje pro 
dopravu získaly obce část prostředků na 
instalaci těchto zařízení ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury. 
Společnost, která tato zařízení vyrábí, jen 
v loňském roce ve Středočeském kraji 
nainstalovala 86 inteligentních 
ukazatelů, několik úsekových detektorů 
a tři dynamické váhy (například Votice, 
Miličín apod.). Všechny tyto prvky 
aktivního monitoringu jsou napojeny i na 
portál Středočeského kraje. Pro 
představu - inteligentní ukazatel 
rychlosti poskytuje dopravní data a 
umožňuje například městské policii 
efektivní kontrolu rychlosti v dané 
lokalitě nejen za zhoršených světelných 
podmínek, ale díky infrapřísvitu je 
zařízení schopné plnohodnotně fungovat 
i za úplné tmy. Mezi tyto softwarové 
moduly patří měření rychlosti, zákaz 
vjezdu, zákaz zastavení, zákaz vjezdu 
nákladních vozidel aj. Pokud řidič 
nedodrží povolenou rychlost – zobrazí se 
na panelu ZPOMALTE. Jakmile řidič výzvu 
uposlechne - ukáže se DĚKUJEME. V 
případě, že řidič upozornění ignoruje, 
zobrazí se na panelu jeho registrační  
značka.  Podle zkušeností s těmito 
systémy, na upozornění reaguje 88% 
řidičů.  Tolik článek na internetu. /zdroj – 

Novinky.cz - redakčně kráceno/ 

Zeptala jsem se na názor paní 
místostarostky Radky Kotěrové. Cituji:  

„Je to samozřejmě 
také možnost, 
neříkám, že špatná. 
Bohužel pořizovací 
cena takového 
zařízení není malá, 
u jednoho je to v 
řádu téměř sto tisíc 
korun. Pokud 

bychom splnili podmínky dotace, tu jsme 
získali a bylo by možné zapojit se do 
citovaného projektu, určitě bych 
souhlasila.  To je bohužel jedna stránka 
věci, ale musíme celý problém domýšlet 
do detailu. Pokud dojde k přestupku, 
musí situaci řešit PČR, nikoli městys, 
nemá k tomu oprávnění. Obávám se, že 
by nebylo v jejích silách prověřovat každé 
překročení rychlosti, vyhodnocovat každý 
kamerový záznam a hlavně - důkazní 
řízení by bylo opět na straně PČR. Přesto 
dobrá zpráva - podobné radary má na 
zkoušku městys dva objednané. Uvidíme, 
jaký budou mít úspěch. Pak se 
rozhodneme, co dál.“ 
Děkuji za odpověď. 

  
PŘECHODY PRO CHODCE. 

/TOMÁŠ SMETANA, DiS/ 
 

Tak jako v případě zpomalovacího 
semaforu, tak i v případě přechodů pro 
chodce jsme oslovili dopravního 
inženýra, abychom se pokusili některé 
realizovat. Hlasy občanů 
vnímáme a snažíme se 
udělat maximum pro to, 
aby byly vyslyšeny. 
Vytipovaná místa pro 
situování přechodu pro 



Duben 2019                       Ročník VIII., číslo 2., vydáno dne 1.4.2019                           8                                                 

chodce byla celkem čtyři: Náměstí Pod 
Lipami, Náměstí Pod Lipami - odbočka 
do ul. Pejšova, ul. Kpt. Jaroše – Revoluční 
a v obci Vyšínek. 
Nutno podotknout, že rozhodovací 
proces pro přechod pro chodce podléhá 
pravidlům stanovených příslušnou 
normou a také vyhl.č. 398/2009Sb., o 
obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb, které musí být respektovány. 
Prostě, když něco děláte, nebo se 
rozhodnete, že něco dělat budete, pak 
zjistíte, že to obsahuje neuvěřitelnou 
spoustu byrokracie a stále narážíte na 
nějaká úskalí. 
Abych se však dostal k našim 
přechodům. Zkrátím to. Přechod pro 
chodce ve spodní části Náměstí Pod 
Lipami nesplňuje technické parametry 
pro jeho situování. Přechod v ul. Kpt. 
Jaroše – Revoluční by bylo možno 
realizovat za předpokladu nákladných 
stavebních úprav. Řešením by bylo 
v nejširším místě komunikace její 
rozdělení tzv. králičím ostrůvkem, 
k němuž by z obou stran bylo možné 
nakreslit přechozí zebry. Otázkou 
zůstává, zda by to vlastník komunikace 
vůbec povolil. Druhou možností, je jeho 
zbudování vnořením do ul. Kpt. Jaroše tj. 
o 30 m od hlavní průtahové komunikace 
ul. Revoluční. Zde to však nemá logiku. 
Občané jdoucí z  autobusové zastávky 
v ul. Revoluční by se museli vracet o 
oněch 30 m a o dalších 30 m zpět na 
původní trasu a tak je jasné, že by 
přechod nebyl využíván. Vyšínek – 
nejsou splněny rozhledové poměry pro 
situování přechodu pro chodce. Jedinou 
reálnou možností, kde zbudovat přechod 
pro chodce tak zůstává Náměstí Pod 

Lipami. I zde však nemáme vyhráno. 
Místo je zaměřeno a bude následovat 
jednání na PČR a následně s vlastníkem 
komunikace a odborem silničního 
hospodářství. Věříme, že aspoň v tomto 
případě uspějeme. 
 

ODPOČINKOVÉ ZÓNY NA 
UŽÍVANÝCH TRASÁCH KOLEM 
ZLONIC 

/JAKUB KOPECKÝ/ 
V minulém čísle Zlonické šance jsem psal 
o své myšlence mít čistější Zlonice i s 
přidruženými obcemi (viz. Článek - 
Odpadkové koše i mimo centra obce). Od 
té doby jsem potkal několik 
spoluobčanů, jak s kladným tak i 
negativním hodnocením tohoto projektu 
(každému se člověk nezavděčí). I tato 
zkušenost mě přesvědčila, že má smysl 
soustředit se na vylepšování našeho okolí 
nejen ve „velkých“ projektech, jako jsou 
komunikace, chodníky a kanalizace, které 
jsou pro mě v civilizovaném 21.století 
samozřejmostí. Soustředím se na ty 
„menší“ akce, na které se zapomíná, 
nebo se jejich řešení nechává na později. 
Máme s manželkou tříměsíční dceru a 
procházky s kočárkem a s našimi psy jsou 
pro nás jedním ze způsobů odreagování 
se. Při těchto cestách mám možnost 
vidět Zlonice a okolí z jiného pohledu, 
než když je projíždíte autem. Nejčastěji 
naše trasy vedou k rybníku „Brůdku“, 
kaštanovou alejí k Sv. Isidoru a 
vyasfaltovanou „polní“ cestou do 
Břešťan. Právě tuto cestu bych rád 
„vylepšil“ a umožnil její efektivnější 
využívání všem spoluobčanům. Myslím 
cestu od břešťanského hřbitova do 
Zlonic. Tato cesta se ve Zlonicích 
rozděluje do ulic Miličova a Žižkova. 
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O tom, že je tato cesta hojně využívána, 
se může přesvědčit každý, kdo ji navštíví. 
Můžete tam potkat maminky s kočárky, 
děti na nejrůznějších odrážedlech, kolech 
a koloběžkách, cyklisty všech věkových 
skupin, pejskaře a seniory s hůlkami (tzv. 
Nordic walking). 
Zjistil jsem, že chybí místo, kam by si lidé 
mohli sednout, odpočinout si, pobavit se 
a dát si svačinu. Proto bych zde uvítal 
lavičky (nejlépe s přístřeškem – inspirací 
nám mohou být lavičky 
u třech rybníků, cestou z Královic do 
Neprobylic), které by ochránily 
návštěvníky před náhlým letním deštěm. 
Odpadkový koš by byl samozřejmostí. U 
posezení by nechyběl stůl nebo deska, 
která by sloužila jak ke stolování, tak i k 
přebalování dětí. Svůj názor jsem sdělil 
členům našeho spolku ŠpS, kde byl 
ohodnocen kladně.  
Vlastníkem pozemku je Městys Zlonice, 
který získal dotaci od EU na její 
„vyasfaltování“. Proto zákaz vjezdu 
zemědělské techniky je nemožný. 
Možnost zákazu vjezdu osobních 
automobilů a vozidel do 3,5 tuny (jako  
je u cesty z Břeštan do Šlapanic - 
Poštovic) se musí vyřešit. Tato cesta 
(resp. parcela 712/1 označená na ÚZK 
způsob využití ostatní komunikace) nemá 
příliš místa na kraji, kde by mohly být 
lavice usazené, aby nepřekážely 
zemědělské technice a vozům, užívajícím 
tuto cestu. Mně osobně přijde jako 
nejlepší možnost vybudování této 
„odpočinkové zóny“ za lesíkem, který se 
vyskytuje uprostřed cesty. Vzhledem k 
riziku pádu stromů by bylo vhodné 
odborné prořezání (majitelé těchto 
pozemků jsou informováni a souhlasí). 
Pokud půjdete touto cestou ze Zlonic, 

hned na kraji lesíka se cesta rozšiřuje 
(místo určené k vyhýbání se 
protijedoucím vozidlům). Zde je dost 
prostoru k vybudování laviček. Místo 
bude poskytovat i dostatek stínu. 
Nechci investovat sta tisíce a budovat 
nové odpočinkové zóny. Přijde mi 
rozumnější vylepšit stávající, které se 
používají. 
Jsem přesvědčen, že mnoho 
spoluobčanů má také nejrůznější tipy, 
rady a nápady jak vylepšit okolí. Budu 
rád, když od vás dostanu informace o 
vašich nápadech a věřím, že i RMZ ráda 
některé z nich uskuteční, ke spokojenosti 
svých občanů. 
 

OKÉNKO DO PŘÍRODY 
/NOS-NEZÁVISLÁ ORNITOLOGICKÁ SKUPINA 

SKLENIČKOVI/ 

 

Zajímavosti o stehlíkovi a čížkovi 

Stehlík obecný patří do čeledi 
pěnkavovitých. Stěhovavý malý pěvec, 
jeho rozšíření je po celé Evropě, Asii a 
severní Africe. Vlivem mírných zim zde 
víc jak polovina počtu stehlíků zůstává 
přes zimu a často je vidíme na krmítku. 
 Stehlík je nejpestřejší pěvec, co se 
zbarvení týká. Na přední části hlavy má 
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jasně červenou masku, temeno a zadní 
část krku má černé. Mezi těmito barvami 
se táhne bílý pruh, tvořící náhrdelník. Na 
černých křídlech má širokou křídelní 
žlutou pásku a konce ocasních per 
černého ocasu mají bílé skvrnky. Stehlíka 
nalezneme v otevřených lesích a 
mýtinách, zahradách a ovocných sadech. 
Mimo období hnízdění, což je od května 
do srpna, kdy samička snese pouze jednu 
snůšku se 4 – 6 vejci, se stehlík objevuje 
na loukách a opuštěných pozemcích, kde 
vyhledává malá semena různých druhů 
bodláků (pcháč, pupalka apod.) 
Víte, proč je stehlík kolem zobáčku 
zbarven do ruda? Podle křesťanů stehlík 
vytrhával trny z hlavy Kristovy, 
nesoucího svůj kříž na Golgotu a červeň 
peříček kolem jeho zobáčku byla 
ztotožňována s krví Kristovou, kterou se 
stehlík potřísnil. 
Pro svůj atraktivní vzhled a příjemný 
zpěv se stal klecním ptákem a v 
registrovaných chovech jej zkřížili s 
kanárem. 
My však máme raději ptáčky ve volné 
přírodě, jsou ozdobou zahrad a v zimě 
krmítek. 
Čížek lesní je drobný žlutočerný pěvec, 
hnízdí po celé Evropě a Asii, je částečně 
tažný. U nás žije po celý rok. Samice se 
od samečka barevně výrazně liší. 
Sameček má zeleno-šedý hřbet a žlutý 
kostřec, široké žluté pruhy na křídlech, 
černou skvrnu pod zobákem a černé 
temeno. Samička je zeleno-šedá. Hnízdí 
dvakrát ročně od března do července, 
klade 2-6 skvrnitých vajec a sedí na nich 
sama 14 dnů. Mláďata, stejně jako u 
stehlíka, opouští hnízdo po 15ti dnech. 
Čížek se semenožravý, na podzim a v 
zimě sbírá semena listnatých stromů, ve 

volné krajině vyhledává bodláky a 
pampelišky. Čížka můžeme spatřit jen v 
zimním období, kdy pro nedostatek 
potravy přiletí na krmítko. Zbytek roku 
prožije čížek v lese nebo ve volné krajině. 
Hnízdo čížka lze jen těžko nalézt. Podle 
romantické pověsti si čížek přidává do 
svého hnízda divotvorný kamínek a ten 
činí hnízdo pro lidské oko nenalezitelné. 
Ve skutečnosti jde o to, že čížek své 
hnízdo staví dvacet i více metrů v koruně 
smrků. 
Byl chován i jako klecový pták pro svůj 
zpěv a křížen s kanárem. 
 

 
 
 

VOLNOČASOVÁ UNIVERZITA – 
ZÁKLADY FYZIOTERAPIE  
s Lucií Chejnovskou 

/JANA TŮMOVÁ/ 
9. 4. od 17h, Kulturní centrum, cena: 30 
Kč. S sebou karimatku a pohodlné 
oblečení. 
Bolesti mající původ v páteři trápí v 
současné době téměř každého z nás. 
Příčiny mohou být různé - jedná se 
například o funkční poruchy jinak zdravé 
páteře, například v důsledku 
jednostranného zatížení při sedavém 
zaměstnání nebo přetížení při namáhavé 
práci nebo při sportování. Na kurzu se 
zaměříme na základní uvolňovací cviky, 
které nám mohou od bolestí zad ulevit. 
Dále si povíme a ukážeme, jak 
předcházet zbytečnému přetěžování zad 
při běžných denních pohybových 
činnostech. Také se zaměříme na zásady 
správného držení těla, dýchání a správné 
pohybové stereotypy a v neposlední 
řadě také zásady tzv. "Školy zad".  
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KVÍZ: VYZNÁTE SE V CIZÍCH 
MĚNÁCH? 
 
 
 
1.  V kolika z 28 zemí Evropské unie se 
platí eurem? 
a. Ve všech kromě ČR a Velké Británie 
b. V 19 zemích 
c. V 10 zemích 
2.   Co je na eurominci znázorněno? 
a.  Na lícové straně je zobrazen motiv 
mapy Evropy s dvanácti hvězdami 
Evropské unie, na rubové straně  má 
každý členský stát svůj motiv. 
b.   Na obou stranách mince je motiv 
mapy Evropy s dvanácti hvězdami 
Evropské unie. 
c.  Každá země má na eurominci své 
motivy a to jek na lícové, tak na rubové 
straně 
3.  Vzpomenete si, čím se před eurem 
platilo v Německu, Francii, Itálii a 
Rakousku? 
a.  Markou, tolarem, librou a šilinkem. 
b.  Šilinkem, frankem, lirou a guldenem. 
c.  Markou, frankem, lirou a šilinkem. 
4.  V Chorvatsku se platí od roku 1994 
kunou. Jaké platidlo nahradila? 
a.  Chorvatský dinár. 
b.  Chorvatský tolar. 
c.  Chorvatský lat. 
5.  Na co se dělí chorvatská kuna? 
a.  Na 10 lip. 
b.  Na 100 lip.  
c.  Na 100centů. 
6.  Čím se platí v Lichtenštejnsku? 
a.  Eurem. 
b.  Lichtenštejnským frankem. 
c.  Švýcarským frankem. 
7.  jaký je název britské libry? 
a.  Libra šterlinků. 

b.  Falklandská libra. 
c.  Jerseyská libra. 
8.  Jaké měny se označují zkratkou PLN, 
RON, HUF a BGN, 
a. Polský zlotý, rumunský nový lei, 
maďarský forint a bulharský lev. 
b.  Polský zlotý, ruský rubl, chorvatská 
kuna a brazilský real. 
c.  Papujsko – guinejská kima, indická 
rupie, hongkongský dolar a brunejský 
dolar. 
9.  Nejznámějším platidlem na světě je 
americký dolar. Víte jaký prezident je na 
jednodolarovce? 
a. Abraham Lincoln. 
b. Thomas Jefferson. 
c.  Georgie Washington 
10.  Kdy začal platit americký dolar? 
a.  V 19> století. 
b.  V 18. století. 
c.  Ve 20. století. 
11.  Od kdy se u nás platí korunou 
českou? 
a. Od roku 1918. 
b.  Od roku 1945. 
c. Od roku 1993. 
12.  Na jaké české bankovce je 
vyobrazen Karel IV. ? 
a.  Na tisícikoruně. 
b. Na stokoruně. 
c. Na pětisetkoruně. 

 
 
 
 
 
 
 

Správné odpovědi najdete na konci 
našeho časopisu. 
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KALENDÁŘ AKCÍ 
5. – 12. 4. - Dny indické kultury, Slaný 
6. 4., 9h - Slánský pochod s pejsky, 

Infocentrum Slaný 
9. 4., 17h  - VU Fyzioterapie, KC Zlonice 
24. 4., 19h - Koncert L. Pázlerové a 

hostů, PAD Zlonice 
30. 4., 17h – Pálení čarodějnic, hřiště 

sokolovny 
30. 4., Královické pálení čarodějnic 
25. 5., Staročeské máje, Královice 
 
TENTOKRÁT HNED DVĚ MOUDRA 
NA ZÁVĚR 

Dnešní první moudro vybízí k zamyšlení. 
Každý ať zpytuje své svědomí… 
Jednou napsala učitelka na tabuli pět 
příkladů. 
5 x 1=    5 
5 x 2 = 10 
5 x 3 = 16 
5 x 4 = 20 
5 x 5 = 25 
Dopsala a otočila se k dětem. Celá třída 
se usmívala, protože jeden příklad byl 
špatně vypočítaný. Učitelka povídá: „Ten 
příklad jsem vypočítala špatně schválně, 
abych vás naučila něco velmi důležitého 
o životě.  Čtyřikrát jsem napsala správné 
výsledky. Nikdo z vás si toho nevšiml. 
Přešli jste to jako samozřejmost. 
Neocenili jste, že jsou vypočítané 
správně, ale okamžitě jste se smáli jedné 
jediné chybě, kterou jsem udělala.“ 
...a tak je to se vším. Málokdy oceníme 
nahlas co je pěkné, co se povedlo, co nás 
těší, ale nikdy nezapomeneme upozornit 
 
 
 

na věc, která je špatná, která se 
nepovedla, a o tom dokážeme do 
nekonečna diskutovat. Svět vždycky 
bude čekat na chybu, kterou uděláte, a 
před tím pozitivním zavírá oči.  
 
Druhé moudro zní. Úspěšným, šťastným 
a moudrým lidem závidí pouze ti, kteří 
nevědí, že... 
... kdo v nějaké oblasti uspěl, předtím 
mnohokrát prohrál. 
... kdo dnes oceňuje obyčejné štěstí, 
předtím poznal spoustu neštěstí. 
... kdo zmoudřel, předtím udělal spoustu 
chyb, díky nimž se ponaučil. 
Stejně tak lidé, kteří se dnes brání lásce, 
obvykle včera mnoho vytrpěli, ale zítra si 
budou o to víc vážit každé milující nebo 
milované osoby. 
To je na životě to kruté i krásné. Za vše, 
co nám bere, nám i něco dává.  
 
Správné odpovědi kvízu: 1b, 2a, 3c, 
4a,5b, 6c, 7a, 8a, 9c, 10b, 11c, 12b. 
 

Veselé, slunečné Velikonoce, 
prožité v pohodě a klidu. 
Bohatou pomlázku malým i 
velkým přeje 
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