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O VŠEM, CO SE DĚJE V NAŠÍ OBCI
CO ZDE NAJDETE?

• Přivítání
• Zpráva z konání
zastupitelstva
• Informujeme
• Okénko do historie
• Rubrika živnostníci
• Kulturní zpravodaj
• Sportovní zpravodaj

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
poprvé v letošním roce je tady
Zlosyňský list a opět je to vydání
sváteční - tentokrát velikonoční.
Jsme rádi, že si našel své čtenáře
a že jsme se setkali s pozitivními
ohlasy nejen na něj, ale i na to, co
se v obci v poslední době děje.
A co v něm najdete tentokrát?
Ohlédneme se za akcemi, které
už proběhly a pozveme vás
na ty příští. Přidáme novinky
z obecního úřadu - seznámíme
vás s tím, jaké kroky jsme učinili,
abyste měli opravdu úplný přehled o tom, co se děje za zdmi
obecního úřadu a na co jsou
využívány obecní peníze.
Prosíme, zajímejte se o dění
v obci, klidně přijďte a ptejte se.

Právě tak mohou vzniknout
lepší nápady, které velmi vítáme
a snažíme se je uvést do života.
Pojďme si společně v naší obci
vytvářet lepší podmínky pro náš
život. Je třeba spolu komunikovat
a k tomu pomůže i ZL. Do něj
můžete přispívat svými články,
tipy a náměty. V nově zařazené rubrice živnostníků máte
možnost inzerovat vaše podnikání nebo jinou činnost, zvláště
pak tu, kterou mohou využít naši
spoluobčané.
Na závěr si dovoluji vám popřát
klidné Velikonoce a dětem štědrou pomlázku.
J. Kadaňka, starosta obce

AKTUALITY
NOVÉ VOLBY V NAŠÍ OBCI
V sobotu dne 13. 6. 2015 od 7:00 do 22:00 proběh- • Linky PID 370, 372, 413, 470 a 473 jsou
nou v naší obci mimořádné volby do zastupitelstva
zkráceny do/ze zastávky Kralupy-Lobeček.
obce. Upozorňujeme na skutečnost, že tentokrát • Linka MHD 257101 je zkrácena do úseku
se volby budou konat pouze jeden den. Rovněž
Zeměchy / Minice - železniční stanice.
připomínáme možnost sestavení vlastní kandidátVybrané spoje navazují na/z linky 275102.
ky, termín jejího podání je do 8. 4. 2015 do 16:00 na • Linka MHD 257102 jede v trase Žel. st. - Lobeč
MÚ v Kralupech.
- Nelahozeves - Miřejovice, most - (Veltrusy) Lobeček - Třebízského - Dýhárna
UZAVÍRKA MOSTU V KRALUPECH
Jak si někteří z vás již všimli, právě probíhá třetí • L. 250028: Mělník - Lužec n.Vlt. - Kralupy
L. 250029: Mělník - Jeviněves - Kralupy
a čtvrtá etapa oprav průtahu městem Kralupy, která
L. 250030: Mělník - Spomyšl - Kralupy
má za následek úplnou uzavírku mostu od 16. 3.
jsou zkráceny do/ze zastávky Kralupy-Lobeček
do minimálně 31. 5. 2015. Po tuto dobu jsou
upraveny jízdní řády všech linek v Kralupech a to • Zastávky Železniční stanice a Městský úřad jsou
obsluhovány pouze linkou MHD v 257102
následovně:
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KONTAKTY
Jiří Kadaňka, starosta
Tel.: 604 230 232
starosta@zlosyn.cz
Radek Toth, místostarosta
Tel.: 607 500 262
Z důvodu velkého množství jsou
další kontakty na zdravotnická
zařízení a úřady k nalezení na
www.zlosyn.cz
pod těmito symboly

ZPRÁVA Z KONÁNÍ TŘETÍHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Dne 25. 2. 2015 se konalo třetí
zasedání zastupitelstva obce
Zlosyň. Vzhledem k velmi nízké účasti občanů zde v krátkosti
zmiňujeme některé projednané
body:
1. Zde zastupitelstvo napravilo svoji chybu. Pravidla rozpočtového provizoria nebylo
nutné jen schválit a dodržovat, ale také veřejně projednat,
což bylo v tomto bodě dodatečně učiněno. Pravidla jsou
vyvěšena na úřední desce a na
webu.
2. Bylo informováno o chodu
obce, konkrétně o změně účetní firmy za účelem zlepšení
účetního servisu při snížení
výdajů, dále o úkonech nutných k zajištění běžného chodu obce, a rovněž o zásadním
úkolu – přípravě nových voleb.
3. Byla podána zpráva o činnostech, konkrétně o nutných
opravách obecní tělocvičny,
úklidu obecní knihovny, a dále
o pravidelných sportovních
a kulturních akcích.
Po projednaných bodech
proběhla diskuse, kde hlavním
bodem byla pravomoc zastupitelů v době rozpočtového provi-

zoria. Na jedné straně zazněly
návrhy na urychlené dokončení
sociálního zázemí u multifunkčního hřiště, na straně druhé
zde byla u některých občanů
patrná nespokojenost například
s částečnou opravou tělocvičny,
která nyní probíhá (ovšem pouze v nutném rozsahu dle pokynů
inspektorů, kteří schvalují provoz
tělocvičen pro veřejnost).
Zde uvádíme na pravou míru:
Zajištění bezpečného chodu
tělocvičny pro občanskou veřejnost, nebo chcete-li, zajištění
volnočasové aktivity občanů
patří do zajišťování chodu obce,
takže se nejedná o investice ze
žádného pohledu. Z toho ekonomického, který byl zejména diskutován, je investiční oblast od
neinvestiční oddělena částkou
40 000 Kč na akci. Do této částky
tedy uvedenou činnost nejenže
můžeme provádět, ale dokonce
nám to ukládá zákon za povinnost. Na druhé straně, stavba sociálního zázemí multifunkčního
hřiště by svým rozsahem zcela
jistě investiční akcí byla. V současnosti ji tedy nelze ani zahájit.
Zápis z 3. ZO je vyvěšen na
webových stránkách obce.
J. Kadaňka

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ve školce jsou pro děti
naplánovány tyto akce:
7. 4. Výukový program BESIP
30. 4. Čarodejnická škola
14. 5. Dílna s maminkou
28. 5. Cesta za pokladem
9. 6. Sportovní olympiáda
18. 6. Výlet
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INFORMUJEME
Krátký přehled činností zastupitelstva za první čtvrtletí 2015:
• Na základě provedené revize tělocvičny a na základě opravdu velkého zájmu občanů o využívání
tohoto prostoru se tělocvična postupně opravuje
a v krátké době bude plně funkční.
• Byla provedena reklamace povrchu multifunkčního hřiště, na kterém se bohužel již po
krátké době od otevření začaly objevovat trhliny.
• Je schválena a v krátké době bude provedena
instalace stojanů na kola na multifunkčním hřišti
a u obecní hospody.

je toto způsobeno i špatnou dostupností kontejnerů, bylo vytipováno a prověřeno několik míst
pro další kontejnery. Jako vhodné se jeví pro
tyto účely prozatímně využít část prostoru pro
parkování u Obecního úřadu. Tam budou nově
umístěny dva kontejnery na plasty a jeden na papír. Později (po volbách) by se toto místo mohlo
přesunout na hranici pozemku OÚ. Je potřebné zřídit ještě alespoň jedno další takové obslužné místo, které hledáme, a kde bude umístěn
minimálně jeden kontejner na plasty a jeden na
papír. Vaše návrhy ohledně rozmístění sběrných
míst uvítáme.

• Považujeme za nutné rozmístění laviček na tradiční
místa v obci. Tři lavičky už má obec k dispozici
a rozmístí je, další budou podle potřeby pořízeny. • Do sběrného místa u kulturního domu byl
přistaven navíc kontejner na kovový odpad.

• Jako „obecní údržbář” byl přijat pan Kolpaský,
neboť předchozí pracovník činnost ukončil. Dále
hledáme druhého pracovníka, který by se staral
o čistotu obecních ploch a bezproblémovou
údržbu obce. Na toto místo bude v krátké vyvěšen
• Na základě požadavků občanů uvažujeme o úpraveřejný inzerát.
vě „parčíku” před kulturním domem. Nabízí se
varianta šetrného přesázení čtyř stromů. Tak by
se vytvořil prostor pro pořádání venkovních akcí,
např. čarodejnic. Vítáme jakékoliv další nápady • Vyrábí se nová informační tabule, bude nainstalována do konce dubna.
a připomínky.
• Byla projednána možnost úpravy místa pro kon- • Pokoušíme se zorganizovat dopravu zájemců
(zejména seniorů) k lékaři, na úřady, na hřbitov
tejnery u kulturního domu tak, aby došlo aleapod., aby nemuseli dlouho čekat na vhodný
spoň k částečnému optickému oddělení centra
autobusový spoj nebo nemuseli k autobusové
obce od častých hromad odpadků. Vzhledem
zastávce a zpět dlouhé cesty pěšky. Potřebujeme
k nákladům musí toto dořešit nové zastupitelstvo
ale znát Vaše potřeby a návrhy, abychom již od
po volbách.
začátku nastavili správné parametry této služby.
• Po schůzce s ředitelkou je domluvena spolupráce
Náměty prosím sdělte OÚ.
s místním Alzeimercentrem. Ta by pro začátek
spočívala ve vzájemných pozváních na pořádané • Za paní Homolkovou byla zajištěna kvalifikovaná
pracovní síla s úřednickými zkouškami, a sice paní
kulturní akce. Projednávali jsme primárně otázBuřičová. Než jsme našli tuto novou pracovnici, zaku lékařské péče, která by mohla být zajištěna
jistila nutný chod obce po administrativní stránce
lékařem, který Alzeimercentrum nyní navštěvuje.
paní Kadaňková. Děkujeme!
Tady se nám zatím nepodařilo nalézt reálnou variantu, ale stále na tom pracujeme.
• Byla vystavena objednávka elektroprací na 1. pol.
2015 u pana Poláka, bude tedy v práci pro obec
pokračovat i nadále.
• Rovněž máme za nutné rozmístění odpadkových
košů, prozatím u autobusové zastávky, na multifunkčním hřišti a na cestě k lesu.

• Jelikož máme jako obec bohužel podprůměrný • Byl zajištěn pravidelný úklid obecního úřadu
objem vytříděného odpadu, a tím i malé příjmy
a tělocvičny paní Jiřinou Bílkovou. Paní Nováková
z tohoto odpadu do obecního rozpočtu, a jelikož
rovněž nadále pomáhá s úklidem obecních
prostor.
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INFORMUJEME
Krátký přehled činností zastupitelstva za první čtvrtletí 2015:
• Byl navázán kontakt s místním kynologickým • Kromě možnosti zasílání obecních aktualit na vaši
mailovou adresu máte nově možnost dostávat
sdružením, které nabídlo spolupráci při orgastejné informace i na váš mobilní telefon prostřednizování akcí pro děti.
nictvím sms. Pokud máte zájem, sdělte své tele• Průběžně jsou plněny zákonné povinnosti v soufonní
číslo mailem, zprávou z webu obce, lístkem
vislosti s konáním nových voleb do zastupitelstva.
do schránky OÚ, nebo osobně na OÚ.
• Při havárii vodovodního řádu se dne 5.1. u jednosměrky při vjezdu do obce musel m.j. odstranit • Stále řešíme akustiku KD, s níž panuje obecná
nespokojenost. V sále není rozumět ani mluasfalt. Upřednostili jsme kvalitu před rychlostí,
venému slovu, což se projevuje na kvalitě zvuku
takže opravení samotného asfaltu bude možné
téměř každé akce, ale i na zasedání Zastupitelstva.
až po třech měsících. V následujících týdnech již
Zabýváme se řešením i tohoto problému.
budeme dokončení opravy iniciovat.
Radek Toth

OKÉNKO DO HISTORIE
Někomu pro připomenutí, jinému pro seznámení...
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ZLOSYŇ SOBĚ
Na základě výzvy obsažené v minulém čísle ZL zařazujeme rubriku místních živnostníků:

Salón N&D
Helena Navarová

Květinová dílna - Iveta Krajíčková

Luděk Dvorský

Poskytujeme dekorace a květiny pro jakoukoliv
příležitost, poradenství a kompletní vybavení
včetně interiérových obalů na květiny.

Zlosyň 74 | Tel. 601 343 341 | www.fox27.cz

Zlosyň 100 | Tel. 774 557 446
e-shop: www.spolehnise.cz

Realitní kancelář L&M
Lenka Podskalská Michal Podskalský

Kadeřnice do domu
Marcela Červenková

Kosmetické služby, konzultace a poradenství.
Fyzioterapeutické služby, masáže.

Prodej nemovitostí
Postřižínská 20, Odolena Voda
Tel.: 731 267 924

Zlosyň čp.189 | Tel. 608 515 113
www.domacikadernice.cz

Krby Jánoška - Viliam Jánoška

Potřebujete se prezentovat?
Tak ať je na co koukat!

Stavba krbů, prodej krbových vložek
a příslušenství.
Tel. 776 754 146 | www.krbyjanoska.cz

Jiří Kadaňka - Studio TREZZOR
Služby ozvučení kulturních akcí
a nahrávacího studia
Zlosyň 152 | Tel.: 604 230 232
jiri.kadanka@seznam.cz

Zlosyňský list.indd 5

Pavel Keller
Grafické služby, textařina, reklama, foto, video.
Tel.: 604 233 238 | www.kessa.cz

Milota Kadaňková

psychoterapie metodou RUŠ
Zlosyň 152 | Tel. 605 280 764
www.metodarus.cz
milota.kadankova@seznam.cz
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KULTURNÍ ZPRAVODAJ
Informace - proběhnuvší akce:
Děkujeme! V současnosti se pracuje na znásobení
• Dne 14. 2. 2015 se s velkým úspěchem konala
knižního fondu a zahájení provozu knihovny.
maškarní zábava. Děti si zasoutěžily, předvedly
krásné masky a odměnou dostaly sladkosti. Od Informace – plánované akce:
20:00 pak následovala maškarní taneční zábava
pro dospělé. Druhej Dotek a následně Petr Kroutil • Od ledna 2015 probíhá každé pondělí v 18:30
výuka angličtiny pro děti a každé úterý taktéž
Orchestra se postarali o skvělou hudební produkci.
v 18:30 výuka angličtiny pro dospělé. Oba kurzy
I zde byla úroveň zamaskování nevídaná, zvláště
vede Helena Mesárošová v salonku kulturního
pak v pozdních hodinách.
domu. Přijďte se podívat a přidejte se.
• A opět čtrnáctého, tentokrát března se v hospůdce
konala tradiční Josefská zábava. Pepa Nepepa • Dne 18. 4. 2015, 13:00 – 17:00 proběhne v sále kulturního domu Zlosyňský bazárek, viz níže.
- všichni se parádně bavili a k tomu hrál Petr
• Dne 30. 4. 2015 od
Štamfest s kolegou.
19:00 se před KD
• Hned o týden později, 21. 3. nám v salonku zahráve Zlosyni
li Luděk s Helenou. Tančil každý, kdo měl ruce
koná slet
a nohy, zpívali všichni.
čarodějnic.
• Paní Trešková a Červenková se zhostily generálního úklidu knihovny nacházející se v budově OÚ.

Obec Zlosyň pořádá

Zlosyňský
b A Z á r e k
18. 4. 15 od 13 do 17:00 v kulturním domě
Bazar je zaměřen na oblečení, sportovní potřeby a další vybavení
pro děti, dospělé a domácnost, prostě cokoliv.
Chcete se zúčastnit jako prodávající? Zajistěte si místo u Radky Treškové, telefonicky nebo
přes SMS na tel.: 605 941 409 do 16. 4. (Volejte v týdnu po 16. hodině, o víkendu kdykoliv.)
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KUKÁTKO DO SPOLEČNOSTI

REJ
MAŠK ARNÍ
NAŠICH
H...
NEJMENŠÍC

... A NAŠICH
NEJVĚTŠÍCH
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VÍ
MIST ROVST
SVĚTA
V sILOVÉM
PING
PONGU

sportovní zpravodaj
• Intenzivně pracujeme na dokončení oprav tělocvičny a zahájení jejího provozu.

pro holky a kluky od 7 do 14 let pod vedením
Michala Váni. Velké díky za jeho nasazení! Přijďte si
zahrát klidně i bez ohlášení, nebo se jen podívat.
Holky a kluci, přidejte se!

• Byl vytvořen rezervační systém pro sportoviště:
http://hriste-zlosyn.rezervacnik.cz
Přespolní zájemci semohou registrovat pouze • Zednické práce v tělocvičně v ceně cca 4000 Kč
provedl formou sponzorského daru Jaroslav Šatan.
u správce hřiště: Pavel Košťál, tel.: 608 047 474.
Děkujeme!
Poplatky na multifunkčním hřišti: pro Zlosejňáky
zdarma, pro přespolní 150 Kč/hod. za tenisový • Hledají se další zájemci o kurzy power jógy
kurt, multifunkční hřiště za 100 Kč/hod. Přespolní
a o kurzy tance, které by se konaly v tělocvičně.
děti do 14 let včetně mohou hřiště využít pouze
Pro jógu a případně další sporty byla zajištěna
v doprovodu dospělé osoby.
výměna stávajících žíněnek za nové.
• V obecní tělocvičně stále probíhá kurz sebeobrany • Je domluvena možnost zahájení tenisových kurzů
KALI pro děti od 6 do 18 let. Kurz probíhá vždy ve
pod vedením tenisové školy Bálek a to pro děti od
čtvrtek od 17:15 do 18:45 pod vedením Marti4 let. Tréninky jsou však podmíněny dostatečným
na Brože. Podrobnější info o vyučované technice
počtem hráčů (tzn. cca 10). Orientační i vážný zánajdete na www.dynamonelahozeves.cz/sebejem prosím nahlašte Radku Tothovi, pokud možno
obrana/o-systemu-ptk-2/. Kurz je stále otevřen
co nejdříve - jaro je za rohem.
pro další zájemce.
• Tělocvičnu je možno využít pro jiné akce i pro
• Od 24. 2. 2015 probíhá v salonku KD Zlosyň každé
soukromé účely. Neostýchejte se na nás obrátit.
úterý od 17:00 do 18:00 kroužek stolního tenisu

Zlosyňský list vydává OÚ Zlosyň. Občasník. Redakční rada: Ladislav Kubíček, Milota Kadaňková, Iveta Krajíčková.
V elektronické verzi na www.zlosyn.cz nebo k dostání emailem. Příspěvky zasílejte na zlosynsky.list@seznam.cz.
Redakční rada si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů.
Náklad 200 ks. Zdarma! Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk povolen pod ev.č. MK ČR E 22056
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