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Vážení spoluobčané,
už ve volebním programu jsme
se zavázali, že budeme věci dělat
jinak. Otevřeme obecní úřad
vám všem a veškeré kroky
budeme dělat transparentně,
tedy tak, aby na ně bylo vidět. Využijeme obecní
majetek k prospěchu nás všech a probudíme
společenský život v naší obci. Ani po rozpadu
zastupitelstva nechceme na plnění těchto úkolů
rezignovat, naopak: poctivě se budeme snažit dostát
vlastním slibům a společně s vámi pracovat na tom,
aby byl život v naší obci lepší.
A jak k tomu má přispět Zlosyňský list (ZL)? Spolu se
stránkami obce má sloužit nám všem. Plánujeme
v něm zveřejňovat veškeré kroky, které zastupitelstvo
koná. Najdete v něm výsledky auditů, kontrol, ale také
odpovědi na vaše otázky nebo připomínky. Pokud
máte zájem, můžete do něj přispívat i Vy. Navštívili
jste nějakou akci v okolí a chcete o ní napsat? Jste
členem nějakého obecního spolku a chcete na svoji

akci pozvat i ostatní spoluobčany? Žijete v obci
a chcete propagovat své podnikání? List je tu pro
nás pro všechny. Zatím se jedná o nulté, tak trochu
zkušební vydání. Pokud o něj vy, spoluobčané,
budete mít zájem, může list vycházet pravidelně.
Pojďme ho společně naplnit tím, čím naše obec žije
a co její občany zajímá.
Součástí ZL je i kalendář akcí ve Zlosyni a okolí tak,
aby Vám už nic neuniklo. Akce, které po volbách
proběhly, se setkaly s velkým ohlasem. Ukazuje to,
že vám není lhostejné dění v naší obci. Plánujeme
na už uskutečněné akce navázat dalšími – jen teď
přes svátky je jich celá řada a budeme rádi, když se
jich zúčastníte. Podobné společenské aktivity totiž
pomáhají obec stmelit.
Vzhledem k tomu, že nulté číslo vychází
v předvánočním čase, dovolte mi závěrem, abych
vám za sebe i za celé zastupitelstvo popřál klidné
a pohodové Vánoce strávené v rodinném kruhu
a také úspěšné vykročení do roku 2015.
J. Kadaňka
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UPOZORNĚNÍ
OBČANŮM
PROVOZ OÚ:
Pondělí: 17.00 – 19:00
Čtvrtek: 17:00 – 19:00
PROVOZ OÚ BEHĚM
SVÁTKŮ:
22.12. 2014 17.00 – 19:00
29.12. 2014 17.00 – 19:00
5.1.2015 17.00 – 19:00
VÝŠE MÍSTNÍCH POPLATKŮ
PRO ROK 2015:
Za svoz odpadů 200 Kč/1 rok
(ve stejné výši pro všechny)
Ostatní místní poplatky
zůstávají ve stejné výši jako v
loňském roce
Vodárny Kladno – Mělník
zvyšují cenu vodného na
53,24 Kč/m3
(platnost od 1.1.2015)

str 2

ZPRÁVA Z KONÁNÍ USTAVUJÍCÍHO
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Dne 6.11.2014 se poprvé sešlo
zastupitelstvo v novém složení. Na
programu byla především volba
vedení obce. Noví zastupitelé
poděkovali voličům, složili slib a
následně zvolili starostou obce
Jiřího
Kadaňku,
prvním
místostarostou Jiřího Koukolíčka,
druhým místostarostou Radka
Totha, předsedou kontrolního
výboru Bořivoje Ševčíka a
předsedou finančního výboru Jana

Krajíčka. Radek Toth se vzdal
odměny
za
výkon
funkce
místostarosty. Hlasování o dalších
členech finančního a kontrolního
výboru bylo ponecháno na další
zasedání zastupitelstva. Podrobný
zápis z prvního zasedání naleznete
na internetových stránkách obce.
J.Krajíček

ZPRÁVA Z KONÁNÍ DRUHÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Dne 26.11.2014 se konalo druhé
zasedání zastupitelstva. Na něm
zastupitelé Jiří Koukolíček a Bořivoj
Ševčík rezignovali na svůj mandát
zastupitele. Spolu s nimi podali
rezignaci i další členové kandidátky
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ –
Jaroslava Králová a Milana Váňová.
Tímto počet zastupitelů klesl pod
zákonem stanovenou minimální
hranici, tedy pět, a nebyl už k
dispozici
dostatečný
počet
náhradníků.
Obec Zlosyň tedy čekají nové volby.
Jejich termín zatím není znám,
samozřejmě vás ale o něm budeme
hned
po
jeho
stanovení
informovat. Mandát odstupujících
zastupitelů skončil o půlnoci 26.11.
Zasedání tedy pokračovalo a
zastupitelé odsouhlasili zřízení
výboru pro kulturu, sportovní a
občanské záležitosti.

Dalším bodem programu bylo
zvolení ostatních členů výborů,
ale z důvodu již zmíněné
rezignace byli zvoleni pouze
někteří.
Zastupitelé
dále
hlasováním (v poměrech pro:3,
proti:0, zdrželi se:2)
schválili
odměny starosty, místostarosty,
předsedů i členů výborů na 0 Kč.
Až do termínu nových voleb obecní
úřad povedou starosta obce Jiří
Kadaňka, místostarosta Radek Toth
a
zastupitel
Jan
Krajíček,
s omezenými
pravomocemi
a v rozpočtovém
provizoriu.
Z tohoto důvodu musí být odloženy
i některé
plány
nového
zastupitelstva.
Zastupitelstvo dále schválilo výši
poplatků za odvoz komunálního
odpadu pro rok 2015 ve výši 200 Kč
za osobu.
J.Krajíček

PODĚKOVÁNÍ.: Paní Eva Homolková odchází na vlastní žádost z pozice administrativního pracovníka
obecního úřadu. Děkujeme za odvedenou práci a přejeme jí hodně zdraví!
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DOTAZY A
ODPOVĚDI
Zde mohou být uveřejněny
Vaše oznámení nebo
odpovědi na Vaše dotazy.
Ptejte se na
zlosynsky.list@seznam.cz
nebo na OÚ.

VÝZVA
Na druhém zasedání
zastupitelstva bylo navrženo
několik možných způsobů
komunikace občanů a
obecního úřadu (služba
Odběr informací).
Vzhledem k rozpočtovému
provizoriu je vhodné
prozatím využít nejlevnější
způsob – emaily. Stávající
způsoby komunikace přes
vývěsky a obecním
rozhlasem budou zachovány.
Pokud máte zájem dostávat
aktuální informace z OÚ
emailem, zanechte/pošlete
prosím Vaši emailovou
adresu na OÚ
(starosta@zlosyn.cz)
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Krátký přehled činností zastupitelstva a výborů za uplynulé dva měsíce:
Zastupitelstvo obce má v plánu navýšit počty autobusových spojů a zlepšit tak
dostupnost s důležitými městy – např. s Veltrusy, Odolenou Vodou, Kralupy,
Prahou. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení některých spojů příměstských
linek 372 a 373 až do naší obce (některé spoje končí ve Vojkovicích). Vaše
připomínky, týkající se dopravní obslužnosti naší obce, sdělujte buď osobně na
OÚ nebo emailem. Vzhledem k omezeným pravomocem bohužel nemohou
zastupitelé garantovat zohlednění všech požadavků občanů. V příloze tohoto
občasníku najdete aktuální jízdní řád (po poslední změně), v podrobnější verzi
je vyvěšen i na webu obce.
V tělocvičně Obecního úřadu proběhla brigáda. Dobrovolníci se sešli v hojném
počtu a uklidili celou tělocvičnu. Teď se pracuje na tom, aby se prostory mohly
co nejrychleji uvést do provozu pro aktivity dětí i dospělých. V lednu je
naplánována odborná technická kontrola celého zařízení.
Firmou Střechy Mareš byla provedena revize střešní krytiny na budově
obecního úřadu a bylo opraveno místo, kterým zatékalo.
V budově obecního úřadu (bývalé školy) se nachází knihovna, která podle
záznamů nebyla asi 20 let používaná. V ní se nachází několik stovek knih pro
děti i dospělé. Pokud by byl ze strany občanů zájem o její využívání a zároveň
by se jejího provozu někdo ujal, můžeme uvažovat o jejím zprovoznění.
Případní zájemci se mohou přihlásit na OÚ.
Provozovatel místní hospody, pan Luboš Kincl, pomohl zajistit instalaci
vytápění do přístavby hospody (do „salónku”). Tím je možné tento salónek
využívat i v zimním období, např. na pořádání rodinných oslav nebo na
sportovní aktivity (kulečník, stolní tenis, šipky).
Na konci listopadu se rozběhl kurz Sebeobrany pro děti od 6 do 18 let, od
začátku je o něj velký zájem. Kurz probíhá vždy ve čtvrtek v 17:15 – 18:45 pod
vedením Martina Brože.
Již ve volebním období vznikla myšlenka, že by občané, zejména senioři, mohli
využít služeb lékaře místního Alzeimercentra. V součastnosti je za tímto
účelem naplánováno v lednu setkání s paní ředitelkou Jarošovou. Držme si
palce, ať to vyjde.
Provádíme inventuru veškerého obecního majetku, ukončení plánujeme
na leden 2015. O výsledku vás samozřejmě budeme informovat.
Dne 3.12.2014 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce Zlosyň (audit)
za rok 2014, přičemž byly nalezeny některé nedostatky v hospodaření obce.
Výsledky auditu jsou na webu obce.
Do výroby jsme zadali novou informační tabuli.
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INFORMACE Z MŠ
Mateřská škola bude přes
vánoční svátky uzavřena od
22.12.2014 do 2.1.2015.
Provoz bude obnoven
5.1.2015.
Více informací na
www.mszlosyn.cz
(stránky jsou ve výstavbě)
16.1.2015 navštíví děti v MŠ
kouzelník
Fotografie z akcí, které se
konaly v MŠ, naleznete také
na www.skolkazlosyn.

rajce.idnes.cz
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INFORMACE Z OÚ - pokračování
Obsluha čističky odpadních vod (pan Michálek a Kotek), požádali o zvýšení
platu. Před schválením a podepsáním nových smluv jsme provoz čističky
navštívili. Jednoznačně se jedná o zodpovědnou a nelehkou práci, proto
jsme navýšení platů schválili. Oběma pánům děkujeme!
Zastupitelstvo plánuje ve spolupráci s občany obnovení všech tradičních
akcí jako byly Máje, Čarodejnice, Masopust, Dětský den, Posvícení a další.
Chceme nabídnout seniorům (případně dalším zájemcům) odvoz na nákup,
případně za lékařem. Již jednáme s několika dopravci. Předpokládáme
cestu asi 1x týdně. V domluveném čase by se vždy všichni přihlášení sešli na
stanoveném místě, dopravce by je pak odvezl tam i zpět. (např. do Kralup
nad Vltavou, nebo Prahy OC Letňany). Případné zájemce prosíme o návrhy
dnů v týdnu i cílů cesty.
Poplatky za svoz komunálního odpadu na rok 2015 se budou vybírat v
termínu od 15.1. do 31.3.2015 na OÚ, vždy v úředních hodinách. Po
zaplacení obdržíte tištěnou známku na označení popelnice.

KULTURNÍ ZPRAVODAJ
Informace - proběhlé akce:
Dne 24.10.2014 se v KD konalo vystoupení Petra
Čtvrtníčka s kapelou Buzerant a vystoupení
kapely Komorous.
Dne 21.11.2014 v KD vystoupil Vašek Hruška a
Druhej dotek.
Dne 6.12.2014 proběhlo zdobení vánočního
stromu na prostranství před KD. Odpoledne se
pak v sále KD konalo hodinové vystoupení pro
děti „Sněhánky Míši Dolinové“. V hlavní roli, jak
název napovídá, byla Michaela Dolinová. Spolu s
Milanem Duchkem naše děti roztancovali a taky
trochu poučili – třeba o tom, jak se dá z oblohy,
z provázku nebo pozorováním lesa poznat
zítřejší počasí. Poté venku u rozsvíceného
stromu s doporovodem pana Tatara zazpívaly
děti z naší MŠ koledy. Na závěr zábavného
odpoledne pro děti k nám zavítal i Mikuláš s
čerty a andělem.
Ještě po rozsvícení vánočního stromu následoval

koncert Evy Pilarové, se kterou si zahrál i „náš“
Petr Kroutil. Zazněly známé hity z repertoáru
zpěvačky, zaplněný sál ji pak odměnil bouřlivým
potleskem. Poté večer pokračoval ve společnosti
Petr Kroutil orchestra s hostem Barborou

Swinx. Jako speciální host vystoupil i Tomáš Marek,
bubeník skupin Kollerband a Lucie. Následovala
diskotéka s písněmi na přání. Domů jsme šli až ráno.
Informace – plánované akce:
24.12.2014 ve 21:30 se koná setkání občanů
u vánočního stromku, svařák zajištěn. Hudební
doprovod obstará Petr Kroutil.
27.12.2014 ve 20.00 V hospodě U Tří králů zahraje
Druhej dotek.
Přibližně každý druhý týden se koná za podpory OÚ
setkání seniorek. Nejbližší bude 29.12.2014 v 15:00
v obecní hospodě U Tří králů. K tanci a poslechu
hraje ŠTAMFEST.
31.12.2014 se v hospodě U Tří králů koná
silvestrovská zábava, hraje Druhej dotek.
Rádi bychom podpořili dobrovolné spolky působící v
naší obci. Přivítáme jejich návrhy na společenské
akce.
Je plánováno zahájení kurzu ,,Výuka angličtiny pro
děti, mládež a dospělé“ s Helenou Mesarošovou.
Informační schůzka se koná dne 30.12.2014 v 19:00
v salónku hospody.
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FOTO Z POŘÁDANÝCH AKCÍ
koncert Evy Pilarové

Mikulášské sněhánky
koncert kapely Komorous

Petr Čtvrtníček a kapela Buzerant

Další foto na:

Zlosyň
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SPORTOVNÍ ZPRAVODAJ
Byl proveden úklid tělocvičny. Po zajištění
nutných úprav bude uvedena do provozu.
Správcem multifunkčního hřiště je Pavel Košťál,
tel.: 608 047474, u něhož je možné si udělat
rezervaci. Uvažujeme o vytvoření rezervačního
systému na webu.
Hledáme trenéra/vedoucího pro kroužek
stolního tenisu pro děti. Hlaste se, prosím, u
Radka Totha, tel. č.: 607500262

Informace - plánované akce:
27.12.2014 – 14:00 se koná utkání v malé kopané
na multifunkčním hřišti - ZLOSEJŇÁCI proti
DŘÍNOVÁKŮM (kategorie od 20 let)
29.12.2014 - 15:00 se koná turnaj dětí a mládeže
ve stolním tenise v sále KD. K dispozici budou dva
nebo tři stoly. Ceny jsou připraveny pro všechny
zúčastněné. Od 18:00 bude navazovat turnaj ve
stolním tenise pro dospělé. Přihlášky v hospodě
nebo u Radka Totha, tel. č.: 607500262
31.12.2014 – 10:30 se koná na multifunkčním hřišti
zápas v malé kopané pro místní. Zajišťuje P.Košťál.
Za přispění Radky Treškové se rozeběhl kurz
sebeobrany pro děti od 6 do 18 let. Kurz probíhá
vždy ve čtvrtek v 17:15 – 18:45 pod vedením
Martina Brože. Podrobnější informace o vyučované
technice na http://www.dynamonelahozeves.cz/
sebeobrana/o-systemu-ptk-2/ . Kurz je stále
otevřen pro další zájemce.

KALENDÁŘ AKCÍ
Přehledný kalendář vybraných jednorázových akcí konaných ve Zlosyni a okolí
7.12.2014 - 11.1.2015
denně 15:00 – 19:00
Výstava betlémů
Odolena Voda - fara
22.12.2014 od 18:30
Ritornello - Barokní roráte
Odolena Voda, kostel sv.Klimenta
24.12.2014 od 21:30
Vánoční setkání u stromku
Zlosyň, před KD
27.12.2014 od 14:00
Zlosejňáci proti Dřínovákům
Utkání v malé kopané (od 20 let)

27.12.2014 od 20:00
Kytarový večer
Zlosyň, hospoda U Tří králů

31.12.2014 od 10:30
Zápas v malé kopané
Zlosyň, multifunkční hřiště

29.12.2014 od 15:00
Setkání seniorek
Zlosyň, hospoda U Tří králů

31.12.2014
Silvestrovský večer
Zlosyň, hospoda U Tří králů

29.12.2014 od 15:00
Turnaj dětí a mládeže ve stolním
tenise
Zlosyň, sál KD

16.1.2015 od 20:00
Obecní ples
Vojkovice – U Losa

29.12.2014 od 18:00
Turnaj pro dospělé ve stolním
tenise
Zlosyň, sál KD

VÝBĚR NĚKTERÝCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ platných od 14.12.2014

31.1.2015 od 20:00
1.Obecní ples
Sál obecního pohostinství v Úžicích

Jedná se pouze o výběr! Jízdní řády na předchozí straně nejsou úplné! Podrobněji na www.zlosyn.cz
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VÝBĚR NĚKTERÝCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ platných od 14.12.2014

str 7

Jedná se pouze o výběr! Jízdní řády nejsou úplné! Kompletní jízdní řády v plné velikosti naleznete na www.zlosyn.cz
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VŠEM SPOLUOBČANŮM PŘEJEME
KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A
V NOVÉM ROCE 2015 PEVNÉ ZDRAVÍ A
MNOHO ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI.
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