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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,
když jsem psala podobný článek počátkem roku, přála jsem nám všem
zklidnění situace, a aby se nám životy vrátily do zajetých kolejí a klidu. Bohužel se tak úplně nestalo. To,
co se stále děje, visí nad námi všemi a neustále nás ovlivňuje, ať jsme
ochotní si to připustit nebo popírat.
Ale život jde dál. Přiblížil se opět

konec letošního roku, ve kterém
jsme ledacos zvládli, dokonce
i pár novinek. Podařily se uspořádat
i standartní obecní akce. Chci ještě
jednou poděkovat všem, co nám během roku pomohli.
Za celý obecní úřad bych chtěla Vám všem popřát klidný konec
roku, krásné svátky, zdraví a sílu
v roce 2022.
- Kateřina Sedlárová

INFORMACE PRO OBČANY
Chtěla bych připomenout občanům
a požádat je, aby nezapomněli v novém roce zaplatit poplatek za psy
na rok 2022, případně zaplatili nedoplatky za minulé roky.
Dle nově vydané obecně závazné vyhlášky je termín splatnosti
do 31.3. daného roku.
Platby je možné posílat též na účet
obce 20326171/0100 s poznámkou
jména a č.p. majitele psa. Cena za
jednoho psa je 60,- Kč, každý další
pes je za 90,- Kč.
Prosím i o informace, pokud došlo
ke změnám.

Stačí napsat na obecní email:
ou.zloncice@obeczloncice.cz
nebo mě kontaktovat na tel.č.
725 706 203.
Ráda bych vás upozornila na možnost platby kartou na obecním úřadě. Je možné platit za poplatky i za
lístky na svoz odpadu.
Lístky jsou i v příštím roce za cenu
50,- za kus.
Velmi děkuji za spolupráci v tomto
roce a těším se na vás i v roce novém
- Kateřina Sedlárová
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OHLÉDNUTÍ ZA KULTURNÍMI AKCEMI
LETOŠNÍHO ROKU.
DEN DĚTÍ
Letošní rok se pomalu blíží ke svému
konci, tak bych se chtěla ohlédnout
za kulturními akcemi, které jsme
letos zvládli uspořádat. Rok 2021
byl opět plný zákazů a nepříjemných opatření vzhledem ke covidové pandemii, ale i tak se nám podařilo uspořádat Den dětí a Zlončické
veselí.
Dne 26.6. jsme se společně sešli
na dlouho očekávaném Dni dětí.
Program byl plný zajímavých akcí.

Kdo se chtěl podívat na naší obec
z výšky, mohl se nechat vyvézt plošinou. Děti zahájily procházku dnem
zajímavými úkoly, za které obdržely
krásné dárky a zmrzlinku. K příjemně prožitému dni přispělo i loutkové
divadlo s dvěmi krásnými pohádkami. Dále nás čekalo vystoupení sportovního klubu karate Chvatěruby,
které nás zaujalo a některé i určitě
inspirovalo.
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Krásný den obohatilo i vystoupení Bubble show . Představení bylo
nádherné a oceňujeme bublinkovou

dílnu, kde si mohly děti zakusit zajímavé triky.

Nakonec přijeli již tradičně naši oblíbení hasiči, kteří nechali děti jezdit
s kladkou na laně. Na závěr vypustili

na hřiště spoustu pěny, což si děti
náramně užily a rodiče byli rádi, že
se s dětmi opět shledali

Po vykoupání a usušení jsme při
soumraku navštívili letní kino, kde
byla vysílaná pohádka „Princezna

zakletá v čase“. Prožili jsme krásný
večer s velice hezkou pohádkou při
vydařeném počasí.

ZLONČICKÉ VESELÍ
Dne 28.8. se uskutečnila naše druhá
akce - Zlončické veselí. Sešli jsme
se hned ráno, abychom stihli registraci na turnaj v nohejbale a na běh

zlončickou návsí a běh zlončickou
roklí. Turnaj v nohejbale i běh proběhl za poměrně velké účasti.
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Do doprovodného programu jsme
zařadili lezeckou stěnu pro odvážné a Evženovu košíkářskou dílničku pro šikovné. Krásná akce byla
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ještě doplněna stánky s keramikou,
medem, hračkami a ručně šitými
výrobky.

Veliký úspěch měla též atrakce – lidský stolní fotbálek, která byla neustále
obsazená.

Ke společné pohodě přispěla pohádka Špílmachr Faust , která byla velice
povedená a poučná.
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Dále vystoupil magic show Robert
Navaro, opět se svojí dílničkou,
kde si děti svou dovednost rády
vyzkoušely.

K večeru již tradičně vystoupila
u hospody country kapela YOUSFOUS, která zahrála krásné písničky
k poslechu i ke společnému zpěvu.

Na závěr úžasného dne jsme shlédli neuvěřitelné vystoupení kapely ABBA
revival, při kterém jsme si i zazpívali a zatancovali.
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K příjemnému večeru přispěla vinotéka s nabídkou výborných vín.
Na závěr bych chtěla moc poděkovat našim pomocníkům, kteří nám
pomohli při organizaci akce.

Z-BOX

Těšíme se na vás v příštím roce.
Všichni doufáme, že se nám podaří
zorganizovat více akcí, abychom se
zase společně pobavili a setkali.
- Dagmar Skalníková

NOVINKY V OBCI

Od 8.11.2021 byl zahájen provoz Z-Boxu společnosti Zásilkovna s.r.o.

KNIHOVNA NA ZASTÁVCE
AUTOBUSU
Na zastávce autobusu směr Kralupy
nad Vltavou je malá knihovnička,
kde jsi může občan půjčit knihu, která ho zaujme, popřípadě tam může
dát vlastní knihy pro užitek ostatním
občanům. Tento nápad vznikl v jedné rodině ze Zlončic a ta ho i realizovala na vlastní náklady. Tímto jim
děkujeme. Prosíme udržujte pořádek
a nenechávejte knihy na zemi, když
je knihovna plná nedoplňujte knihy.

- Ladislav Sedlár
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NOVÉ A NOVĚ VYDANÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ
VYHLÁŠKY OBCE ZLONČICE
V letošním roce z důvodu § 59
odst. 4) zákona č. 541/2020 Sb.,
Komunální odpad a další odpady
v obecním systému, jsme vydali
obecně závaznou vyhlášku (OZV)
číslo 01/2021, která určuje obecní
systém odpadového hospodářství
na území obce Zlončice, Dolánky.
OZV 01/2021 nám udává, druhy odpadu, jak třídit, kde a do jakých nádob odpad ukládat a jaká je
frekvence svozu odpadu. Tuto vyhlášku najdete na našich webových
stránkách v sekci Obecní úřad >
Obecně závazné vyhlášky obce.
Naskenujte QR kód pomocí vašeho
mobilního telefonu pro zobrazení.
Vyhláška se dále
odkazuje na náš web
z důvodu podání informací o umístění
sběrných nádob na vytříděné složky
komunálního odpadu, které najdete
v sekci Obecní úřad > Odpadové
hospodářství obce.
Naskenujte QR kód
pomocí vašeho mobilního telefonu pro
10 zobrazení.

Druhá vydaná obecně závazná vyhláška (OZV) číslo 02/2021 nám
určuje způsob výpočtu ceny za vytříděný směsný komunální odpad.
Standartní nádoba na komunální odpad z nemovité věci je 120l.
Pro rok 2022 je stanovena cena za 1l
odpadu 0,42,-Kč. Za 120l nádobu je
to tedy cca 50,-Kč za vývoz. Lístky
na vývoz popelnic jsou k zakoupení
na obecním úřadě stejně jako
doposud.
Třetí vydaná obecně závazná vyhláška (OZV) číslo 03/2021 nám určuje
cenu za poplatek psů. Cena na rok
2022 je beze změn, 60,-Kč za prvního psa a 90,- Kč za každého dalšího
psa. Co je důležité v této vyhlášce je,
způsob, kdy přihlásit, ale také odhlásit psa z obecního systému. Toto je
důležité, protože při neodhlášení psa
z obecního systému, vznikne na další období automaticky platba a my
jako správce poplatku jsme povinni
tento poplatek vybrat a popřípadě
i vymáhat dle zákona.
Všechny OZV májí platnost
od 1.1.2022 a jsou k nahlédnutí na
obecním úřadě, ale také na našich
webových stránkách v sekci obecní úřad, obecně závazné vyhlášky
obce.
- Ladislav Sedlár

    E-MAILOVÉ ROZESÍLÁNÍ INFORMACÍ
Řada občanů již využívá této možnosti získání informací o dění v obci
pomocí e-mailu. Tento rok byla
služba nahrazena a povýšena o rozesíláni SMS.
Je nutné se ale přeregistrovat a potvrdit souhlas s GDPR. Je dobré se k
této službě přihlásit pro získání více
informací o dění v obci, akcích a popřípadě i nahodilých událostí.
Lze se přihlásit na webových stránkách obce v sekci Obec, v levém
sloupci je registrace k odběru zpráv
viz. obrázek.
Pro lidi, kteří používají chytré mobilní telefony je tu ještě aplikace
V OBRAZE.
Když ji budete mít nainstalovanou,
tak Vám už nikdy neunikne žádná zpráva, která bude vyvěšena na
webu obce, jak úřední deska, tak
různé události, akce a kalendář.
Aplikace se dá stáhnout z Google
Play i App Store.
- Ladislav Sedlár
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NOVÁ VÝSADBA ZELENĚ V OBCI

V letošním roce jsme realizovali výsadbu keřů, mezi již stávajícími stromy, podél pole u cesty ke hřbitovu.
Tato výsadba by měla být nejen estetická, ale i funkční a měla by vytvořit přirozenou bariéru oddělující
pole a snižovat prašnost v okolí.

Další výsadbou jsme letos navázali
a doplnili stromovou alej podél
hlavní silnice směrem do Chvatěrub.
Celkem zde bylo doplněno 16 ks nových stromů. V dalším ozelenění
obce budeme i nadále pokračovat.
- Kateřina Rážová

ONLINE VÝUKA V DOBĚ COVIDOVÉ
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Jak probíhala výuka v době zavřených škol a zájmových kroužků jsme se zeptali provozovatelů
z místních řad. Nejen školní výuka

ale i sportovní, hudební a umělecké
kroužky se nakonec podařilo zvládnout online, ačkoliv to nebylo vždy
jednoduché.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVATĚRUBY,
OKRES MĚLNÍK
COVID 19 – CO VZAL, CO DAL
V důsledku Mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví ze dne
10. 3.2020 k ochraně obyvatelstva
a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID 19, kterým byla po významnou část školního roku 2019/2020 a následně pak
ve školním roce 2020/2021, zakázána osobní přítomnost žáků ve
školách, byly školy nuceny na určitou dobu přejít na distanční formu
výuky.
Tato mimořádná situace, na
kterou školy, žáci ani jejich zákonní
zástupci nebyli připraveni, do procesu vzdělávání a jeho organizace
vnesla zcela nový prvek a dopady
mimořádných opatření, ať už pozitivní – zvýšení míry digitalizace
vzdělávacího procesu a jeho organizace, systematičnost a samostatnost
ve školní práci, nebo negativní – nerovnoměrnost dopadů vzdělávání na
jednotlivé žáky, komunikace, oblast
zdravého životního stylu-dlouhé vysedávání u počítače, nedostatek pohybu, ztráta pracovních návyků, pravidelnosti činností, denního režimu.
Nic nemůže nahradit běžný školní
režim, sociální kontakty s učitelem
a spolužáky.

Školní rok 2020/2021 se situace
opakovala. V době od 12. 10. 2020
byla ZŠ Chvatěruby v rámci celorepublikového zdravotního opatření
vyhlášeného MŠMT ČR nucena přejít na distanční výuku.
Po IT zaškolení jsme začali používat
výukový PC program „Teams“, jenž
vyhovoval učitelům i jejich žákům.
Některým žákům byly zapůjčeny
i školní notebooky, tablety.
Žáci pracovali ve stabilně určených
pracovních skupinách na základě
týdenních plánů učiva, které byly
společně s pracovními listy a jinými výukovými materiály elektronicky zasílány jejich rodičům. S rodiči
i žáky jsme byli ve spojení on-line,
telefonicky, využíván byl „Whats
App“. Se žáky jsme prováděli pravidelnou kontrolu výsledků práce např. formou elektronicky zadávaných testů a kontrolních prací
v rámci programu „Teams“, jenž
umožňoval rychlou a kvalitní zpětnou vazbu. Žáci posílali e-mailem
či „Whats Appem“ splněné úkoly,
v některých ročnících se také pracovalo projektovou formou. Každý
vyučující evidoval docházku žáků
a vedl důslednou klasifikaci v tomto 13
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výukově i morálně mimořádně náročném období.
Distanční výuka byla s krátkým prosincovým přerušením ukončena 12.
4. 2021. Po návratu do školy proběhly individuální konzultace se žáky
a jejich rodiči. Rodiče i žáci projevili spokojenost s průběhem a organizací distanční výuky. Většina žáků

se velmi rychle zadaptovala na přechod k prezenční výuce.
Přes velmi náročnou dobu nouzového stavu souvisejícího s prevencí COVID-19, žáci splnili výstupy
Školního vzdělávacího programu.
Nezbývá než věřit, že podobná situace se již nebude opakovat.
- Za ZŠ a MŠ Chvatěruby
Mgr. M. Moravcová-ředitelka školy.

TĚŠÍME SE NA DALŠÍ ROK S KARATE
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Náš oddíl oslavil v srpnu narozeniny. Uplynulý rok jsme si užili, i když
okolnosti nebyly příznivé. Jeho velkou část jsme, stejně jako ostatní, prožili pod vlivem nařízených
omezení.
Jsme ale parta kamarádů, které baví
společně trénovat, a tak jsme dál pokračovali několikrát týdně formou
online tréninků. Chuť do práce povzbudily i vyhlášené soutěže, jejichž
vítěze jsme odměnili věcnými cenami pořízenými z finančního příspěvku obce Zlončice. Děkujeme, že jste
nám pomohli děti motivovat v náročné době.
Na konci školního roku se vytrvalost
v trénincích zúročila také při zkouškách na vyšší technický stupeň, které mnoho dětí z našeho klubu úspěšně zvládlo. Na letní karatistické

soustředění se tak vypravily s čerstvým „dalším páskem“.
Klubové soustředění jsme opět zorganizovali spolu se spřáteleným
oddílem TJ Karate Praha v krásném prostředí Českého Švýcarska.
Díky pěknému počasí, dobré náladě
a legraci, pestrým tréninkům pod
vedením domácích i hostujících
trenérů, táboráku, bojovce, diskotéce, soutěži masek a dalším zážitkům nám celý pobyt utekl rychleji,
než bychom si přáli.
Letní prázdniny jsme rovněž využili k uskutečnění dalšího ročníku

příměstského tábora. Od pondělí
do pátku děti trénovaly karate a hrály sportovní hry. Učili jsme se nové
techniky, pilovali staré, nacvičovali
zápasy.
S novým školním rokem jsme také
opět otevřeli nábor pro děti od šesti
let.
Podzimní soutěže již začaly, a naši
malí i větší karatisté již přivezli hodně medailí.
Ať jste děti nebo dospělí a máte chuť
trénovat přijďte zkusit něco nového
a zacvičit si s námi. Jsme jeden tým
a karate je naše společná cesta.
- Oss,
Aleš Hromádko
SK karate Chvatěruby

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2021
OBEC ZLONČICE
SPOLU
Piráti + STAN
ANO
SPD
PŘÍSAHA
ČSSD
TSS
Volný blok
PRAMENY

33,56 %
24,82 %
19,93 %
9,44 %
2,79 %
2,79 %
2,44 %
1,04 %
1,04 %

96 hlasů
71 hlasů
57 hlasů
27 hlasů
8 hlasů
8 hlasů
7 hlasů
3 hlasy
3 hlasy
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VELKÁ VODA NA VLTAVĚ
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Vltavo, Vltavo, voděnko hluboká,
pověz mi, co bude do dne a do roka,
pověz mi, co voda přinese,
pověz mi, co voda odnese?
Karel Hašler trávil své chvíle volna ve vile na levém břehu Vltavy,
pod okny mu hučel jez, hladina
řeky ho nikdy neohrozila, ale ptal
se. Jistě měl na mysli něco jiného,
než když se ptáme my v Dolánkách
a Zlončicích v roce 2021. My můžeme otázku položit trošku konkrétněji. Jestli Vltava za Prahou vystoupí z břehů „do dne a do roka“ a jak
vysoko. Důvodem pro otázku je,
že příští rok si připomeneme, nejen
v Dolánkách a ve Zlončicích, dvacet
let od velké povodně v roce 2002.
A hned rok nato, v roce 2023, deset let od povodně menší, která nás
v Dolánkách sice nepotopila, ale na
chvíli nás stejně z domů vyhnala. Jak
tyto povodně prožívali lidé na břehu
Vltavy, si jistě budeme připomínat,
až ta výročí nastanou. Dnes si jenom
připomeňme některé zajímavosti,
které se obou povodní a vůbec historie povodní na Vltavě týkají. Hodně
se napsalo o posledních povodních,
a hodně je uloženo v kronikách, archivech a dalších historických dokumentech o povodních na Vltavě.
Jsou to texty odborné, dokumentární

i populární (poznámka 1).
Česká Wikipedie nabízí seznam 34
významnějších, historicky doložených povodní v Čechách, z toho na
Vltavě 19 povodní. Jako první je
uvedena povodeň z roku 1118, která je popsána v Kosmově kronice
(poznámka 2): „V měsíci září byla
taková povodeň, jaké tuším nebylo od potopy světa na zemi. Neboť
naše řeka Vltava, náhle prudce vyrazivší ze svého řečiště, ach kolik
vsí, kolik v tomto podhradí domů,
chalup a kostelů svým přívalem pobrala! Neboť jindy, ač se to málokdy
stává, povrch vody sotva dosahoval
podlahy mostu, za této povodně vystoupila voda přes deset loktů nad
most.” Jaký byl tehdy průtok, není
známo. Pravidelná měření vodní
hladiny v Praze započala až v roce
1827. Ale už povodeň z roku 1784 je
doložena dvěma historickými značkami, nacházejícími se v Praze na
levém břehu Vltavy u mostu Legií
a Karlova mostu. Usuzuje se, že kulminační průtok byl menší, než kulminační průtok v roce 2002, který
byl 5160 m3/s. Povodeň v roce 2002
je zhodnocena jako největší přírodní pohroma na území České republiky za několik staletí. Neboť z dalších historických pramenů vyplývá,

že kulminační průtok povodně 2002
byl v Praze větší než u všech povodní, které se zde vyskytly od roku
1432. Úhrn srážek, které způsobily
povodeň v červenci 1432, byl vyšší
než v roce 2002. O této povodni píše
Václav Krolman ve své Kronyce
(přečteno ve švabachu a převedeno
do srozumitelné češtiny): „Tehdáž
bylo suché léto; neb od sv. Jiří nepršelo až do 19. července celý čas
kromě jedinkrát, a to velice maličko. Toho dne spustil se však velký
déšť, a trval až do úterý. Tedy se
rozvodnily řeky a potokové, a hned
v noci v pondělí na úterek vystoupila
Vltava a rostla přes louky a přes vsi;
což v cestě bylo, s sebou vzala. Tu
se ucpaly sklepové (oblouky) mostu
Pražského velkým nánosem, chalupami, dřívím, senem, obilím – neb
čas žní byl – a jinými věcmi sebranými. Voda pro zástavu velikou na
obě strany široko se rozlila, takže téměř celé Staré město ve vodě stálo.
Na Staroměstském náměstí na lodích
se vozili, a na ovocném trhu tekla prý
voda jako řeka veliká. Konečně podlehl kamenný Karlův most velikému
násilí vodnímu, na tré se protrhna,
takže několik sklepů a pilířů jeho je
ztroskotáno, a voda již žádné překážky nemaje, jedním proudem dále
se hnala. Mlýnové všichni jsou od ní
rozbořeni a vzati, kromě dvou, které velmi porouchala; vsí několiko,

domů mnoho v Praze zbořila, lidí
i dobytka potopila, celý týden stoje
vysoko. Potom přišla drahota pro
nedostatek chleba; neb i na několik
mil výše při Vltavě žádný mlýn neobstál, a byl prý stejný pláč lidí všudy při řekách i potocích v Čechách i
Míšni a jiných zemích. Mudrci i tenkrát tomu prý chtěli, že jest od potopy světa tak veliké vody nebylo.“
Povodeň v roce 2013 nebyla tak velká, porovnáme-li průtok na Vltavě.
V Praze kulminovala Vltava na průtoku 3 040 m3/s a je tedy až za jinými letními povodněmi. Jak ze srpna
2002 (5 160 m3/s), tak ze září 1890
(3 980 m3/s) i z května1872 (3 330
m3/s).
Na portále povodí Vltavy Stavy
a průtoky na vodních tocích lze
průběžně sledovat vodní stav na
vodoměrných stanicích na Vltavě
v cm. Jednou vodoměrnou stanicí na Dolní Vltavě je LG Dolánky.
Podle slov M. Kaluže, dlouholetého
zaměstnance na zdymadle (37 let),
je stav vody odečítán automaticky
a také se automaticky průběžně odesílá přes počítačovou síť do systému
podniku Povodí Vltavy, který pak
data ze všech vodoměrných stanic
zveřejňuje na svém portálu PVL.cz
také průběžně.

https://www.pvl.cz/portal/SaP/cz/
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A jak to vypadá na vodočtu v
Dolánkách teď? Můžeme být klidní:
31. 10. 2021 ve 21:50 je vodní stav
215 cm.
Poznámka 1: Pro případné zájemce aspoň několik titulů, které jsou k nalezení na internetu nebo
v knihovnách: Katastrofální povodeň v České
republice v srpnu 2002, MŽP, Praha, 2005; R.

Brázdil a kol., Historické a současné povodně
v ČR, MU Brno, 2005; Povodně v České republice v červnu 2013, Hydrometeorologický ústav,
Praha, 2014; Václav Krolman, Kronyka, dějepis
všech povodní posloupných let, Praha 1845; P.
Čornej, Tajemství českých kronik, Praha 1987.
Poznámka 2: (J. Daňhelka, MCXVIII- 900 let od
první známé povodně na Vltavě.

- Zdeňka Vajdová

ZNAK OBCE ZLONČICE A OKOLNÍCH OBCÍ
ZLONČICE
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Znaky městům se uděluji již od 15. století
panovníkem, pomocí
znakových privilegií.
Znaky jsou používány již od 12.
století. Heraldika je pomocná věda
historická, která se zabývá studiem
souhrnu pravidel a zvyklostí, podle
nichž se znaky tvoří, popisují, určují a kreslí. Znak schvaluje Parlament
ČR.
Mezi relevantní tématické okruhy
pro tvorbu znaku patří například
konstituce tzv. mluvícího znamení
(vyjádření názvu obce), reflexe historické pečetní či razítkové symboliky obce, vyjádření patrona obce,
odkaz na význačné události nebo pověsti a mýty v dějinách obce, připomenutí erbovních motivů někdejších
feudálních majitelů obce či panství,

poukaz na specifické historické či
současné řemeslné a jiné pracovní
aktivity obyvatel obce, nebo vykreslení určitého relevantního přírodního motivu krajiny, do níž je obec
zasazena.
Archivní průzkum nepotvrdil existenci vlastního obecního obrazového pečetního znamení obce
Zlončice a její místní části Dolánky.
Doložena je pouze nápisová pečeť
obce Zlončice (tj. bez specifického
symbolu obce) otištěná v roce 1840
v Indikačních skizzách Stabilního
katastru a nápisová pečeť panství
Dejvice, k němuž Zlončice v uvedené době patřily – obojí v archivních fondech Národního archivu v
Praze.
Návrh znaku obce tak při absenci
historické obrazové obecní pečeti

vychází především z geografických
charakteristik obce a z některých
historických motivů, zvláště z erbu
Václava Saka ze Znančic (tj. ze
Zlončic) a z Nové Vsi s velmi zajímavou figurou kamenických kleští. Uvedený erb je popsán a vyobrazen v heraldickém díle Augusta
Sedláčka – v Českomoravské heraldice i v Atlase erbů a pečetí české a
moravské středověké šlechty.
Návrh znaku tedy obsahuje následující obecné (tj. z reality odvozené
a graficky adekvátně stylizované) a
heroldské (tj. geometrickým dělením štítu konstituované) znakové
figury:
• Obecná figura obrácených či
vztyčených kamenických kleští
je převzata z erbu Václava Saka
ze Znančic a z Nové Vsi na pečeti
z roku 1491.
• Heroldská figura vlnitého dělení štítu v různých modifikacích
vykresluje polohu obce na pravém břehu řeky Vltavy v rámci

•
•

•

•

Přírodního parku Dolní Povltaví
a připomíná také Zlončickou
rokli s potokem ústícím do řeky
Vltavy.
Heroldská figura polcení štítu na
dvě znaková pole vystihuje počet
dvou místních částí obce.
Obecná figura květu hlaváčku
jarního je symbolem Přírodní památky „Hlaváčková stráň“, která
se nachází na území obce.
Obecná figura řeckého kříže připomíná první zmínku o obci z
roku 1052, kdy byla část obce darována kostelu boleslavskému.
Heroldský figurální motiv zlatého
břevna v černém poli, případně
jeho modifikace či znakové tinktury, vyjadřuje historickou příslušnost vsi k panství Dejvice v
majetku probošta kostela sv. Víta
v Praze.

Schváleno Parlamentem ČR v roce
2016

KOZOMÍN
Archivní
průzkum
nepotvrdil
existenci
vlastního obecního pečetního znamení obce
Kozomín.
Archivní
fondy, u nichž lze očekávat případné užití pečeti obce, totiž ukazují

pouze otisky pečeti panství Jeviněves
a Veltrusy. Pro znak obce Kozomín
tak byly využity znakové figury, jež
mohli symbolizovat heraldicky relevantní historické, geografické a toponomastické motivy obce a o nichž
lze při heraldicky správném postupu
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tvorby symbolů uvažovat:
1) Obecná figura sloupu představuje
heraldickou reflexi nejvýznamnější
historické památky obce -morového
sloupu z 18. Století
2) Obecná figura zlatého kapra je
derivátem erbu rodiny Zejdliců ze
Šenfeldu, kteří na přelomu 16. a
17. století přesídlili do Kozomína a
vystavěli zde tvrz, jež se stala centrem tehdejšího společenského života rytířské společnosti a která ovšem

zanikla velmi brzy - ještě během 30leté války.
3) Obecná figura kozlů představuje
tzv. mluvící znamení - to znamená
symbol asociující název obce.
Popis:
V modrém štítě nad zlatým kaprem
dva odvrácení stříbrní kozli se zlatou zbrojí vyskakují ze zlatého sloupu, v něm černá hvězda.
Znak a vlajka byla schválena
Parlamentem ČR v roce 2010.

CHVATĚRUBY
Erb: Ve zlato-modrém
polceném štítě vpravo
modrý korunovaný lev
s červenou zbrojí, meč
vlevo postavený stříbrný se zlatým
jílcem přeložený položeným gotickým klíčem a položeným palcátem,

obojí zlaté.
Prapor: list tvoří 3 svislé pruhy modrý, žlutý a modrý, v poměru 1:2:1.
Poměr šířky k délce listu je 2:3. Ve
žlutém pruhu je modrý korunovaný
lev s červenou zbrojí.
Parlament schválil dne 5.2.2004.
- Přehled sestavila Kateřina Rážová

LETIŠTĚ VODOCHODY?  
Je to neuvěřitelných patnáct let, co
se obce našeho regionu, které se
„daly dohromady“ ve STOP letišti Vodochody, perou o právo na
klid pro život. Nemilý soused konečně seznal, že jeho projekt monstrózního mezinárodního letiště na
20 pozemku a dráze továrního letiště

Aera Vodochody je nerealizovatelný nesmysl. A tak po letech tuhého
potýkání mezi paragrafy hodil ručník do ringu. Továrnu AERO i s letištěm prodal. Zbavit se černé díry
nevýhodné investice je nakonec také
dobré investorské rozhodnutí.
Že je nový většinový majitel

z Maďarska, to by nám nemělo dělat
vrásky. Kolik „našich“ firem je dnes
ještě našich? Ostatně 20% má údajně ve firmě i český kapitál (Omnipol
a.s.). A jestli se tomuhle majiteli podaří obnovit leteckou výrobu,
zaměstnat další naše spoluobčany a
ve světě vývozem jejich díla obnovit slávu „chytrých českých hlaviček a zlatých ručiček“ - bude důvod
k oslavě. Ten druhý k oslavě pak
(snad) bude, pokud budou dodrženy
přísliby zástupce investora o tom, že
projekt mezinárodního letiště novou
majitelskou sestavu nezajímá a bude

ukončen. Letiště bude zase jen pro
továrnu a pro malá soukromá letadla, jak už nějaký čas můžeme na
obloze sledovat. S tím by se dalo žít.
Na konkrétní kroky k tomu si ještě chvíli nejspíše počkáme. První
z nich je např. stažení žádosti o prodloužení té prožluklé EIA, kvůli které jsme šli k soudu až do Štrasburku.
O dalších zárukách slíbené budoucnosti letiště je třeba ještě jednat.
Takže jako „v čtyřicátom pátom“ vlajka vítězství už vlaje, ale kapitulace ještě není podepsána. Budeme
si to hlídat!
- D Hálkov, SLV-koordinace
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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
16:30 – 18:00
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
pevná linka – 315 787 124
starosta – 725 021 144
hospodářka – 725 706 203

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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