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Vážení obyvatelé Zlončic, přehoupli jsme se do jara a nepochybně se všichni těšíme na teplejší počasí, více sluníčka a častější pobyt
venku při procházkách nebo práci
na zahradě. Co jsme pro Vás nachystali do aktuálního čísla zpravodaje?
Článek o spolku „Koridor D8“ se
věnuje činnosti spolku v roce 2018.
Jak jistě pochopíte z článku, bylo by
naivní se domnívat, že záměry plánované v okolí komunikace II/608
a dálnice D8 se našich občanů nedotknou. To, že naše obec nemá ve
své územně plánovací dokumentaci
na svém území vymezen žádný
z těchto záměrů, ještě neznamená, že
naše území jimi není a nebude dotčeno. Zvyšující se intenzita dopravy,
kterou pociťujete při svém dojíždění za prací, nutnost použití navigace
při cestách na stále stejnou adresu
(protože nelze slepě najet na dříve dennodenně používanou stejnou
trasu) je toho důkazem. Z těchto důvodů naše obec do spolku vstoupila
a rozhodla se tak zapojit do správních řízení vedených v souvislosti s povolováním záměrů společně
s ostatními obcemi a městy. V článku
od koordinátorky sdružení Koridor
D8 se dočtete, v jakém stádiu se jednotlivé okolní záměry nacházejí.

Za sebe i ostatní zastupitele Vás chci
pozvat na všechny plánované akce.
Jejich počet přibývá se stoupající
rtutí na teploměru a prodlužováním
dnů. Na tomto místě Vás chceme
požádat o pomoc při úklidu obce
(o kterém se dočtete v následujícím
článku) a o spolupráci při zajišťování akcí.
Užijte si krásné jaro.
- Jiří Louček,
starosta obce Zlončice

POZVÁNKY NA NADCHÁZEJÍCÍ AKCE
Ke dni uzávěrky tohoto čísla máme
za sebou dvě akce, a to maškarní karneval a pohádku. V době mezi uzávěrkou a vydáním aktuálního čísla je
naplánována velikonoční dílna.
Jelikož další číslo novin vyjde až

v druhé polovině srpna, nastíníme
Vám akce plánované i na prázdniny. Program zajišťujeme průběžně
a jednotlivé akce jsou v různých stadiích přípravy.

ÚKLID OBCE - 27. 4. 2019 OD 9:00

Letos jsme se s naším úklidem připojili k akci „Ukliďme Česko“. Ke dni
uzávěrky tohoto čísla bylo zaregistrováno celkem 3403 úklidů na různých místech České republiky. V naší
obci jsou registrované dva úklidy,
a to „Ukliďme Zlončickou rokli“
a „Ukliďme Nové Zlončice“, ke
kterým se můžete dopředu přihlásit

přes www.uklidmecesko.cz. Pustíme
se do Zlončické rokle, do dětského
hřiště za hospodou a dětského hřiště
v Nových Zlončicích. Rozsah úklidu se bude odvíjet od toho, kolik se
nás sejde. Tématem letošních úklidů
jsou pneumatiky a jak je vidět na fotografii, je silnice vedoucí ze Zlončic
na Máslovice dokonale „trendy“.
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Náš úklid podpoří vydavatelství
Mladá fronta a.s., a to věnováním
knih dětem, které přijdou pomoci
s úklidem. Na oplátku poskytneme
pár fotek z úklidu pro použití v interním newsletteru vydavatelství.

Předem děkujeme všem, kteří se
zapojí a pomůžou při úklidu veřejných prostranství. Na dospělé,
kteří přijdou pomoct, čeká klobása
a pivo, na děti pak buřty a malinovka.

HOSPODSKÝ KVÍZ (PRO DOSPĚLÉ) - 27. 4. 2019 OD 18:00
Na základě podnětu Gábiny
Šebestové ze Zlončic uspořádáme
od 18:00 v hospodě zábavnou soutěž, při které si můžete provětrat své

mozkové závity. Na vítězný tým
čeká odměna, kterou věnuje obec
Zlončice.

DEN ZEMĚ (PRO DĚTI) – 27. 4. 2019 OD 18:00
Abychom Vám zajistili klidnou
a
ničím
nerušenou
účast
na hospodském kvízu, zajistili
jsme zábavu i pro Vaše děti. Téma
se nabízí – Den Země. Na hřišti
za hospodou se dětem bude věnovat
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paní Rubešová z Kozomína, která
dětem představí semínkovnu, nechá
jim ochutnat medy a připraví pro ně
tvořivou dílnu z včelích produktů.

ČARODĚJNÝ REJ, PÁLENÍ ČARODĚJNIC – 30. 4. 2019
OD 17:00
Spalitelný výsledek našeho snažení z obecního úklidu bude tradičně podpálen při čarodějnicích
v úterý 30. dubna 2019 na hřišti za
Staročeskou hospodou. Již od 17
hodin se můžou všichni vyřádit na

hřišti při čarodějném reji, vyzkoušet
si taneček s koštětem a zasoutěžit si.
Po zábavném programu pro Vás budou připraveny k opečení buřty.

DEN MATEK – 12. 5. 2019, 10:00 - 16:00
Den matek se blíží – využijte
možnost nechat se profesionálně
nalíčit a poté vyfotit. Dvě vizážistky
s fotografkou na Vás budou čekat
v neděli 12. května v Turistickém
centru ve Chvatěrubech. Za 250 Kč
pořídíte líčení a tři fotografie, které
Vám budou po korekci zaslány
na e-mail. Fotit se můžete sama,
s dětmi nebo třeba s partnerem. Na

akci je nutno se dopředu přihlásit
přes www.obeczloncice.cz.
V kalendáři vpravo najeďte na akci
založenou pod 12. květnem 2019
a můžete rovnou zkontrolovat
aktuální obsazenost jednotlivých
časů. Akci Vám zprostředkovává
obec Chvatěruby společně s obcí
Zlončice.

CESTA POHÁDKOVÝM LESEM – 18. 5. 2019
Na sobotu 18. května pro Vás připravujeme cestu pohádkovým lesem. Jako les nám poslouží uklizená
Zlončická rokle. V případě nepříznivého počasí bude akce posunuta. Nejpozději v sobotu (před
konáním akce) Vám prostřednictvím místního rozhlasu pohádkový les potvrdíme nebo ho zrušíme.

Ohledně plánovaného času zahájení a místa srazu sledujte vývěsky,
facebook, internet a nástěnky v ZŠ
a MŠ Chvatěruby. Na tuto akci sháníme dobrovolníky, kteří se stanou
na odpoledne pohádkovými postavami a na jejichž stanovištích budou
děti plnit úkoly.
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DEN DĚTÍ – 8. 6. 2019 OD 10:00
Jak
jsme
Vás
informovali
v předchozím vydání novin,
letos u nás Den dětí oslavíme
v sobotu 8. června. Abyste mohli
navštívit dětský den v sousedních
Chvatěrubech (o víkendu 1.
nebo 2. června), termíny jsme
dopředu s obcí Chvatěruby sladili.
Předběžný časový harmonogram:
• 10:00 zahájení na hřišti za
hospodou
• 10:15
–
12:30
registrace do kategorií s disciplínami
• 10:15 – 13:00 plnění disciplín v jednotlivých kategoriích
• 10:00 – 14:00 doprovodný program: např. malování na obličej,
tvarování zvířátek z balónků,
jízda na konících, dílničky časy jednotlivých doprovodných
programů se můžou mírně lišit,
vše je ve fázi přípravy a ladění
• 14:00
–
15:00
divadlo
• cca od 15:15 pěna
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Během plnění disciplín děti prokáží
nejen svoji obratnost, znalosti, ale
některé věkové kategorie dětí si
vyzkouší i střelbu ze vzduchovky pod
dozorem špičkového sportovního
střelce a bývalého tajemníka Svazu
vojáků v záloze České republiky…

Jelikož se oslava bude konat na více
místech, plánujeme v obci dopravní omezení. S úplnou uzavírkou
vjezdu do obce předběžně počítejte z křižovatky u hřiště (hospody).
Od Kozomína na Máslovice a opačně s dopravním omezením projedete. Ve směru od Chvatěrub projedete
s omezením pouze k začátku staré zástavby. Hlavní silnice vedoucí
obcí (za odbočkou ke sběrnému dvoru) bude zcela uzavřena. Dopravní
omezení by mělo platit cca od 9:30
do 15:30 a je plánováno s ohledem
na bezpečnost dětí. Objížďka bude
oficiálně značena. Děkujeme Vám
za pochopení.
Budeme rádi, pokud se nám vydaří
krásné počasí a nejen dětem se bude
jejich den líbit. I Vy se na jejich radosti můžete podílet. V tuto chvíli
sháníme minimálně tři dobrovolníky, kteří nám pomohou se zajištěním stanovišť, plus minimálně
tři náhradníky (pro případ, že někdo z dospělých na stanovištích „vypadne“). Ozvat se můžete na obecním úřadě nebo na mail:
zloncickenoviny@obeczloncice.cz,
příp. na tel. 775 922 073. Děkujeme!

LETNÍ KINO
Aby se děti během letních prázdnin
ve Zlončicích nenudily, chystáme
pro ně letní kino.V okolí žádné není,
tak proč ho nemít u nás? Promítat
budeme u hospody. Kdo se nevejde
na lavičky u hřiště, sedne si na zem.
Nezapomeňte si proto vzít teplejší
oblečení a deky jako do klasického letňáku. Možná máte také zaryté
vzpomínky na filmy nebo komedie,
které jste v letňáku viděli poprvé, a
dodnes si u televize při jejich repríze vybavíte tu úžasnou atmosféru,
kdy se celé kino doslova prohýbalo
smíchy… Nechte stejnou atmosféru
zažít i Vaše děti a Vy si můžete dát
pivko. Čas promítání přizpůsobíme

stmívání. Počítejte tedy s tím, že
pokud budeme promítat v červenci,
před 21:30 film nespustíme. Termín
promítání (pátky nebo soboty) musíme pochopitelně zvolit s ohledem
na počasí. Nezbývá tedy než bedlivě
sledovat webové stránky obce, facebook a vývěsky...
Pokud jste článek dočetli až sem,
asi uznáte, že nejen Vaše děti mají
z čeho vybírat. Jak
jsem psala minule, budeme opravdu rádi za každou pomocnou ruku
a konstruktivní nápady na vyžití nejen pro děti, ale i dospělé.
- ŠJ

ČINNOST SDRUŽENÍ OBCÍ A SPOLKŮ
„KORIDOR D8“ V ROCE 2018
Členové sdružení obcí a spolků
Koridoru D8 nesouhlasí s
postupným zatěžováním území
dalšími
záměry
způsobující
enormní
nárůst
dopravní
a hlukové zátěže a to zejména
sohledem na skutečnost, že již
stávající stav životního prostředí
je
neuspokojivý;
v
širším
území jsou běžně překračovány emisní limity (hluk, škodlivé

látky) a ani dopravní infrastruktura není dostatečně kvalitní a kapacitně dostatečná. Sdružení obcí
a spolků se v relevantních řízení
soustřeďuje na snižování negativních dopadů záměrů nejen na
každodenní občanský život, ale
i na vodní režim krajiny, ovzduší a půdní fond. V rámci těchto
aktivit členové prosazují realizaci adekvátních kompenzačních
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opatření. Koridor D8 aktuálně
sdružuje dvě města, třináct obcí
a osm spolků, čímž zastupuje bezmála 20 000 obyvatel žijících na
ploše 8853 ha. Během svého ročního působení se zapojil do desítky řízení, v jejichž rámci podali
členové celou řadu připomínek a
námitek a stáli za vypracováním
značného množství revizních odborných posudků a právních analýz, přičemž mnohé kategoricky
rozporovaly závěry předložené ze
strany investorů.

8

Každý další projekt v regionu
svým provozem zvyšuje dopravu,
navyšuje hluk a emise škodlivých
látek
vyvolaných
dopravou
i vlastní činností a může ovlivnit
vodohospodářské poměry. Také
máte pocit, že:
• doprava zejména v oblasti
dálničních sjezdů je stále
pomalejší a kolony v dopravních
špičkách se stále prodlužují?
Že mnohé obslužné komunikace
jsou za hranicí své kapacity?
Že se provoz plíživě přesouvá
ze silnic vyšších tříd na místní
komunikace, čímž se emisní
zátěž přesouvá blíže k našim
domovům?
• jsme v jakémsi stínu, kde
ještě více než jinde neprší?

•

Dnes již jsou zpracovávány
studieprokazující, že velké
plochy střech hal odrážející
sluneční světlo se silně zahřívají
a tím vzniká komínový efekt,
který může mít za následek
změnu mikroklimatu.
se kvalita pitné vody poslední
dobou zhoršila a jsou pravidelně
překračovány některé limity? Jak
často se musí měnit vodní filtry
či čistit rychlovarná konvice
v kuchyni? Jak rychle se ukládá
vodní kámen v koupelně? Je
dlouhodobě udržitelné, abychom
se o jediný vodní zdroj – v naší
oblasti Mělnická Vrutice –
dělili s dalšími novými záměry,
když již dnes tento zdroj naráží
na kapacitní problémy?

Rozhodujícím podnětem pro vznik
Koridoru D8 byla narůstající výstavba skladových hal v blízkosti našich
obcí, která generuje mimo jiné i větší
dopravu. Největším impulsem bylo
koncem roku 2017 zahájení posuzování vlivu na životní prostředí (tzv.
EIA) pro největší halu v Evropě,
která má sloužit jako sklad náhradních dílů pro společnost Daimler
(Mercedes) v katastru obce Úžice.
Záměr se začal projednávat pod
nenápadným názvem Objekt D8.7
a z důvodu nutnosti odeslat k němu

vyjádření došlo k rychlému kontaktování okolních obcí a spolků.
Zprvu probíhaly schůzky v užším
kruhu města Odolena Voda, obcí
Panenské
Břežany,
Postřižín,
Zlončice a některých spolků.
Byly oslovovány další obce
a spolky, některé se o nás doslechly
a kontaktovaly nás samy. Na začátku
jsme se museli shodnout na formě
našeho uskupení, názvu, finančních
příspěvcích,
předmětu
našeho
zaměření a rozsahu naší působnosti,
která je vymezena prostorem mezi 1.
exitem z D8 ve Zdibech a 3. exitem
v Nové Vsi, v pásu 5 km na obě strany dálnice.
Základním problém v tomto území
je stávající územněplánovací dokumentace, mnohdy 20 let stará a
tudíž nereflektující aktuální vazby
nadmístního významu, například
suburbanizaci či obecné navyšování infrastrukturních požadavků.
V době jejího vzniku byly samosprávy obcházeny CzechInvestem a přesvědčovány, jak významné a dobré
jsou průmyslové plochy; nikdo však

zřejmě nedomyslel, co takový počet
soustředěný na jednom místě může
v budoucnu přinést a jak ovlivnit
stávající životní podmínky.
Dnes je v našem regionu realizována nebo připravována výstavba záměrů na přibližně 50% ploch určených místními územními plány pro
výrobu a skladování. Tím jednoznačně nastává vysoký úbytek zemědělského půdního fondu společně s nežádoucím zhoršení stability
krajiny, která již dnes stěží odolává
vnějším faktorům spojených se změnou klimatu. Dalším přehlíženým
aspektem při posuzování záměrů je
potřeba umístění málo kvalifikovaných agenturních pracovníků, které
je pro mnohé záměry klíčová. Pokud
se zrealizují jen ty záměry, o kterých
v současnosti víme, zvyšuje se počet
takových osob v regionu o 5 tisíc.
Odkud se budou při dnešní nízké nezaměstnanosti pracovníci brát? Kde
budou bydlet a jak se budou dopravovat do zaměstnání? Jakou infrastrukturu k tomu budou využívat a
kdo ji bude financovat?

NOVÉ ZÁMĚRY V ŘÍZENÍ POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ (EIA)
Společnost
MERCEDES DAIMLER /1/
chce v katastrech obcí Úžice a
Chvatěruby
postavit
největší

skladovací halu v Evropě o rozloze
22 fotbalových hřišť. V roce 2018 prošel projekt celým posuzováním vlivu
na životní prostředí a v květnu 9
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2018 mu bylo vydáno souhlasné
stanovisko. Zatím se investorovi
nepodařilo získat pravomocné stavební povolení, o které žádá ve spojeném územním a stavebním řízení,
a které dle svého vyjádření z léta
2018 chtěl obdržet do listopadu
2018. V současné době tak investor získává závazná stanoviska dotčených orgánů k zahájení řízení.
Naše sdružení si nechalo k projektové dokumentaci investora zpracovat odborné vodohospodářské a dopravní posouzení, které upozornilo
na mnoho vad a nedostatků. Posudky
jsme rozeslali na příslušná místa
s žádostí, aby je zohlednila v rámci
svých vyjádření.
GOODMAN ZDIBY LOGISTICS
CENTRE /6/. Občanská iniciativa provázející celý průběh posuzování vlivu na životní prostředí
vedla k vrácení dokumentace EIA.
Připojili jsme se k ní a také posílali svá vyjádření. V lednu 2018 mělo
proběhnout veřejné projednávání,
které bylo zrušeno, protože i přepracovaná dokumentace byla shledána
chybnou.
Q10 Měšice /7/ je další hala,
která by měla dopravně přitížit
mimoúrovňové
křižovatce
ve Zdibech. V březnu 2018 bylo
zahájeno zjišťovací řízení k EIA.
Na základě námi zaslaných

připomínek Středočeský kraj v červenci 2018 rozhodl, že záměr musí
být posuzován v procesu EIA.
Hala non-stop skladu MAKRO
KOZOMÍN /3/ pro obchodní řetězec Makro se postupně salámovou metodou dostavěla a na jaře
2018 byl zahájen zkušební provoz.
V první etapě centrální sklad funguje pro třináct velkoobchodů společnosti Makro Cash &amp; Carry
ČR. V 1. pololetí letošního roku se
má rozšířit o přímou distribuci zboží zákazníkům a zásobovat klíčové
zákaznické skupiny v gastronomii
a nezávislém maloobchodě. V dokumentaci, která je z roku 2005, byl
uveden denní průjezd 1200 vozidel
(osobních a nákladních). Jak to bude
ale ve skutečnosti?! Kamióny, přivážející a odvážející zboží, dodávky
rozvážející zboží, 1 200 zaměstnanců přijíždějících na tři směny auty
či autobusy. Roční zkušební provoz
byl zahájen na základě nepravomocného vodoprávního rozhodnutí.
Snažíme se, aby Středočeský kraj
zahájil přezkumné řízení zmíněného rozhodnutí. Ve skladu Makra je
navíc umístěna bourárna masa, budou se zde vyrábět těstoviny a upravovat a zpracovávat zelenina. Tyto
provozy spotřebují velké množství
pitné vody, které se má odebírat
ze společného vodovodu určeného

k zásobování obyvatel obcí, jehož zdrojem jsou vrty v Mělnické
Vrutici. Roční spotřeba vody má být
65 000 m3. To je voda pro 1625
osob, což je množství obyvatel žijících ve Chvatěrubech a Postřižíně
dohromady.
KOMERČNÍ A SKLADOVÝ
AREÁL POSTŘIŽÍN - SEVER
/4/ jsou další dvě haly, které dle
projektové dokumentace navýší dopravu o 700 aut denně. Zjišťovací
řízení k EIA bylo zahájeno v lednu 2018. Na základě našich připomínek bylo Středočeským krajem
rozhodnuto o posuzování v režimu
EIA. Dokumentace dosud nebyla
zveřejněna.
OBALOVNA CHVATĚRUBY /2/
je provoz, v kterém se laicky řečeno
má štěrk obalovat asfaltovou směsí
a rozvážet po kraji na stavby či
rekonstrukce silnic. K dokumentaci
EIA jsme objednali odborný
vodohospodářský
a
dopravní
posudek, na jehož základě byla
dokumentace Středočeským krajem

vrácena k přepracování. Nová
dokumentace
byla
zveřejněna
v listopadu 2018. Na začátku
ledna 2019 proběhlo veřejné
projednávání, kde bylo vzneseno
mnoho
dalších
připomínek
a žádost o opětovné přepracování
dokumentace nebo zamítnutí tohoto
záměru. Středočeský kraj zadal
zpracování posudku, který má
zohlednit všechny vznesené námitky
a na jehož základě vydá
kladné či zamítavé stanovisko.
U stavby obalovny se mimo výše
zmiňovaných negativních vlivů
navíc obáváme možných projevů
zápachu z asfaltových směsí.
SKLADOVÝ A OBCHODNÍ
AREÁL
ODOLENA
VODA
/5/ zahrnuje tři haly se zastavěnou plochou 48 tis. m 2 proti
Aero Vodochody, který jsme také
společnými silami v březnu 2018
poslali do procesu posuzování vlivu
na životní prostředí a ani zde zatím
nebyla zveřejněna
dokumentace EIA.

ZÁMĚRY V POKROČILÉM STAVU PŘÍPRAVY A ZÁMĚRY
DOKONČOVANÉ
V Úžicích je nově dostavěna hala
DC3 Prologis /8/ a bude se zde stavět další hala DC4 Prologis /9/, která je nyní ve stavebním řízení. Také

mrazírny Eurofrost /10/ se rozšířily.
V Kozomíně má platné územní rozhodnutí projekt papírny /12/, který se má spojit s dřevoplynovou
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elektrárnou /11/. Ta je od února 2017
zakonzervována, protože investor je
v insolvenčním řízení a hledá nové finanční zdroje. Po obci
Postřižín požaduje investor vyjádření ke skladovací hale vedle
MAN Truck & Bus /13/ a další investor k halám mezi skladem Liebherr a Tesco /14/. V katastru Kozomína (za areálem

Klacska a RS Maso) hodlá společnost CTP postavit další čtyři haly
/15/. Také se hovoří o další hale
pro General Motors v Odoleně
Vodě. Nesmíme zapomenout ani
na
možné
rozšíření
letiště
Vodochody. Mimo to dojde k realizaci propojky mezi dálnicí D7 a
D8, která bude ústit v Kozomíně.

INICIATIVA KORIDORU D8
Z výše uvedeného výčtu je vidět,
že je před námi ještě mnoho práce,
při které mnohdy suplujeme činnost
dotčených úřadů i kraje. Náš region
je velkým lákadlem pro investory.
Bohužel zde není dostatečně kapacitní vodohospodářská, dopravní ani
technická infrastruktura. Investoři
s žádnými investicemi do regionu nepočítají. Všechny investice
na rozvoj infrastruktury tak budou
ležet na obcích, kraji nebo vládě ČR.
Takový systém podnikání představuje hrubou privatizaci zisků a pozdější zestátnění nákladů. Přínosy
z výše uvedených investic budou
pro stát minimální, neboť náklady
na budování nezbytné infrastruktury

jistě převýší předpokládané výnosy.
Tyto investice zároveň nejsou v souladu s prohlášeními řady nejvyšších
představitelů státu o nezbytnosti zahraničních investic s vysokou mírou
přidané hodnoty. Nepřispějí ani k
výraznému zvýšení zaměstnanosti
v regionu, naopak vyvolají zvýšené
náklady na budování infrastruktury,
zhoršení životních podmínek občanů apod. Doufáme, že našimi aktivitami a další činností dojde k minimalizaci možných negativních vlivů
na náš region. Budeme nadále pokračovat v naší započaté práci a stejně
jako dosud jednat se Středočeským
krajem, ministerstvy i dalšími dotčenými orgány.
- Klára Rothová, koordinátorka
sdružení Koridor D8 -
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8. A 9. PROLOGIS
PROLOGIC DC3 A DC4

1. MERCEDES DAIMLER

3. MAKRO KOZOMÍN
10. MRAZÍRNY EUROFROST
4. POSTŘIŽÍN SEVER

2. OBALOVNA CHVATĚRUBY
15. PLÁNOVANÉ HALY CTP
14.
11. PAPÍRNA KOZOMÍN

14. SKLAD POSTŘIŽÍN
13. SKLAD POSTŘIŽÍN

12. DŘEVOPLYNOVÁ
ELEKTRÁRNA KOZOMÍN

5. AREÁL ODOLENA VODA

7. HALA MĚŠICE

6. AREÁL GOODMAN

1. MERCEDES DAIMLER

8. A 9. PROLOGIS
PROLOGIC DC3 A DC4
3. MAKRO KOZOMÍN

2. OBALOVNA CHVATĚRUBY
15. PLÁNOVANÉ HALY CTP
14.
11. PAPÍRNA KOZOMÍN

10. MRAZÍRNY EUROFROST
4. POSTŘIŽÍN SEVER
14. SKLAD POSTŘIŽÍN
13. SKLAD POSTŘIŽÍN

12. DŘEVOPLYNOVÁ
ELEKTRÁRNA KOZOMÍN

5. AREÁL ODOLENA VODA

Zákres záměrů do mapy
13

č.2

NEPŘEHLÉDNĚTE
SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
A PNEUMATIK
Svoz proběhne v sobotu 25. května
2019 od 10:35 do 11:00 u sběrného
dvora. Odpad odevzdejte v uvedeném čase obsluze a nenechávejte ho
volně u sběrného dvora.
Fyzické osoby mohou zdarma
odevzdat:
• zářivky a výbojky
• autobaterie a monočlánky
• vyjeté oleje a použité olejové filtry vč. obalů

•
•
•
•
•
•
•
•

použité fritovací oleje
barvy a laky včetně obalů
kyseliny, rozpouštědla, čističe
a další domácí chemii
nádobky od sprejů
staré a nepotřebné léky
lednice
TV, PC
pneumatiky z osobních automobilů bez disků

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Volby se konají v pátek 24. května
2019 od 14:00 do 22:00 a v sobotu
25. května 2019 od 8:00 do 14:00.
Volební místnost je na Obecním
úřadě Zlončice. Hlasovací lístky

obdrží voliči do svých poštovních
schránek nejpozději tři dny
před začátkem voleb. Volební komisi se voliči prokazují průkazem
totožnosti.
- ŠJ

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
NAŘÍZENÍ OBCE
V platnost vyšlo nařízení obce č.
1/2019, kterým se zakazuje podomní a pochůzkový prodej a používání akustických znělek na území obce Zlončice. Pro oznámení
14

podezření z porušování nařízení lze
kontaktovat Policii ČR (tel.: 158)
nebo Obecní úřad Zlončice
(tel.:315 787 124).

INFORMAČNÍ KANÁLY
Veškeré akce, které pro Vás
připravujeme, jsou uvedeny na
webu obce v Kalendáři (na stránce
vpravo, pod hlavním bannerem).
Do něj zakládáme akci hned, jak je
domluvena, a to i v případě, že ještě
není upřesněn kompletní program
akce.
Teprve po upřesnění programu
necháváme vyrobit plakátek, který
vyvěšujeme v papírové podobě
na vývěskách (Obecní úřad,
Dolánky, Nové Zlončice), v hospodě, v základní a mateřské škole
Chvatěruby.
V elektronické formě je pak

plakátek vložen na internetové a
facebookové stránky naší obce.
Současně se informace o dění
v obci (týkající se nejen kulturních
akcí) zobrazují v mobilní aplikaci
„V obraze“, kterou si můžete stáhnout do svého chytrého telefonu
z Google play nebo z App Store.
Pozvánky na akce rovněž rozesíláme
okolním obcím s prosbou o zveřejnění na jejich webu, facebooku.
V neposlední řadě Vás informujeme
prostřednictvím Zlončických novin
a rozesíláním e-mailových novinek
(pouze na registrované e-mailové
adresy).

DOPLŇOVÁNÍ FOTOGALERIE, OSTATNÍ
Snímky pořizované z obecních akcí
jsou průběžně doplňovány ve fotogalerii na webu. Byly tak doplněny
fotky pořízené z akcí v roce 2018 a
z kraje roku 2019. Nadále pořizujeme při veřejných akcích fotografie.
Na webové stránky nově přibyl trvalý odkaz, ze kterého si můžete

stáhnout vydaná čísla Zlončických
novin. Najdete ho pod odkazem
Obecní úřad → Poskytované služby
→ Zlončické noviny.
Pro Zlončické noviny byla zřízena
nová e-mailová adresa (pro zasílání
příspěvků, inzerce, odpovědí na kvízy atd.):
zloncickenoviny@obeczloncice.cz.

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ
Velký dík patří žákům základní školy Martinu Rychtaříkovi a Davidu
Kyliánkovi, kteří ve svém volnu

a z vlastní iniciativy vysbírali ve
Zlončické rokli 12 kg železa.
15
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Martin Rychtařík a David Kyliánek

- ŠJ

ZPRÁVY Z MŠ A ZŠ CHVATĚRUBY
INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V nadcházejícím období (do konce
školního roku) jsou ve škole naplánovány tyto akce:
•
•
•
•
•
•
16

30. dubna 2019 vyrazí děti na
pěší túru,
v týdnu od 20. do 24. května
2019 budou všechny ročníky na
škole v přírodě v Radvanicích,
31. května 2019 proběhne školní
oslava Dne dětí,
výlet na Šťastný ranč ve
Zlončicích,
přátelské utkání ve fotbale
(Chvatěruby vs. Úžice),
školní výlet,

•
•
•
•

21. června 2019 mohou děti
pobesedovat s chvatěrubskými
hasiči,
21. června 2019 mohou ve škole
přespat děti z 1. ročníku,
25. června 2019 se škola rozloučí s dětmi z 5. ročníku,
28. června 2019 dostanou děti
vysvědčení (žáci půjdou domů
kolem 9:30, oběd a školní družina jsou v tento den zrušeny).

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

INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
V nadcházejícím období (do konce
školního roku) jsou ve školce
naplánovány tyto akce:
• 30. dubna 2019 zahraje
Štěpánčino divadlo pohádku O
zapomnětlivé čarodějnici,
• 15. května 2019 přijede divadlo Ondřej s představením Víla
Ohavka,
• 30. května 2019 potěší děti
Sváťovo dividlo s oslavou Dne
dětí,

•
•

6. června 2019 zahraje divadlo
Koloběžka dětem představení
Jak šli Indiáni za sluncem,
25.
června
2019
dojde
na
šerpování
předškoláků
v Turistickém centru ve
Chvatěrubech.

Mateřská škola bude otevřena do
4. července 2019. Znovu se školka
otevře 26. srpna 2019.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zápis do mateřské školy proběhne
ve čtvrtek 2. května 2019 od 14:00
do 17:00 v budově Mateřské školy
ve Chvatěrubech. K zápisu je nutné donést občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Na
místě je pak nutno vyplnit přihlášku
do MŠ.
Ve čtvrtek 9. května 2019 v době
mezi 14:00 a 17:00 mohou zákonní
zástupci nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům. 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.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ V SOUVISLOSTI SE
STAVBOU KANALIZACE VE CHVATĚRUBECH
Do 15. května 2019 bude ve
Chvatěrubech uzavřena ulice od
autobusové zastávky směrem dolů

ke škole.
S omezením je dále třeba počítat
v průběhu května a června (přesný 17
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termín zatím není znám, záleží
na postupu výstavby), kdy dojde
k překopu hlavní silnice, procházející obcí Chvatěruby od Kralup
na Zlončice. Dopravní omezení
z toho vyplývající se nedotkne

pravidelných autobusových linek.
Je třeba počítat s tím, že z důvodu nepříznivých klimatických podmínek může dojít
k posunu termínu uzavírky a dopravních omezení.
- ŠJ

Z HISTORIE ZLONČIC
ZLONČICKÁ ROKLE
Jelikož budeme za pár dnů uklízet mj. Zlončickou rokli, bude se jí
dnešní článek o historii
obce věnovat.
Zlončická rokle je regionálním biocentrem územního systému ekologické stability (ÚSES), jejíž rozloha 556 tis. m2 představuje cca 12%
z celkové výměry katastrálního území Zlončice. Tato chráněná krajinná zóna je součástí Přírodního parku Dolní Povltaví. Na tomto místě
je vhodné zmínit, že Zlončice mají
ze všech katastrálních území v rámci okresu Mělník nejvyšší podíl lesů
a chráněných ploch.
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Pohledem na císařské otisky map
stabilního katastru (vyhotovenými mezi roky 1824 – 1843), zjistíme, že převážná část pozemků,
na kterých je dnes v rokli vzrostlá

zeleň, byla využívána jako pastvina a několik pozemků jako pastvina
s ovocnými stromy. Zbylé pozemky (ostrůvky v ploše pastvin) plnily funkci ovocných zahrad. Dá se
tedy říci, že stráně Zlončické rokle byly holé s občasnými porosty
ovocných stromů. Pěstovaly se především třešně, švestky a jabloně.
Tyto sady nevlastnili jen soukromí
vlastníci. Sama obec Zlončice byla
majitelem několika zahrad a ze svého rozpočtu vynakládala prostředky
na jejich údržbu, výsadbu a obnovu.
Finance získané z prodeje ovoce dokonce tvořily v případě dobré úrody
podstatnou část rozpočtu obce. Jak
bylo zmíněno v článku v minulém
vydání Zlončických novin, z kraje
roku 1929 postihly celou republiku
obrovské mrazy, které způsobily,
že mnoho ovocných stromů pomrzlo. V následujícím roce bylo

ohromné sucho. Během těchto dvou
let tak zaniklo mnoho ovocných
sadů. S pěstováním ovoce souvisela nutnost zbudovat sušárny ovoce.
Těchto objektů bylo v rokli hned několik. Vyvýšenina „Nad Ležením“
byla obdělávána jako pole.
Do rokle se přímo z obce vstupovalo tzv. selskou cestou, tj. stejnou cestou, jakou se dá do rokle
vejít z obce i dnes. Rozdíl je pouze v tom, že v první polovině 19.
století neexistovaly následující objekty stávající zástavby stojící na
hranici rokle: dům dnešní č.p. 44,
kovárna - též nazývaná „havlovna“
(podle majitele kovárny p. Havla) –
dnes dům č.p. 42 a dům dnešní č.p.
41. Tyto tři objekty se objevují až

na polohopisném plánu obce vyhotoveném k roku 1930 kronikářem
obce řídícím učitelem Antonínem
Rybou (mimochodem pan Ryba,
který obýval dům dnešní č.p. 51
„Na Vršku“, měl směrem k rokli
na kraji své zahrady včelí úly). Jak
je zřejmé z přiložené fotografie,
rokle byla protkaná dalšími cestami, z nichž některé existují dodnes
(např. zmíněná selská - široká cesta v pravém dolním rohu snímku).
Podél cesty jsou dobře zřetelné sloupy elektrické energie. Přiložený snímek tedy musel být pořízen mezi
roky 1927 a 1930, protože k elektrifikaci obce došlo v roce 1927,
a zároveň na něm nejsou tři zmíněné
domky (zanesené na polohopisném
plánu k roku 1930).

Zlončická rokle s pohledem na starou zástavbu Zlončic. Fotografie byla pořízena mezi roky 1927 a 1930.
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Bezejmenná
vodoteč
tekoucí
Zlončickou roklí je napájena z vodního zdroje, který sloužil pro zásobování obce vodou. Voda z vodního zdroje byla svedena do nádržky,
z níž byla pomocí trkače dopravována potrubím do kašny v obci. Tento
systém byl společně s jednoduchým
vodovodem vedoucím z kašny,
na který bylo napojeno cca 12 objektů v obci (zemědělské statky), vybudován již v roce 1905. Na konci své
životnosti byl trkač nahrazen čerpadlem (osazeným v bývalé vodárně
v rokli kousek pod zástavbou obce),
které však krátce po 2. světové válce mělo rovněž svá léta za sebou.
Návrh Dr. Ing. Bureše z roku 1946
na zásobování obce vodou spočíval
ve vybudování zemního vodojemu
umístěného v místech dnešní zástavby „Na Vršku“ (tj. vpravo od silnice
ze Zlončic na Máslovice). Nad vodním zdrojem byl v té době třešňový sad, který nebyl hnojen. Rovněž
vydatnost zdroje byla dostatečná
i pro případ přírůstku obyvatelstva.
K realizaci tohoto řešení však nedošlo.
Zajímavá je spotřeba vody uváděná
ve výpočtu Dr. Ing. Bureše, a to 40 l
na osobu a den. Pro porovnání: dnes
se počítá se spotřebou vody cca
100 l na osobu a den, tedy více než
dvojnásobnou oproti roku 1946.
20

Jelikož dříve byly zahrady a pozemky ve Zlončické rokli obhospodařované, bylo nutno realizovat opatření
proti účinkům přívalových dešťů,
jejichž následkem se voda z náhorní plošiny valila roklí dolů k Vltavě
a způsobovala škody v níže položených částech. Proto bylo v rokli postaveno několik kamenných zídek,
které tvořily hrázky a usměrňovaly
odtok vody do níže položených částí
rokle. Jednalo se v podstatě o protipovodňová a protierozní opatření.
Jedna z původních hrázek se nachází kousek od vstupu do rokle od
autoservisu.
Za zajímavost stojí, že Zlončice jsou
z archeologického hlediska lokalitou osídlenou v pravěku vícekrát
různými kulturami, které si dané
území vybraly pro výhodné přírodní
podmínky, a to často bez vědomí
o minulém osídlení. Jedna z nezbytných podmínek pro žití v dané lokalitě je bezesporu dostupnost pitné vody. Z tohoto důvodu se jeví
osídlení nedalekého rozsáhlého
hradiště s vícenásobným opevněním a intenzivním osídlením
v lokalitě „Nad Ležením“ (prokázané
geofyzikálním průzkumem) jako
zcela logická věc.
- ŠJ, JL

Pomístní názvy ve Zlončické rokli
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KVÍZ
KVÍZOVÁ OTÁZKA
Abychom se nemotali jen okolo
Zlončic, je dnešní kvízová otázka
směřována k ovocným stromům.
Víte, které ovoce z jedné z okolních obcí bylo vyhlášené a která
obec to byla?
Nápověda: Daná obec má toto ovoce

ve svém znaku.
Své odpovědi posílejte do 19. května 2019 na e-mail zloncickenoviny@obeczloncice.cz.
Výherce se může těšit na hrneček se
znakem naší obce.

ODPOVĚĎ NA KVÍZ Z ČÍSLA 1/2019
V minulém čísle jsme se Vás ptali
na to, kolik procent stromů z celkového počtu 7355 ovocných stromů
v roce 1929 ve Zlončicích pomrzlo.
Správná odpověď je: 58%. Celkem
tehdy ve Zlončicích pomrzlo 4232
stromů. V roce 1929 zmrzlo v celé

republice 5,5 milionů ovocných
stromů.
Výherce si místo avizovaného stolního kalendáře převzal sladkou odměnu a hrneček, který pro Zlončice
vyrobila keramička z Máslovic.

KALENDÁŘ AKCÍ V OBCI
27. dubna 2019 od 9:00
Ukliďme Česko – úklid Zlončic
sraz na hřišti za hospodou a na hřišti v Nových Zlončicích
27. dubna 2019 od 18:00
Hospodský kvíz – hra pro dospělé
Staročeská hospoda
27. dubna 2019 od 18:00
Den Země – program pro děti
hřiště u Staročeské hospody
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30. dubna 2019 od 17:00
Čarodějný rej, pálení čarodějnic
hřiště u Staročeské hospody
12. května, 10:00 – 16:00
Den matek - Profesionální líčení a focení
Turistické centrum Chvatěruby
(na akci je třeba se dopředu přihlásit přes www.obeczloncice.cz)
18. května 2019
Cesta pohádkovým lesem
(při nepříznivém počasí může být termín posunut)
24. května, 14:00 – 22:00,
25. května, 8:00 – 14:00
Volby do Evropského parlamentu
Volební místnost: Obecní úřad Zlončice
25. května 2019, 10:35 – 11:00
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a pneumatik u sběrného
dvora
8. června 2019 od 10:00
Dětský den
zahájení a registrace do disciplín na hřišti za hospodou
během léta
Letní kino (termín závisí na počasí)
hřiště u Staročeské hospody
31. srpna 2019
Zlončické veselí
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č.2

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

Zlončické noviny
periodický tisk územního samosprávného celku
Vydává: Obecní úřad Zlončice, Zlončice 40, 278 01, IČ: 00510572
Vychází 4x ročně.
Zpravodaj je registrován Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem E 23502.
Číslo 1/2019 vydáno 22. 2. 2019 ve Zlončicích v nákladu 250 ks.
Redakční rada: Jan Borýsek (JB), Štěpánka Jakoubková (ŠJ), Kateřina Rážová (KR), Tomáš Sedlár (TS)
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Uzávěrka dalšího vydání Zlončických novin pro příjem článků a inzerce je 12. 8. 2019.
Další číslo Zlončických novin vyjde 28.8. 2019.

