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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení obyvatelé Zlončic,
aktuální číslo Zlončických novin nezačnu úplně optimisticky. S přicházejícím jarem tohoto roku se zřejmě
probudili v našem okolí kromě zvířátek i nějací pobertové a záškodníci, kteří ztropili na území naší obce
nejednu škodu. Nejprve se jednalo
o zničenou betonovou nohu lavičky na hřišti za hospodou. Pochybuji,
že by tento těžký prvek dokázalo
zničit dítě… Následně došlo v noci
z 27. na 28. dubna ke zničení vozítka (traktůrku), které používaly děti
v Nových Zlončicích a které bylo
u hřiště ponecháváno volně. V noci

ze 4. na 5. května pak někdo doslova položil dopravní značky na koncích obce. Stěžovat si na stránkách
Zlončických novin na vandalismus,
proti kterému vyhlásilo letos boj
i město Kralupy nad Vltavou, je zbytečné. Dovoluji si Vás však vyzvat
k tomu, abyste byli všímaví nejen
při správě a kontrole svého osobního majetku, ale i majetku obecního, který slouží všem občanům naší
obce.
Přeji Vám příjemné babí léto a těším
se na setkání s Vámi třeba při nějaké společensko-kulturní akci v naší
obci.

- Jiří Louček,
starosta obce Zlončice
2

POZVÁNKY NA NADCHÁZEJÍCÍ AKCE
Léto se chýlí ke konci a byť má rtuť
teploměru nárok vyšplhat se ještě

nad 20°C, pozvánky končí rozsvícením adventního stromečku…

ZLONČICKÉ VESELÍ – 31. 8. 2019 OD 9:00
Zlončické veselí, jehož součástí je
běh Zlončickou roklí, se letos koná v
sobotu 31. srpna. Program bude zahájen v 9:00 na hřišti za hospodou.
V 9:30 začne utkání v nohejbalu
a současně se mohou začít registrovat děti do běhu zlončickou návsí.
Dětský běh bude odstartován v 10:00.
Od 10:30 budou moci děti využít
doprovodný program, jehož náplní
bude malování na obličej, malování
na textil, korálková dílna, trampolína, skákací hrad,… Součástí programu bude vystoupení oddílu karate
a SK Fit for you. V obou případech
se můžete ke cvičení a tréninku připojit. Ve 13:30 začne Houbařská
pohádka.
Výdej startovních čísel pro
běh Zlončickou roklí bude zahájen
v 11:00, v 11:40 budou podány
v místě startu informace k závodu
a samotný běh bude odstartován
ve 12:00 u obecního úřadu. Pokud
jste se do závodu ještě nezaregistrovali, můžete tak učinit
na www.behzloncickourokli.cz, kde
najdete veškeré potřebné informace.
Ve 14:30 začne vyhlašování

výsledků všech závodů, a to v následujícím pořadí:
od 14:30 - vyhlášení výsledků dětského běhu zlončickou návsí,
od 15:00 - vyhlášení výsledků běhu
Zlončickou roklí,
od 15:30 - vyhlášení výsledků
nohejbalu.
Večerní program nabídne zábavu
jak dětem, tak dospělým. Dětem promítneme od 21:00 v letním kinu film
a dospělí jsou zváni na hospodský
kvíz, kde můžou ukázat své znalosti
a správný odhad. Pokud se nepřidáte k žádnému ze čtyř týmů, které se
vytvořily při historicky prvním hospodském kvízu ve Zlončicích v dubnu tohoto roku (Avangers, Za staré
Zlončice, Medovníci a J-ELITA),
utvořte tým vlastní.
V průběhu akce počítejte s dopravní uzavírkou obce (od 9:30 do
15:00) a zrušením autobusových
spojů.
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ÚKLID OBCE – 21. 9. 2019 OD 9:00
Na letošní druhý úklid Vás zveme
v sobotu 21. 9. od 9:00. Kromě úklidu
obecních prostranství bychom Vás
chtěli požádat o pomoc při natírání
kovového plotu kolem pomníčku
padlým (poblíž čistírny odpadních
vod vedle vstupu do rokle) a budek
autobusových zastávek a také při
údržbě herních prvků na hřišti

za hospodou. K úklidu se můžete
přihlásit přes www.uklidmecesko.cz.
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.

DRAKIÁDA
Termín
drakiády,
která
se
pravidelně koná na modelářském
letišti U křížku, bude upřesněn
během září po dohodě s modeláři.

VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ (PRO DOSPĚLÉ) A KOUZELNICKÁ
SHOW (PRO DĚTI)
– OBOJÍ 13. 10. 2019 OD 15:00 DO 17:00
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V sobotu 13. 10. si můžete přijít k
hospodě od 15:00 vyřezat dýni.
Za pěkného počasí budeme dýňovat
pod kaštanem, pokud počasí
nevyjde, přesuneme se do hospody.
Dýni a řezací nástroj se lžící si
přineste vlastní nebo si můžete dýni
předem objednat do 10. 10. buď
zasláním sms na tel. 775 922 073
(počet kusů, jméno) nebo dojděte
na úřad říct, kolik dýní a na jaké
jméno je chcete objednat. Jedna
dýně, kterou si takto objednáte
a která na Vás bude čekat u hospody

v sobotu 13. 10., Vás vyjde na cca
120 Kč. Připraveny budou šablony.
Interaktivní kouzelnická show
pro děti, která začne rovněž v 15:00,
vtáhne diváky do světa kouzel a iluzí
a zúčastnit se jí samozřejmě mohou
i dospělí. Po skončení show bude
následovat hodinový kouzelnický
workshop. Při něm se děti naučí
několik
jednoduchých
kouzel
a kouzelník jim pomůže s výrobou
kouzelnických rekvizit, které si děti
budou moct odnést domů.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD – 17. 11. 2019 OD 16:30
Lampionový průvod se uskuteční v
neděli 17. 11. Start letošní trasy bude
u obecního úřadu v Chvatěrubech
a povede přes Nové Zlončice
(ke hřišti dojdeme kolem 16:50)

na hřiště u hospody ve Zlončicích,
kam bychom měli dorazit v 17:15
a kde na Vás bude čekat drobné
občerstvení.

ROZSVÍCENÍ ADVENTNÍHO STROMU – 1. 12. 2019 OD
17:00
Zahájení vánoc proběhne tradičně
o první adventní neděli, která
letos vychází na 1. 12. Přijďte se
zaposlouchat do koled a napít se
svařáku nebo čokolády. Děti obdrží
adventní kalendář a prskavky

nebudou chybět. Letos na Vás čeká
menší překvapení, protože nebudeme
rozsvěcet
pouze
stromeček…
Od 14:30 můžete na stromek pověsit
vlastní ozdobu.

Chceme poděkovat všem, kteří se podílejí na přípravě, organizaci a
zajištění akcí v obci.
- ŠJ

ZA HUMNY JE CHEMIČKA,
BÁT SE NENÍ TŘEBA
Kdo a jak se stará o bezpečnost
kralupské rafinérie? A proč se konají pravidelná havarijní cvičení?
O tom jsme hovořili s Michalem
Šulcem, ředitelem úseku bezpečnosti společnosti Unipetrol.
Počátky kralupské rafinérie sahají až na začátek 20. století, kdy byl
založen podnik Rafinérie minerálních olejů. Chemička tak, jak ji

známe, vznikla ale později…
Ano. V roce 1954 bylo rozhodnuto
o výstavbě podniku na zpracování
kaučuku v Kralupech nad Vltavou.
V roce 1963 byl zahájen zkušební
provoz. Od té doby prošla chemička v Kralupech různými organizačními a majetkovými změnami,
které vyústily až do současné doby,
kdy v Areálu chemických výrob Kralupy působí několik firem,
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přičemž jedna z nich je i rafinérie
společnosti Unipetrol.
Jaký důraz kladete na bezpečnost?
Chemická výroba a produkce pohonných hmot je velmi komplexní
a strategická činnost. Jde o složitý
proces, který nelze zapnout nebo
vypnout jako nějakou výrobní linku. Nejcitlivější jsou okamžiky,
kdy naše výrobní jednotky takzvaně sjíždíme nebo opětovně najíždíme. Proto je bezpečnost u nás prioritou. Bezpečností rozumíme nejen
bezpečný chod výroby v areálu,
ale také minimalizaci vlivu
naší výroby na okolí závodu.
V samotné kralupské rafinérii je
úsek bezpečnosti skupiny Unipetrol
zastoupen hned třemi zaměstnanci,
ale bezpečnost mají na starosti
v jisté míře samozřejmě všichni.
Bezpečnost je také nedílnou součástí
zodpovědnosti každého vedoucího
zaměstnance.
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Je bezpečnost chemické výroby v
případě mimořádné situace ošetřena zákonem?
Ano, a vcelku detailně. Vztah provozovatele chemického závodu
a okolních obcí je legislativně upraven zákonem o prevenci závažných
havárií a nastane-li kritická situace,
postupuje se podle zpracovaných

havarijních plánů. Vnitřní havarijní
plán stanoví postupy pro provozovatele chemičky vedoucí k likvidaci
mimořádné události a omezení jejích
následků, zatímco Vnější havarijní
plán řeší postupy správních úřadů,
složek integrovaného záchranného
systému a dalších osob zapojených
do realizace opatření mimo chemický podnik, určené k ochraně veřejnosti. Rychlost a účinnost zásahu
a správnost stanovených postupů
se pravidelně ověřuje formou plánovaných havarijních cvičení, kterých se uskuteční během roku více
než dvě desítky.
Jak se o případné krizové situaci
dozvědí občané okolních obcí?
Jednou z povinností uložených zákonem provozovateli chemického
závodu je bezodkladně ohlásit vznik
havárie určeným úřadům a dotčeným obcím. Samotné ohlášení vzniku závažné havárie probíhá podle
přesně definovaného a vyzkoušeného procesu prostřednictvím aplikace
na předdefinované e-mailové adresy.
Jaký význam má zóna havarijního
plánování?
Zóna havarijního plánování je oblastí s možným projevem následků závažné havárie provozovatele objektu. Tato oblast je uvnitř vymezena

hranicí objektu a vně předpokládaným maximálním možným dosahem následků havárie. Stanovuje ji
Krajský úřad Středočeského kraje
a její grafické vyobrazení v mapě
je k dispozici na jeho webových
stránkách.

jak se zachovat v případě havárie,
uvádí také Informace veřejnosti
v Zóně havarijního plánování,
kterou vydává a distribuuje
Krajský úřad Středočeského kraje,
a je možné ji nalézt také na jeho
webových stránkách.

Jak by se měli občané správně zachovat v případě závažné havárie?
Jednotná univerzální rada jak se zachovat v případě závažné havárie
neexistuje, protože projevy havarijních scénářů mohou být různé dle
charakteru chemické látky a iniciační události. V případě, že jde o
závažnou havárii mající dopad na
okolí závodu, jsou obyvatelé dotčených obcí průběžně informováni
členy Integrovaného záchranného
systému ve spolupráci se zastupitelstvy dle definovaného scénáře, nejčastěji pomocí veřejného rozhlasu či
případně krátkých textových zpráv.
Základním pravidlem, kterým by
se měl každý řídit, je nepřibližovat
se k místu havárie, provést evakuaci, je-li k ní vyzván. Pokud již na
evakuaci není čas, tak zůstat v budově, uzavřít okna, vypnout klimatizaci a poslouchat pokyny složek
Integrovaného záchranného systému, zejména členů Hasičského záchranného sboru a Policie České
republiky. Základní doporučení,

Kde mohou lidé najít informace o provozu rafinérie? Lidé mohou najít aktuální informace o provozních aktivitách naší rafinérie
na stránkách kralupského ekocentra.
Jde především o informace o zvukových či světelných jevech, které jsou
průvodním jevem flérování, neboli spalování přebytečných plynů na
bezpečnostních polních hořácích při
již zmiňovaném odstavování nebo
najíždění výrobních jednotek.
Článek poskytl Mgr. Pavel Kaidl,
vedoucí odboru externí komunikace,
UNIPETROL RPA, s.r.o.
Na jeho doplnění uvádíme,
že na území Středočeského kraje je
k 12. 8. 2019 celkem 13 zón havarijního plánování. Zóny jsou uvedeny
na adrese https://pkr.kr-stredocesky.
cz/pkr/zony-havarijniho-planovani/. Kromě Zóny havarijního plánování SYNTHOS Kralupy a.s. jsou
v blízkém okolí ještě tyto zóny: Zóna
havarijního plánování SPOLANA
a.s. (ORP Mělník, Neratovice)
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a Zóna havarijního plánování
MERO ČR, a.s. – centrální tankoviště ropy Nelahozeves (ORP Kralupy
nad Vltavou, Slaný).
Hlavním zdrojem rizika zóny
SYNTHOS Kralupy a.s. (Areál chemických výrob Kralupy - ACHV
Kralupy) jsou zařízení obsahující
amoniak, butadien a vodík, nádoby
na skladování PB a skladovací nádrže hořlavých kapalin a zkapalněných plynů, s možností vzniku havárie s únikem těchto látek do ovzduší,
vod a půdy, požáru či výbuchu s tlakovou vlnou.

Aktuální informace (nejen o stavu
ovzduší v našem regionu) najdete
na stránkách Ekologického centra
Kralupy nad Vltavou (eckralupy.cz),
kde se přes odkaz Dění na Kralupsku
dostanete vlevo dole na aktuality
z Dění v průmyslu (výpadky, odstávky aj.). Kromě toho si můžete
nechat zasílat e-mailem informace
o smogových situacích či využít zelený telefon – 800 100 584,
kde Vám zodpoví Vaše dotazy týkající se životního prostředí
na Kralupsku.
- ŠJ

NEPŘEHLÉDNĚTE
OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ PLATNÉ OD 1. 1. 2020
Od 1. 1. 2020 platí, že očkování psa
proti vzteklině je platné pouze tehdy, pokud je pes nezaměnitelně
identifikován čipem. Identifikační
číslo psa musí být zaznamenáno
v očkovacím průkazu psa. Bez tohoto označení nesmí být pes proti
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vzteklině očkován a chovatel je povinen zajistit, aby identifikační číslo
psa bylo zaznamenáno v dokladu o
očkování psa. Výjimku tvoří pouze
psi, kteří mají čitelné tetování provedené před 1. 7. 2011.
- ŠJ

ZPRÁVY Z MŠ A ZŠ CHVATĚRUBY
INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Zahájení školního roku 2019/2020
proběhne v pondělí 2. září 2019
v 8:00 před Základní školou
Chvatěruby. V tento den odchází
děti ze školy kolem 8:30.
• Žáci 1. ročníku mají výuku
v úterý 3. září do 9:30. Dále
probíhá výuka podle rozvrhu,
který obdrží 3. 9. 2019.
• Žáci 2. až 5. ročníku mají výuku v úterý 3. září do 11:30. Dále
probíhá výuka podle rozvrhu,
který obdrží 3. 9. 2019.
• Přihlašovací lístky do školní

družiny a do školní jídelny obdrží děti v pondělí 2. 9. 2019.
• Od 3. 9. 2019 jsou pro děti přihlášené do školní jídelny zajištěny obědy, pro děti přihlášené
do školní družiny je zajištěna
družina.
• Podzimní prázdniny připadnou
na úterý 29. 10. 2019 a středu
30. 10. 2019.
Aktuální informace k plánovaným akcím najdete na nástěnce ve vstupní chodbě školy
a na www.skolachvateruby.cz.

INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Nový školní rok 2019/2020 začne v
pondělí 2. září 2019.
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
Pravděpodobně v poslední dekádě měsíce září tohoto roku dojde k postupným uzavírkám obce
Chvatěruby z důvodu pokládky finálního povrchu po stavbě splaškové

kanalizace. Sledujte vývěsky pro
zjištění konkrétních termínů uzavírek a řiďte se příslušnými dopravně-inženýrskými opatřeními.
- ŠJ
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Z HISTORIE ZLONČIC
PO PRAVÉM BŘEHU VLTAVY KATASTREM ZLONČIC
Ve článku Vás provedeme Vltavskou
cyklostezkou po pravém břehu
Vltavy. Tuto příjemnou procházku určitě každý z vás absolvoval.
Ne všichni však ví, jaké zajímavosti cestou míjí. A jelikož se budeme celou dobu pohybovat po katastrálním území naší obce, shrňme
si v krátkosti její historii. Nejstarší
zmínka o ní pochází ze Zakládací
listiny Staroboleslavské kapituly
(dle Kosmovy České kroniky vysvěcené v r. 1046). Podle ní 9 lidí
ze Zlončic bylo strážci kostela
ve Staré Boleslavi. Do r. 1960 byly
Zlončice samostatnou obcí. Poté se
staly osadou Chvatěrub a současně
se přičlenily ke Zlončicím Dolánky,
které byly do té doby osadou Dolan
(obec na protilehlém břehu Vltavy).
Samostatnou obcí se Zlončice opět
staly v r. 1990. Počet obyvatel se
až do r. 2007 pohyboval mezi 200
až 300, v současné době má obec
okolo 600 obyvatel.
Vydejme se však na slíbenou cestu po pravém břehu Vltavy proti proudu řeky. Jakmile mineme po
levé straně poslední (žlutý) dům ve
Chvatěrubech, vcházíme na území
Zlončic. Hned vlevo vidíme částečně
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odtěženou skálu - jedná se o obecní
lom Krkavčina. V něm se v různých
obdobích s přestávkami těžil kámen
již před r. 1913. V polovině minulého století v něm začala těžit kámen
státní silniční správa. Při jednom
z velkých odstřelů v r. 1951 byla zavalena část cesty do Dolánek, balvany byly vymrštěny do poloviny řeky
a současně došlo k poškození několika domů ve Chvatěrubech a na náhorní plošině Zlončic. V r. 1964 byl
lom uzavřen. Podél něj stojí zbytek
usměrňovací hráze, která chránila
prostor lomu proti zaplavení velkou vodou. Ze skály nad ním jsou
nádherné výhledy na okolní krajinu
s řekou.
Po chvilce chůze začíná na levé straně občasná zástavba chat. Zmínka
o první dřevěné chatě zbudované
„v háječku“ je z roku 1933. Jezdili
do ní lidé z Prahy, „aby si užili vody
a slunce“.
Mezi chatami je situován vodárenský objekt. Pode dnem Vltavy je
zde uložena vodovodní shybka,
která byla v l. 2009 až 2010 přeložena hlouběji při prohrábce řečiště
a opravě břehového opevnění.
Za posledním zeleným plotem,

v jehož rohu stojí ocelový sloup
s místním rozhlasem, se podívejme doleva. Kousek dál od cesty je
zbytek cihlového komínu a zadní
stěna objektu zvaného Karasovna,
ve kterém byla umístěna čerpací
stanice vltavské vody do cukrovaru
v Úžicích (ten byl dostavěn v r. 1856
a naposledy fungoval při řepné kampani 1998 - 1999). Voda byla čerpána potrubím vedoucím po povrchu
skály na náhorní plošinu Zlončic
a odtud přes rybník v Kozomíně
až do Úžic. V zimě při opadaném listí je potrubí dobře vidět.
Někdo si možná čerpací stanici
vybaví, byla stržena po povodni
v r. 2002.
Po této zastávce se cesta stáčí
do tvaru písmene „S“. Nejprve
překročíme malý propustek, kterým vytéká bezejmenná vodoteč ze Zlončické rokle do Vltavy.
Odbočka vlevo tvoří příjezdovou
cestu k chatám postaveným při vstupu do Zlončické rokle. V tomto přírodním biokoridoru, který je dnes
součástí Přírodního parku Dolní
Povltaví, byly dříve obhospodařované pozemky a zahrady s ovocnými stromy. Existuje několik historických fotek s pohledem na holé
stráně Zlončické rokle. Na jaře r.
1926 přišlo na představení divadelní hry Husité, které sehráli členové

TJ Sokol Zlončice u vody, odhadem
5 tisíc lidí. Představení byl přítomen
i autor Arnošt Dvořák.
Po projití „esíčka“ se břeh vlevo
rozšiřuje. Za touto úpravou území,
na kterém jsou zatravněné hřiště
a několik chat, je splavnění Vltavy
(tzv. kanalizování). Při něm bylo
začátkem 20. století v tomto úseku
posunuto a upraveno koryto Vltavy
a byla postavena navigační hráz.
Před splavněním zde byla řeka
„zakousnutá“ do pravého břehu, který původně kopíroval patu
skalního masivu. Část nově vzniklého prostoru mezi navigační hrází
a skálou byla po r. 1914 využita pro zbudování kalojemu, jichž
bylo v té době podél toku dolní
Vltavy několik. Polotekuté kaly
z Pražské čistící stanice byly odváženy speciálními loděmi do kalojemů,
které se vyprazdňovaly nejpozději
koncem ledna před příchodem velkých vod z jarního tání. Vyschlé
kaly byly zužitkovány zemědělci
jako hnojivo.
Prostor vzniklý přeložením koryta Vltavy končí před začátkem
zástavby Dolánek. Ještě předtím však vysledujme na protilehlém (Dolanském) břehu pozvolný
vstup do řeky. Přímo naproti jsou
na pravém břehu, po kterém jdeme procházkou, zachovány dnes již

11

č.3

12

zarostlé, avšak dobře patrné schůdky k řece vyskládané z kamene.
Od r. 1929 zde fungoval přívoz,
kterému se říkávalo „u brodu“
a jehož provoz někteří starousedlíci
ještě pamatují. Starší přívoz naproti Dolánkám provozoval v letech
1899 až 1929 pan Kulka. Přívoz po
něm zdědila jeho manželka. Jelikož
však byl přívoz u brodu výhodnější,
starší byl zanedbáván. Pouze v době
velké vody, kdy býval brod zaplaven,
se používal přívoz pod Dolánkami.
V roce 1909 vybíral p. Kulka
za převoz osoby 6 halířů, za převoz kusu malého dobytka, prase,
tele, kozu, trakař nebo velociped
4 halíře.
Další zajímavostí je to, že se vlevo
nad tímto úsekem cesty na náhorní
plošině, která je převýšena asi 60
m vůči toku Vltavy, rozprostíralo
pravěké hradiště. Záchranným archeologickým výzkumem byly zdokumentovány nálezy zlomků keramiky únětické kultury, z období
halštat-latén, doby římské a pozdního raného středověku.
Procházku ukončíme v Dolánkách.
Jak již bylo zmíněno dříve,
osada Dolánky spadala před r. 1960
pod obec Dolany na protějším břehu Vltavy. Již v r. 1922 však došlo
k pokusu o připojení Dolánek ke
Zlončicím, kdy občané této osady

podali žádost o připojení obecnímu zastupitelstvu ve Zlončicích.
V r. 1925 uznala rada obce Zlončice
na základě přípisu Okresní správní komise připojení za bezúčelné.
Na mapě Stabilního Katastru (z r.
1840) je v Dolánkách zaneseno šest
čísel popisných. V r. 1931 zde bylo
sedm domů, z toho tři rolnické hospodařící usedlosti (v r. 1937 na všech
hospodařily ženy). V době připojení ke Zlončicím (v r. 1960) bylo
v Dolánkách 12 domů.
O plavební komoře Dolánky zmiňme nyní jen to, že toto vodní dílo
bylo postaveno v r. 1901 v rámci
kanalizování Vltavy. Kolem r. 1939
fungoval u plavebních komor prodejní stánek. Dle zprávy tehdejšího
jezného „je vzhled státního plavidla v Dolánkách při plném provozu
prodejny možno porovnati s krčmou.
V neděli a ve svátek jest prodejna
a svahy nad komorami naháči
a trampy plně obsazena”. Jelikož
se poblíž stánku nacházely dílna
a sklad, ze kterých se ztrácelo nářadí, u plavebních komor nebylo bezpečno a nebyla dodržována otevírací doba stánku, bylo provozovatelce
stánku zrušeno povolení k provozování. Při cestě podél komory mineme zahradní občerstvení a po asi
100 m původní správní budovu vodního díla s obkladem z cihel.

V místech, kde se mění asfaltový
povrch na prašnou cestu, se vlevo na skalách nad námi nachází
Hlaváčková stráň - území vyhlášené v r. 2002 přírodní památkou kvůli
výskytu silně ohroženého hlaváčku
jarního.
Blížíme se ke konci naší procházky.
Zhruba
na
úrovni,
kde začíná jižní kraj ostrůvku,

na kterém je velín plavební komory Dolánky, je nejjižnější bod hranice katastru
Zlončice.
Budeme rádi, když po přečtení tohoto článku znovu vyrazíte na procházku „k prasátkům“. A jelikož tato
cesta hodně pamatuje, stojí za to se
zastavit a rozhlédnout se…
- ŠJ, JL -

KVÍZ
KVÍZOVÁ OTÁZKA
Z kterého místa u Vltavy je fotografie? Nápověda: O objektu na fotografii
se zmiňuje článek Z historie Zlončic.
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Svoji odpověď pošlete do 29. září
2019 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 2/2019
V minulém čísle jsme se Vás ptali
na to, které ovoce z jedné z okolních
obcí bylo vyhlášené a která obec
to byla. Správná odpověď je:

dolanská švestka (pochopitelně
z Dolan nad Vltavou, které se
nacházejí na protilehlém břehu
Vltavy).

KALENDÁŘ AKCÍ V OBCI
31. srpna 2019
Zlončické veselí a Běh Zlončickou roklí
21. září 2019 od 9:00
Ukliďme Česko – úklid Zlončic
sraz u Staročeské hospody
Září 2019 - termín bude upřesněn
Drakiáda
Modelářské letiště U Křížku
13. října 2019 od 15:00
Zábavný program s kouzelníkem
dle počasí (hřiště u Staročeské hospody nebo sál hospody)
13. října 2019 od 15:00
Vyřezávání dýní
dle počasí (posezení pod kaštanem u hospody nebo Staročeská 			
hospoda). Dýni na místě zakoupíte pouze po předchozím objednání 		
(viz článek Pozvánky na nadcházející akce).
14

17. listopadu 2019
Lampionový průvod
16:30 Obecní úřad Chvatěruby, 16:50 Nové Zlončice, 17:15 hřiště 		
u Staročeské hospody
1. prosince 2019 od 17:00
Rozsvícení vánočního stromečku
u obecního úřadu
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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
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Uzávěrka dalšího vydání Zlončických novin pro příjem článků a inzerce je 11.11. 2019
Další číslo Zlončických novin vyjde 27.11. 2019.

