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Blíží se letošní advent, za pár dní
je tu. Zase se nám zdá, že tento rok
uletěl příliš rychle a zase je tady
„ten čas“. Čas vánoční.
Někoho z nás stresuje a děsí.
Spousta stresu, shonu, kalorií, komerce, utrácení. Jiné naplňuje nadějí, že vše může být dobré, lepší.
A někdo se jednoduše těší na světýlka, co prozáří noci a dny plné tmy,
na svařené víno, prskavky, cukroví, dárečky, rodinu, kamarády, sníh.
Je toho hodně a různorodé, co v nás
Vánoce a celý advent vyvolávají.
Řekla bych, že vlastně umocňuje
naše celoroční myšlenky a násobí
naše pocity a emoce. A tak vznikají
odpůrci a nadšenci Vánoc.
Řadím se ke druhé skupině. Dárky
jsou už nakoupené několik měsíců,
stromeček už čeká v kýblu s vodou, až dostane slavnostní obleček
ze svíček a ozdob. Cukroví se tedy
samo nenapeče, ale kdo by odolal a
odepřel si ho. Takže i voňavé cukroví postupně naplní krabice. I když
z nich pak rychleji odchází, než přibývá. Výzdoba a světýlka se taky
zvládnou. A pořádný úklid ocení každá domácnost, i když nemusí být
zrovna v tuto dobu.
A pak už jen krásné písničky, slíbené svařené víno a výlety po

vyzdobených městech a trzích
v Čechách i jiných zemích.
A že bylo trochu shonu a práce?? To
k tomu přeci patří…
Mám ráda adventní čas.
A kdybychom si dokázali v sobě
uchovat to světlo z žároviček a svíček, štědrost a otevřená láskyplná
srdce i po zhasnutí výzdoby, opadání stromečku, vyjedených krabic a
pozapomenutých radostí svátečních,
bylo by nám krásně po celý rok.
Přeji vám všem krásné svátky a malou jiskru v sobě po celý rok 2020.
- Kateřina Sedlárová

POZVÁNKY NA NADCHÁZEJÍCÍ AKCE
ADVENTNÍ DÍLNA – 1. 12. 2019 OD 14:00 DO 17:00
Máte-li chuť se naladit na začínající advent, čekáme Vás v neděli
mezi 14:00 a 17:00 ve Staročeské

hospodě, kde si můžou děti i dospělí vyrobit vánoční dekorace.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU – 1. 12. 2019 OD
17:30
Společné rozsvícení vánočního stromečku vedle úřadu proběhne o první
adventní neděli, která letos vychází
na 1. prosinec. Přijďte si poslechnout hudební vystoupení zlončických dětí, společně zazpívat koledy,
dát si svařák a cukroví, pro děti bude

připravena tekutá čokoláda. Chybět
nebudou adventní kalendáře a prskavky. Chcete-li, můžete od 14:30
pověsit během zdobení na stromeček i svoji ozdobu. Čeká na Vás také
překvapení, protože letos nebudeme
rozsvěcet pouze vánoční stromeček.

MIKULÁŠSKÁ – 7. 12. 2019 OD 18:00
Letos jsme na Mikulášskou pozvali Sváťu, kterého děti znají
z představení a pohádek pořádaných ve školce ve Chvatěrubech.

Samozřejmě přijde čert, anděl
a Mikuláš. Sváťa s sebou přiveze
i pohádku Kašpárek a Honza v pekle.

KRMENÍ ZVÍŘÁTEK – 24. 12. 2019 OD 9:00
Všichni nedočkavci, kteří se již těší
na příchod Ježíška, si mohou zkrátit na Štědrý den čekání a potěšit

zvířátka v rokli. Pojďte je s námi nakrmit. Přinést můžete usušený chleba, jablka, mrkev, lojové koule, …

NOVOROČNÍ FOTBÁLEK – 1. 1. 2020 OD 13:30
Příležitost pro všechny, kdo si
chtějí nejen zahrát fotbal, ale také

popřát sousedům šťastný nový rok.

OHŇOSTROJ – 1. 1. 2020 OD 17:00
Parádní podívaná pro děti i dospělé
na hřišti na Staročeskou hospodou.
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SCHŮZKA PRO PŘÍPRAVU DNE DĚTÍ VE ZLONČICÍCH
2020 – 17. 1. 2020 OD 18:00
Zveme všechny, komu není lhostejná
náplň, příprava a organizace
Dne dětí v naší obci, na schůzku
do Staročeské hospody. Termín
oslavy Dne dětí jsme zvolili
na sobotu 7. června 2020,
a to s ohledem na termín akce
Sousedé se spolu dobře baví v Dolním
Povltaví, který byl stanoven na 23.
května 2020 (pořadatelství této akce

v roce 2020 připadlo na naši obec
a na sousední Kozomín). Abyste byli
připraveni a přišli s trefnými nápady,
napovíme, že hlavní atrakcí bude
mobilní planetárium a proto chceme
dětem přichystat krásný planetární
den. Pokud budete mít nápady
na osvěžení a vylepšení i dalších akcí
v obci (Zlončické veselí atd.),
budeme jedině rádi.

DĚTSKÝ PRAVĚKÝ KARNEVAL –
16. 2. 2020 OD 15:00 DO 16:30
Nadcházející karneval se ponese
v duchu pravěku. Nechte své děti
proměnit v dinosaury, mamuty
a podobné jiné potvory. A pokud se

jim to nepodaří, nevadí. Možná již
v pravěku byli kominíci, víly,
berušky, vodníci, … Letos se dětem
o zábavu postará DJ Veselá HUBA.

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

SHRNUTÍ ROKU 2019 V OBCI A CO NÁS
ČEKÁ V ROCE 2020
Blíží se konec roku 2019, je na čase bilancovat.
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Z investičních akcí došlo k realizaci
vyčištění a rozšíření horní části
cesty Zlončickou roklí ze Zlončic
směrem k Vltavě, k vyčištění břehu
podél silnice od hřbitova k vjezdu

do Nových Zlončic a jeho osázení
zelení, k pokládce povrchu části
cesty v Dolánkách.

Kulturních akcí jsme letos měli
v obci více než dost. S výjimkou
letních prázdnin proběhla každý
měsíc minimálně jedna, většinou
jich však bylo víc. Snímky z
vybraných událostí jsou uveřejněny
ve fotogalerii na webu obce. Některé
nápady se vydařily více, jiné méně,
u některých je třeba hooodně
popřemýšlet, jak je „vychytat“.
Na některých akcích byla (alespoň
z mého pohledu) účast nečekaně
malá, na té na konci prázdnin se
sešlo naopak takové množství
lidí, že jsme se ani nevešli do
připraveného prostoru. Dle mého
názoru jednoznačně sklidil úspěch
kvíz, při kterém dospělí soutěžili.
Skoro by se dalo říct, že dospělí
jsou u nás hravější a her chtivější
než děti. Přitom tento super nápad
vyslovila mezi řečí jedna maminka
ze Zlončic…
Z přípravy a organizace dosud
proběhlých akcí si odnáším tyto
poznatky (pokud máte jiné, chcete
je doplnit, či s nimi nesouhlasíte,
můžeme si o tom popovídat v pátek
17. ledna 2020 od 18:00 v hospodě):
• Osvědčila
se
organizace
souběžně běžící akce pro děti
a pro dospělé (např. letní kino
pro děti a současně zábava
pro dospělé). To je logické
vzhledem k tomu, že hodně

•

•

•

účastníků jsou rodiče s dětmi.
Nedostatek dobrovolníků a
těch, kteří jsou ochotni proaktivně
přijít byť jen s jedním nápadem
nebo říct, co je dobře, co se
nelíbilo a proč a jak to vylepšit
(stačilo
by
zatelefonovat).
Oceňuju a děkuju všem, kdo
mi nabídli, ať řeknu, když budu
potřebovat „s něčím“ pomoct.
Je však třeba vymyslet, s čím
mi vlastně mají pomoct… Vím,
že ne všechno, co se mi zrodí v
hlavě, je geniální, životaschopné
a má cenu se tím dále zabývat.
Nemá
smysl
organizovat
pohádková představení pro
děti mimo větší akce typu
dětský den, Zlončické veselí.
Účast je malá i přes vstup
zdarma. Nechme prostor např.
Sdružení Chvatěruby.
Velikonoční nebo adventní
dílny jsou možná tak trochu
vnímány jako akce pro úzce
vymezenou skupinku, přesto
nádech nadcházející slavnostní
doby přiláká i účastníky, kteří tak
úplně neměli v plánu něco tvořit,
vlastně se přišli jen podívat a
nakonec se nedokážou od výroby
prakticky čehokoliv odtrhnout.
A to je fajn, protože absolutní
koncentrace na detail při tvoření
Vás dokonale odstřihne (alespoň
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•
•

•

•
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na chvíli) od běžných starostí.
U těchto akcí vidím možnost
rozvinutí například v podobě
aktivního zapojení maminek
a babiček, které nějaké tvoření
samy provozují a jsou ochotny
přiučit i ostatní.
Absence akcí a možností využití
volného času pro teenagery
a starší spoluobčany.
Absence
hudebních
akcí
typu letní zábava např. při
Zlončickém veselí. To bychom
rádi napravili v nadcházejícím
roce.
Ačkoliv jsou všechny akce
s
dostatečným
předstihem
inzerovány (vývěsky, web,
facebook, nástěnky v MŠ a ZŠ
Chvatěruby, Zlončické noviny,
novinkové
e-maily),
často
se setkáváme s výrazem
překvapení ve tvářích lidí
a sděleními typu „já o tom
nevěděl/a“, „a kde to viselo?“.
V tomto směru si necháme
s možnostmi šíření informací
mezi občany rádi poradit,
protože naše bezradnost nad
tím, jak tento problém vyřešit, je
opravdu převeliká…
Na závěr ještě poznámka, že
pospolitost mezi starousedlíky
a „náplavami“ by mohla/
měla být větší. K ní by měly

přispět mimo jiné i veřejné
akce. Uvítáme jakékoliv nápady
k napravení a vylepšení stavu
této věci.
Investiční
akcí
připravovanou
na rok 2020 je modernizace
hřiště za Staročeskou hospodou.
Po schválení rozpočtu na rok 2020
bude zadáno vyhotovení návrhu
herních prvků, podle kterého dojde
k postupné realizaci. Chceme, aby
součástí návrhu bylo i osazení
workoutových prvků.
Aktuálně se připravuje studie
zklidnění dopravy, jejíž podstatnou
součástí je návrh dlouho očekávaného
chodníku pro pěší mj. mezi Novými
Zlončicemi a původní zástavbou
Zlončic. Teprve po projednání
a schválení studií navržených řešení
s dotčenými orgány státní správy
a s vlastníky dotčených nemovitostí
je možné na základě projektové
dokumentace zahájit správní řízení
týkající se povolení stavby. Jedná se
tedy o procesně delší záležitost, jejíž
výsledné řešení a případná realizace
nezáleží pouze na zapracování
připomínek vzešlých od obce, státní
správy a dotčených institucí, ale také
na ochotě soukromých vlastníků,
jejichž pozemky by měly být stavbou
dotčeny.

Dle nabytých zkušeností z let
předchozích se budeme snažit
s Vaší pomocí organizovat akce,
které budou přispívat ke vzájemné
náklonosti a společenskému životu
v obci. S dostatečným předstihem
uvádíme termíny některých akcí,
které v roce 2020 ve Zlončicích
plánujeme. Nejedná se tedy
o všechny akce, ale pouze o ty,
jejichž termíny jsou již dány.
1. 1. 2020
16. 2. 2020
		
30. 4. 2020
23. 5. 2020
		
		

Ohňostroj
Karneval „Cesta do
pravěku“
Čarodějnice
Sousedé se spolu
dobře baví v Dolním
Povltaví

7. 6. 2020
30. 6. 2020
29. 8. 2020
		
17. 11. 2020
29. 11. 2020
		
24. 12. 2020

Planetární den dětí
Letní kino
Zlončické veselí a
letní zábava
Lampionový průvod
Rozsvícení 		
vánočního stromečku
o 1. adventní neděli
Krmení zvířátek

Předložený plán bude postupně „zahušťován“ dalšími akcemi, např.
úklid obce, tvořivé dílny, drakiáda
apod.
- ŠJ

OKÉNKO Z KNIHOVNY
Vážení spoluobčané, sousedé.
Chtěla bych vás informovat, nalákat
a pozvat do naší obecní knihovny,
která se nachází v budově Obecního
úřadu Zlončice.
Mnozí z vás ani neví, že v obci knihovna je. Mnozí si myslí, že tam
jsou knihy z dob dávno minulých.
A zbylí tři k nám chodí pravidelně.
Tak teď k té platné skutečnosti…
Knihy kupujeme každý rok nové, dle
aktuální nabídky, sháníme novinky
z různých žánrů. Neustále je knihovna doplňována a aktualizována.

I pro děti je v nabídce hodně
knížek. Mezi autory zmíním např.
tyto: Barbara Erskinová, Luise
Pennyová, Sophie Hannah, Camilla
Lackbergová, Peter Mayle, Anne
Jacobsonová, Agatha Christie, Dan
Brown, …
Každý měsíc nakupujeme i nové
časopisy dle různých žánrů – dům,
zahrada, kutilství, společenský život, recepty, dámské časopisy, …
Doufám, že jste si alespoň trochu upravili názor na naši knihovnu. Pokud
rádi čtete nebo listujete časopisy, 7
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budeme rádi, když se u nás zastavíte
a něco si vyberete. Půjčování je
zdarma a otevřeno je každé pondělí
od 16:30 do 17:30.

A v případě, že se vám doma hromadí přečtené hezké knížky a nevíte
kam s nimi, můžete je přinést,
ať udělají radost i dalším čtenářům.
- Kateřina Sedlárová

NEPŘEHLÉDNĚTE
OZNÁMENÍ CEN VODNÉHO PRO ROK 2020
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Na základě rozhodnutí představenstva společnosti Vodárny Kladno –
Mělník, a.s. se s účinností od 1. 1.
2020 mění ceny vodného pro rok
2020 takto:
Pro období 1. 1. 2020 až 30. 4. 2020
je cena vodného 52,30 Kč bez DPH
za m3 (tj. 60,15 Kč za m3 včetně
DPH 15%).
Pro období 1. 5. 2020 až 31. 12.
2020 je cena vodného 54,85 Kč bez
DPH za m3 (tj. 60,34 Kč za m3 včetně DPH 10%).
Pro upřesnění uvádíme, že stočné se
v naší obci neplatí, protože kanalizaci provozuje obec Zlončice sama.
Z toho důvodu zde nezveřejňujeme VKM avizované zvýšení cen
stočného.
Cena vodného je od 1. 1. 2015
do 31. 12. 2019 ve výši 46,30 Kč
bez DPH za m3 (tj. 53,24 Kč za m3
včetně DPH 15%).
VKM zdůvodňuje zvýšení cen

nutností řešit nedostatek pitné vody
a havarijní stav na několika místech
vodní soustavy. Z důvodu spotřeby převyšující kapacitu stávajících
vodních zdrojů zejména v letních
měsících nakoupilo VKM v letošním roce i více než 5 milionů litrů
vody denně z pražské vodárenské
soustavy. Kromě toho je dle VKM
zapotřebí
rekonstruovat
dříve
nevyužívaný přivaděč z pražského
vodojemu Kopanina, čerpací stanici v Hostouni i vlastní vodojem
Kopanina a dále bezodkladně obnovit vybrané přivaděče a vodárenské
objekty, zejména zařízení u Obříství,
které přivádí vodu z Mělnické
Vrutice pro celou oblast Kladenska
a Kralup nad Vltavou, Odolenu Vodu
atd. Za současné situace by nebylo
schopno VKM vyřešit hrozící havárii a zajistit adekvátní zásobování
obyvatel pitnou vodou.
- Zdroj: VKM – tisková zpráva

Pokud přihlédneme k narůstajícím
zástavbám typu haly apod. v našem
okolí, které pro svůj provoz potřebují nemalé množství vody a kterým

již VKM vydalo kladná stanoviska
pro napojení na veřejný vodovod, je
situace opravdu vážná.

POPLATEK ZA PSY V ROCE 2020
Vážení majitelé psů a psíků,
dovolila bych si Vás upozornit,
že se blíží nový rok a s tím i Vaše
povinnost zaplatit poplatek za psy.
Proto bych Vás chtěla požádat,

abyste na nás nezapomněli. Platba
je 60,- nebo 90,- Kč za rok. Váš
příspěvek obohatí rozpočet obce
ve prospěch nás všech bydlících
ve Zlončicích.
- Kateřina Sedlárová

ZPRÁVY Z MŠ A ZŠ CHVATĚRUBY
INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V průběhu období konec listopadu
2019 až konec února 2020 proběhnou v základní škole tyto akce:
• Ve čtvrtek 28. 11. 2019 se
rozsvítí u základní školy vánoční
stromeček.
• V pátek 29. 11. 2019 si udělají
děti výlet do svíčkárny Rodas
v Šestajovicích.
• Ve čtvrtek 5. 12. 2019 se mohou
děti vyfotit na stolní kalendáře.
Na focení je třeba děti předem
přihlásit a následně uhradit 270
Kč za každý kalendář.
• V pátek 6. 12. 2019 přijde do
školy Mikuláš, anděl a čert, kteří
přinesou dětem Mikulášskou

•

•

•

nadílku.
V úterý 17. 12. 2019 proběhne od
17:00 pro rodiče a veřejnost vystoupení žáků ZŠ u rozsvíceného
vánočního stromečku. Tradiční
vánoční výstavou vyvrcholí letošní soutěž o nejhezčí vánoční
ozdobu. Ozdoby na výstavu
můžete nosit do školy do 16. 12.
2019.
V pátek 20. 12., tj. poslední školní den roku 2019, budou mít děti
v době výuky ve škole vánoční
posezení s cukrovím a malou nadílkou u vánočního stromečku.
Od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020
budou vánoční prázdniny. Děti

č.4

•
•

přijdou do školy v pondělí 6. 1.
2020.
V pondělí 6. 1. 2020 projde obcí
průvod tří králů.
Pololetní vysvědčení dostanou
děti již ve čtvrtek 30. 1. 2020
a hned na následující den, tj.

31. 1. 2020 připadají pololetní
prázdniny.
Aktuální informace k plánovaným
akcím najdete na nástěnce ve vstupní
chodbě školy a na www.skolachvateruby.cz.

INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
V průběhu období konec listopadu
2019 až konec února 2020 proběhnou v mateřské škole tyto akce:
• V pondělí 2. 12. 2019 přijede
do školky divadlo Z Bedny s vánoční pohádkou. V ten samý den
stihne do školky přijít i Mikuláš
a anděl s čertem.
• Ve čtvrtek 5. 12. 2019 se mohou
děti vyfotit na stolní kalendáře. Na focení je třeba děti předem přihlásit a následně uhradit 270 Kč za každý kalendář.
Přihlašovací archy najdete s dostatečným předstihem v šatnách
školky.
• V úterý 10. 12. 2019 proběhne
zpívání u stromečku a setkání
s rodiči.
• V úterý 17. 12. 2019 přijede do školky Sváťovo dividlo
s Vánoční pohádkou.
• Školka bude během vánočních
svátků uzavřena od pondělí 23.
12. 2019 do 1. 1. 2020. Znovu
své dveře otevře ve čtvrtek 2. 1.
2020.
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•

Ve středu 8. 1. 2020 přiveze divadlo Ondřej představení
Indiánské pohádky.
• Ve čtvrtek 16. 1. 2020 můžete nechat svým dětem vyšetřit
zrak. Na vyšetření je třeba děti
předem zapsat. Přihlašovací archy najdete s dostatečným předstihem v šatnách školky.
• Ve čtvrtek 30 1. 2020 bude
ve školce mobilní planetárium.
• V pátek 14. 2. 2020 za dětmi přijede divadlo Koloběžka
s pohádkou.
• V pátek 21. 2. 2020 proběhne ve
školce karneval.
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.

Z HISTORIE ZLONČIC
20 LET SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V OBCI
V roce 2020 to bude již 20 let, co
byla ve Zlončicích uvedena do provozu oddílná splašková kanalizace
s čistírnou odpadních vod. Splašková
proto, že odvádí splaškové odpadní
vody, a oddílná proto, že neodvádí
dešťové odpadní vody, ale pouze ty
zmiňované splaškové (pokud kanalizace odvádí dešťové i splaškové vody současně, jedná se o tzv.
jednotnou kanalizaci). A aby těch
přívlastků nebylo málo, doplňme
ještě slovo tlaková. Pohon systému zabezpečují čerpadla v domovních čerpacích jímkách, do nichž
jsou gravitačně svedeny splašky
odpadním potrubím z domácností.
Čerpadla s drtičem vytlačují odpadní vodu do stokového systému a následně až na čistírnu odpadních vod,

pro kterou se používá zkratka ČOV.
Provoz čerpání je automatický s hladinovým spínačem.
Rozsah kanalizace je patrný z přiloženého obrázku. V době výstavby popisované stokové sítě neexistovaly zástavby rodinných domů
v Nových Zlončicích, Na Vršku
a vlevo směrem na Máslovice.
Kanalizace byla dimenzována na
206 obyvatel (61 domácností a průměrnou velikost domácnosti 3,5
osoby). Na základě výpočtů bylo
navrženo tlakové potrubí o průměrech 50 mm, 63 mm, 75 mm, 90 mm
a 110 mm o celkové délce 1271,1 m,
materiálem potrubí je PE (polyethylen). K tomu byla připočítána délka
885 m přípojek o profilu 40 mm.
Čistírna odpadních vod u vstupu do

Výstřižek z katastrální situace projektové
dokumentace kanalizace a ČOV (zpracované v únoru 1998)
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č.4

Snímek z výstavby splaškové kanalizace ve
Zlončicích v ulici vedoucí od obecního úřadu
nahoru směrem do staré zástavby.

Snímek ze stejného místa dnes po položení
asfaltového povrchu.
12

Zlončické rokle byla navržena jako
balená provozní jednotka typu BIOCLEANER BC 150 na cílové množství odpadních vod 40 m3 za den.
ČOV se skládá z hlediska provozního (technologického) ze dvou samostatných kontejnerů, mechanického
předčištění (nátokový provzdušňovací koš), nitrifikační aktivační jednotky s vloženou dosazovací nádrží
a měření. Z hlediska stavebního sestává ČOV z fošnového domku.
Stupeň mechanického předčištění představuje nátokový koš, odkud odtékají vody do dalšího stupně. Tím je biologické čištění tzv.
nízko zatěžovanou aktivací s aerobní stabilizací kalu (ke kterému
dochází při provzdušňování jemnobublinnou aerací) a s předřazenou
denitrifikací.
Splašková voda přitéká přes jemné
mechanické předčištění do reaktoru. Ten je rozdělen na denitrifikaci
(anoxická nádrž), nitrifikaci (oxická aktivační nádrž) a dosazovací
nádrž. Denitrifikace je proces, při
kterém dochází k přeměně dusičnanů na elementární dusík. Z denitrifikační zóny odtéká voda přes jemné
mechanické předčištění do aktivační
nádrže. Při kontaktu odpadní vody
s aktivovaným kalem dochází k vyčištění odpadní vody a podstatnému snížení obtížně odstranitelných

organických látek. Do aktivace vestavěná dosazovací nádrží ve tvaru
obráceného komolého jehlanu (s dostatečnou kapacitou dosazovacího
prostoru) umožňuje eliminovat výkyvy hydraulické nerovnoměrnosti
odpadních vod při nátoku na čistírnu. Recirkulace kalu je zabezpečena
tzv. mamutkou, kterou je přečerpáván zahuštěný kal ze dna dosazovací nádrže do denitrifikační nádrže.
Přebytečný aerobně stabilizovaný
kal je dle potřeby přečerpáván do fekálního vozu.
Čistírna je schopna vyčistit všechny
běžné odpady odtékající kanalizací. Pro bezporuchovou funkci čistírny je však nutné zabránit přístupu následujícím formám znečištění
do reaktoru:
• tuky (ve větší míře),
• regenerační roztoky z domácích
změkčovačů vody,
• silné desinfekční prostředky
a kyseliny,
• barvy, laky a zřeďovadla.
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č.3

Snímek ze stavby čistírny odpadních vod.
Stavba probíhala svépomocí.
Dle
projektové
dokumentace
pro provádění stavby byly předpokládané
celkové
náklady
6.787.077 Kč a lhůta výstavby byla stanovena na období
4. 5. 1998 až 31. 8. 1998.
Na základě projektové dokumentace bylo v prosinci 1997 vydáno Referátem životního prostředí
Okresního úřadu Mělník rozhodnutí na stavbu kanalizace. Na jaře
roku 1998 byla stavba zahájena.
Současně s budováním kanalizace byl do výkopu položen i telefonní kabel společnosti Telekom,
a to po podpisu dohody o spoluprá14 ci při realizaci obou staveb. Čistírna

byla uvedena do zkušebního provozu
v květnu 1999 a byla postupně zatěžována odpadními vodami z obce.
Ze zprávy o vyhodnocení zkušebního provozu z prosince 2005 vyplývá,
že jsou zřejmé mimořádně vysoké
účinky čištění v hlavních ukazatelích (CHSK, BSK5, NL a N-NH4).
Problémem v té době byl fosfor, jehož hodnota na odtoku (7,72 mg/l)
překračovala cca ve třetině případů
hodnotu danou vodoprávním povolením (max. 5,0 mg/l). Důvodem
byla jeho dvojnásobná hodnota
na nátoku do ČOV (20,48 mg/l)
oproti předpokladu (10,0 mg/l), což
svědčilo o tom, že účinnost ČOV (v

%) je v pořádku. Kromě toho se další výtka týkala zvýšeného pěnění.
Tento nedostatek byl v průběhu zkušebního provozu odstraněn výměnou

provzdušňovacích elementů a doplněním ČOV o kyslíkovou sondu.

KVÍZ
KVÍZOVÁ OTÁZKA
Kolik čistíren odpadních vod je v naší obci dnes? Otázka je velice jednoduchá, proto Vám tentokrát nápovědu neposkytneme. Jedinou nápovědou
může být doporučení, abyste se prošli po obci.
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.
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ODPOVĚĎ NA KVÍZ Z ČÍSLA 2/2019
V minulém čísle jsme se Vás ptali, z kterého místa u Vltavy je fotografie.

Správná odpověď je: Karasovna.
Jednalo se o objekt, ve kterém byla
umístěna čerpací stanice vltavské

vody do cukrovaru v Úžicích a ze
kterého do dnešních dnů zbyla jen
část cihlového komínu a zadní stěna.

KALENDÁŘ AKCÍ V OBCI
1. prosince 2019 od 14:00 do 17:00
Adventní dílna
Staročeská hospoda
1. prosince 2019 od 17:30
Rozsvícení vánočního stromečku
u Obecního úřadu Zlončice
7. prosince 2019 od 18:00
Mikulášská se Sváťou
24. prosince 2019 sraz v 9:00
Krmení zvířátek
u Obecního úřadu Zlončice
1. ledna 2019 od 13:30
Novoroční fotbálek
hřiště u Staročeské hospody
1. ledna 2019 od 17:00
Novoroční ohňostroj
hřiště u Staročeské hospody
17. ledna 2019 od 18:00
Schůzka pro přípravu Dne dětí ve Zlončicích 2020
Staročeská hospoda
16. února 2019 15:00 – 16:30
Karneval „Cesta do pravěku“
sál Staročeské hospody

č.3

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 10. 2. 2020.
Další číslo Zlončických novin vyjde 26. 2. 2020.

