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Úřad městyse informuje...
OBRAZEM
Výpis usnesení z 2. zasedání
Zastupitelstva městyse Zlonice,
konaného dne 18. 12. 2018 v KC Zlonice
Usn. č. 1
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje zapisovatelkou paní Štroblovou Dagmar.
Usn. č. 2
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje ověřovateli zápisu pány
Milana Kosa a Jakuba Kopeckého, Dis.
Usn. č. 3
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje doplnění programu o bod
„Debata o činnosti Městské Policie“ jako bod 24 – před diskuzi.
Usn. č. 4
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje Program 2. zasedání Zastupitelstva městyse Zlonice jako celek.
Usn. č. 5
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje do funkce předsedy
Usn. č. 6
výboru.
Usn. č. 7
výboru ve složení: Bc. Kratochvíl Martin, Nosál Adam, Mgr. Pagač Pavel
a Průšová Zdeňka.
Usn. č. 8
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje do funkce předsedy kontrolního výboru pana Čížka Rudolfa st.
Usn. č. 9
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje pětičlenné složení kontrolního výboru.
Usn. č. 10
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje volbu členů kontrolního
výboru ve složení: Čížek Rudolf ml., Kopecký Jakub, Dis, Kos Milan,
Šafner Ladislav.
Usn. č. 11
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje rozpočtové opatření
č. 4/2018.
Usn. č. 12
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje Rozpočet Městyse Zlonice na
rok 2019.
Usn. č. 13
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy na zřízení věcného břemene a projednání PD na stavbu
Zlonice, p.č. 478/27 - kabelové vedení NN, č. stavby IV-12-6023346,
mezi ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV a Městyse
Zlonice, Nám. Pod Lipami 29, 273 71 Zlonice za jednorázovou náhradu
ve výši 2 000 Kč bez DPH.
Usn. č. 14
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje odpisový plán Mateřské školy
„Masarykovy dětské školky“ ve Zlonicích na rok 2019 v celkové roční
částce 44 804,07 Kč.
Usn. č. 15
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje Rozpočet společnosti
Vodohospodářské sdružení obcí slánské oblasti na rok 2019.
Usn. č. 16
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje Pachtovní smlouvu
č. 88N18/09 parcely č. 641 o celkové výměře 366 m2 v k.ú. Skůry – orná
půda, včetně dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci mezi
Městysem Zlonice, Nám. Pod Lipamio 29 a spol. Trover s.r.o., Bratkovice
24, 273 24 Černuc s jednatelem Pavlem Rešem.
Usn.č. 17
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje Pachtovní smlouvu č.
89N18/09 parc. 640 o výměře 112 m2 v k.ú. Skůry, včetně dohody
o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci mezi Městysem Zlonice,
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Nám. Pod Lipami 29 a spol. Trover s.r.o., Bratkovice 24, 273 24 Černuc
s jednatelem Pavlem Rešem.
Usn. č. 18
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje neuvolněné místostarostce
odměnu v původní výši, a to 27 613 Kč měsíčně.
Usn. č. 19
Zastupitelstvo městyse Zlonice s platností od 1. 1. 2019 stanovuje tuto
výši odměn pro neuvolněné zastupitele měsíčně:
neuvolněný člen rady: 5 000 Kč,
neuvolněný předseda výboru: 2 500 Kč,
neuvolněný člen výboru: 1 500 Kč,
neuvolněný člen zastupitelstva: 1 000 Kč.
Usn. č. 20
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje pokračování příprav
k zajištění projektu výstavby přírodního parku ve Zlonicích s tím, že
před konečným rozhodnutím bude předem informováno zastupitelstvo na pracovní schůzce.
Usn. č. 21
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje pro období 3/2019-2/2020
cenu vodného ve výši 47,161 Kč/m3 a stočného ve výši 41,665 Kč/m3
vše vč. DPH. Celková cena vodného a stočného činí 88,826 Kč/m3.
Usn. č. 22
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje poplatek za svoz, skládkování
a likvidaci odpadu pro rok 2019 ve výši 500 Kč na osobu a rok.
Usn. č. 23
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje Požární řád městyse Zlonice
s účinností od 1. 1. 2019.
Usn. č. 24
Zastupitelstvo městyse Zlonice schvaluje záměr Městyse Zlonice podat
žádosti o dotaci na MMR na tyto akce:
a)
Oprava komunikace části ul. K Vypichu až po ulici Pejšova
vč. opravy kanalizace;
b)
Bezbariérový vstup do ZŠ vč. opravy fasády jižní strany
budovy ZŠ;
c)
Rekonstrukce a modernizace hřiště ZŠ.
Usn. č. 25
Zastupitelstvo městyse Zlonice bere zprávu o přípravě a průběhu
investičních akcí na vědomí.

Výpis usnesení z Rady
č. 24/2018 ze dne 19.12. 2018
RMZ schvaluje:
- Plán práce Rady městyse Zlonice na I. pololetí 2019.
- Nájemní smlouvu č. 27/00235172 mezi Městysem Zlonice
a Středočeským krajem na pronájem nebytových prostor v čp. 1 ve
Zlonicích. Jedná se o pronájem místností pro Základní uměleckou školu
na dobu 2 roky od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 za čtvrtletní nájemné 2
470 Kč.
- Řediteli ZŠ Zlonice panu Mgr. Bc. Janu Tůmovi odměnu ve výplatním
období prosinec 2018, která bude vyplacena Krajským úřadem Praha,
odborem školství.
- Výměnu bytu č. 6 v Nádražní 357, Zlonice, za byt č. 2 na adrese
Nádražní 247, Zlonice.
- Zřízení investiční komise ve složení: Smetana Tomáš, Čížek Rudolf st.,
Čížek Rudolf, Imbr Zdeněk, Pískač Vladimír.
RMZ jmenuje Mgr. Bc. Jana Tůmu do funkce ředitele Základní školy
Zlonice, okres Kladno od 1. 1. 2019.
Rada městyse Zlonice bere na vědomí:
- Platový výměr ředitele Základní školy Zlonice, okres Kladno pana
Mgr.Bc.Jana Tůmy.

Úřad městyse informuje...
- Vyhlášení programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeských fondů.
- Oznámení o zrušení nájemní smlouvy a schválených úprav bytu
v č.p. 1 ve Zlonicích a vrácení projektové dokumentace.
Oznámení MŠ Zlonice o uzavření školky v době vánočních prázdnin ve
dnech 27. 12., 28. 12. a 31. 12. 2018.

Výpis usnesení z Rady
č. 1/2019 ze dne 09. 1. 2019
RMZ schvaluje:
- zakoupení kuchyňské linky do bytu v čp. 355 jako součást vybavení
bytu;
- místo penále firmě p.Štulíka za pozdní předání rekonstrukce chodníku
v Pejšově ul., provedení víceprací na této akci zdarma;
- podání dotací ze Středočeských fondů:
a) III.etapa výměny střešní krytiny v PAD Zlonice
b )rekonstrukce klempířských prvků požární zbrojnice Zlonice;
- proplacení faktury za dopravu na případný zájezd na Moravu pro
občany;
- finanční příspěvek pro Klub zdravotně postižených občanů Klobuky za
7 členů - občanů Zlonic, v celkové výši 3 500 Kč na rok 2019.
RMZ povoluje Zemědělskému obchodnímu družstvu Žižice, průjezd
obcí Zlonice pro nákladní automobily a vleky, k odebírání a odvozu
hnojiv z firmy Agro Zlonice během roku 2019.
INFORMACE PRO OBČANY
Zastupitelstvo městyse Zlonice schválilo na Ustavujícím zasedání
č. 1 dne 1. 11. 2018 cenu vodného a stočného pro období 3/2019 až
2/2020 - usnesení č.21:
- cena vodného vč. DPH - 47,161 Kč/m3
- cena stočného vč. DPH - 41,665 Kč/m3
Oznamujeme všem občanům, kteří mají „Smlouvu o dodávce vody
a odvádění odpadních vod“ s Městysem Zlonice, že ve dnech
25. - 27. února 2019 bude probíhat odečet vodoměrů.
Pokud v těchto dnech nebudete doma, nechte opis vodoměru na
viditelném místě nebo stav nahlaste na telefon: 312 591 101, nebo
e-mail: hemzova@zlonice.cz nejpozději do 27. 2. 2019.
Pokud stav vodoměru nebude nahlášen do termínu, bude spotřeba
vody účtována dle vyhlášky, tzn. 35 m3/osoba/rok.
Děkuji.

<<Lenka Hemzová, místní poplatky>>

ODPADY
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás upozornit, že výběr poplatku za provoz „Systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu“ pro rok 2019 byl zahájen 14. 1. 2019.
Výše poplatku se pro rok 2019 nemění a zůstává 500 Kč/osoba/rok
(schváleno na Zastupitelstvu dne 18. 12. 2018). Poplatek je splatný do
28. února 2019 a lze ho uhradit hotově do pokladny Městyse Zlonice,
č. dveří 5 nebo přímo na účet Městyse Zlonice – č.ú. 0388160309/0800,
VS 1340, SS č. popisné, do poznámky uveďte Vaše jméno.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a)
fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR
povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá
na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího
azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou
ochranu cizinců
5. která se v obci zdržuje více než šest měsíců v kalendářním roce
b)
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k
individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k
pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci,
bytu nebo rodinného domu vlastnické právo více osob, jsou povinny
platit poplatek společně a nerozdílně.
Po obci Zlonice a spádových obcí Břešťany, Tmáň, Vyšínek a Lisovice
jsou umístěny kontejnery na třídění odpadu – plast, papír, sklo.
Kontejner na tetrapack je umístěn ve Zlonicích na náměstí. Kov,
elektro-odpad a nebezpečné odpady jsou shromažďovány ve Sběrném
dvoře ve Zlonicích.
Současně s výběrem poplatku za odpady byl zahájen výběr poplatku
za psa za rok 2019. Splatnost poplatku je do 31. března 2019, VS 1341,
SS – č. popisné, do poznámky uveďte Vaše jméno.
Výše poplatku je:
a) za prvního psa......…………………………………………150Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ...............250Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
…………………………………………….………....................100Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba
podle písmene c) tohoto ustanovení ...………………… .....200Kč
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba
nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je
držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba
provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba
provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo
osoba, která stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní
předpis (§ 2 zákona o místních poplatcích)
<<Lenka Hemzová, místní poplatky>>
ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE
Městys Zlonice nabízí občanům dárkové a upomínkové předměty s
motivem Památníku Antonína Dvořáka nebo Kostela Nanebevzetí
Panny Marie, které můžete zakoupit na úřadě městyse nebo v Památníku Antonína Dvořáka.

ÚŘAD MĚSTYSE OZNAMUJE, že na webových stránkách městyse byla
zřízena elektronická knihovnička Zlonického zpravodaje. Všechna
současná i minulá vydání si můžete přehledně prohlédnout na
www.zlonice.rastv.cz.
Věříme, že tuto službu uvítáte.
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Základní škola a mateřská škola...
OBRAZEM
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Že čas vánoční je především časem setkávání, to
není třeba připomínat. Vykonáváme a přijímáme
návštěvy nám milých lidiček a těšíme se z jejich
blízkosti.
Ani v naší školce tuto krásnou tradici neporušujeme. Před Vánocemi většinou pořádáme jedno ze
společných tvořivých odpolední, a nejinak tomu bylo
i tentokrát. Ti rodiče, kteří přijali naše pozvání a přišli
strávit odpoledne se svými dětmi, určitě nelitovali.
Měli totiž možnost vyrobit si krásná vánoční přáníčka pomocí vyřezávacího strojku Big Shot.
I v adventním čase zveme různá divadélka a jiné
umělecké soubory, a tak nás např. už tradičně
navštívila třeba „Cecilka“ – představení téměř
cirkusové, které má u dětí vždy úspěch zaručený.
Velmi očekávaná (a pro někoho i trochu obávaná)
byla pak návštěva Mikuláše, čerta a anděla, kterou
nám už několik let zajišťují žáci nejvyšších tříd
zlonické základní školy. Obavy byly zbytečné, čert
nebyl vůbec tak strašný a zlý, jak si někdo mohl
myslet. Naopak, vzácná návštěva si s dětmi
popovídala, zazpívala i pohrála a nakonec došlo i na
drobný sladký dáreček.
Návštěvy jsme ale nejen přijímali! Před nejkrásnějšími svátky roku se několik dětí, převážně
předškoláků, vydalo potěšit babičky a dědečky ve
zlonickém Domě s pečovatelskou službou, aby jim
zazpívaly, zarecitovaly a předaly jim vlastnoručně
vyrobená přáníčka. Mimochodem, letos jsme se na
podnět paní vedoucí školní jídelny poprvé zapojili i
do krásného projektu „Ježíškova vnoučata“ a poslali
několik přání i seniorům v domovech důchodců.
Vyvrcholením svátečního setkávání pak byly
vánoční besídky v jednotlivých třídách. Tentokrát
jsme je u Motýlků i u Včelek pojali malinko jinak
a v první části jsme zapojili i rodiče. Společné
vytváření papírových ozdob i vybarvování andílka
mělo úspěch, a když potom děti za doprovodu piana
zazpívaly několik oblíbených písniček a přednesly
básničky o zimě a o Vánocích, potlesk na sebe
nenechal dlouho čekat.
Nutno říci, že i když už jsou Vánoce za námi,
společné setkávání u nás rozhodně nekončí a milé
návštěvy budou v naší mateřince vždy vítané!
<<Dana Košťálová, učitelka MŠ Zlonice>>
VÁNOČNÍ POHÁDKA
Druhou neděli adventní jsme se opět sešli ve škole,
abychom zhlédli již tradiční vánoční pohádku

v podání učitelů a žáků naší základní školy. Pohádka
se jmenovala Princezny nejsou vždycky na vdávání
a byla nacvičena podle televizní předlohy z roku 1985.
Na divadelním představení se kromě učitelů podílelo
asi 30 dětí z prvního i druhého stupně. Pohádku
režírovala, stejně jako v předchozím roce, paní
učitelka Iva Šedová. Obě představení byla beznadějně vyprodaná a podle zpětných ohlasů diváků,
velice úspěšná. Už teď se můžeme těšit na další
pohádku.
<<L. Vacková >>
NESUĎ KNIHU PODLE OBALU
Poslední předprázdninové úterý navštívilo
naši školu šest
mladých dobrovolníků
z různých koutů světa.
V rámci projektu Informačního centra pro
mládež ve Slaném „Živá
knihovna aneb nesuď
knihu podle obalu“
vyprávěli mladí lidé ze
Slovenska, Itálie,
Arménie, Litvy, Lotyšska
a Maďarska žákům
druhého stupně o svých
zemích, zvycích a zajímavostech. Jejich úkolem
bylo pomoci zbořit zažité
stereotypy a předsudky,
které často o jednotlivých zemích a lidech máme.
Žákům se diskuze velmi líbila a kromě nových informací měli možnost vyzkoušet si svoji angličtinu.
<<Ing. Jana Tůmová>>
NÁVŠTĚVA PEČOVATELSKÉHO DOMU
5. prosince vybraní žáci z 1. třídy,
2. B, 3. třídy, 5. B a 5. A navštívili
s připraveným programem babičky
a dědečky v pečovatelském domě ve
Zlonicích. Žáci zahráli vánoční písně
na flétny, housle, recitovali
básničky, zahráli minioperku
Červená karkulka a společně
zazpívali koledy, rozdali dárečky a s
přáním především pevného zdraví se vraceli do školy.
<<Barbora Štruplová>>
ZLONICKÝ ZPRAVODAJ

Z historie...
Vážení,
v březnu letošního roku uplyne 100 let od narození mého
otce, MUDr. Jaromíra Wolfa, zlonického rodáka.
Rád bych na něj i touto cestou zavzpomínal spolu s těmi,
kdo ho znali. Děkuji Vám za pochopení.
Srdečně zdraví
Marek Wolf
VZPOMÍNKA NA MUDr. JAROMÍRA WOLFA
V letošním roce uplyne 100 let od narození
MUDr. Jaromíra Wolfa, zlonického rodáka, lékaře,
horolezce, spisovatele, ochránce přírody a člena
hnutí Woodcraft.
MUDr. Jaromír Wolf se narodil 24. března 1919 ve
Zlonicích v rodině Antonína Wolfa a Marie Náprstkové. Vystudoval medicínu a jako lodní lékař několikrát obeplul svět. Specializoval se na sportovní
medicínu a jako lékař se zúčastnil mnoha horolezeckých expedic do Hindúkuše, Himaláje, na Pamír
nebo na Kavkaz. O velehorách a o náročných výstupech na nejvyšší hory světa napsal kromě bezpočtu
novinových článků také dvě knížky s poetickými
názvy: Šivova velká noc a Řeka jménem Červánky.
V 80. letech působil i jako místopředseda Mezinárodního horolezeckého svazu (UIAA). Průvodním
textem doplnil knihu fotografií Viléma Heckela
Horolezecká zastavení (Olympia, 1988).
Dr. Wolf zemřel v Praze 29. 4. 1990.

VYPRÁVĚNÍ O ZLONICÍCH
podle Jul. Šváchy pokračování o zlonickém potoce
V letech 1902 až 1904 byly podány další žádosti
o vyjádření k otázce regulace potoka. Patronátní
úřad se vyjádřil kladně, ale arcibiskupská konzistoř v
Praze neodpověděla. Takže komise ve Zlonicích
rozhodla: pokud fara (čtyři pozemky) a Jonák nedají
povolení, nelze něco začínat.
Otázka regulace byla otevřena až po 13 letech.
Tehdejší starosta Ant. Bába svolal komisi: architekt
Adolf Faigl za továrnu na nábytek Jerry, Ferdinand
Bezdíček za panství, za cukrovar ředitel Ječný, za
koželužnu Tanzer, Dr. Kittl jako zdravotník,
Frant. Sedláček za hasiče a Ant. Kozina za pivovar.
Tato komise dne 28. 7. 1917 navrhla: 1) vyregulovat
celý potok a 2) požádat Zemský úřad o vyslání
odborníka (v září podána žádost). Ten se dostavil
21. 9., posudek zemského stavebního rady
ing. Jos. Řeřichy 26. 9.
Další přestávka trvala pět let.
V zápisech v období první republiky je zmínka
dvakrát. Vyčištěn byl potok v r. 1919 a postaven
kamenný jez místo dřevěného v dalším roce. Roku
1926 proběhlo znovu čištění
a r. 1927 postavena čistící stanice nad jezem.
Částečná regulace 145 m provedena až v r. 1946 nad
a pod mostem - tomu předcházelo sedm let dalších
úředních jednání: pozvání odborníka Zemského
úřadu, vypsání soutěže pro čtyři firmy Zem. úřadem
a zadání nového projektu regulace celého potoka
firmě Köhler a Černíkov - to bylo v r. 1940. V dalších
letech došlo k zaměřování a jednání o podrobnostech.
Rychlý obrat nastal po dokončení rozšíření mostu
koncem r. 1945: rozhodnuto o částečné regulaci za
245 tisíc Kčs ing. Jos. Škarpíškem z Prahy. Práce
začaly 10. 1. 1946, účet ve výši 817 949,20 Kčs předán
22. 8. 1946
Městečko mělo problém s uhrazením tak velkého
nákladu a požádalo Zemský úřad a ministerstvo
techniky o subvenci - celý náklad byl jimi uhrazen!
Proto mohla být upravena i část náměstí.
Vše se táhlo 60 let!
<<Upravila Lib. Novotná,
Vlastivědný kroužek Zlonicka>>

Mohlo
OBRAZEM
by Vás zajímat...
Činnost MP ZA ROK 2018
Městská policie Slaný – detašované pracoviště městyse Zlonice

V KNIHOVNĚ PRO VÁS CHYSTÁME…..
V roce 2018 se v naší republice objevil projekt Bookstart –
pojmenovaný S knížkou do života. Jedná se o mezinárodní iniciativu, do které se zapojují všechny typy knihoven,
aby plnily jednu z nejdůležitějších, ale v dnešní době
zatím velmi málo rozšířenou funkci – zapojit rodiče
spolu s jejich dětmi (těmi nejmenšími 0-6 let) do
společných aktivit v knihovně.
Jde hlavně o setkávání skupin rodičů s dětmi, společné
čtení a hraní (nejméně 4x za rok) v knihovně. Program je
připravován na 30 minut (nejdéle), potom může být
další volná zábava.
Cílem je informovat rodiče o možnostech a potřebě
společného čtení s dětmi a to prakticky od jejich
narození.
Ráda bych tento program zahájila i v naší knihovně.
Pokud budou mít maminky nebo i tatínci zájem o
společném setkávání v našich prostorách, budu chtít,
aby se mi ozvali (buď na email: k.zlonice@seznam.cz, na
facebook: Knihovna Zlonice, telefon 773 949 128, nebo
navštívili přímo knihovnu ->
PO a ČT 11:00-17:00 hod.; PÁ 10:30-16:30 hod.
Budu se na Vás těšit!
<<M. Srbková >>
VLASTIVĚDNÝ KROUŽEK ZLONICKA INFORMUJE
V lednu ještě po Třech králích, do pátku 11.1., trvala pěkná
výstava krásných vyřezávaných betlémů řezbáře pana
Oldřicha Čecha, kterou navštívilo velké množství
návštěvníků a která se líbila těm nejmenším i dospělým .
Také se uskutečnil lednový kurz trénování paměti a na
ten příští vás zveme v pátek 8. února od 17 hodin
v učebně na zdejší faře.
Dne 3. prosince 2018 to bylo 5 let, kdy byl Vlastivědný
kroužek Zlonicka zaregistrován Ministerstvem vnitra po
předložení žádosti přípravného výboru, přiloženého
návrhu stanov kroužku, souhlasu zdejší farnosti a
Pražského Arcibiskupství se sídlem kroužku na adrese
Zlonice Pejšova 47. Při této příležitosti děkujeme všem,
kteří nás podpořili jak dary materiálními, tak svojí velkou
účastí na akcích, které pořádáme a které považujeme za
úspěšné nejen pro naše návštěvníky ale i celé Zlonicko.
<< Za výbor kroužku Kateřina Baráková>>

ZLONICKÝ ZPRAVODAJ

Na MP se obrátilo o pomoc, s oznámením nebo jiným
podnětem, telefonicky nebo osobně celkem 581 občanů;
po vyhodnocení situace bylo učiněno 246 výjezdů. Bylo
řešeno 129 přestupků, a to:
-

117 přestupků dle § 4/2 (OZV),
12 přestupků dle § 125c/1k (o silničním provozu).

Ve 104 případech byl přestupek řešen napomenutím (ve
většině případů se jednalo o osoby mladší 15 let), ve 25
případech byl přestupek řešen příkazem na místě.
Dále hlídky MP provedly:
14 x - odchyt toulavého zvířete, z toho v 10
případech byl pes vrácen majiteli a
ve 4 případech byli převezeni do útulku
256 x - doručení písemností městyse
149 x - vykázání osob z místa
136 x - dohled u základní školy
58 x - kontroly psů,
373 x - kontroly ve spádových obcích
302 x - kontroly podezřelých osob
15 x - asistence při kulturních akcích
458 x - kontroly autobusových zastávek
5 x - součinnost s PČR Zlonice
3 x - součinnost s hasiči Zlonice
2 x - nález peněženky (1x vráceno majiteli, 1x
předáno na úřad městyse)
1 x - nález zdravotní dětské berle (předáno na
úřad městyse)
1 x - nález mobilu (vráceno majiteli na podpis)
1 x - nález registrační značky (předáno na
odbor dopravy MěÚ Slaný)
1 x - nález klíčů (předáno na příslušný odbor
městyse)
7 x - nález použitých injekčních stříkaček
1 x - odchyt poraněného dravého ptáka (předáno AVES)
5 x - asistence ochrany pracovníků městyse
Zlonice u problémových osob
26 x - kontrola volebních místností
<<Sepsal a zpracoval: str. Neumayer Lubomír,
vedoucí směny č. 7>>
NOVINKY V LÉKÁRENSTVÍ
Vážení klienti, pacienti,
za celý kolektiv lékárny MEDINA vám přeji šťastný a úspěšný
nový rok 2019, hodně zdraví a pohody. Ať se vám daří zdárně se
vyhýbat se nemocem, dbejte na zdravý životní styl a pravidelný
pohyb, žijte v souladu s přírodou.
Děkuji vám za vaši přízeň v uplynulých letech, které si velmi
vážíme. I nadále se vám budeme snažit poskytovat kvalitní
lékárenskou péči ať už v oblasti léčby, tak i v rámci prevence.

Mohlo by Vás zajímat...
Stále pokračujeme s klientskými slevami a nízkými cenami
nejen dětské výživy. Nově si můžete nákup od nás odnést v
kompostovatelných taškách, šetrných k přírodě.
Situace v českém lékárenství není příznivá již delší dobu vůči
malým lékárnám, ale postupem doby a laxním přístupem
politiků už ani pro ty velké. Proto je pro nás vaše přízeň důležitá
a nezbytná.
Dovolím si tentokrát při této příležitosti nastínit problematiku
lékárenství pro vaši lepší informovanost a orientaci v novinkách,
které nás a samozřejmě i vás - pacienty, čekají.
Všechny lékárny v ČR v roce 2019 čekají novoty, jako je např.
ověřování pravosti léků, lékový záznam či emergentní systém.
Ověřování pravosti léků vstoupí v platnost 9. 2. a jedná se o
směrnici EU. Lékárník bude muset při výdeji ověřit pravost
každé krabičky léku, kterou pacientovi vydá a odepsat ji z
databáze vyrobených léků. Tím se ověří, že vydávaný lék není
padělek. Samozřejmě dojde ke zpomalení výdeje léků
pacientům, budeme muset být tedy ve frontách na léky více
trpěliví. Neubráním se nenapsat, že tato směrnice je v podstatě
zbytečná, protože za uplynulých 20 let se v lékárnách neobjevil
ani jeden padělek. Padělky léčiv tedy pocházejí z jiných
distribučních kanálů (na které, bohužel legislativa namyslela),
nikoliv z lékáren.
Lékový záznam je zatím v přípravách. Jedná se o aplikaci, kterou
budeme v lékárnách využívat pro posouzení kombinace léků
vydávaných pacientům i v jiných lékárnách v minulosti a pro
vyloučení nevhodných kombinací. Tato změna bude jistě
obrovským přínosem pro pacienty. My se na ni samozřejmě
pečlivě připravujeme. Musím ale podotknout, že na posuzování
nevhodných kombinací léků mají např. nemocnice svého
klinického farmaceuta, kdy je tato činnost jeho celodenní
pracovní náplní. U pacientů, kteří užívají velké množství léků je
to práce i na 3-4 hodiny, kdy má farmaceut k dispozici i diagnózy
pacienta, aby nevhodnost léku mohl posoudit komplexně a
řádně. Budeme tedy hlídat nevhodné kombinace, stejně jako
lékař, který lék pacientovi nasazuje. V případě špatné kombinace budeme kontaktovat lékaře a situaci řešit ve prospěch
pacienta. Tedy opět dojde ke zpomalení výdeje léků a my všichni
budeme muset být více trpěliví. Věřím, že tato změna opravdu
přinese pro pacienty zkvalitnění péče a větší jistotu ve správnost
léčby. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, nebojte se nás zeptat.
O počátku fungování lékového záznamu budeme ještě
informováni.
A třetí novinkou je emergentní systém. Také teprve čeká na
schválení. Jedná se o jakýsi systém, který by měl vyřešit nedostatek léků na českém trhu. Téměř každý se snad v nedávné
minulosti setkal s tím, že „jeho“ lék není v lékárnách a nelze jej
ani objednat u distributorů. Musí být tedy vydán lék se stejnou
účinnou látkou, od jiného výrobce. To je ta lepší
varianta. Jsou ale i léky jedinečné, které takovouto náhradu
nemají. Koncem roku 2018 nebyl lék Digoxin, který je nezbytný
pro kardiaky, je tedy jeden z těch, který náhradu nemá. Tato
situace vznikla díky regulaci cen léků na českém trhu.
Zákonodárci snížili ceny léků natolik (pozor nejedná se o cenu
pro pacienta, ani o doplatek!, nýbrž o cenu pro zdravotní
pojišťovny), že jsou léky ve velkých objemech prodávány za vyšší
ceny do zahraničí. A tudíž v ČR nejsou. Ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv situaci řeší/neřeší
zavedením emergentního systému. To znamená, že bude
existovat jakási jiná distribuce, přes kterou budeme moci lék
objednat v případě, že pacient nemůže náhradní či jiný lék
užívat. Bude ta cesta zdlouhavá a dražší. K tomu ani není co
dodat…

Situace v lékárenství se za posledních 15 let výrazně změnila.
Byly doby, kdy byla lékárna lukrativní byznys (nezažila jsem). Ani
to, dle mne, nebylo dobře. Ministerstvo zdravotnictví svým
laxním přístupem dopustilo likvidaci malých lékáren, zůstalo
nás opravdu málo na malých městech a přihlíží a nechce vidět,
jak nechává prostor šedé ekonomice, nedodržování pravidel
cenotvorby, čemuž se zdravě konkuruje velmi těžko. Lékárna je
nucena v konkurenčním prostředí bojovat cenou léku a nízkým
doplatkem místo toho, aby si pacient vybíral podle kvality
poskytnuté péče. A to podle mne není správné. Myslím si, že
lékárna má velkou úlohu v léčbě a prevenci nemocí u populace.
Naši zákonodárci nevytvářejí pro poskytování této zdravotní
péče vhodné podmínky a je jim lhostejný zdravý vývoj tohoto
oboru. Nefunguje správné nastavení financování tohoto
odvětví, které by bylo úměrné, spravedlivé, sloužilo ke zkvalitňování péče, k zavádění novinek a vzdělávání pracovníků.
V novém roce se pečlivě připravujeme na zvládnutí všech těchto
novinek, budeme dbát na to, aby negativa pocítil pacient co
nejméně. Česká lékárnická komora bojuje za nás, malé lékárny
(zatím bez úspěchu), ale stěžejní je pro nás vaše přízeň, za
kterou ještě jednou děkuji. Stejně prosím, podporujte všechny
malé živnostníky, s jejichž službami jste ve Zlonicích spokojeni –
nenechme si je zavřít.
<<PharmDr. Zdeňka Niedobová>>

Z KRONIKY
Na prahu nového roku mi dovolte připomenout jména některých
osobností, jejichž výročí si budeme letos připomínat.
- 3. 7. 1834 se narodil František Heveroch. 25 let působil jako
řídící učitel na zlonické škole a ředitel kůru.
- Ferdinand kníže Kinský se narodil 22. 10. 1834 a zemřel
2. 1. 1904.
- Zlonický rodák, spisovatel Judr. Karel Pippich se narodil
21. 4. 1849.
- Profesor Vladimír Solnař, právník a vysokoškolský pedagog
se narodil 21. 8. 1899 ve Zlonicích.
- Karel Nedvěd, zlonický stavitel se narodil 20. 10. 1904
- Mudr. Jaromír Wolf, zlonický rodák, spisovatel, horolezec,
primář Oddělení tělovýchovného lékařství se narodil
24. 3. 1919.
- Zlonický rodák, geograf a spoluzakladatel časopisu Lidé a
země RNDr. Dušan Frič se narodil 11. 3. 1924 a zemřel 2. 1. 1989.
- Kazatel Jiří Balcar ze Tmáně byl popraven 14. 8. 1629.
- Dlouholetý zlonický učitel Josef Toman zemřel 20. 6. 1879.
- Učitel, varhaník a hudební skladatel Antonín Liehmann
zemřel 22. 1. 1879, jeho syn Rudolf v roce 1904.
- V roce 1894 zemřel ve Zlonicích Hynek Mušek, herec a ředitel
kočovného divadla.
- Světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák zemřel
1. 5. 1904.
- Karel Müchl, ředitel panství Kinských ve Zlonicích, čestný
občan Zlonic, zemřel roku 1904.
- Karel kníže Kinský zemřel 10. 12. 1919.
- V letech 1887 – 1937 působil na naší škole Antonín Wolf,
varhaník a ředitel kůru. Zemřel 15. 1. 1939.
- Zlonický rodák, hudební skladatel a varhaník Karel Douša
zemřel 3. 4. 1944.
- Ředitel zlonické školy, kronikář obce Julius Švácha zemřel
5. 11. 1964.
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OBRAZEM
Zveme
Vás...

Kalendář akcí

Únor

•
•
•

pátek 8. 2. 2019 od 17:00 hod. - kurz trénování paměti - fara ve Zlonicích
sobota 9. 2. 2019 od 16:00 hod. - Valná hromada SK Zlonice, hřiště SK ve Zlonicích
úterý 12. 2. 2019 od 17:00 - VU – přednáška "Sám sobě architektem" v KC ve Zlonicích
LÉKÁRNA MEDINA ZLONICE
Přejeme všem našim klientům pevné zdraví v novém roce 2019, ve
kterém se vám vynasnažíme co nejlépe poskytovat lékárenskou péči.

TJ Sokol Zlonice pořádá dne 2.2.2019
TURNAJ VE STOLNÍM TENISU pro příchozí
Kde: Sokolovna ve Zlonicích
Startovné: 60 Kč
Začátek: 9:00 (prezentace 8:30)

prezentace možná na zlonicesokol@seznam.cz
tel.: 724255918

V novém roce 2019 se otevírací doba nemění:
PO
8:00 - 14:30
ÚT
8:00 - 14:30
ST
8:00 - 16:00
ČT
8:00 - 16:00
PÁ
8:00 - 13:00
STÁLE PLATÍ SLEVA 10% ze všech DOPLATKŮ na léky na lékařský
předpis (sleva je vázaná s klientskou kartičkou).
Nakoupíte u nás po celý rok všechnu dětskou výživu za snížené ceny.
Jsme Vichy lékárna, nabízíme kvalitní kosmetiku VICHY a LA
ROCHE-POSAY. Pozornost budeme věnovat také ekologickým
produktům.

SÁM SOBĚ ARCHITEKTEM
V úterý 12. února od 17:00 nás v Kulturním centru ve Zlonicích čeká
přednáška v rámci volnočasové univerzity Sám sobě architektem s panem
Zdeňkem Blechou. Dozvíte se, jak postupovat při zařizování svého bydlení
pro sebe, pro děti, pro studenty. Jaké zvolit barvy a doplňky.
Každý je srdečně vítán.

1. ročník mezinárodního festivalu loutkového divadla
1. - 3. března 2019, Divadlo Lampion
Divadlo Lampion pořádá první ročník festivalu loutkového divadla
Amplion.
Přehlídky se zúčastní Divadlo DRAK z Hradce Králové, Divadlo rozmanitostí z Mostu, Naivní divadlo Liberec, Malé divadlo z Českých Budějovic,
Divadlo Alfa z Plzně, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre a své dvě
inscenace představí také Divadlo Lampion.
Dětští diváci na konci festivalu sami zvolí vítěznou inscenaci a předají
cenu. Kromě
ve formě koncertů
divadelních kapel a zajímavých workshopů.
Patronem prvního ročníku bude renomovaný divadelník Matěj Forman
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