ZLONČICKÉ
NOVINY
Ročník 2.
Vydání 1/2020

OBEC ZLONÈICE

varianta 1

č.1

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení obyvatelé Zlončic,
v době uzávěrky vydání tohoto čísla
byly vyhlášeny v základní a mateřské škole ve Chvatěrubech týdenní
chřipkové prázdniny, které nejspíš
hodně dětí k danému účelu opravdu využije. Další (tentokrát jarní)
prázdniny čekají děti první březnový týden. A pak se snad začne hlásit
jaro.
Skoro by se dalo říct, že letošní zima
patří opět z pohledu dětí k těm méně
vydařeným, no spíš nevydařeným.
Nám dospělým se tento způsob zimy
zdá asi poněkud šťastnějším, jelikož
nemusíme odklízet sníh nebo sypat
chodníky od domu k silnici. Někdo
si už možná ani neuvědomuje, jaké
překvapení by ho při náhlé sněhové
nadílce a mrazu čekalo. Naše auta
a silnice by tuto přepadovku jistě
přežily (s výjimkou několika promáčknutých plechů). Uvidíme však,
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co tento trend již několikáté zimy v
pořadí bez sněhové pokrývky nebo
s prakticky zanedbatelným úhrnem
sněhových srážek vyvolá a jakým
způsobem se s tím příroda vyrovná.
Nebo se s tím budeme muset učit žít
a vyrovnávat my sami. Teorii o neviditelné ruce matky přírody totiž zatím nikdo nevymyslel…
Přeji Vám pohodový konec zimy
a krásné jaro.
- Jiří Louček,
starosta obce Zlončice -

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI NA KONCI ROKU
2019 A POZVÁNKY NA TY NADCHÁZEJÍCÍ
O první adventní neděli se v naší
obci konaly hned dvě akce, a to
adventní dílna a společné rozsvícení vánočního stromečku. Děti
si přišly vyrobit papírové ozdoby,
maminky a starší dívky se pustily
do výroby patchworkových koulí. Vzhledem k neutuchajícímu zájmu o tuto techniku to skoro vypadá, že v naší obci založíme spolek
příznivců patchworkových ozdob...
Večerní hudební vystoupení dětí a
dospělých u vánočního stromečku
sklidilo úspěch a zájem o podobná
vystoupení při dalších příležitostech.
Velký dík za přípravu, nácvik a trpělivost s dětmi patří Máše Němcové.
Mikulášská se Sváťou pohladila děti po duši. Jednak proto, že
Sváťu dobře znají ze školky ve
Chvatěrubech a také pro jeho
milý a příjemný přístup k nim.
Narychlo svolaného sázení stromů mezi Zlončicemi a Novými
Zlončicemi v polovině prosince se zúčastnil velký počet lidí. Je fajn, že ti,
kdo přišli pomoct, si našli čas v předvánočním shonu a nezalekli se zimy
a práce. Opravdu moc děkujeme!
Krmení zvířátek 24. prosince se stává milou tradicí pro děti a rodiče,

kterým není lhostejné, že i zvířátka
chtějí mít na Štědrý den plné bříško …
Fotbálek hned dvakrát v průběhu vánočních prázdnin a novoroční ohňostroj k tomu –
která
vesnice
to
má???
Snímky z akcí pořádaných obcí průběžně vkládáme na webové stránky
obce (obeczloncice.cz/fotogalerie).
Přiložená fotografie je ze sázení stromů podél silnice ze Zlončic na Nové
Zlončice, které proběhlo 14. 12. 2019.
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Na jarní období pro vás připravujeme níže uvedené akce. Pokud se chcete
podílet na jejich přípravě a organizaci, dejte o sobě vědět na obecním úřadě.

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ – termín bude upřesněn
Jako každoročně, i letos pro vás a vaše
děti připravujeme odpolední tvoření
na téma velikonoce. Snažíme se vymyslet tvořivou činnost jak pro děti

tak pro dospělé. Prostě, aby si každý
mohl odnést vlastnoručně vytvořený výrobek, který mu udělá radost.

ÚKLID OBCE – 25. 4. 2020 OD 9:00
Náš letošní jarní úklid obce, se kterým se opět připojíme k celostátní
akci „Ukliďme Česko“, se bude konat v sobotu 25. dubna. Můžete pomoct s úklidem v Nových Zlončicích
i ve staré zástavbě. Rozsah úklidu se
bude odvíjet podle toho, kolik se nás
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sejde a co bude aktuálně třeba udělat. Registrovat se k úklidu můžete na www.uklidmecesko.cz - není
to však nutné, protože důležité je přijít. Sraz je v 9:00 na hřišti za hospodou a na hřišti v Nových Zlončicích.

VEČERNÍ PROGRAM PRO DĚTI A DOSPĚLÉ –
25. 4. 2020 OD 18:00
Na večer připravujeme program pro
dospělé i zábavu pro děti. Pro děti

chystáme deskové hry, pro dospělé
zábavný kvíz.

ČARODĚJNICE A ČARODĚJNICKÁ AKADEMIE –
30. 4. 2020 OD 18:00
Před zapálením čarodějnice mohou
děti získat diplom o absolvování
Čarodějnické akademie, pokud splní
úkoly na jednotlivých stanovištích

u zástupkyň této instituce. Ty se
uvolily, souhlasily s návštěvou naší
obce a prověřením čarodějných
schopností dětí zde žijících…

SOUSEDÉ SE SPOLU DOBŘE BAVÍ V DOLNÍM POVLTAVÍ –
23. 5. 2020
Letošní den Svazku obcí Dolního
Povltaví se bude konat ve Zlončicích
a v Kozomíně. Jedná se o tradiční
sousedský sportovněkulturní den,
jehož časový program bude včas

oznámen. Čekají nás sportovní
utkání ve fotbalu a nohejbalu,
vybíjená pro děti, stolní tenis, vyžití
pro děti, dílničky, pohádka a večerní
hudební zábava.

PLANETÁRNÍ DĚTSKÝ DEN – 7. 6. 2020 OD 13:00
V neděli 7. června se bude v naší
obci konat Den dětí. Počítejte prosím s dopravní uzavírkou obce,

která bude platná v odpoledních hodinách (cca od 12:30). Program je
zajišťován a bude včas zveřejněn.

č.1

LETIŠTĚ VODOCHODY? LETIŠTĚ RUZYNĚ!
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I ti, kdo sledují media jen okrajově,
nemohli v poslední době přehlédnout dvě zprávy. Obě mají vztah k
tématu v našem regionu tak palčivému, totiž projektu na veřejné mezinárodní letiště ve Vodochodech.
První zpráva byla o zámyslu prodeje letecké továrny Aero Vodochody
dalšímu
soukromému
subjektu - akciové společnosti Omnipol.
Předcházely tomu v letních měsících zprávy o problémech, se
kterými se Aero potýká, včetně
výměny vrcholového vedení. Ani informace poskytnuté na Dnech NATO
v Ostravě nevypovídaly o manažerském zvládnutí výroby „nového“
cvičného letadla, které je již nějakou
dobu předmětem PR aktivit výrobce. No, předváděn je jen jeden kus
a na certifikaci L-139NG si budou
možní zákazníci muset počkat ještě
celý rok. Letadlo bez „techničáku“
si asi nikdo neobjedná.
Tento krok se jeví smysluplný.
Omnipol je zavedený prodejce vojenské techniky včetně zajišťování
jejího servisu, který pro zahraniční
zákazníky i Armádu ČR Aero provádí. Jeho styky, podporované na
státní úrovni (vzpomeňme jak často prezident i premiér na zahraničních cestách, podle svých tvrzení,

nabízeli produkci Aera) mohou být
lepším východiskem pro komerční úspěch. A byl by to úspěch nejen
komerční, ale i z hlediska prestiže a
budoucnosti naší země. O významu
soběstačnosti v kapacitách pro obranu ČR netřeba hovořit.
Udržení náročné strojírenské výroby, kterou letecká technika beze
sporu je, znamená i to, že máme
stále ještě špičkově kvalifikovanou
pracovní sílu. Zavřít továrnu a „nahnat“ lidi do skladových a logistických center by byl zločin. Jaký by
byl osud továrního letiště? Odpověď
může dávat druhá ze zmiňovaných
zpráv.
Rozvoji letiště Václava Havla
v Praze-Ruzyni byla věnována tiskovka s účastí premiéra, ministryně financí a vedoucích představitelů společnosti Letiště Praha.
Impozantní vize letiště obsluhujícího Čechy, Sasko i jih Polska se
rozšířením kapacity letiště, včetně
výstavby paralelní dráhy, začíná po
etapách realizovat. Tato část moderní infrastruktury země má mít
významné přínosy jak ekonomické,
tak i z hlediska životního prostředí.
Její úspěšné vybudování (v souladu
se strategií rozvoje dopravy ČR) tak
jednoznačně určuje i postavení

a místo ostatních letišť v ČR jako
infrastruktury s místním významem.
Ostatně toho si je vědomo i letiště
Vodochody, které žalobou napadlo
Krajský úřad Středočeského kraje
za 2. Aktualizaci zásad územního
rozvoje kraje, ve které jsou plány
rozvoje letiště Praha zohledněny.
Uvidíme, zda soud dá i tentokrát
přednost zájmům soukromého investora (jak se stávalo při sporech, které
vedly obce o EIA letiště Vodochody)
před státem deklarovaným veřejným

zájmem na rozvoji strategické
infrastruktury.
A naše přání? Aby investor mohl
se ctí vycouvat z projektu, který se
nezdařil, aby se neházely dál peníze do černé díry projektu letiště
Vodochody, aby z továrního letiště zase startovaly k zalétání nové
stroje jako kdysi, aby u brány Aera/
Omnipolu stáli zákazníci na letadla
ve frontě :-). I když to nebude letos,
budeme si to hlídat dál.
- Dimitrij Hálkov, koordinátor a
mluvčí Stop Letišti Vodochody -

NEPŘEHLÉDNĚTE
NÁDOBA NA SBĚR POUŽITÉHO OLEJE
U SBĚRNÉHO DVORA
U sběrného dvora bude nově
přistaven volně přístupný kontejner
na sběr použitého oleje a tuků.
Použitý jedlý olej či tuk včetně sádla
(pokud možno bez zbytků potravin,
např. strouhanky apod.) je třeba
slévat do uzavíratelných pevných
nádob a tyto je následně možné
vložit do kontejneru. Do kontejneru

nepatří vyjeté motorové oleje.
V souvislosti s touto novinkou
připomínáme, že je zakázáno
vypouštět použité jedlé oleje
a tuky do veřejné kanalizace.
Prosím nevylévejte je do WC
a dřezů.
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ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Možná jste si již všimli, že na boční
zdi obecního úřadu je nainstalovaná
elektronická úřední deska. Jedná se o
stejnou desku, s jakou se můžete setkat v Kralupech nad Vltavou (např.
u městského úřadu nebo u infocentra při vstupu na most přes Vltavu)
a nově i v některých dalších obcích
na Kralupsku. Desky byly pořízeny
městem Kralupy nad Vltavou z dotačního titulu a jsou ve zkušebním
provozu, data se postupně nahrávají

do systému. Informace, které na
nich naleznete, se týkají jednak státní správy, tj. rozhodnutí, vyhlášky
apod., které vydaly jednotlivé odbory Městského úřadu Kralupy nad
Vltavou i úřady okolních obcí, a také
informací, které zveřejňuje obec
Zlončice v rámci samosprávy a výkonu státní správy. V jarních měsících se zástupci úřadu zúčastní školení na obsluhu dat na úřední desce.
-ŠJ, Ladislav Sedlár-

ÚPRAVA OBECNÍHO POZEMKU U
SBĚRNÉHO DVORA
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I na rok 2020 plánuje zastupitelstvo
obce Zlončice zlepšení stavu veřejných prostranství na území obce.
Jako první proběhne úprava pozemku u sběrného dvora (ve staré části obce), na kterém vznikne klidová
zóna se zelení.
Zastupitelé se dohodli na vzhledu
a úpravě plochy. Ta by měla spočívat
ve vytvoření tří zón dle přiloženého
obrázku (pro snazší orientaci uvádíme, že stávající sběrný dvůr se nachází v horní části obrázku). Zóna 1
bude tvořena prostorem pro výsadbu sezónních květin a jednoho nebo

dvou stromů, zóna 2 bude pochozí s povrchem ze zámkové dlažby,
na které budou umístěny ozdobné
prvky, květináče se zelení a lavičky. Zóna 3 s povrchovou úpravou
ze zámkové dlažby bude vymezena
a určena pro umístění kontejneru na
bioodpad a od okolí bude oddělena
betonovým plotem. Přístup ke kontejneru zůstane zachován ze silnice.
Po vyhodnocení výběrového řízení
na tuto akci bude zahájena její realizace (předpoklad je začátkem jara
2020). Věříme, že tak vznikne hezký
kout v naší obci.

- Kateřina Sedlárová,
Ladislav Sedlár -

ZPRÁVY Z MŠ A ZŠ CHVATĚRUBY
INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Jarní prázdniny budou v termínu 2. března až 6. března 2020.
Velikonoční prázdniny pak od 9.
dubna, děti půjdou do školy v úterý
14. dubna 2020.
• Ve čtvrtek 19. 3. 2020 pojede
celá škola na představení Záhada
hlavolamu do divadla Gong v
Praze.
• V pondělí 23. 3. 2020 ukončí
děti zimu vynesením Moreny a
utopením zimy přivítají jaro.
• V pátek 27. 3. 2020 proběhne

•

•

ve škole dopoledne karneval.
Poté v rámci projektu Noc s H.
Ch. Andersenem děti navštíví
knihovnu a je pro ně připraveno
promítání.
V úterý 7. 4. a ve středu 8. 4.
2020 proběhne vždy od 15:00 do
17:00 zápis dětí do 1. ročníku ZŠ
(viz dále).
Barevný týden proběhne od úterý 14. 4., a to v následujícím pořadí barev: středa 15. 4. – červený den, čtvrtek 16. 4. – modrý
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•

den, pátek 17. 4. – zelený den.
Ve čtvrtek 30. 4. 2020 půjdou
děti na pěší túru.

Aktuální informace k plánovaným
akcím najdete na nástěnce ve vstupní chodbě školy a na www.skolachvateruby.cz.

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Zápis do 1. třídy základní školy
proběhne ve dnech 7. dubna 2020
a 8. dubna 2020, vždy od 15:00
do 17:00 v budově Základní školy
ve Chvatěrubech. Zapsány budou
děti narozené v období 1. 9. 2013
až 31. 8. 2014 (tzn. ty, které dosáhnou
věku 6 let nejpozději 31. 8. 2020).
K zápisu je nutné donést průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný
list dítěte, u cizinců pas s povolením
k pobytu a doklad o bydlišti.
Zákonný zástupce dítěte je povinen
přihlásit dítě ke školní docházce.
K zápisu se dostaví i děti starší, kterým byl povolen odklad školní docházky. Později narozené děti mohou být zapsány do 1. ročníku na
základě doporučení odborného lékaře, příslušné pedagogicko-psychologické poradny a žádosti rodičů.

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel školy. Do základní školy se
přednostně zařazují děti, které mají
trvalý pobyt ve spádovém obvodu
školy, tj. ve Chvatěrubech, Zlončicích
a v Kozomíně. Ve věci vyšetření
školní zralosti dítěte se můžete obrátit na pedagogicko-psychologickou
poradnu v Mělníku (Bezručova 109,
tel.: 315 623 045, www.pppstredoceska.cz).
Novinkou letošního zápisu je to,
že zákonní zástupci dětí obdrží registrační číslo. Výsledek zápisu
bude zveřejněn na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí. Rozhodnutí
o přijetí či nepřijetí vydá ředitelka
do 30 dnů od zahájení správního
řízení.

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V průběhu období konec února až
konec června 2020 proběhnou v mateřské škole tyto akce:
• V úterý 10. 3. 2020 proběhne
ukázka canisterapie,
10 • v úterý 24. 3. 2020 přijede za

•
•

dětmi divadlo Ondřej,
v úterý 7. 4. 2020 pak
Štěpánčino divadlo s pohádkou
O kohoutkovi,
a ve čtvrtek 30. 4. 2020 divadlo
Z bedny,

•
•
•

ve středu 6. 5. 2020 proběhne od
14:00 do 16:30 zápis dětí do MŠ
(viz dále),
ve čtvrtek 7. 5. 2020 zavítá do
školky divadlo Koloběžka,
ve středu 13. 5. 2020 opět divadlo Z bedny s pohádkou Jak

•

vodník učil plavat ryby,
v pátek 29. 5. 2020 přijede za
dětmi Sváťa a oslaví s nimi dětský den.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zápis do mateřské školy proběhne
ve středu 6. května 2020 od 14:00
do 16:30 v budově Mateřské školy
ve Chvatěrubech. K zápisu je nutné
donést občanský průkaz zákonného
zástupce a rodný list dítěte. Na místě
si vyzvednete přihlášku do MŠ.
Ve středu 13. května 2020 v době
mezi 14:00 a 16:30 mohou zákonní
zástupci nahlédnout do spisu, vyjádřit se k podkladům a odevzdat vyplněnou přihlášku do MŠ. Rozhodnutí
o přijetí či nepřijetí do předškolního

zařízení budou odeslána zákonným
zástupcům dítěte doporučeně poštou, či si je převezmou osobně v MŠ
Chvatěruby.
Aktuální informace k plánovaným
akcím najdete na nástěnkách v šatnách školky a na www.skolachvateruby.cz.
Sestaveno na základě podkladů od
Mgr. Moravcové, ředitelky MŠ a ZŠ
Chvatěruby.

Z HISTORIE ZLONČIC
ROK 1930 V NAŠÍ OBCI
V dnešním ohlédnutí za historií
Zlončic si připomeneme život v obci
tak, jak je shrnul v kronice Zlončic
tehdejší kronikář, obyvatel Zlončic
a řídící učitel školy ve Chvatěrubech
pan Jan Ryba. Uvádíme opis textu.
Na rozdíl od zimy roku předešlého byla zima v běžícím roce velice
mírná. Sněhu napadlo málo, mrazy

byly celkem mírné. Hostinští a řezníci jen tak tak naložili led. Proto
také jaro bylo suché. Suchý byl celý
rok. Trativody a prameny, z nichž
nejstarší pamětníci obce tvrdili, že
nikdy nevyschly, vyschly letošního
roku úplně. Následkem velikého sucha byla nouze o krmivo. Zeleniny
(jetele, vojtěšky) daly jen jednu seč. 11
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Po celý červen ani nekáplo, půda v
polích a silnice popraskaly. Dne 5.
července po oslavě Husově zatáhla
se obloha černými, těžkými mraky. Hluboký hukot hromu a oslňující blesky, křižující se po obloze,
oznamovaly blížící se bouři. Krátce
po 10. hodině, když většina obyvatelstva vesnice uložila se ke spánku,
otřásla se celá vesnice hromovým
úderem. V okamžiku ozvalo se poplašné zvonění. Uděšení lidé vybíhali ze stavení a s hrůzou dívali se
na černý sloup kouře, který valil se
ze stodoly, spojené s chlévy, rolníka Františka Rubeše, do níž udeřil
blesk.
Dobytek z chléva podařilo se vyvésti. Dle úsudku znalců udeřil
do stodoly blesk kulový. V okamžiku byla celá stodola v plamenech,
jimž padla za oběť značná zásoba
sena, zbytky zásob slámy, elektrický motor, řezačka na píci, mlýnek
a 4 q vymláceného inkarnátu*. I vlaky na dráze pískáním upozorňovaly
na veliký požár, k němuž přijeli hasiči z Kozomína, Chvatěrub, Úžic.
Bez stříkaček přispěchali ku pomoci hasiči z Dolan a Kralup n. Vlt.
Zaznamenati sluší, že čtyři hasiči
z Kozomína táhli sami v lijáku vozovou stříkačku z Kozomína a byli
u ohně nejdříve. Po nich přijeli hasiči z Chvatěrub a Úžic se stříkačkami

motorovými. Pravým štěstím pro
obec byl liják, který po úderu blesku
spustil, že velká kašna na říční vodu
byla plná, a že bylo přede žněmi.
Vzdor několika deštíkům, které dostavily se v druhé polovici července, bylo veliké sucho. Byly obavy,
že nebude možno ani zasít ozimy.
Na štěstí v září a v říjnu trochu pršelo, ale to vše bylo na tak vyprahlou
zemi velmi málo.
Proto také mnoho ovocných stromů,
které v kruté zimě r. 1929 zbyly, zašlo. Obecní třešňovka, ořechovka,
sady jednotlivců zanikly. Věru, velmi smutné podívání! Všude pusto.
Dle výsledků úředního šetření zmrzlo r. 1929 v Čechách 5.500.000
ovocných stromů. Vzniklá škoda odhadnuta na 500 milionů Kč,
v kteréžto sumě není započítáno více
než 9 milionů Kč za zmrzlé stromky
v soukromých ovocných školkách
a 1.900.000 Kč za zmrzlé stromky ve školkách okresních. Celková
škoda způsobená zimou v r. 1929
v Čechách, odhadnuta okrouhle
na 511 milionů Kč, se uschnutím
stromů v r. 1930 zvýšila.
Dne 19. února po 10. hodině dopoledne rozkřiklo se po obci, že domkář František Pavlík byl okraden.
Zpráva se brzy potvrdila. Zloděj
ukradl hlavně šatstvo, jež nacpal
do velikého pytle, s nímž ubíral se

„Dolem“ k Dolanům. Vzdor tomu,
že četnictvo z Úžic a několik mužů
z obce zloděje stíhali, zmizel tento
bez stopy.
V květnu pronajat na 6 let obecní
rybolov ve Vltavě „Prvnímu rybářskému klubu na Žižkově“ za roční
nájem 1500 Kč.
V květnu provedeno sčítání zemědělských podniků, 1. prosince 1930
sčítání obyvatelstva v republice. Dle
tohoto sčítání přibylo v obci 9 lidí,
čítá tedy obec 328 obyvatel; z nichž
327 jest národnosti československé,
1 německé; 325 jest příslušníků československých, 3 polské; dle pohlaví jest 162 mužů, 166 žen; dle náboženství jest 314 řím.-kat., 10 bez
vyzvání, 4 evangelíci.
Obecní rozpočet na rok 1930 vykazoval schodek 82.133 Kč 30 hal.,
který měl se uhraditi 120% přirážkou k dani činžovní, 300% přirážkou k daním ostatním. Neuhrazenou
částku 67.735 Kč 80 hal. žádáno
uhraditi z vyrovnávacího zemského

fondu.
Oslavy a divadla. Oslava 80. narozenin prezidenta republiky Dra. T. G.
Masaryka, jakož i oslava „28. října“
pořádána péčí Tělocvičné jednoty
„Sokol“ ve Zlončicích, jejíž členové
sehráli 30. března a 20. dubna divadelní hru „Koflíček Marie Terezie“.
Ceny obilí klesaly v r. 1930 víc
a více. Tak cena nejlepší pšenice
klesla ze 170 Kč na 130 Kč, ječmen
ze 160 Kč klesl na 100 Kč, žito na 90
Kč. Podřadnější obilí bylo levnější.
Také ceny dobytka klesly ač cena
masa neklesla. Nejlepší jateční dobytek prodáván 1 kg za 6 Kč živé
váhy. Naproti tomu prodáván u řezníků 1 kg hovězího masa za 16 Kč,
později za 14 Kč.
Dělní obyvatelstvo propouštěno
jest pro nedostatek zakázek z práce.
Mezi pracujícím lidem začíná nezaměstnanost, která se stále stupňuje.
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č.1

KVÍZ
KVÍZOVÁ OTÁZKA
Z kterého místa je snímek uvedený na konci zápisu za rok 1930 v kronice Zlončic? Pomístní název místa se dochoval dodnes.

Svoji odpověď pošlete do 15. března 2020 na e-mail zloncickenoviny@
obeczloncice.cz nebo ji odevzdejte na obecním úřadě, případně
odpověď s kontaktem na Vás a s označením „Kvíz – Zlončické noviny“
vhoďte do schránky u obecního úřadu. Výherce se může těšit na knihu
Mělnicko z nebe.
14

ODPOVĚĎ NA KVÍZ Z ČÍSLA 4/2019
V minulém čísle jsme se Vás ptali, kolik čistíren odpadních vod je v naší
obci.
Správná odpověď je: tři. Pro upřesnění, které to jsou, uvádíme: 1x ČOV
pro Nové Zlončice, 1x ČOV pro starou zástavbu a 1x ČOV Na Vršku.

KALENDÁŘ AKCÍ V OBCI
Termín bude upřesněn
Velikonoční tvoření
Staročeská hospoda
25. dubna 2020 od 9:00
Úklid obce v rámci celostátní akce „Ukliďme Česko“
sraz na hřišti za Staročeskou hospodou a na hřišti v Nových 		
Zlončicích
25. dubna 2020 od 18:00
Večerní program pro děti a dospělé
Staročeská hospoda
30. dubna 2020 od 18:00
Čarodějnice a Čarodějnická akademie
hřiště za Staročeskou hospodou
23. května 2020		
Sousedé se spolu dobře baví v Dolním Povltaví
Kozomín, Zlončice
7. června 2020 od 13:00
Planetární dětský den
Zlončice
15

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Úřední / otevírací hodiny:
Hospodářka		
pondělí, středa		
Starosta		
pondělí, středa		
Knihovna		
pondělí		
Sběrný dvůr		
sobota			
Adresa:		
Internet:		
Facebook:		
E-mail:		
Telefon:		

16:30 – 18:00
17:00 – 19:00
16:30 – 17:30
10:00 – 11:00

Obecní úřad Zlončice, Zlončice 40, 278 01
www.obeczloncice.cz
www.facebook.com/zloncice
ou.zloncice@obeczloncice.cz
315 787 124

Pro zasílání článků a inzerce do zpravodaje používejte adresu:
zloncickenoviny@obeczloncice.cz
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Uzávěrka dalšího vydání Zlončických novin pro příjem článků a inzerce je 10. 5. 2020.
Další číslo Zlončických novin vyjde 27. 5. 2020.

