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ÚVODNÍ SLOVO
Milí spoluobčané,
doufáme, že jste si letní prázdniny
užili v rámci možností a omezení
spojených s hygienickými opatřeními v pohodě a ve zdraví a necítíte
se být na psychických ani fyzických
silách nijak oslabeni. Věříme, že jste
načerpali novou energii a jste připraveni směle vstoupit do podzimních
měsíců.
Během srpna začala realizace klidové zóny u sběrného dvora, kterou

bychom měli zprovoznit na konci srpna, tedy v době vydání tohoto čísla zpravodaje. Z výstavby přikládám fotografii. Budu rád, pokud
vám bude místo sloužit k odpočinku.
Také vás zvu na akce pořádané obcí.
Je třeba počítat s tím, že do jejich
organizace mohou případně vstoupit aktuálně vyhlášená hygienická
opatření.
Přeji všem příjemný a zdravý
podzim.

- Jiří Louček, starosta obce Zlončice

2

POZVÁNKY NA NADCHÁZEJÍCÍ AKCE
ZLONČICKÉ VESELÍ – 29. 8. 2020
Uběhl další rok a tak bychom vás
opět chtěli pozvat na skvělou akci
„Zlončické veselí“, která proběhne již tradičně v posledním víkendu
prázdnin, v sobotu 29. 8. 2020.
Letos bude pořádán již 18. ročník.
Mnozí z vás jistě znají důvod vzniku této akce, ale pro ty, kteří nevědí,
to připomenu. V roce 2002 postihla nejen naše Dolánky ničivá povodeň. Tak se v roce 2003 uskutečnil
1. ročník Zlončického veselí jako
poděkování za pomoc všem lidem,
kteří tehdy obětavě a nezištně pomáhali, včetně vojáků, kteří se významně zapojili do úklidových prací.
V roce 2003 také proběhl 1. ročník
„Běhu Zlončickou roklí“, který je
od té doby každoročně pořádán.
V tomto roce se běh opět uskuteční, ale pouze pro děti. Důvod určitě všichni znáte, nelze kumulovat velký počet sportovců, kteří se
k nám z celé republiky každý rok
sjížděli. Zlončické veselí tak bude

mít tentokrát trochu jinou podobu.
Z důvodu koronavirové krize jsme
nemohli pro děti uspořádat Dětský
den. Proto jsme známé soutěže
na stanovištích zařadili nyní. Děti se
mohou těšit na krásné dárečky, které
získají za splnění připravených úkolů. Do naší obce dorazí i kolotoče
a jiné atrakce, čeká na vás korálková
dílna a další… Připraven bude také
turnaj v nohejbalu. Jako nejnovější
atrakci jsme pro vás pozvali i mobilní Planetárium.
Na závěr dne nám v 15:00 zahraje u hospody pod kaštanem country kapela „YOUS-FOUS“, která již
v naší obci několikrát vystupovala.
Doufáme, že si společně zazpíváme
nebo zatančíme. Na hřišti je místa
dost. Během dne od 9:30 do 15:00
bude obec uzavřena pro dopravu.
Moc se na vás těšíme a srdečně vás
zveme.
- Dáša Skalníková -
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VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ – 18. 10. 2020 OD 15:00 DO 17:00
Již poněkolikáté si můžete přijít k
hospodě vyřezat dýni. Letos se sejdeme v neděli 18. října v 15:00.
Šablony budou připraveny, ale můžete donést i vlastní a podělit se o ně
s ostatními. Při nepříznivém počasí
se akce neuskuteční.
Dýni a řezací nástroj se lžící si přineste vlastní nebo si můžete dýně
předem objednat do 14. 10. buď

zasláním sms na tel. 775 922 073
(počet kusů, jméno) nebo dojděte
na úřad říct, kolik dýní a na jaké jméno chcete objednat. Dýně, které si
takto objednáte, na Vás budou čekat
u hospody v neděli 18. 10. Pokud se
akce konat nebude, domluvíme se
na jiném způsobu doručení objednaných dýní.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD – 17. 11. 2020 OD 16:30
Lampionový průvod se uskuteční v úterý 17. 11. Start letošní trasy bude v 16:30 na hřišti za hospodou ve Zlončicích a povede přes
Nové Zlončice (ke hřišti v Nových
Zlončicích dojdeme kolem 17:00)
k obecnímu úřadu ve Chvatěrubech,

kam bychom měli dorazit v 17:15
a kde na vás bude čekat drobné
občerstvení. Následně dojdeme
k Vltavě a tam vypustíme na hladinu
vodní lampiony. Občerstvení a vodní
lampiony poskytne OÚ Chvatěruby
a OÚ Zlončice.

ZKOUŠENÍ KOLED NA VYSTOUPENÍ PŘI ROZSVÍCENÍ
STROMEČKU
V druhé polovině září 2020 se začneme scházet kvůli nácviku koled
na vystoupení při rozsvícení vánočního stromečku. Máte-li čas a chuť
si s námi společně zazpívat pod

vedením Máši Němcové, přidejte se k nám. Termín první schůzky,
na které si dohodneme konání dalších zkoušek, bude včas oznámen.
- ŠJ -
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V OKOLÍ
V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE
V článku vám přinášíme informace k možnostem pravidelného využití volného času v okolí naší obce
v nadcházejícím školním roce.
Rozsah je zjištěn k uzávěrce čísla novin a je tedy možné,
že v průběhu roku může dojít ke
změnám. V Kozomíně není v tuto
chvíli pro školní rok 2020/2021 plánován žádný pravidelný kroužek.
Pokud si chcete zarezervovat

tělocvičnu ve Chvatěrubech, obraťte se na paní Světlanu Vitnerovou,
tel. 704 744 670. Posilovnu můžete
využít za 40 Kč na hod., tělocvičnu
za 50 Kč na hod. a osobu.
Děkujeme vedoucím oddílů a kroužků za poskytnutí informací o volnočasových aktivitách v jejich obcích
a přejeme jim spokojené a nadšené
zájemce.

AKTIVITY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Judo club Raion-ryu v Postřižíně
V září 2019 jsme otevřeli oddíl
JUDO pro děti ve věku od 5-15 let.
V listopadu byl již zájem tak velký,
že bylo nutné od ledna 2020 otevřít
dvě skupiny těchto dětí. Celkem
dnes máme ke dvaceti cvičencům
z Postřižína a blízkého okolí.
JC Raion-ryu má dvě pobočky, mateřskou v Praze 8, kde máme k 80
členům a v Postřižíně. V prosinci
2019 se konal klubový turnaj mezi
těmito oddíly, kde bojovalo celkem
34 dětí v různých věkových kategorií. Postřižínský vybojovali krásné
místa a získali i zlaté medaile, přestože oddíl fungoval jen několik málo
měsíců.

V oddíle se věnujeme tradiční formě výuky, sportovní disciplíny bereme jen doplňkově, nejedná se tedy
o plně soutěžní oddíl, ale závody pořádané svazem navštěvujeme. Je zde
kladen spíše důraz na etiku, morální hodnoty cvičence a sebeobranu
po vzoru japonských mistrů, které
instruktoři pravidelně navštěvují.
Výuka probíhá každé úterý v obecním domě.
Staň se členem i TY a přijď mezi
nás! Máme ještě pět volných míst!
Více informací na www.judopraha.
eu, sekce Postřižín.
Za JCRR Rubínek Filip –
3. dan Judo, 3. dan Taijutsu
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Judo club Raion-ryu

Sportovní klub
Karate Chvatěruby
Během tréninků v průběhu celého
září 2020 probíhá nábor dětí od 6 let
do oddílu karate. Tréninky se konají
v tělocvičně ve Chvatěrubech každé
pondělí a středu dle rozvrhu:
Pondělí
16:00 – 17:00 nábor od 6 let
17:00 – 18:00 pokročilý B
18:00 – 19:00 pokročilý A
Středa
16:00 – 17:00 nábor od 6 let
17:00 – 18:00 pokročilý B
18:00 – 19:30 pokročilý A
6

Podrobnější informace budou
k dispozici
na www.karate-chvateruby.cz.
- Za SK Karate Chvatěruby Aleš
Hromádko – trenér TJ Vltavan Chvatěruby
TJ Vltavan Chvatěruby nabízí v současné době pro děti ročníků 2008 2010 možnost se přihlásit do týmu
mladších žáků pod vedením Martina
Rychtaříka a Petra Šenkýře, ročníky 2011 – 2013 do týmu mladší přípravky pod vedením Kamila
Gruncla a Dana Luňáčka, ročníky
2014 – 2016 do týmu minipřípravky pod vedením Martina Loučka

a Petra Švitorky. Tréninky probíhají
v krásném areálu fotbalového hřiště ve Chvatěrubech, od září každé
úterý a čtvrtek od 17:30. Přihlásit se
můžete vždy na trénincích, rádi zde
zodpovíme vaše případné otázky.
Děti se zde seznámí pod vedením
zkušených trenérů se základy fotbalu a poté nabyté zkušenosti budou
dále rozvíjet.
Děti se účastní okresních soutěží
okresního fotbalového svazu, v zimním období jezdí na halové turnaje.
Rádi přivítáme i nové hráče do týmu
dospělých.
- Kamil Gruncl, předseda TJ
Vltavan Chvatěruby –
Mladí hasiči Chvatěruby
Kroužek Mladých hasičů je určen

pro děti od 6 let. Pravidelné schůzky
se konají každou neděli od 16:00 do
17:30 a máme sraz vždy u hasičárny.
Od jara do podzimu trénujeme na
hřišti a přes zimu chodíme do obecní
tělocvičny. Nábor nových členů je
otevřen a pravidelné schůzky zahájíme 13. 9.
V případě zájmu kontaktujte Lenku
Jaloveckou, tel. 777 208 841, e-mail:
jalovecka.lenka@seznam.cz.
Pravidelně se účastníme soutěže
Železný hasič junior, kde jsme v poslední ročníku získali jednu zlatou a
jednu stříbrnou medaili. Pravidelně
také pořádáme týdenní letní
soustředění. Fotky můžete shlédnout
na Facebooku SDH Chvatěruby.
- Lenka Jalovecká –

Mladí hasiči Chvatěruby
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Kroužek pro milovníky koní
a zvířat – podzim 2020
Kroužek bude probíhat v září
a v říjnu každé úterý a čtvrtek vždy
od 16:00 do 18:00. Věk dětí od 6
do 12 let, mladší nebo starší děti je
možné přihlásit pouze po předchozí
osobní konzultaci s vedoucí kroužku. Náplň kroužku: čištění koní
a celková péče o ně, ježdění na koni,
krmení zvířátek a starání se o ně,
legrace a zábava :o)
Začínáme v úterý 8. 9. 2020
a ve čtvrtek 10. 9. 2020, končíme
v úterý 27. 10. 2020 a ve čtvrtek
29. 10. 2020. Kapacita je omezena
na max. 12 dětí v kroužku.
V termínech 18. – 19. 9. 2020 a 16.
– 17. 10. 2020 bude přichystán noc
a den na Šťastném ranči s koňmi
a zvířátky. Akce je určena pro

jezdce i nejezdce a pro všechny, kdo
mají rádi koně, zvířátka a zábavu.
Náplň: ježdění na koni, bojovka,
opékání buřtů, hry, krmení zvířátek
a tvůrčí dílna. Zúčastnit se mohou děti
ve věku 6 až 12 let, mladší nebo starší děti je možné přihlásit pouze po
předchozí osobní konzultaci s vedoucí kroužku.
Pro bližší informace neváhejte kontaktovat Martinu Šťastnou,
tel. 724 266 766, e-mail:
stastna.martinka@seznam.cz.
- Martina Šťastná -

AKTIVITY PRO DOSPĚLÉ
Kruhový trénink (nejen) pro
maminky
Kruhový trénink bude probíhat
každé pondělí od 19:00 do 20:00
v tělocvičně Chvatěruby. Začínáme
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Pravidelné akce v sále hospody
v Máslovicích
Jóga,
úterý 18:30 – 19:45,
kontakt: 776 738 787

v pondělí 7. září 2020. Podrobnější
informace budou k dispozici
na www.karate-chvateruby.cz.
- Aleš Hromádko -

Aerobik,
středa 19:00 – 20:00,
kontakt: 724 337 501

Taneční pro páry
(mírně pokročilí),
středa 20:15 – 22:00,
kontakt: www.astra-praha.cz
Jóga,
čtvrtek 18:45 – 20:00,
kontakt: 724 945 500

Taneční Latina pro ženy a dívky,
neděle 18:00 – 19:00,
kontakt: 724 191 246
Cvičení na balonech,
neděle 19:00 – 20:00,
kontakt: 724 337 501

Taneční pro páry (začátečníci),
čtvrtek 20:15 – 22:00,
kontakt: www.astra-praha.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE
UZAVÍRKA OBCE ZLONČICE BĚHEM VESELÍ
V sobotu 29. 8. 2020 bude z důvodu konání Zlončického veselí uzavřena obec pro dopravu v čase od

9:30 do 15:00. V tomto časovém
rozmezí budou zrušeny autobusové
spoje.

UZAVÍRKA ULICE MÁSLOVICKÁ V POSTŘIŽÍNĚ
Od 31. 8. 2020 do 30. 9. 2020
bude z důvodu výstavby kanalizace a vodovodu uzavřena část silnice č. III/24219, ul. Máslovická
v Postřižíně. Objízdná trasa povede přes obce Kozomín, Zlončice

a Postřižín. K dopravnímu omezení
je vydáno formou veřejné vyhlášky
opatření obecné povahy, kterým se
stanovuje přechodná úprava provozu. Vyhláška je vyvěšena na úřední
desce.

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
V sobotu 14. 11. 2020 proběhne od
10:35 do 11:00 mobilní svoz nebezpečných složek komunálního odpadu. Fyzické osoby mohou
zdarma odevzdat tyto složky nebezpečného odpadu: 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 9
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a nepotřebné léky, lednice, TV, PC
a pneumatiky z osobních automobilů bez disků.

Povinností občana je odevzdat odpad osobně obsluze sběrny a neponechávat ho volně u sběrného místa.
- ŠJ, Jiří Louček -

ZPRÁVY Z MŠ A ZŠ CHVATĚRUBY
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Březen, duben, květen - mimořádné
měsíce spojené s uzavírkou základní
i mateřské školy. Nikdy jsem si nedokázala představit, že by se škola
mohla zavřít. A stalo se. Věci nepředstavitelné se staly skutečnými
a „koronavirus“ ovlivnil nejen plány
školy, ale také hluboce zasáhl dění
v rodinách.
Zápis do 1. ročníku, zápis
do MŠ, proběhl bez přítomnosti dětí.
Vzdělávání žáků probíhalo distančně přes e-mail, telefon. Paní učitelky byly denně k dispozici. Potvrdilo
se, jak je důležitá spolupráce rodičů
a školy. Distanční výuka poodkryla
téma „sebevzdělávání“, schopnost
žáka umět se učit. Ukázalo se, v čem
jsou učitelé a prostředí školy nenahraditelné. Technologie přes veškerou snahu nedokázaly nahradit živý
partnerský vztah mezi učitelem a žákem, ani jejich komunikaci. Vztah,
ve kterém může učitel inspirovat,
motivovat, naslouchat, povzbudit a zásadním způsobem ovlivnit
celý vyučovací a výchovný proces,
v němž nejzásadnější roli mají učitelé

v prvních letech vzdělávání, protože dokážou žáky lidsky zasáhnout
a probudit v nich chuť a lásku
k učení.
Pondělí 25. května byl pro učitele
zvláštní den. Škola byla otevřena
z rozhodnutí ministerstva školství.
Naši žáci zasedli po dlouhé odmlce
opět do lavic. Tento den a následující dny byly plné přísných hygienických opatření, děti přišly v rouškách
a musely si hned při vstupu do školy
dezinfikovat ruce antibakteriálními
prostředky, měřila se tělesná teplota žáků, kteří velice rychle přivykli na nový režim. Možná rychleji,
než dospělí. Na druhou stranu bylo
příjemné sledovat, jak žákům škola
chyběla a těšili se do ní. Do školy
nastoupila většina dětí. Vyučovali
jsme prezenčně a dále distančně.
V červnu jsme kromě procvičování
a opakování učiva chodili na vycházky do přírody v okolí řeky Vltavy,
do Zlončického údolí a na sportovní
hřiště. Také jsme oslavili „Den dětí“,
hráli jsme kuličky a zapomenutou
hru „Drápky“, která měla obrovský

úspěch. Je nám líto, že jsme přišli
o společně strávené chvíle a další
aktivity, jako např. vítání Jara a topení Zimy, velikonoční zvyky a tradice, velikonoční výstavu, divadlo,
planetárium, školní výlet, soutěžení
a přespávání ve škole, tradiční fotbalový turnaj o putovní pohár se školou Úžice.
Konec školního roku proběhl
v klidné a přátelské atmosféře. Děti
zvládly dané učivo odpovídající výstupům ŠVP, tentokrát nejen díky
učitelům, ale také i díky rodičům.
Každý z nich se s „učitelskou rolí“
popasoval po svém, a to mnohdy
ve spojení s prací.
Mé poděkování patří nejen učitelům, pro které byla distanční výuka hodně náročná, ale také hlavně
rodičům, kteří nám maximálně pomáhali. Děkuji dětem, které se poctivě připravovaly při distanční výuce. Děkuji všem pedagogickým
i nepedagogickým pracovníkům
za zvládnutí tohoto složitého období. Děkuji též zřizovateli školy a panu starostovi obce Zlončice
za zvládnutí nelehké situace, při zajišťování dezinfekce, nabízení pomoci, a také děkuji rodičům při šití
roušek nejen pro zaměstnance školy,
ale i pro děti.
Co nám tato nová situace přinesla? Všichni jsme se zastavili

a přemýšleli nad tím, co je důležité,
co nám život přináší a jak se s tím
poprat. Byli jsme k sobě ohleduplnější, pomáhali jsme si, semknuli
jsme se, škoda že se tomu tak děje
jenom, když je zle.
Školní rok začne pro všechny žáky
1. září ve školách. Při běžné výuce se
budou dodržovat přísnější hygienická pravidla. Případná opatření proti
koronaviru se budou řídit tzv. semaforem pro oblasti s různým rizikem
nákazy, jak sdělil ministr školství R.
Plaga. Třídy se rozdělovat nebudou.
O případných omezeních budou rozhodovat hygienici. Manuály s doporučením k fungování škol, budou
podle ministra školství k dispozici
v termínu od 17. 8. 2020, aby se školy mohly na začátek školního roku
2020/2021 připravit.
Informace k zahájení školního roku
najdete na www.skolachvateruby.cz/
skola/zakladni-skola/zpravy.
Na školáky se již moc těšíme.
- Mgr. Miroslava Moravcová,
ředitelka školy -
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Z HISTORIE ZLONČIC
HASIČI VE ZLONČICÍCH
Sbor dobrovolných hasičů byl údajně ve Zlončicích založen již v roce
1913. Toto datum však vyvolává
pochybnosti, protože p. učitelem
Rybou pečlivě vedená kronika se o
sboru hasičů nezmiňuje. Nejistotu
týkající se jeho existence v naší obci
za první republiky také podporuje
požár, ke kterému došlo 5. července 1930. Zmiňuje se o něm kronika
Zlončic, z níž jsme převzali článek
do č. 1/2020 Zlončických novin, a
která uvádí:
„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.“
Přestože u nás oficiálně hasičský
sbor nejspíš neexistoval, již v roce
1907 obec disponovala hasičským
náčiním (mj. pumpou v kašně,
stříkačkou a voznicí). Hasičské náčiní
bylo skladováno v kůlně (dnešní ob12 jekt obecního úřadu č.p. 40), která

byla vystavená Spolkem parního
mlátícího stroje. Do roku 1951 se o
činnosti zlončických hasičů zachovala pouze písemná zpráva týkající se
ustanovení 10 členného bezpečnostního sboru v obci v červnu 1945 z
členů hasičského sboru pod velením
p. Ferdinanda Horáka. V roce 1951
bylo Okresním národním výborem
v Kralupech nad Vltavou nařízeno
založit v obci Zlončice požární sbor.
MNV Zlončice proto svolal některé
členy bývalého hasičského sboru, z
nichž byl vytvořen prozatímní výbor,
který dostal za úkol provést nábor
členů do sboru. 22. března 1951 se
konala první členská schůze místní
jednoty Zlončice Československého
svazu požární ochrany a k 1. červenci 1951 měl sbor již 40 členů (z toho
26 mužů a 14 žen). V čele sboru stál
předseda, další členové výboru byli
velitel, zástupce velitele, zbrojmistr,
referent prevence, zástupce referenta prevence, tajemník, referent kulturně propagační, revisor, náhradníci. Bylo postaveno několik hlídek
(včetně žňových), které konaly v
noci službu v budově MNV, a pravidelná cvičení sboru se konala každý
pátek večer. Hasiči prováděli v obci
prevence před topným obdobím,

jarní úklid a brigádnicky pomáhali na místní farmě státního statku,
nad kterým měli patronát z hlediska požární bezpečnosti. Dále organizovali zábavy a plesy. Motorová
stříkačka byla místní jednotě dodána v květnu 1952.
S ohledem na nedostatek vody v
obci řešil sbor neustále otázku zdroje vody pro případ požáru. Částečně
tak sloužila nádrž v centru obce
(místo, kde je dnes kašna s lavičkami), do které doplňoval vodu cukrovar Úžice, avšak vody v ní bylo i
přesto málo. Kromě zřízení vodní
nádrže požadovali hasiči v roce 1965
také vyřešení dopravy pro stříkačku.
Stříkačka byla totiž do té doby dopravována traktorem místní farmy
státního statku, avšak traktor byl
přesunut do Kozomína. Během roku
1965 opravili hasiči zvoničku v obci.
V roce 1970 padl návrh napojit se v
případě požáru na zavlažovací systém, který vede obcí a sloužil místnímu statku. O dva roky později
se uvažovalo s tím, aby bývalá louž

byla obnovena jako protipožární
nádrž. Louž se nacházela při výjezdu ze Zlončic do Chvatěrub po pravé
straně (dnes se jedná o zatravněnou
plochu mezi silnicí a betonovým
oplocením domu č.p. 144). Vodní
nádrž měla plochu 2 ary a největší
hloubka v ní byla 50 cm.
V roce 1973 se sbor dočkal auta.
Jednalo se o Tatru 805, která
byla jako již použitá přivezena ze
Slovenska. Bohužel se nevešla do
hasičské zbrojnice (přízemní patro
v současné budově obecního úřadu),
a tak se pro ni začala stavět svépomocí nová garáž. V červnu 1976 byla
nová zbrojnice dokončena. Poslední
zápis v kronice dobrovolných hasičů
je z roku 1985. V té době měl sbor
17 členů. V současné době je v obci
zaregistrován Sbor dobrovolných
hasičů.
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č.3

Hasičské auto obce Zlončice přezdívané Barča
v plné kráse před obecním úřadem, tak jak bylo
předvedeno na dnu dětí v roce 2003

KVÍZ

- ŠJ, Jiří Louček -

KVÍZOVÁ OTÁZKA
Víte, kde stojí garáž pro Barču, která byla dokončena v červnu 1976?
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Svoji odpověď pošlete do 20. září 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.

ODPOVĚĎ NA KVÍZ Z ČÍSLA 2/2020
V minulém čísle jsme se Vás ptali, kde se v obci nacházela zděná nádrž o
objemu asi 200 hl, do které byla svedena voda z trkačové nádržky.
Správná odpověď je: Ve středu obce, kousek od sběrného dvora. Pro
lepší orientaci umístění nádržky přikládáme fotku.

Místo před garáží, kde byla původně umístěna
zděná nádrž pro vodu z trkače
(foto je z roku 2016).

KALENDÁŘ AKCÍ V OBCI
Vzhledem k nastalé situaci nemůžeme garantovat, zda se níže uvedené akce
uskuteční.
Prosíme, sledujte vývěsky, webové a facebookové stránky obce Zlončice.
29. srpna 2020 od 9:30
Zlončické veselí
celá obec
18. října 2020 od 15:00 do 17:00
Vyřezávání dýní
posezení pod kaštanem u hospody. V případě nepříznivého počasí se akce
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konat nebude. Dýni zakoupíte na místě pouze po předchozím objednání (viz
článek Pozvánky na nadcházející akce).
17. listopadu 2020 od 16:30
Lampionový průvod
trasa a program: 16:30 hřiště za hospodou ve Zlončicích, cca 17:00 hřiště v
Nových Zlončicích, 17:15 Obecní úřad Chvatěruby

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
Barevná verze Zlončických novin je týden po vydání ke stažení na
https://www.obeczloncice.cz/obecni-urad/poskytovane-sluzby/
zloncicke-noviny/
Zlončické noviny
periodický tisk územního samosprávného celku
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Uzávěrka dalšího vydání Zlončických novin pro příjem článků a inzerce je 8. 11. 2020.
Další číslo Zlončických novin vyjde 25. 11. 2020.

