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PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané,
dovolte mi pár slov k událostem dní
nedávno proběhlých i současných.
O tom, co se děje, ví asi každý. Bylo
napsáno a řečeno spoustu odborných
teorií i spekulací. Ale o tom psát nechci. Chtěla bych jen shrnout situaci
z pohledu člověka, který měl možnost sledovat život v naší obci. Chci
psát o lidech. Lidech, se kterými žijeme, sousedíme. Nastala situace,
kdy bylo potřeba se o tyto lidi postarat, nenechat se zastrašit a jít spíše
do boje. Snažili jsme se my úřadové zajistit, co v daných podmínkách
šlo, abychom občanům zajistili alespoň to nezbytné k ochraně zdraví.
Museli jsme omezit kontakt s občany, i co se týká přímo chodu obecního úřadu. Nyní si dovolím vám všem
poděkovat, jak jste reagovali, vyšli
nám vstříc a spolupracovali. Děkuji.
Poděkovat bych chtěla zvláště těm

z vás, kteří nám přišli pomoci jakýmkoliv způsobem. Vážíme si toho
a jmenovitě bude děkovat pan starosta. A teď jedno veliké poděkování právě našemu panu starostovi. I
když, smím-li to tak napsat, on sám
spadá do ohrožené věkové skupiny. Nestaral se o zdraví svoje, ale o
zdraví obyvatel Zlončic a Dolánek.
Věnoval se lidem, zajišťování chodu
obce, jak nejlépe to v danou
chvíli šlo. Může vám to připadat
jako samozřejmost, ale já vím, že
není. Takže Jiří, děkujeme!!
Říká se, že v krizi se skutečně pozná, kdo jaký je. Myslím, že až na
pár malých spíše
negativních reakcí, jsme jako obec
uspěli a vyšli z toho jako komunita.
Přeji vám všem krásné jaro a léto, ať
už jsou omezení jakákoliv.
- Kateřina Sedlárová-

PODĚKOVÁNÍ STAROSTY
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Touto cestou chci veřejně poděkovat za ochotu a pomoc občanů obce
při zvládání krizového stavu v naší
obci. Mile jsem byl překvapen ochotou občanů pomoci druhým.
Novák Ladislav, Typl Dan, Voborský
Jan, Voborská Klára, Šubrtová

Kateřina, Jún Hynek, Doležel Marek,
Doleželová Katka, Kullová Jana,
Starostová Magdalena, Švancarová
Yveta, Hájková Marie, Šebestová
Gabriela, Belica Petr, Zabořil
Lukáš, Janočková Zuzana, Koliandr
Martin, Sedlárová Kateřina, Sedlár

Ladislav, Rážová Kateřina, Ráž
Martin, Borýsek Jan, Jakoubková
Štěpánka, Jakoubek Martin, Skalník
Rudolf,
Skalníková
Dagmar,

Simonová Johana, Kderová Renata,
Bernášková Eva, Kasslová Barbora
a Simandlová Helena.
Ještě jednou z celého srdce Děkuji.
- Jiří Louček, starosta -

K AKCÍM V OBCI
Koronavirová situace udělala „čáru
přes rozpočet“ mnoha občanům
naší země, naši obec nevyjímaje.
Zrušeny byly všechny naplánované
akce, které byly uvedeny v minulém
čísle zpravodaje. V polovině dubna,
kdy byl scénář postupného rušení
opatření teprve v plenkách, a vláda
v obrysech nastiňovala, co a kdy by
se mohlo začít uvolňovat, jsme se
z důvodu opatrnosti rozhodli zrušit
letošní dětský den naplánovaný na
neděli 7. června. S provozovateli
atrakcí jsme se dohodli na jejich přesunu na Zlončické veselí, které by se
mělo uskutečnit v sobotu 29. srpna
2020. Uvidíme, jaká bude na konci prázdnin situace, a v jaké formě bude možné veselí zrealizovat.
Současně zatím nevíme, zda (případně za jakých podmínek) pustíme
dětem film v letním kině na konci
června. Prosíme, sledujte informační kanály.
Jelikož jsme na letní prázdniny žádnou další akci neplánovali, bude seznam podzimních akcí (úklid obce a

další) uveřejněn v dalším zpravodaji, který vyjde na konci prázdnin, na
vývěskách, webu a facebooku obce.
Abychom dětem tak úplně nezkazili
jejich letošní den, vybrali jsme alespoň pár zábavných kvízů z podkladů
poskytnutých Mobilním planetáriem
z.ú. Za poskytnuté materiály velice
děkujeme. Starší děti najdou na youtube kanálu
https://www.youtube.com/channel/
UCsg3nzMFiDkI4qzHstfRNTA zajímavá naučná videa.
- ŠJ-
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KARATE VE CHVATĚRUBECH
Již třetím rokem trénují děti ze
Základní školy a Mateřské školy v Chvatěrubech v místní tělocvičně japonské bojové umění Karate Shotokan. Tréninky
v Chvatěrubech probíhají pod vedením pana Aleše Hromádky,
který je dlouholetým členem oddílu
TJ KARATE PRAHA, nositel 5.
Danu – černý pás, zkušebním komisařem Českého svazu karate a trenérem druhé třídy. Děti trénují každé
pondělí a středu v několika skupinách. Naši nejmladší trénují dvakrát
týdně po jedné hodině a pokročilí
po dvou hodinách dvakrát týdně.
Závodní oddíl A trénuje i v sobotu
a pravidelně se zúčastňuje národních
pohárů. Naši závodníci se nominovali na mistrovství České republiky,
kde hájili klubové barvy. V průběhu
roku se náš oddíl zúčastnil několika
akcí.
V červnu 2019 byla slavností
zkouška na žlutý a bílý pás. Musím
pochválit všechny děti, snažily se
a zkoušku úspěšně vykonaly.
O prázdninách jsme se zúčastnili soustředění Karate Kemp 2019
v krásné lokaci Českého
Švýcarska - rekreační středisko Bajtlich. Soustředění pořádal

chvatěrubský oddíl a zúčastnilo se
ho 83 účastníků ze všech lokalit
oddílu TJ Karate Praha. Rekreační
středisko nám připravilo ideální podmínky pro trénink karate.
Účastníci soustředění mohli využít
dvě krásné tělocvičny pro trénink
kata, pro venkovní trénink byl k dispozici celý areál a plavecký bazén.
Během soustředění nás byla navštívit milá návštěva v podobě trenérky Ivy Keslové 6. Dan a Lukáše
Jandy 2. Dan. Celodenní trénink
pod jejich vedením jsme zaměřili
na zdokonalení jednotlivých technik
a přípravu na soutěže. I v roce 2020
jsme se rozhodli znovu uspořádat soustředění Karate Kemp 2020
ve stejné lokaci.
Po prázdninách jsme se vrhli opět
do tréninku. Výsledná píle se projevila v podobě bohaté medailové
nadílky. Na krajské soutěži Přebor
Prahy 2019 vybojovala čtyři zlaté
medaile Sofie Reková, dvě stříbrné a dvě bronzové vybojoval David
David. Přebor Prahy byl zároveň
nominačním turnajem na MČR.
Na mistrovství republiky vybojovali naši závodníci několik medailí, jmenovitě Sofie Reková 2.
a 3. místo, David David 2. a 3.
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místo a Michal Vislocký 2. místo.
Velkou radost mi dělá i má dcera,
která se také umístila na 3. místě
na MČR.

a doufáme v návrat do tělocvičny.
Věříme, že naše letní soustředění
a příměstský tábor se uskuteční bez
omezení.

Naše trénování bohužel přerušila koronavirová nákaza, kdy jsme
byli nuceni přerušit veškeré tréninky. V současné době ale již trénujeme alespoň venku ve skupinkách

Na začátek školního roku 2020/2021
připravujeme pro zájemce o trénink
karate nábor nových členů. Závěrem
děkuji touto cestou panu starostovi
Loučkovi za podporu našeho oddílu.
- Aleš Hromádko, trenér -

Závody Vánoční pohár 2019
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I Mikuláš občas zajde na karate… (Mikulášská 2019)

Děti z oddílu karate Chvatěruby, které obsadily místa na bedně
na Mistrovství ČR
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NEPŘEHLÉDNĚTE
MOŽNOST BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY POPLATKU ZA PSA
Chceme Vás informovat, že nově je
možno platit poplatek za psa i převodem na účet obce
20326171/0100. K platbě vždy
uveďte jméno, na které je pes

nahlášen, č.p. a rok, za který platíte
(protože je možné, že platíte i zpětně). Roční částka za Vašeho prvního
psa je 60 Kč, za každého dalšího pak
90 Kč. Děkujeme.

KONTEJNER NA BIOODPAD V NOVÝCH ZLONČICÍCH
Jsme rádi, že využíváte kontejnery
na bioodpad, do kterých patří rostlinný odpad ze zahrady (listí, tráva,
plevel, větve), neznečištěná zemina
a kuchyňský bioodpad rostlinného
původu (zbytky ovoce, zeleniny,
slupky).
Bohužel
se
však
stává,
že zmíněný odpad neskončí jen
v kontejneru, ale i v jeho okolí, jelikož se ten, kdo ho tam vyvážel, jaksi
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netrefil… Pokud se Vám tato „nehoda“ stane, prosíme, ukliďte ji po sobě.
V případě, že necháte odvážet kolečko s odpadem svoje děti, ubezpečte
se, že se jim podařilo odpad vysypat
do kontejneru a nikoliv vedle. Buďte
ohleduplní k ostatním a zejména
k panu starostovi, kterému to nedá,
a Vámi natropenou spoušť jde uklidit. Děkujeme.

- Jiří Louček, Kateřina Sedlárová -

ZPRÁVY Z MŠ A ZŠ CHVATĚRUBY
V době vydání zpravodaje je již známo, za jakých podmínek bude probíhat výuka na 1. stupni základní školy Chvatěruby od 25. května 2020.
Termín uzávěrky zpravodaje se minul s termínem, dokdy měli rodiče
odevzdat vyplněný dotazník pro zajištění provozu ZŠ. Z toho důvodu
vás odkazujeme na webové stránky

školy
http://www.skolachvateruby.cz/skola/zakladni-skola/zpravy,
kde najdete potřebné informace.
To samé platí i pro mateřskou školu.
Informace k jejímu provozu najdete
na http://www.skolachvateruby.cz/
skola/materska-skola/aktuality.

Z HISTORIE ZLONČIC
OBECNÍ VODNÍ ZDROJ
Z kraje letošního roku došlo k převedení vlastnického práva k pozemku, na němž se nachází stavba
obecního vodního zdroje, na obec
Zlončice. Kromě samotného vlastnického práva bylo do katastru nemovitostí zapsáno ochranné pásmo
vodního zdroje 1. stupně (na základě
veřejné vyhlášky - opatření obecné povahy) a věcné břemeno cesty
pro přístup k pozemku, na kterém se
vodní zdroj nachází. Nadto obec disponuje povolením k nakládání s vodami (tzn. povolením k odběru vody
z tohoto zdroje) a ověřením projektové dokumentace vodního díla (tzv.
pasport stavby). Jelikož kroky k získání pozemku nepředstavovaly pouze přípravu kupní smlouvy, ale zajištění několika rozhodnutí skrze

nejedno správní řízení, věnujeme
této takřka technické památce dnešní článek.
Následující text volně vychází z dokumentu: „Zpráva o přehlídce území
pro vybudování vodovodu pro obec
Zlončice, okres Kralupy“, kterou
v květnu 1946 napsal Ing. Dr. Josef
Bureš, úředně oprávněný civilní inženýr a civilní geometr. Poznámky
k textu jsou psány pod čarou.
Obec Zlončice leží na okraji skloněné náhorní roviny v bezprostřední blízkosti hluboko zaříznutého skalnatého údolí, směřujícího
od obce k Vltavě, díky kterému je
obec odvodňována a vždy tak trpěla nedostatkem vody. V roce 1905
byl vybudován jednoduchý vodovod s trkačem a to tak, že v údolí 11
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zachycené prameny podzemní vody
a vody prosakující z potůčku byly
svedeny do trkačové1 nádržky, odkud byla voda vedena potrubím do
zděné nádrže o objemu asi 200 hl
umístěné v obci. Z této nádrže byla
voda rozváděna prostřednictvím
přípojek do asi 12 objektů a ostatní lidé si pro ni do nádrže docházeli. Jelikož v sušších obdobích nebyl
dostatek vody pro pohon trkače, zakoupila obec v roce 1932 čerpadlo.
I to však bylo krátce po 2. světové
válce na konci své životnosti a proto
obec pomýšlela na vybudování nového systému zásobování vodou pro
celou původní zástavbu na náhorní
plošině. Návrhu na vybudování vodovodu se však v tomto článku věnovat nebudeme a vrátíme se zpět
k vodnímu zdroji.
Dr. Ing. Bureš píše, že v hluboce zaříznutém a rozčleněném údolí se nachází studánka, ze které vyvěrá voda
o vydatnosti 0,42 l/s, teplota vody je
11,25 °C. Lze očekávat, že zjištěná
vydatnost je minimální s ohledem
na to, že rok 1945 byl celkem suchý,
zima byla téměř bez sněhu a bez vydatnějších srážek a v době měření
bylo úplně bezdeštné jarní počasí.

Jelikož se nad studánkou nacházel
třešňový sad, který nebyl hnojen,
a území nebylo žádným způsobem
znečišťováno, jevil se pramen po
stránce zdravotní ideální a poskytující zdravou vodu.
Propočtená spotřeba vody byla
v r. 1946 následující: 380 obyvatel
á 40 l/den2 , 170 kusů dobytek hovězí a koně á 50 l/den, 315 kusů
vepře, kozy, ovce á 20 l/den, 4 živnosti (hostinec a řezník) á 250 l/
den3. Dohromady činila spotřeba
31.000 l/den, při zohlednění zvýšené spotřeby
do budoucna o 40% (přírůstek obyvatelstva, zvýšená spotřeba vody)
pak bylo počítáno se spotřebou
43.400 l/den. Při počáteční spotřebě byla nutná vydatnost zdroje 0,36
l/s, při zvýšené 0,50 l/s. Ve zprávě se
uvádí, že vydatnost pramene by stačila i pro zvýšenou spotřebu vody do
budoucna, protože řádným zachycením pramene by se měřená vydatnost částečně zvýšila.
A nyní již k technickému popisu vodního díla vybudovanému za účelem zachycení pramene několik let po sepsání zprávy
Ing. Dr. Burešem.

1
Vodní trkač je jednoduché vodní čerpadlo poháněné vodou, který zkonstruoval v 18. století francouzský vynálezce JosephMichel Montgolfier. Využívá kinetickou energii proudící vody a pracuje na principu vodního rázu, jenž dokáže dopravit vodu
vlivem nárůstu tlaku do vyšší úrovně než je zdrojový spád. Podrobnosti najdete např. na Wikipedii.
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2 Dnešní spotřeba vody je cca 100 l na osobu a den.
3

Kromě informace o počtu obyvatel v obci v roce 1946 získáváme i představu o tom, kolik dobytka chovali lidé a hospodáři v
obci.

Samotný nátok vody ze studánky
do potrubí byl technicky vyřešen
před rokem 1955 stavbou gravitační jímací studny. Jedná se o podzemní dílo, které se skládá ze suché
vstupní části čtvercového půdorysu
a z mokré jímky půdorysu
kruhového.
Vyzděnými stěnami jímky prostupují radiální sběrače, které přivádějí do
retenčního prostoru gravitačně podzemní vodu z jejího okolí. Mokrá
jímka je od vstupní suché části oddělena stěnou, která je přerušena v její
horní části pro umožnění vstupu
do jímky. Jímka je dále vybavena ocelovou trubkou procházející
stěnou. Trubka plní funkci havarijního přepadu, což znamená, že při dosažení určité úrovně
hladiny vody v jímce voda trubkou odchází, aniž by došlo k naplnění celého prostoru jímky
až po strop. Další potrubí umístěné níže než havarijní přepad odvádí vodu směrem k obci (původně
k trkači).
Vstupní suchá část je vybavena stupadly, otvor ve stropě je řešen ocelovým rámem s poklopem. Pouze
část celého díla vystupuje nad okolní terén.
Významnost popsaného vodního
díla spočívá nejen v jeho unikát-

nosti z hlediska vodohospodářského
a technického, ale i z hlediska archeologického. Zlončice jsou totiž
polykulturní (nebo také multikulturní) lokalitou, tj. územím, které
bylo v historii osídleno vícekrát různými kulturami. Tyto kultury si lokalitu většinou vybraly pro její výhodné přírodní podmínky a často
bez vědomí o minulém osídlení.
Říká se, že bez vody není život,
a proto se spojitost mezi opakovaným osídlením a existencí vodního zdroje přímo nabízí. Toho si je
obec vědoma a z toho důvodu se
v posledních letech snažila pozemek,
na němž se vodní dílo nachází, získat. Vlastnictví takového díla pochopitelně představuje údržbu a péči
o něj i pro další generace lidí. V současné době, kdy je obec napojena
na veřejný vodovod VKM, ho lze
využít jako záložní havarijní zdroj.
K tomu je však třeba nejen zrekonstruovat výtlak vody do obce a objekt vodárny, který je nutno vybavit
čerpadly, ale také pravidelně provádět odběry vody a její rozbor. Z nich
vychází, že voda ze zdroje vyhovuje
parametrům pro pitnou vodu stanoveným v rozsahu kráceného rozboru
příslušnou vyhláškou.
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Pohled do kruhové mokré jímky a na radiální sběrače přivádějící vodu do ní
- ŠJ, Jiří Louček -

KVÍZ
KVÍZOVÁ OTÁZKA
Zkuste uhodnout, kde se v obci nacházela zděná nádrž o objemu asi 200 hl,
do které byla svedena voda z trkačové nádržky. Hledat po obci ji sice můžete, ale asi vám to nebude moc platné, jelikož nádrž ani zbytky po ní již
neexistují. Jedinou nápovědou tak může být to, že nádržka se podle zprávy
Ing. Dr. Bureše z roku 1946 nacházela v nejvyšší části obce. Je tedy třeba
orientovat se dle rozsahu obce v době vzniku zprávy, tzn. vzít v potaz zastavěnost obce bez nových zástaveb.
Svoji odpověď pošlete do 21. června 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 1/2020
V minulém čísle jsme se Vás ptali, z kterého místa byl snímek uvedený
na konci zápisu za rok 1930 v kronice Zlončic otištěný v minulém čísle
zpravodaje.
Správná odpověď je:
U kozomského kříže či U kříže.
Výherkyni byla předána publikace Mělnicko z nebe.

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.
30. června 2020 od 21:30
Letní kino pro děti
na hřišti za Staročeskou hospodou
29. srpna 2020
Zlončické veselí

INZERCE
Koupím Vaše restituční nároky.
Cena nároků do budoucna bude jen klesat, díky plánované restituční tečce.
Tel. 604374807
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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/
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Sedlár (TS)
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Uzávěrka dalšího vydání Zlončických novin pro příjem článků a inzerce je 9. 8. 2020.
Další číslo Zlončických novin vyjde 26. 8. 2020.

