Zlosyňský list
O všem, co se děje

v naší obci

Občasník obce Zlosyň

Vážení přátelé,
dovoluji si Vás prostřednictvím Zlosyňského listu
poprvé pozdravit a jménem všech zastupitelů obce
a mých spolupracovníků Vám popřát krásné a klidné prožití Vánočních svátků a také to, aby se nám
povedlo tuto pohodu a sváteční náladu přenést
i do nového roku.
V tomto vánočním vydání by se slušelo shrnout,
co se nám v obci za uplynulý rok podařilo, či případně také nepodařilo vykonat, a rovněž v krátkosti
představit některé naše plány, které bychom chtěli
v následujícím roce uskutečnit. Budu samozřejmě
velice rád, když se na nich jakkoliv budete – třeba
radou či návrhem na zlepšení – podílet, tak aby se
náš společný prostor stal zase o něco lepším.

Ročník: 2015

Číslo: 3

Z našich nejdůležitějších slibů, které jsme Vám
v uplynulém roce dali, a které se nám povedly
zrealizovat, jmenuji tyto: uvedení tělocvičny do
provozuschopného stavu, vyřešení napjaté situace v mateřské škole, pořízení a umístění mobiliáře (laviček, košů a nástěnky) a také podpora
a pořádání kulturních či sportovních akcí. Většina naší práce ovšem spočívala a nadále spočívá
v zajištění běžného chodu obce, které, ač není nikde příliš vidět, zabere nejvíce času. Dostát všem
zákonným požadavkům kladeným v dnešní době
i na tak malou obec, jako je ta naše, vyžaduje
mnoho práce. Jsou zde také závazky, kterým jsme
z různých důvodů zatím dostát nemohli, například
jsme seniorům nabídli zorganizování cílené dopravy za lékaři či nákupy, nabídli jsme možnost
zasílat aktuální zprávy formou sms na Váš telefon
či zajištění hromadného internetového připojení
pro všechny občany zdarma. Neznamená to však,
že jsme na tyto sliby zapomněli. Vyžadují ovšem
delší přípravu v podobě zvážení všech dostupných
možností nebo v podobě zjištění Vašich přání
a požadavků.
V následujícím roce budeme nadále klást důraz
na pořádání společenských akcí, neboť vzájemné
setkávání je základním kamenem každé společnosti. Mimo to se chceme více věnovat tváři
naší obce, tedy jak úpravě veřejného prostoru
využívaného námi všemi přímo v obci, tak i spolupráci s okolními obcemi na úpravě a zlepšení našeho širšího okolí.
Přeji nám tedy, abychom se v nadcházející
vánoční době nenechali ovlivnit shonem kolem
nás, aby byly svátky skutečně klidné a pohodové,
aby se nám v následujícím roce dařilo, a abyste Vy,
občané, byli s naší prací spokojeni.
za zastupitelstvo obce Zlosyň
Jan Krajíček
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Aktuality
• Od 21. do 31. 12. 2015 bude z důvodu dovolené
uzavřen obecní úřad
• Místní poplatky stanovené pro rok 2016
- svoz odpadů:
200 Kč/osoba/rok
(Poplatek prosím zaplaťte do 29. 2. 2016)
- poplatek za psa:
100 Kč za prvního,
150 Kč za druhého a každého dalšího
(Poplatek prosím zaplaťte do 29. 2. 2016)
- cena vodného
53,24 Kč/m3
(Vodárny Kladno-Mělník, cena vody se nemění)
- cena stočného
26 Kč/m3
(pro zúčtovací období 7/2015–06/2016, s účinností
od 30. 11. 2015)
• Podružný vodoměr
Podružný vodoměr bude odečítán společně s hlavním
fakturačním vodoměrem. Údaje odečtené z podružného vodoměru v m³ vyčíslují množství odebrané
pitné vody z veřejného vodovodu, které nebyly odvedeny do veřejné kanalizace (zalévání zahrady, voda
do bazénu). O hodnotu odečtenou na podružném
vodoměru bude za roční období poníženo množství
fakturovaných odpadních vod pouze za podmínky, že
odběratel nahlásí do 30. 6. příslušného kalendářního
roku stav podružného vodoměru. V případě, že do
tohoto termínu nebude nahlášen stav podružného
vodoměru, nebude množství odebrané vody

•

•

•

•

zohledněno ve vyúčtování stočného za příslušný
kalendářní rok. Žádáme občany, kteří chtějí zohlednit
ve vyúčtování stočného stav podružného vodoměru, aby nejpozději do 31. 1. 2016 nahlásili stav podružného vodoměru na OÚ. Po domluvě s majitelem
bude provedena jeho fyzická kontrola.
Tržní řád
nařízením obce Zlosyň č. 01/2015 vešel v platnost
TRŽNÍ ŘÁD, který mj. upravuje podmínky pro stánkový
prodej zboží v obci a zakazuje podomní prodej zboží.
Celý text nařízení je k nalezení na obecním webu.
Ceník věcných břemen
Byl schválen ceník věcných břemen, který stanovuje
jednorázové úhrady za zřízení věcných práv odpovídající věcným břemenům vstupu do pozemku obce.
Je k nalezení rovněž na obecním webu.
Nabízíme možnost odebírání obědů pro seniory
z mateřské školy Zlosyň. Zájemci, hlaste se prosím na
OÚ. Vzhledem k tomu, že navýšení kapacity kuchyně
MŠ vyžaduje určitou vstupní investici, je tato možnost
podmíněna zájmem min. 10 a max. 15 osob.
Ve spolupráci s Alzheimercentrem nabízíme možnost
dovozu léků. Po zanechání receptu na OÚ by Vám byly
léky s odstupem několika dnů dovezeny, pravděpodobně i za nižší cenu než v běžné lékárně.
Více informací na OÚ.

Připravujeme
• Řešíme výstavbu sociálního zařízení u multifunkčního hřiště a zvýšení ochranných sítí
kolem tohoto hřiště.
• Připravujeme umístění kamerového systému
do obce, konkrétně k multifunkčnímu hřišti a na
místo vjezdu do obce, s možností výhledového
připojení na systém městské policie Veltrusy.
• Byla schválena úprava místa pro kontejnery na
tříděný odpad u KD a OÚ.
• Připravujeme revizi webových stránek, aby zde
byly kompletní a aktuální informace a aby byla
zajištěna dobrá prezentace obce i touto cestou.

• Pracujeme na zavedení informačního sms
kanálu. Zájemci o zasílání aktualit stále mohou
odevzdat svůj kontakt na OÚ.
• Rovněž pracujeme na zajištění bezpečného
přechodu pro chodce k autobusové zastávce.
Možností úprav je několik, o její definitivní
podobě bude ještě jednáno.
• Řešíme provedení opravy místních komunikací
v místech jejich prasklin.
• Na podkladech původního územního plánu
se začal připravovat nový ÚP. Zastupitelem pro
pořizování územního plánu byl určen pan
Bořivoj Ševčík.

Děkujeme
Česká inspekce ŽP provedla kontrolu obecní čistírny odpadních vod s výborným výsledkem.
Za přípravu čističky pro tuto kontrolu děkujeme pánům Polákovi, Kotkovi a Stibalovi.
Za organizování dětských akcí děkujeme Simoně Fidlerové a všem dalším.
Za pomoc při údržbě zeleně děkujeme paní Jitce Košťálové a panu Marionu Tothovi.
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Proběhlo
SPOLEK RYBÁŘŮ ZLOSYŇ
pořádá dne 27.9.2015 od 12,30 hod
7. ročník podzimních rybářských závodů na obecním rybníce

K účasti v závodu jsou zváni všichni rybáři ze Zlosyně a okolí.
Občerstvení bude zajištěno po celou dobu závodů.
Nejlepší závodníci si vyberou odměnu z hodnotných cen.

Propozice závodů jsou zveřejněny na obvyklých místech.

Spolek rybářů Zlosyň o.s.

V nejbližší době proběhne
Pastýřská hra - 18. 12. 2015 v 18:00 - u stromku na návsi - pastýřská hra se zpěvy
Ovarová sobota - 19. 12. 2015 ve 16:30 - u stromku na návsi - ovárek, polévka, svařák
Štědrovečerní setkání - 24. 12. 2015 ve 21:30 - u stromku na návsi - pivo, svařák, občerstvení
Turnaj ve fotbálku - 2. 1. 2016 – více informací v hospodě
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Fotky a obrázky, jak je máte rádi

Ukončení
prázdnin

Vstoupení skupiny
Made
In Garage

Svatomartinský
lampiónový
průvod
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Podzimní rybářské závody
Dne 27. 9. se uskutečnil na obecním rybníce již
7. ročník podzimních rybářských závodů pořádaný místním Spolkem rybářů. V příjemném podzimním odpoledni se závodu zúčastnilo 20
rybářů ze Zlosyně a širokého okolí. Pod dohledem
hojného počtu přihlížejících se snažili závodníci ulovit co nejvíce ryb a získat tak jednu z deseti
hodnotných rybářských i nerybářských cen. Závod
byl rozdělen na dva poločasy, mezi nimiž se všichni
stačili občerstvit gulášem, klobásami z udírny a dobrým pivem. Druhý poločas již přinesl méně úlovků,
přesto se za celý závod ulovilo 56 kusů ryb – kaprů,
karasů, bílé ryby, lín a amur.

Vítězem se stal Tomáš Váňa – 330 bodů, 2. místo
obsadil Jindřich Váňa – 320 bodů a na 3. místě
skončil Jan Kolpaský – 200 bodů. Největšího kapra
(64 cm) ulovil V. Moravec z Hostína.

Rybářské
závody
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Okénko do školky
Tento článek se bude věnovat ohlédnutí za uplynulým obdobím v životě Mateřské školy Zlosyň,
počínaje měsícem září a konče prosincem 2015.
Dá se s jistotou říci, že to bylo období nabité
akcemi, navazováním spolupráce s dalšími školkami
v okolí a dalšími organizacemi, bližším kontaktem
s rodiči a prarodiči. Na některé z akcí vzpomeneme.
Jednou z prvních byla spolupráce s Hasičským
sborem z Kralup nad Vltavou. Patří mu velký dík za
perfektní předvedení evakuace školky v případě
ohrožení požárem, kterou si děti samy vyzkoušely. Některé se trochu bály vzhledu hasičů, neboť
jejich moderní výbava vypadá jako by pocházela
z filmového plátna Star Wars a hasiči představovali Darth Vadera a Darth Sidiouse. Ovšem jak víme,
a imponuje nám to, hasiči stojí na straně dobra, což
našim dětem v plné míře dokázali. Děti si s nadšením
prohlédly techniku hasičských vozů a vyzkoušely hašení ohně hadicí (my dospělí jsme ocenili v letošním suchém září zálivku školního trávníku). A jako
nádherná tečka za celou akcí se skrze proudy vody
nad školkou objevila duha.
Na další akci nás pozvalo
Alzheimercentum s tím, že
by se děti mohly podívat
a pomazlit se s ochočenými
zvířátky v minizoo. Připravili jsme si s sebou laskominy, jablíčka a suché housky
a s očekáváním jsme vyrazili vstříc zážitkům. U bílé
budovy nás přivítal rozesmátý zlatý retrívr Oskar.
Ten byl tak nadšený, že se
mohl uvrtět a figury, které
předváděl, popíraly fyzikální zákony. Pěšinkou jsme
došli až k ohradě, kde na nás čekaly malé kozičky a
vůdce stáda kozel, spíše kozlík. Kozičky byly přítulné
a nechaly se krmit a hladit. A kozlík, ten z neznámých
důvodů útočil na paní ředitelku. Postavil se na zadní
nohy a chtěl ji vždy, když se nedívala, trknout, což se
zase moc líbilo dětem a budilo to všeobecné veselí,
neboť paní ředitelka jej rukou musela odstrkávat. Že
by docházelo ke střetu dvou vedoucích pracovníků?
Na závěr jsme si se zaměstnanci Alheimercentra slíbili,
že se zase uvidíme a na oplátku přijdeme v adventním
čase zazpívat pacientům pro radost vánoční koledy.
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V říjnu jsme se bavili při Halloweenu. Ne, že bychom
bezduše přejímali svátek, který naší zemi není vlastní;
vysvětlili jsme si, že u nás se slaví tzv. Dušičky. Ty se
odvíjejí od svátku Všech svatých a vždy 1. 11. pokládáme na hrob věnec či kytici a při zapálené svíčce
vzpomínáme na ty, kteří již mezi námi nejsou. Víte,
že mezi řadu lidových pověr a zvyků rozšířených v
Čechách patřila víra, že prý duše jednou za rok, v předvečer Dušiček, vystupují z Očistce, aby si odpočaly od
útrap? Halloween je pojat veseleji, je to anglosaský
lidový svátek, který se slaví 31. října. Děti se oblékají
do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu
s tradičním pořekadlem Trick or treat – Koledu, nebo
vám něco provedu – a koledují o sladkost. I my jsme
se oblékly do kostýmů, rodiče a prarodiče se k nám
připojili. Tancovalo se, soutěžilo se. Největší úspěch
měla soutěž rodičů, kdy jim byly zavázány oči a oni
museli hádat co „dobrého“ jim do úst vkládají jejich
děti. Pomeranč či jablko byly dobré varianty, ovšem
mletý kmín nebo sojová omáčka tatínky nepotěšily.
Byla hodnocena Nejlepší maska, Nejstrašidelnější maska, Miss sympatie maska (získala ji jedna z maminek).
Rozdávaly se odměny, pila se malinovka a kdybychom
nemuseli domů, křepčíme tam dodnes.
Ve školce také vypukl
Pyžamový den. To jsou
prostě všichni celý den
v noční košili, či ve
slušivém pyžamku a užívají si pyžamovou párty. Na
módní přehlídce se předvádějí noční úbory, velebí
se jejich střih, barva a pohodlnost a také noblesa v
nošení úboru. Musíme zde
poznamenat, že noční overal paní učitelky byl téměř
k neuvěření a paní kuchařka se honosila pohodlnou
košilkou s fešným bleděmodrým župánkem. Na závěr
se volila Pyžamová královna a Pyžamový král a byl
to vskutku krásný královský pár. A ani se nám nechtělo
z pyžam do nudného „civilu“.
A byl tu listopad a s ním zábavné vystoupení
kouzelníka, profi fotografování dětí, předvánoční
dílnička rodičů, prarodičů a dětí, vystoupení dětí
s panem Tatarem u rozsvícení zlosyňského vánočního
stromu, a také po první adventní neděli Vánoční
jarmark.
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Dílnička rodičů a prarodičů s dětmi se těšila velké
návštěvnosti a tvořilo se s fantazií, zápalem a nadšením. Vznikly tradiční i netradiční vánoční dekorace,
které jistě budou ozdobou domácností. Paní školnice
po akci musela při úklidu „přitlačit“, neboť lepidlo bylo
na stole, pod stolem i na židlích. Je divné, že nikdo
nám nezůstal ve školce přilepený na věky věků.
Na vystoupení u vánočního stromu děti pilně cvičily
vánoční koledy za laskavého a trpělivého hudebního
doprovodu pana Tatara, jemuž ještě jednou děkujeme.
A když se strom 28. listopadu rozzářil, tak je v andělském
oblečení sice s trémou, ale přece jen zazpívaly. Kdo
děti viděl, musel uznat, že byly jako andílci rozkošní.

Prosincové akce mají tradiční charakter. Čtvrtý den
prosince k nám přišel Mikuláš, Anděl a Čert,16.12. děti
vystoupily s vánočním programem v Alzheimercentru,
17. 12. se koná Vánoční besídka pro rodiče a prarodiče
a 18.12. přichází do školky Ježíšek.
Dlužno říci, že mimo výše uvedené akce je ve škole
běžný vzdělávací cyklus. Vzhledem k tomu, že děti
jsou věkově poměrně heterogenně diferencované, je
připravováno vzdělávání, jak pro předškoláky, tak pro
nejmenší. Běžný je také pobyt na školní zahradě či
vycházky do lesa nebo na hřiště. Rodiče se o týdenním dění mohou informovat na školní nástěnce, kde je
k dispozici jak ŠVP, tak zmíněné přehledy.
Školka byla v prosinci dovybavena novým nábytkem
a hračkami a skýtá dětem vše, co potřebují. Velkým
pozitivem je školní jídelna se svým různorodým jídelníčkem a velmi dobrými strávníky, neboť máme skvěle
vařící paní kuchařku.
Poděkování patří rovněž těm, kteří školku obdarovali buď finančním darem, jako rodiče dětí prostřednictvím sběru papíru, nebo věcnými dary jako pan Vích
venkovním telefonem či pan Mžik cukrovinkami.
V neposlední řadě patří velký dík panu starostovi
a zastupitelům obce Zlosyň, kteří ke školce přistupují
velmi pozitivně a vstřícně.

Na Vánoční jarmark se dlouhou dobu celá školka
připravovala, neboť pěkné výrobky měly být naší
vlajkovou lodí. Děti se školily na vánoční prodavače
a velmi vydatně nabízely vystavené zboží. A co se nabízelo? Ozdoby ze sušeného těsta, z keramiky, vánoční
věnečky, roztomilé vánoční stromečky, svícny z chvojí, svícny skleněné, andílci, vánoční hvězdy, sněžítka,
sněhuláci, ledové růže, vánoční obaly na prostírání.
A nezbylo nám skoro nic.

Na závěr použijeme slova básně:
Venku tiše nasněží,
zvony zvoní na věžích.
Nejkrásnější ze všech nocí,
chodí k lidem o Vánocích
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a jménem Mateřské školy ve Zlosyni,
dětí i zaměstnanců popřejeme všem krásné
a pohodové Vánoce a mnoho úspěchů v roce 2016.
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U vánočního stromku před hosp

A pokud jste příznivci novoročních předsevzetí, můžete začít třeba tím, že přijdete zpevnit tělo:
od listopadu probíhá 2x týdně cvičení v místní tělocvičně. Více informací Vám dá Jitka Košťálová.
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V elektronické verzi na www.zlosyn.cz nebo k dostání emailem. Příspěvky zasílejte na zlosynsky.list@seznam.cz.
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Náklad 200 ks. Zdarma! Neprošlo jazykovou úpravou. Tisk povolen pod ev. č. MK ČR E 22056  
Další informace na: www.zlosyn.cz nebo na neoficiálních stránkách obce na:
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