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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
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Vážení
obyvatelé
Zlončic,
zastupitelstvo
obce
Zlončice
na svém zasedání dne 19. listopadu 2018 schválilo vydávání
obecního zpravodaje s názvem
Zlončické noviny. Přibyl tak další
informační kanál, díky kterému
dostanete informace o dění v obci
v tištěné podobě. Zpravodaj
vyjde čtyřikrát ročně a bude
distribuován
do
poštovních
schránek.
Informace
uvedené
ve zpravodaji budou upřesňovány
na webových a facebookových
stránkách obce, na vývěsce u obecního
úřadu a nově i v e-mailových
zprávách,
jejichž
rozesílání
jsme po necelém roce obnovili. O tom, jak se můžete přihlásit
k odběru novinek ze serveru obce
Zlončice, se dočtete v článku
„Obnova
rozesílání
novinek
ze stránek obce“, který je zveřejněn i na webu a facebooku obce.
Následně byla schválena pravidla pro vydávání zpravodaje, z nichž nejdůležitější se
týkají obsahu a pravidel publikování
článků
a
inzerce.
Ve zpravodaji budou zveřejňovány
informace o činnosti státní správy,
místní samosprávy a obecního
úřadu,
sdělení
a
informace

o dění v obci, příp. v okolních obcích, názory členů zastupitelstva na řešení aktuálních problémů
v obci, informace o činnosti organizací, institucí, občanských či
zájmových sdružení. Své místo
na
stránkách
zpravodaje mají i Vaše příspěvky.
Máte-li
zájem
se
pravidelně podílet na přípravě jednotlivých čísel zpravodaje nebo jen
přispět článkem, ozvěte se nám
(kontakty jsou uvedeny na konci zpravodaje). K pravidlům
publikování uvádím, že autor článku musí uvést celé své
jméno (které bude zveřejněno)
a kontaktní údaje (pro případné ověření autorství). Vydavatel si vyhrazuje právo nezveřejnit
příspěvky
anonymní,
obsahující vulgarismy, osočování a týkající se sporů soukromých
nebo právnických osob. Autor
odpovídá za pravdivost informací,
obsah příspěvku a jak to tak bývá,
příspěvky nebudou honorovány.
Ve zpravodaji můžete také inzerovat. Inzerce je zpoplatněna a vychází při tisku na formát
A4 na 500 Kč, na formát A5
na 300 Kč a na formát A6 na 150 Kč.
Při požadavku na jiný formát

inzerce (menší než A4) bude cena
stanovena
individuálně.
Řádková inzerce pak vyjde na 50 Kč
za řádek. Upozorňuji, že z důvodu
nákladů na tisk a zachování přijatelné ceny za inzerci je umožněn
tisk pouze černobílých inzerátů.

Přeji
Vám
příjemný
čas
strávený
čtením
Zlončických
novin a s ostatními členy
zastupitelstva
jsem
zvědav
na Vaše reakce na zpravodaj.

-Jiří Louček, starosta obce Zlončice-
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č.1

OHLÉDNUTÍ ZA KULTURNÍMI AKCEMI
NA KONCI ROKU 2018
A POZVÁNKY NA DALŠÍ V ROCE 2019
PROBĚHLÉ AKCE
Období
okolo
vánoc
bývá
každoročně plné různých kulturních a společenských akcí,
a to nejen u nás ve Zlončicích.
Advent v roce 2018 začal 2. prosince a v tento den u nás proběhly
hned dvě akce. Odpoledne se
konala ve Staročeské hospodě
Mikulášská, kterou opět moderoval
pan Kaňka. Děti si zazávodily, zatančily a na závěr se
dočkaly příchodu Čerta, Anděla
a
Mikuláše.
Trojice
předala dětem mikulášské balíčky
a s těmi odvážnějšími se i vyfotila.
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Hned po Mikulášské následovalo
tradiční
rozsvícení
vánočního stromečku u obecního
úřadu. Děti si mohly „zaprskat“,
dostaly
tekutou
čokoládu
a adventní kalendář, dospělí
pak svařák. U stromku nám
na flétnu zahrála několik koled
Kačka K. a poté jsme si zazpívali
klasické české koledy za kytarového doprovodu Rudy S. Škoda jen, že při rozsvícení stromku
nezačalo sněžit. Namísto toho

se rozpršelo. Počasí této akci
opravdu nepřálo, což se projevilo
na počtu příchozích. Snad nám
příští rok začátek adventu přinese
sněhovou nadílku a větší počet
těch, kdo si přijdou zazpívat
koledy ke stromečku. A pokud
budou chtít Vaše děti zazpívat
nebo zahrát koledu na nějaký
hudební nástroj, budeme jen rádi
za příjemné zpestření. Již teď víme,
že letos rozsvítíme stromeček
v neděli 1. prosince v 17:00.
Mikulášské
balíčky
a
adventní kalendáře, které nebyly dětem rozdány, putovaly
do mateřské školy ve Chvatěrubech, kde udělaly dětem radost
v podobě nadílky od tamního
Mikuláše.
V sobotu 15. prosince jsme
na tři hodiny obsadili hospodu s tím, že si příchozí mohli
vyrobit vánoční ozdoby. Dětem
s výrobou korálkových hvězdiček
pomáhala Mája Hanková, já
radila dospělým při vytváření
patchworkových koulí. Dětem

se práce s korálky značně líbila,
o čemž svědčilo to, že snad žádné
dítě neodešlo domů s pouze jednou hvězdičkou. Kromě toho si
děti mohly vyrobit čepičky ze zbytků příze a proužků ustřižených
z
ruliček
toaletního
papíru.
Na
některých
maminkách,
které si vyrobily patchworkové
koule, bylo vidět překvapení z vlastní
šikovnosti,
na
všech
pak
pocit z příjemně stráveného sobotního odpoledne. Dvě z koulí
vyrobených při adventním tvoření
udělaly nejen radost svým majitelkám, ale posloužily i jako
podklad na vánoční a novoroční
přání na webu obce Zlončice.

O
Štědrý
den
ráno
se
sešlo u obecního úřadu několik
lidí, kteří se vypravili s taškami
naplněnými usušeným pečivem,
jablky,
mrkví
a
lojovými
koulemi do Zlončické rokle. Pan
starosta nás dovedl na místo zvané V kočičkách, kde jsme
tašky vysypali a koule a jablka
rozvěsili. Název místa je odvozen
od toho, že zde rostly vrby
a lidé z vesnice si sem na jaře
chodily kočičky uříznout. Vidina
zabahněných bot nás určitě příští
rok neodradí od toho, abychom šli
zvířátkům opět na vánoce přilepšit.

Vánoční patchworkové koule vyrobené při
adventním tvoření ve Staročeské hospodě.

Zdobení křovin ve Zlončické rokli jablky.
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Na
Nový
rok
se
konaly
hned dvě akce, a to tradiční
novoroční fotbálek a ohňostroj.
Na ohňostroj se přišlo podívat velké množství lidí, však se
také jednalo o pěknou a dlouhou
produkci.
Kromě výše zmíněných akcí:
• proběhl a projel Dolánkami
v sobotu 8. prosince Koloběh
(závod dvojic, ve které vždy
jeden jede na kole, druhý běží
a takto se ve dvojici střídají z Řípu až do Loděnice
v Troji u Trojského zámku),
• přišel do mateřské školy ve
Chvatěrubech Mikuláš s několika čerty a anděly (na vše dohlížela paní učitelka ze základní školy,
takže si čerti nikoho neodnesli),
• se konaly vánoční besídky dětí v mateřské škole ve
Chvatěrubech, které jsou vždy
díky účinkujícím roztomilé,
• se uskutečnilo tradiční vánoční
rozjímání před základní školou ve Chvatěrubech s výstavou
kaprů, které mohly děti s rodiči
vyrobit a zapojit se tak do soutěže
o nejhezčího vánočního kapra.
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PLÁNOVANÉ AKCE
Na první kvartál roku 2019
jsou naplánovány dvě akce.
Na sobotu 9. února karneval se
soutěžemi a diskotékou a v neděli 10. března k nám přijede
divadlo s představením „Jak se
Janek
neuměl
rozhodnout“.
Zřejmě půjde o nějakého nerozhodného chlapce, proto uvítáme
všechny děti a dospělé, kteří
mu budou ochotni poradit, co
má dělat. Připomínám, že vstup
na všechny akce je zdarma.
Možná se Vám zdá, že pouhé
dvě akce během února a března je málo. Je nutno si však
uvědomit, že další kvartál bude
na akce bohatší a tyto akce
je třeba řádně a s předstihem
naplánovat a připravit. Například
již 4. ledna se uskutečnila první
schůzka organizačního výboru
Dne dětí.

Ve druhém kvartálu roku 2019:
• Vás pozveme na velikonoční
dílnu - termín konání (před
velikonocemi)
bude
ještě
upřesněn a dílna proběhne před
dalším vydáním Zlončických
novin, sledujte proto webové
a facebookové stránky obce
a vývěsky, termín bude také
rozeslán e-mailem registrovaným
odběratelům
novinek,
• Vás požádáme o pomoc s úklidem
obce (v rámci akce Ukliďme
Česko, sobota 27. dubna),
• se děti můžou vyřádit při
čarodějném reji, po kterém
zapálíme čarodějnici (úterý 30.
dubna),
• dětem připravíme pohádkový
les (květen – termín bude
upřesněn později) a dětský
den (8.června - viz dále).
•

•

K
jedné
z
největších
každoročních akcí v obci
pořádané v Den dětí Vám již
nyní můžemeprozradit to, že
se od minulých let bude organizačně lišit v těchto bodech:
Den dětí u nás uspořádáme
v sobotu 8. června 2019 (ve
Chvatěrubech se bude konat Den
dětí o víkendu 1. nebo 2. června
a tím pádem máte možnost
v klidu navštívit den dětí v obou

•

•

obcích),
v den konání oslavy bude obec
uzavřena pro dopravu (ohledně
času a míst uzavírky budou
informace včas zveřejněny,
proto sledujte zejména webové
stránky, facebook, vývěsky,
nicméně s tímto omezením
prosím počítejte již nyní),
děti
budou
rozděleny
do kategorií podle věku, pro
každou kategorii budou jiné
disciplíny, které budou děti plnit.
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Jelikož
Den
dětí
vyžaduje s ohledem na kontrolu
plnění úkolů na jednotlivých
stanovištích a bezpečnost dětí
i větší počet lidí, chceme Vás
tímto požádat o pomoc při
zajištění
jeho
organizace.
Máte-li chuť a čas nám pomoct,
dejte mi prosím vědět na tel.
775 922 073 nebo na mail:
jakoubkova@vhsprojekt.cz . Časově
počítejte s intervalem od 9:30
do 14:30 (8. června 2019).
Předem Vám děkujeme za ochotu.
Harmonogram Dne dětí, trasy
pro
jednotlivé
kategorie atd. budou včas zveřejněny
na stránkách obce, facebooku,
na vývěsce u obecního úřadu
a v dalším čísle Zlončických novin.
Aby byly různé akce v obci
připraveny
pokud
možno
pro každého a zaujaly co nejširší
záběr lidí ze Zlončic, je třeba,
aby se na jejich přípravě podílelo víc lidí. Proto Vás chceme
poprosit o pomoc s přípravou
a organizací různých kulturních
akcí v obci (nejen Dne dětí).
Pokud jste spolehliví, máte konstruktivní nápady na zpestření
života v obci, nebojíte se přiložit
ruku k dílu a umíte trochu improvizovat i v nečekaných situacích, ozvěte se. Nebo máte-li chuť

například připravit dílničku či jinou akci pro děti nebo předat
své schopnosti a dovednosti dál
(nejen dětem, ale i dospělým),
můžete mi napsat na mail:
jakoubkova@vhsprojekt.cz
nebo zavolat na tel. 775 922 073.
Věřte, že nejen u Vás doma za zavřenými dveřmi platí „jaké si to
uděláme, takové to budeme mít“.
Také
bychom
Vám
chtěli
připomenout, že na veřejných akcích jsou pořizovány fotografie,
které
budou
zveřejněny
na stránkách obce. Na každé akci
by nemělo chybět oznámení o této
skutečnosti a o tom, co dělat
v případě, že nechcete být zvěčněni
ve fotogalerii na webových
stránkách obce.
-ŠJ-

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V OBCI
V různých obcích a městech
funguje systém platby, sběru a třídění odpadů různým
způsobem. Bohužel nejsme tak
bohatá obec jako např. Kralupy
nad Vltavou, kde je od roku 2014
zrušen poplatek za svoz komunálního odpadu. V naší obci
je nastaven systém odpadového

hospodářství již několik let
a z důvodu výhodnosti obec nezvažuje o jeho změně. Čas od času se
přesto objeví názor, že by úhrada pravidelného svozu popelnic neměla fungovat placením
popelnicových lístků (které se
v den svozu připevní na popelnici).

JAK JE NASTAVEN SYSTÉM SBĚRU A TŘÍDĚNÍ ODPADU V
NAŠÍ OBCI
Platíte za každý svoz odpadu
z domácnosti, který nevytřídíte
a vložíte do své nádoby (popelnice). Na obecním úřadě si můžete
u paní hospodářky v úřední
hodiny (pondělky a středy od 16:30
do 18:00) zakoupit počet lístečků
dle svého uvážení. Jeden lísteček,
který platí na jeden svoz, stojí 40
Kč. Svozy probíhají každé úterý
v průběhu dne (pozor popeláři
můžou vyvážet popelnice brzo
ráno, jistota je vyvézt popelnici
den předem večer). Pokud plníte
popelnici tak, že ji musíte nechat
každý týden vyvézt, vyjde Vás
ročně svoz odpadu na 2.080 Kč (52
týdnů x 40 Kč). V případě svozu
jednou za 14 dnů Vás vyjde popelnice ročně na 1.040 Kč (26 týdnů x 40
Kč). Z vlastní zkušenosti si troufám

tvrdit, že v případě čtyřčlenné rodiny, která třídí odpad
a v sezóně dává posekanou zeleň
do kontejneru na bioodpad, není
svoz každý týden nezbytný.
Pokud se rozhodnete třídit odpad,
je Vám k dispozici sběrný dvůr,
který se nachází ve staré zástavbě
Zlončic (při vjezdu do obce
od Chvatěrub první odbočka vpravo)
a který obec provozuje pro své
občany zdarma. Do sběrného dvora
můžete přinést vytříděný plast, papír
a sklo. Sběrný dvůr je Vám k dispozici každou sobotu od 10:00 do 11:00.
Pokud nestihnete dojít do sběrného
dvora ve zmíněném čase, můžete
se domluvit na tel. 737 164 834
na individuální návštěvě (využívejte
pouze ve výjimečných případech). 9
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Dvakrát do roka je možné u sběrného
dvora odevzdat zdarma objemný
a nebezpečný odpad. Termíny
(jedná se o víkendy) bývají s předstihem uveřejněny na webu, facebooku a vývěsce u obecního úřadu.
Další místa v obci trvale přístupná
pro odevzdání tříděného odpadu:
• před vraty sběrného dvora
jsou
umístěny
nádoby na plast, sklo a textil,
• v Dolánkách u výběhu prasátek
jsou umístěny nádoby na plast.
Bioodpad
můžete
celoročně
vkládat do kontejnerů, jejichž
umístění se může zejména během
vegetační sezóny měnit s ohledem
na potřebu jejich vyvážení.
Kontejnery najdete na těchto místech:
• při vjezdu do Nových Zlončic,
• na cestě ke Kozomskému
kříži (kraj obce při výjezdu
směrem
na
Chvatěruby),
• vedle
sběrného
dvora,
• vedle čistírny odpadních vod
ve staré zástavbě (kousek
od vstupu do Zlončické rokle),
• za
hospodou
směrem
u
odbočky
na
Máslovice,
• u rozcestí nad výběhem daňků
v Dolánkách.
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V letních měsících se může stát,
že se kontejnery na bioodpad
rychleji zaplní. V tom případě je,
prosím, nepřeplňujte a zavolejte
na obecní úřad, že je třeba kontejner
vyvézt. Obecní úřad zajistí nejbližší
možný termín odvozu bioodpadu.
Do kontejnerů na bioodpad patří
mj. i odzdobené vánoční stromky.

JAK TO FUNGUJE JINDE
Systém platby za svoz odpadu
bývá v obcích většinou nastaven
buď stejným způsobem jako u nás,
nebo jednorázovou platbou na celý
rok, kdy se dopředu rozhodnete,
s jakou frekvencí necháte svoji
popelnici vyvážet a podle toho
zaplatíte příslušnou částku. Někde
však zaplatíte stejnou částku bez
ohledu na to, jak často si necháte
popelnici
vyvážet.
Mínusem
ročních jednorázových poplatků
bývá to, že lidé nejsou motivováni
k třídění odpadu, a s ohledem na
předpokládanou větší četnost svozu popelnic je kalkulována i roční
částka za svoz. Prostě každý týden
je možné popelnici zaplnit hlava nehlava, o třídění není třeba
přemýšlet. Nevýhodou lístků je to,
že lístek musíte dopředu koupit,
protože jinak nemáte na popelnici co přivázat a popelnici Vám tak
nevyvezou. A samozřejmě se může
do vesnice dostavit partička lidí
s cílem zhatit svoz Vaší popelnice…
Roční částka se pohybuje pro každou
fyzickou osobu s trvalým pobytem
např. ve městě Veltrusy 600 Kč.
Čtyřčlenná rodina tak zaplatí 2.400
Kč za rok bez ohledu na to, jak často je
popelnice vyvezena. V Máslovicích
je částka za týdenní svoz 1.860

Kč, za 14-denní svoz pak 1.240
Kč plus v obou případech zaplatíte
navíc 100 Kč za každého člena
domácnosti jako příspěvek na tříděný,
velkoobjemový
a
nebezpečný
odpad. V případě týdenního svozu
tak zaplatí ročně čtyřčlenná rodina
v Máslovicích 2.260 Kč, v případě
čtrnáctidenního svozu 1.640 Kč.
Z uvedeného porovnání (které
samozřejmě může v případě
porovnání s jinými obcemi vyjít jinak) je zřejmé, že u nás nastavený
systém není zejména z finančního
hlediska vůbec špatný. Navíc Vám
nikdo nebrání v tom zakoupit si
na úřadě třeba 40 lístků naráz
(za 1.600 Kč, což je méně
než roční poplatek za odvoz
odpadu
v
mnoha
obcích),
které možná ani čtyřčlenná rodina
za rok nespotřebuje (pokud bude
třídit odpad)…

-ŠJ-
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NEPŘEHLÉDNĚTE
NEZAPOMEŇTE UHRADIT NA ROK 2019 POPLATEK ZA
PSA
V souladu s Vyhláškou č. 7
o místních poplatcích je sazba
za prvního psa 60 Kč, za druhého
a každého dalšího psa téhož vlastníka 90 Kč. Poplatek je třeba uhradit
do 31. 3. 2019 na obecním úřadě
u paní hospodářky (pondělky
a středy od 16:30 do 18:00).
Tento poplatek se od účinnosti vyhlášky (1. 1. 1995) nezvýšil.
Od poplatku jsou osvobozeni psi:
a. jejichž vlastníky jsou osoby nevidomé, bezmocné nebo
držitelé průkazek ZTP (zvlášť
těžce postižený s průvodcem),
b. kteří patří správci poplatku a rozpočtovým a příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je
obec,
c. chovaní k vědeckým účelům
v zařízeních k tomu určených,
d. sloužící Policii a městské
policii a speciálně cvičení
záchranářští a lovečtí psi,
pokud mají příslušné osvědčení,
e. umístění v útulcích k tomu
určených,
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f. převzatí z útulku po dobu
na převzetí.
Nárok
na
osvobození
od
poplatku ze psů je vlastník
povinen prokázat do 31. 3. běžného
roku. Osvobození od poplatku ze psů
zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
-ŠJ-

DALŠÍ AKTIVITY SOCIÁLNÍ (A KULTURNÍ)
KOMISE ANEB KOMISE INFORMUJE

Mezi aktivity sociální (a kulturní)
komise nepatří pouze příprava
kulturních a společenských akcí
v obci (byť tyto aktivity vyžadují
největší přípravu a seberou tak

nejvíc (energie), ale její záběr je
širší. Proto bych Vás chtěla informovat o některých dalších činnostech
komise, z nichž jedna je aktuální.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Jednou z činností komise je
„vítání občánků“. Stav je takový,
že centrální evidence obyvatel již
neposkytuje
obcím
informace
o nově narozených občáncích.
Z tohoto důvodu se obracíme
na rodiče čerstvě narozených dětí
s trvalým pobytem v naší obci.
Pokud máte zájem o uvítání Vašeho
miminka a souhlasíte s poskytnutím
údajů o Vašem miminku (jméno
a příjmení, datum narození a bydliště), můžete nám tyto informace
předat buď osobně na obecním úřadě,
nebo vložit lístek s požadovanými
informacemi do poštovní schránky
na OÚ, případně napsat na e-mail:
ou.zloncice@obeczloncice.cz.
V souladu s ustanovením zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, použije OÚ Zlončice tyto údaje jen pro účely organizace Vítání
občánků, a to na dobu nezbytně
nutnou k účelu jejich zpra-

cování. Úplné znění dokumentu „Informace o zpracování
osobních údajů“ je k dispozici
na webových stránkách obce
v záložce Obecní úřad -> Informace o zpracování osobních údajů. Pokud se rozhodnete nechat své
miminko
„uvítat“,
počítejte
s návštěvou sociální komise a dárkem,
který Vám za obec Zlončice předáme.

OBNOVA ROZESÍLÁNÍ
NOVINEK ZE STRÁNEK
OBCE
Aktuální informace se týká obnovení
rozesílání
novinek
ze stránek obce Zlončice na již
registrované i nově zadané e-mailové adresy. Z důvodu zahájení platnosti Obecného nařízení na ochranu osobních údajů, známého jako
GDPR, bylo během loňského roku
jejich rozesílání pozastaveno. Nyní
jsme se rozhodli činnost obnovit.
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Těm, kteří své adresy registrovali
v minulosti, byl v lednu rozeslán
email s informací o tom, že jejich
adresa je registrována v systému
pro zasílání informací, a s postupem, co dělat, pokud již informace dostávat nechtějí. Pokud informace dostávat chcete, na tento
e-mail nereagujte, a my tak víme,
že se z odběru neodhlašujete.

nebo odesláním žádosti o odstranění
Vašeho kontaktu ze seznamu na adresu
ou.zloncice@obeczloncice.cz.
Na webové stránky nově přibyl trvalý odkaz na dokument „Informace o zpracování osobních údajů“,
který je k dispozici v záložce Obecní
úřad -> Informace o zpracování
osobních údajů. Pokud se rozhodnete výše popsaným způsobem

Rámeček pro přihlášení se k odběru novinek na webových stránkách
www.obeczloncice.cz

Ti, kteří se chtějí nově do systému
zaregistrovat, mohou vyplnit svůj
e-mail na webu obce Zlončice
(v levém sloupečku pod „Informace e-mailem“). Poté je ještě
nutno registraci potvrdit přes odkaz,
který Vám přijde e-mailem. Pokud
tak neučiníte, není registrace funkční
a novinky Vám chodit nebudou.
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Odhlášení z odběru je možné
provést kdykoliv buď pomocí odkazu k odhlášení (který je součástí
každého e-mailu s novinkami)

„odebírat“ novinky o dění v obci,
počítejte se zhruba měsíční
frekvencí zasílání e-mailů do Vašich
schránek. V případě informace,
kterou vyhodnotíme jako urgentní a podstatnou nebo jejíž pozdější odeslání by pozbylo
na
aktuálnosti,
prosím
respektujte mimořádný e-mail.
-ŠJ-

ZPRÁVY Z MŠ A ZŠ CHVATĚRUBY
Mateřskou školu a Základní školu ve Chvatěrubech navštěvují
též děti ze Zlončic. Proto budou

mít zprávy a informace z této instituce své pravidelné místo
na stránkách Zlončických novin.

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Zápis do 1. třídy základní školy
proběhne ve dnech 9. dubna 2019
a 11. dubna 2019, vždy od 15:00
do 17:00 v budově Základní školy
ve Chvatěrubech. Zapsány budou
děti narozené v období 1. 9. 2012
až 31. 8. 2013 (tzn. ty, které dosáhnou
věku 6 let nejpozději 31. 8. 2019).
K zápisu je nutné donést průkaz
totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte, u cizinců pas s povolením k pobytu a doklad o bydlišti.
Zákonný zástupce dítěte je povinen
přihlásit dítě ke školní docházce.
K zápisu se dostaví i děti starší,
kterým byl povolen odklad školní docházky. Později narozené děti

mohou být zapsány do 1. ročníku
na základě doporučení odborného
lékaře, příslušné pedagogicko-psychologické poradny a žádosti rodičů.
O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel školy. Do základní školy se přednostně zařazují děti,
které mají trvalý pobyt ve spádovém
obvodu školy, tj. ve Chvatěrubech, Zlončicích a v Kozomíně.
Ve věci vyšetření školní zralosti
dítěte se můžete obrátit na pedagogicko-psychologickou poradnu
v Mělníku (Bezručova 109, tel.: 315
623 045, www.pppstredoceska.cz).

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.
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DALŠÍ INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Po dohodě s paní ředitelkou vyrobily
děti ze školy hned na podzim různá
přání pro zlončické občany nad 60
let, kterým chodí zástupci místní samosprávy přát k narozeninám. Jubilanti se tak mohou těšit na jedinečné
gratulace, které v obchodech
neseženete. Děti ze základní školy budou mít jarní prázdniny
25. února až 1. března 2019, velikonoční prázdniny 18. a 19. dubna
2019. Do školy se děti vrátí po velikonocích v úterý 23. dubna 2019.
V nadcházejícím období (do konce
dubna) jsou
ve škole naplánovány tyto akce:
• 4. února 2019 začíná plavecký výcvik pro 1. a 2. ročník,
• 20. února 2019 proběhne školní recitační soutěž, které se
zúčastní žáci 1. až 5. ročníku,
• 21. února 2019 se bude
konat
masopustní
průvod
masek za doprovodu hudby,
• od března 2019 se rozběhne projekt pro 1. až 5.
ročník
„Zdravá
výživa“,
• 21. března 2019 škola uvítá jaro
a utopí zimu, obcí projde průvod
a do řeky bude vhozena zima,
•
16

29. března 2019 proběhnou
hned dvě akce, a to karneval

•
•

s
divadlem
Štěpánka,
následně Noc s Andersenem,
25. dubna 2019 dojde na focení
jednotlivých
ročníků,
30. dubna 2019 děti vyrazí na
pěší túru.

Aktuální informace k plánovaným
akcím
najdete
na
w w w. s k o l a c h v a t e r u b y. c z .

DALŠÍ INFORMACE
Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
V nadcházejícím období (do konce
dubna) jsou ve školce naplánovány
tyto akce:
• 15. února 2019 uspořádá agentura
Dětské programy karneval,
• 5. března 2019 proběhne
vyšetření očí (pouze pro
předem
přihlášené
děti,
přihlašovací arch je u učitelek),
• 14. března 2019 přijede divadlo
Z bedny s Veselou pohádkou,
• 28. března 2019 se děti
seznámí s canisterapií a
psy Borůvkou a Fidorkou,
• 8.
dubna
2019
přijede
Sváťovodivadlo,
•

17.

dubna

2019

proběhne

•

workshop na téma dopravní
výchova a ekologie (odpady),
30.
dubna
2019
přijede
Štěpánčino divadlo s pohádkou
O zapomětlivé čarodějnici.

V době jarních prázdnin (25. února
až 1. března 2019) a velikonočních
prázdnin (18. a 19. dubna 2019)
je mateřská škola otevřena.
Pokud již plánujete a zařizujete
dovolenou na léto, bude se Vám

hodit informace, že mateřská škola
bude otevřena do 4. července 2019.
Znovu
se
školka
otevře
26. srpna 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 VE CHVATĚRUBECH
Výstavba splaškové kanalizace v
sousedních Chvatěrubech s sebou
nevyhnutelně přináší i dopravní
omezení. Z naší obce se tato omezení
zatím týkala hlavně občanů Dolánek
a rodičů vozících děti do základní
a mateřské školy ve Chvatěrubech.
Nejbližší
uzavírka
v
obci
Chvatěruby (zákaz vjezdu) na období
od 4. února do 5. dubna 2019
by naše občany tolik omezovat neměla, protože se týká ulic,
které se nacházejí vpravo při

vjezdu do Chvatěrub od Zlončic
(odbočka před a za autobusovou
zastávkou Chvatěruby ve směru na
Kralupy nad Vltavou). Jednotlivé
ulice budou uzavírány postupně,
v průběhu stavby nedojde k uzavírce více než jedné ulice v jednom
časovém období. Je třeba počítat s
tím, že z důvodu nepříznivých klimatických podmínek může dojít k
posunu termínu uzavírky.

-ŠJ-
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Z HISTORIE ZLONČIC
Ačkoliv jsou Zlončice malá obec,
historii mají bohatou. V pravidelné
rubrice Vám chceme přiblížit
dřívější události v obci a ukázat
Vám, jak se žilo „na Zlončicích“
(možná toto spojení uslyšíte
od
starousedlíků
i
dnes).
A protože je začátek roku 2019,
podívejme se na to, co se zde událo
před 90 lety a co obci přinesl rok
1929.
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Na konci roku 1928 a začátkem
roku 1929 postihly obec silné mrazy
a sněžení, které přerušily spojení
s okolními obcemi. Mrazy dosáhly
v únoru hodnot -37°C a na polích
bylo 60 cm sněhu. Podle zpráv
z tehdejších novin, nebyly tak kruté
mrazy 350 let. Jelikož cestáři nemohli
silnice sami proházet, přidělila jim
obec na pomoc pět lidí, následně byl
na odhrnování sněhu pořízen pluh,
do kterého museli zapřáhnout dva
páry silných koní. Následkem mrazů
a závějí vázlo zásobování uhlím,
jehož zásoby byly brzy vyčerpány.
Začátkem února došlo na „Spořitelní
a záložní spolek“ 200 metráků
hnědého uhlí. Členové spolku
půjčili uhlí těm v obci, kdo trpěl
nedostatkem. Vltava zamrzla, a tak
bylo možno na druhou stranu řeky

nejen chodit pěšky, ale i přejíždět
povozem. Obec nebylo možné
zásobovat říční vodou. Obyvatelé
tak vzpomněli na bývalého starostu
obce Antonína Mašanského, díky
němuž byl v obci postaven v roce
1903 vodovod, který byl zásobován
pitnou vodou z obecního zdroje.
Kvůli neschůdnosti cest a mrazům
bylo úředně přerušeno vyučování
ve školách, a to na období
od 16. února do 1. března.
Po povolení mrazů ledy po Vltavě
odplouvaly hladce a silná zima
nevyvolala
velkou
povodeň.
Účinky mrazů se projevily hned
na jaře, kdy se ukázalo, že ze 7355
ovocných stromů v obci jich mnoho
pomrzlo. Dřevo pak bylo na podzim
rozprodáno občanům na palivo.
V roce 1929 byly prodány obecní
pozemky u Chvatěrub (Nové
Zlončice) občanům obce na stavbu
domků po 5 Kč za 1 čtvereční
sáh (3,596652 m2) s podmínkou,
že si zavedou elektrickou energii
na svůj náklad. Takto byly prodány
parcely celkem osmi lidem ze Zlončic.
Od roku 1929 začal fungovat mezi
Dolánkami a Dolany nový přívoz
„u brodu“. Dodnes jsou po
něm patrné schůdky do Vltavy
na pravém břehu řeky (na levém

břehu v Dolanech je vidět pozvolný
vstup do řeky). Nejspíš okolo tohoto
místa při svých procházkách podél
Vltavy chodíte a ani o něm nevíte.
Původní
přívoz
provozovaný
panem Kulkou mezi lety 1899
až 1929 pod Dolánkami postupně
upadal. Jelikož byl novější přívoz
„u brodu“ výhodnější, starší (pod
Dolánkami) byl zanedbáván a byl
používán pouze v době velké vody.
V
říjnu
se
konaly
volby
do národního shromáždění. 7. března
byla uspořádána místní Tělocvičnou
jednotou Sokol oslava 79. narozenin
prezidenta republiky T. G. Masaryka,

28. říjen byl oslaven divadelní hrou
„V den svobody“, kterou sehráli
členové Sokola. Sokol uspořádal
i další představení v obci: dne
1. dubna divadelní hru „Rychtářův
poklad“,
tři
krátké
aktovky
před
Mikulášskou
zábavou
a 25. prosince hru „Pod tíhou
podezření“.
Obecní
rozpočet
na rok 1929 vykazoval schodek,
který byl kryt přirážkou k činžovní
dani a k ostatním daním. Jednalo
se o daň z lihových nápojů
(10 hal. z 1l piva), daň ze psů
(3 Kč za psa), daň z návěstí (5 Kč),
daň ze hry v karty (paušalizována
na 100 Kč) a daň z elektrické
energie na svícení (10 hal. za 1 kW).

Fotografie pořízená panem Antonínem
Rybou z představení „Rychtářův poklad“.
Představení sehráli členové Tělovýchovné jednoty Sokol v režii bratra Františka
Šimka.

KVÍZ
V článku o tom, co se dělo v naší
obci v průběhu roku 1929, je zmínka, že následkem krutých mrazů
pomrzlo v obci mnoho ovocných
stromů. Odhadnete, kolik procent
stromů z celkového počtu 7355
ovocných stromů tehdy pomrzlo?

Své
odpovědi
posílejte
do
10. března 2019 na e-mail
ou.zloncice@obeczloncice.
cz. Výherce s odhadem nejbližším skutečnosti se může těšit
na stolní kalendář na rok 2019
s historickými fotografiemi z Mělnicka (mj. i s fotkou z naší obce).
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KALENDÁŘ AKCÍ V OBCI
10. března 2019 od 16:00
Jak se Janek neuměl rozhodnout (pohádka), sál Staročeské hospody
termín bude upřesněn		
Velikonoční tvoření, Staročeská hospoda
27. dubna
Ukliďme Česko – úklid Zlončic
30. dubna od 17:00
Čarodějný rej, pálení čarodějnic, u Staročeské hospody

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:
ou.zloncice@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.
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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 8. 4. 2019.
Další číslo Zlončických novin vyjde 24. 4. 2019.

