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O VŠEM, CO SE (NE)DĚJE V NAŠÍ OBCI

CO ZDE NAJDETE?
• Úvodník
• Informace o informační
tabuli
• Mexická přísaha
• Hezčí náves...?
• Co se dělo...
• Den dětí a jejich dospělých
• Pojďte fandit!

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
držíte v ruce mimořádné vydání
našeho občasníku. Je jen pár dnů
do voleb, v nichž se rozhodne...
O čem vlastně? Jsou volby něco
bez čeho byste nedokázali žít?
Mají být volby důvodem, proč by
se měly mezi lidi klást hranice?
S největší pravděpodobností ne.
Ať už vyhraje ten nebo ten,
chceme věřit, že kdokoli z těch,
kteří usednou do radničních křesel, povede naší obec k prosperitě a napomůže z ní udělat ještě

Mimořádánnéí
vyd

lepší místo k životu, kterým je
mimochodem už teď.
Proto jsme dnešní vydání pojali v poněkud volnějším duchu.
Nabízíme Vám více obrázků než
četby a neberte všechno úplně
vážně. :-)
Dvacátého prvého dne měsíce
června začíná léto. Bude to osmý
den po volbách. Ať už volby
dopadnou jakkoli, přejeme Vám,
ať je Vaše léto krásné a slunečné...
Vaše redakce

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
velmi a od srdce děkuji Vám všem, kteří jste iniciativně tvořili, vymýšleli, pomáhali, snažili se
a byli u toho. Všichni jste to dělali pro ostatní s jediným motivem - aby se zkrátka věc povedla. Může
to být začátek skvělých časů a je jen na nás, jestli nás budou opravdu čekat. Velké díky všem, kteří
do napětí provázející každé snažení vnášejí klid
a smír. Děkuji i těm, kteří zatím jen přemýšlejíí,
protože dosud nenašli odvahu se zapojit. V každém
z Vás je velký potenciál udělat svět lepším a nejvíce
tady u nás ve Zlosejně!
Blíží se volby. Konají se již 13. 6. 2015 od 7:00 do
22:00 h – jen v jediný den. Žádná jiná možnost,
navíc sobota. Každý má své plány, to je jisté. Každý
by měl udělat to, o čem je přesvědčen. Jít volit je ale
ta základní iniciativa, kterou je třeba začít, bez toho
se neobejdeme.
Ať už budete volit teď, či kdykoliv jindy, ať už budete volit předsedu klubu pěstitelů, nebo půjde
o volbu prezidenta, ať už půjdete volit menší zlo,
či volbu Vašeho srdce, ať už půjdete volit poprvé,
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nebo popáté do stejných i nových voleb, ať už půjdete volit kohokoliv s jakýmikoliv i nepříjemnými
pocity, nenechte to nikdy na ostatních. Zbavíte se
tím šance na svobodu a klesáte do područí. Předem
Vám všem, kteří přijdete, děkuji za položení vašeho
základního kamene do stavby našeho srdce - místa,
kde budeme moci v klidu žít.
Loučím se s Vámi nyní na konci tohoto zkráceného
volebního období „na jedné noze“ s vírou, že to další
bude již stát na pevnějších základech. Na principech
dohody dvou směrů, které jsou stále podle všeho
rozdílné a tak to asi musí být, jednota je totiž zřídka
motorem pokroku.
Přeji Vám všem nejvíce to, co si sami přejete, neboť
zastupitelé by měli být zesilovačem a zrcadlem Vaší
vůle. Úřad by měl pak dělat hráz, za kterou je hladina
klidná. Nechť se Vám splní Váš sen a bude naplněno
vše, abyste mohli být šťastni.
Jiří Kadaňka
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INFORMUJEME O INFORMAČNÍ TABULI
Během taneční zábavy byli návštěvníci vyzváni, aby se přihlásil někdo, kdo dobrovolně vyhotoví novou
informační tabuli. Zatímco pan Jindra chvíli váhal, pan Jarda se aktivně hlásil mezi prvními. Teprve později
se ukázalo, že se pan Jarda přihlásil omylem: „Já rozuměl, že se ptají, kdo nevidí přes Jindrovu kebuli.“

Přestože tedy k realizaci nové informační desky došlo víceméně náhodou, již na první pohled je zřejmé, že
tabule je novou ozdobou naší obce. „Jen mě trochu znepokojovalo, že se mi Jarda pořád díval na hlavu,“
usmál se pan JIndra po zdárném dokončení díla. Oběma pánům děkujeme!
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PŘEVÁŽNĚ NEVÁŽNĚ
KONTAKTY
Petr Gott, bratr Karla Gotta
Tel.: 601 987 954
Z důvodu velkého množství jsou
další kontakty na sourozence
zpěváků k nalezení na
www.google.cz

SLAVNOSTNÍ PŘÍSAHA
Pan Pavel byl opakovaně přistižen spoluobčany při pití americké limonády. Tento přestupek
s ním byl projednán na veřejné
schůzi v restauraci U Tří Králů.
Pan Pavel uznal svoji chybu a
odevzdal limonádu nezletilému
občanu v zelené bundě.

Dále potom složil tzv. Mexický
pivní slib a přísahu, že situace se
již nebude opakovat.
Společenskou záruku za další
jednání provinilce převzal pan
Luboš a přestupek byl vyřešen
domluvou.
-neověřeno-

“Petr Gott je skvělý člověk a báječný
kamarád,” říká Jarka Vondráčková,
sestra Heleny Vondráčkové.

NOVÉ VEDENÍ JEŠTĚ PŘED VOLBAMI :-)
V průběhu dubna 2015 byla na Mlýnský potok vedle Laudonova pavilonu ve Veltrusech instalována malá vodní elektrárna typu Klapeto.
Tento revoluční zdroj energie si však vyžádal robustnější elektrické vedení, jehož výstavbu můžeme nově pozorovat v okolí naší obce. Stavbou
byl pověřen opravář televizorů pan Jeřábek, které-

Vodní elektrárna typu Klapeto je ekologicky šetrná.
mu se to za pomoci několika kamarádů s jeřábem
a náklaďákem podařilo. Věříme, že se nové sloupy
elektrického vedení v naší krajině zabydlí a panu
Jeřábkovi blahopřejeme!

-neověřeno-

Pan Jeřábek (ve žluté helmě) instaluje nové vedení.
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CO BY SE STALO, KDYBY...
Jedním z otazníků, který čeká na nové vedení obce, bude vyřešení umístění kontejnerů a posypového materiálu.
Chtěli jsme nechat zpracovat studii, jak by vypadala náves bez těchto komunálních zařízení. Termín zpracování
ani navrhovaná cena nás však neuspokojily. Proto jsme uspořádali úřední výpravu do Divadla kouzel Pavla
Kožíška, kde jsme se majitelem dohodli, že nám studii vypracuje přímo na místě, a to technikou zvanou Okouzlení.
Na následujícím obrázku se můžete podívat, jak to dopadlo. Chtěli byste takovou náves? Napište nám.
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CO SE DĚLO A JAK VÁM TO SEDĚLO

Obec Zlosyň pořádá

Zlosyňský
b A Z á r e k

e

Ty stad yjííí
a
m

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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DĚTSKÝ DEN OBRAZEM: U radnice, NA HŘIŠTI, ...
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... U RYBNÍKA I VE ŠKOLCE

Dne 29. 5. se konala oslava Dne dětí
i v mateřské škole. Všem rodičům,
kteří přispěli sponzorským darem
nebo pomocí, děkujeme!
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NA ÚDRŽBU OBCE
S NOVÝM TÝMEM
Tráva posekána, listí shrabáno, na obloze ani mráček. Takto vzorně se k údržbě
naší vesničky postavili mistři sekaček
a křoviňáků Milan Jakoubek a Jiří Kaloč.
Pracují v sehraném tandemu a zvelebují naší obec stejně jako dvojice aktivních
zahrádkářů v oblíbených Slavnostech
sněženek. Oběma pánům děkujeme!

Přijďte fandit!

Zlosyňský list vydává OÚ Zlosyň. Občasník. Redakční rada: Ladislav Kubíček, Milota Kadaňková.
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.
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