ZLOSYŇSKÝ

Občasník obce Zlosyň | Ročník: 2016 | Číslo: 1

Pololetí ve znamení příprav
na oslavy 700 let obce Zlosyň

Zajímá vás PROMĚNA ZLOSYNĚ?
Zúčastněte se ankety!

Str: 2

Vážení spoluobčané,
opět vychází další číslo našeho občasníku. Jsem rád, že se jeho prostřednictvím můžeme společně ohlédnout za významnými událostmi uplynulých
měsíců a také se podívat, co nás čeká v těch následujících.
Vskutku nejvýznamnějším počinem byly samozřejmě oslavy 700 let
od první písemné zmínky o naší obci. Zdánlivě nepodstatná poznámka
v deskách zemských půhonných o soudním sporu, jehož se účastnili
obyvatelé Zlussyna, je prvním dokladem o existenci naší vesnice. Pro nás
je nyní důležitým důkazem toho, že Zlussyn, později pak Zlosynie, Zlosín, Zloseyn, Zlosejn, Zlosýn a Zlosyň, se na stávajícím místě nachází
nejméně od stejného roku, kdy se narodil nejvýznamnější český panovník
Karel IV. Tuto skutečnost jsme nemohli přejít bez toho, aniž bychom vše
řádně oslavili.
Přípravy bylo nutno zahájit mnoho týdnů předem. Bez zapojení velkého
počtu dobrovolníků, kteří bez nároku na odměnu a ve svém volném čase
pracovali jak při přípravách, tak i při realizaci samotných oslav, by tento
velký den obce nebyl vůbec myslitelný. Všem jim proto velice děkuji.
Z mnoha pozitivních ohlasů usuzuji, že jsme se oslav obecního jubilea
zhostili důstojně a myslím, že na ně budeme všichni ještě dlouho vzpomínat.
Jako drobná vzpomínka by snad mohl posloužit i tento list.
Jan Krajíček
starosta
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AKTUALITY

Str. 4

• Učinili jsme další kroky k aktualizaci územního • Těm z vás, kteří jste poskytli svá telefonní čísla, již
plánu. Podařilo se na něj získat od Středočeského
přišly první SMS zprávy z našeho obecního inforkraje finanční dotaci ve výši 200 000 Kč. K jeho
mačního systému. Samozřejmě je nadále možné
podobě se teď musí vyjádřit příslušné orgány,
do systému vkládat další telefonní čísla – zájemci,
pak bude následovat jeho projednávání, přičemž
nechť se nahlásí na obecním úřadě.
k tomu veřejnému by mělo dojít v říjnu tohoto
• V nedávné době byl ukončen audit hospodaření
roku. Už teď je ale k dispozici na webu obce.
obce za rok 2015, s výsledkem bez závad.
• Jak jste jistě zaregistrovali, zahájili jsme revitalizaci sběrných míst tříděného odpadu. První už • V letošním roce jsme nezískali dotační prostředky na výstavbu plánovaného sociálního zařízení
bylo dokončeno, a to v místě U Tří Lip u domu
u multifunkčního hřiště. Vzhledem k jiným výdač. p. 154. Momentálně probíhá také úprava
jům jsme se rozhodli nefinancovat tuto stavbu
druhého stanoviště u budovy obecního úřadu,
z obecního rozpočtu a zkusíme požádat o dotaci
včetně místa určeného na bioodpad. Následně se
v příštím roce.
počítá i s úpravou místa u kulturního domu.
• Do tohoto výtisku je vložen dotazník PROMĚNA
ZLOSYNĚ. Prosíme ty z vás, kteří jej nevyplnili na
•
oslavách, aby tak učinili nyní. Vaše odpovědi nám
mohou být dobrým vodítkem pro naši další práci a
•
i vy takto můžete ovlivnit budoucí podobu obce.
Prosíme, vyplněné dotazníky vhoďte do schránky
u OÚ.
•
•
•

• Provedli jsme navýšení oplocení na multifunkčním
hřišti, aby sportovci nemuseli stále hledat své zakopnuté a zahozené míče v cizích zahradách.
• Máme zájem o dobrou prezentaci obce i na webových stránkách. Na jejich nové podobě se už
pracuje, jejich spuštění je plánováno na 1. 9. 2016.
• Také pokračujeme v přípravách na instalaci kamerového systému, s termínem uvedení do provozu
do konce letošního roku. Pro zajištění vyšší bezpečnosti bude několik kamer umístěno na vytipovaná místa v obci.
• Z důvodu zvětšujících se prasklin v obecních komunikacích jsme nechali provést jejich lokální
opravy.
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• Historické fotografie, připravené k příležitosti oslav 700 let obce, jsou ke stažení na webu.
Pamětní medaile vytvořené k této události (viz
obrázek) je možno ještě zakoupit na OÚ.

ZAŽILI JSME

Dětský maškarní karneval | 20.2.2016

Tradiční akce pro děti se opět setkala s velkým zájmem. Dorazily i některé „přespolní” děti, všechny
v překrásných kostýmech. Sál kulturního domu zaplnili spidermanové, víly i princezny. Ať už akční hrdina,
nebo pohádková postava – všichni tancovali a soutěžili. Bez ceny neodešel nikdo. Za krásné odpoledne
pro naše ratolesti děkujeme organizátorkám – Simoně Fidlerové a Hance Mžikové.

Benefiční koncert
JAZZ NIGHT

Akustické vystoupení skupiny
Druhej dotek Umplugged

| 11. 4. 2016

| 19. 3. 2016

Obec Zlosyň uspořádala zájezd na benefiční jazz Citujeme z facebooku:
night koncert do Lucerna Music Baru. Vystoupili:
Petr Kroutil Orchestra a hosté Matěj Ruppert,
Tereza Černochová a Markéta Foukalová, speciální
host Ondřej Havelka a Miss Rosie.

foto: www.petrkroutil.com
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ZAŽILI JSME

Sokolnický program s dravci a sovami | 21. 4. 2016

Do naší mateřské školy se slétli dravci – orel, výr, sokol a další, nechyběli ani noční tvorové – tedy sovy.
A přilétli na pozvání – akci totiž uspořádala naše mateřská škola. A rozhodla se o ni podělit i s ostatními.
Nakonec se jí zúčastnili nejen rodiče a prarodiče dětí, ale také senioři z Alzheimercentra, za což jsme
moc rádi. Je dobře, že děti a senioři se pravidelně setkávají, a že spolupráce mezi MŠ a Alzheimercentrem

probíhá i dál. Pro obě strany jsou
tato vzájemná poznávání velmi
obohacující.
Ti odvážnější si mohli dravce
dokonce nechat přistát na ruce.
Vše doprovodil poutavý výklad
sokolníka, pana Semeckého.

foto:

/alzheimercentrum.zlosyn

a Ladislav Kubíček
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ZAŽILI JSME

Čarodějnice | 30. 4. 2016

Na Filipojakubskou noc se jako obvykle slétly před hospodu čarodějnice…

Tradiční
Májová zábava
| 7. 5. 2016

Zájezd na muzikál
Antoinetta
| 21. 5. 2016

Fotbalový turnaj
Vagonka cup
| 21.5.2016

... a o týden později se v sále
tančilo.

Obec uspořádala zájezd do Divadla
Hybernia na jeden z nejúspěšnějších muzikálů na české scéně.

Na multifunkčním hřišti u radnice
se jako každý rok konal fotbalový
turnaj v malé kopané.

Zlosyňský list | Str. 7

ZAŽILI JSME

Dětský den a hry bez hranic ve Vojkovicích | 28. 5. 2016

Loni hostily Hry bez hranic Stáje Zlosyň na fotbalovém hřišti u nás ve Zlosyni, letos se klání, která už sedm
let přispívají k utužování vztahů mezi obcemi Vojkovice, Dřínov, Hostín, Újezdec a právě Zlosyň, přesunula
do Vojkovic. Akci otevřel dětský den, následovaly zábavné úkoly a soutěže pro šest týmů. Zlosyň postavila
hned dva týmy – zlosyňské stáje se umístily čtvrté, náš druhý tým sice skončil až na samém chvostu, ale
lepší čestně prohrát než hanebně vynechat. :-) Z vítězství se radoval tým Újezdce, následovaný Hostínem
u Vojkovic. Bronzovou pozici obsadil Dřínov, právě tam se legendární Hry bez hranic přesunou příští rok.

foto: http://www.denik.cz/stredocesky-kraj/tymy-z-peti-vesnic-na-melnicku-bojovaly-v-recesistickych-soutezich-20160601.html
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NA RYBY!

9. ročník jarních rybářských závodů | 24. 4. 2016

Místní Spolek rybářů Zlosyň uspořádal dne 24. 4. na obecním rybníce 9. ročník jarních rybářských závodů, kterých
se zúčastnilo 19 rybářů ze Zlosyně a okolí. Závodníci se snažili za 5 a půl hodiny ulovit co nejvíce ryb a získat tak
jednu z pěkných cen. Během přestávky se všichni občerstvili a nabrali nové síly do druhého poločasu. Ten tradičně
přinesl méně úlovků, ale body přesto na úlovkových lístcích stále přibývaly. Za celý závod se ulovilo 75 kusů ryb.
S počtem 539 bodů zvítězil Petr Cihelka ze Dřínova, 2. místo obsadil Jindřich Váňa z Prahy
s 525 body, na 3. místě skončil Jan Koudelka z Veltrus se 434 body.
Největší rybu, kapra 66 cm, ulovil Tomáš Brzobohatý.

Další akcí byl 8. ročník dětských rybářských závodů, které se konaly v neděli 22. 5. Závodníků dorazilo rekordních 42, opravdu ze širokého okolí, od Lešan po Chlumín. Závodilo se ve dvou kategoriích se střídavými úspěchy.
Někteří chytili svou první rybu v životě, ti zkušenější přelstili ryb více a probojovali se na stupně vítězů. V každé
kategorii získalo věcnou cenu prvních pět dětí. Balíček sladkostí od sponzorů a občerstvení zdarma po celou dobu
závodů dostali všichni účastníci.
Pořadí kategorie starší: 1. Jan Jiskra z Lešan – 96 bodů; 2. Emma Dammers ze Zlosyně – 87 bodů;
3. Václav Koudelka z Veltrus – 72 bodů.
Pořadí kategorie mladší: 1. Martin Šindler ze Zlosyně – 129 bodů; 2. Martin Homolka ze Zlosyně
– 64 bodů; 3. Matyáš Kolouch z Veltrus – 45 bodů. Největší rybu, kapra 52 cm, ulovil Jan Jiskra.
Již teď se těšíme na jubilejní 10. ročník jarních závodů dospělých i následující rybářské závody našich nejmenších.
    
                 Za Spolek rybářů Zlosyň Tomáš Váňa, předseda spolku
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MŠ ZLOSYŇ

Jak šel čas v mateřské škole | Pavlína Linhartová
Při pohledu na kalendář by se chtělo spolu s mistrem
zazpívat: „Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho, ani vy...“
Pocitově je to chvilka, mžik, kdy jsme vás informovali
o dění v naší mateřské škole, a ono, světe div se, to
bylo v prosinci.
Dělo se u nás něco? Dělo, protože jak říká v roli krále
Julius Satinský v pohádce Tři veteráni: „Kdyby se nic
nedělo, nebyly by dějiny.“ Tak tedy něco málo z „dějin“
naší mateřinky.

•

Leden
S lítostí a slzou v oku jsme na rozloučenou zamávali
vánočním svátkům a s plnou lednovou vervou jsme
se vrhli na přípravu návštěvy České televize. Abychom
se „nebáli“ v autobusu, pozvali jsme děti z MŠ ve Vojkovicích a děti ze ZŠ v Nelahozevsi. Paní kuchařka
obětavě napekla obrovskou krabici čokoládových
sušenek a vyrazilo se. Praha nás přivítala šedivě
nevlídně, Kavčí hory byly celé zahalené do deště, což
nám pramálo vadilo, neboť jsme byli velmi natěšení. Na
cestu labyrintem sálů a natáčecích studií jsme dostali
milého průvodce, jenž nás zasvětil do historie České
televize, promítl nám pohádku. Větší děti nechal zahrát
si na moderátory a kameramany (paní učitelky zjistily,
kolik kilogramů kamera dokáže přidat...). Menší děti si
vyzkoušely kostýmy známé z pohádek a paní učitelka
Fialková se nám převtělila buď do role jezerní královny,
nebo rytířky, neboť měla na hlavě obrovský chochol.
Nadšení vzbudili Jů a Hele, všechny děti si chtěly
pohladit jejich barevné kožíšky. Zážitkem bylo natáčení
Kouzelné školky. Na vlastní oči jsme viděli Františka
a dědečka! Pan režisér na nás dělal: „Psssss“. Ale když
František zavolal: „ahóój!“, neudrželi jsme se a halasně
odpověděli: „ahóój!“. Režisér se kupodivu nezlobil,
zasmál se a řekl: „Necháme to tam“. A tak jsme navždy
součástí natáčení Kouzelné školky dne 11. 1. 2016.

•

Únor
Co je charakteristické pro únor? Masopust. Roky
polozapomenutý svátek, ke kterému se v mnoha obcích
a městech vrací. Masopust, Fašank, Voračky či Karneval je svátek, který nastává po svátku Tří králů, ale jeho
konec je závislý na datu Velikonoc, zpravidla končí od
poloviny února do počátku března. Vrcholí posledním
čtvrtkem tohoto období, zvaným Tučný čtvrtek, spojeným se zabijačkou a hostinou. Konají se různé rituální
úkony, průvody masek, scénické výstupy a končí
taneční zábavou. Název karneval je synonymem
masopustu (z italského carnevale) - „maso pryč“.
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Náš masopustní průvod vedl medvěd a kůň. V průvodu
šel policajt, kočka, smrtka, voják, mochomůrka, pochod
byl doprovázen zvukem bubínků, tamburínek a veselým
zpěvem. Jeho cílem byl Obecní úřad. Zazpívali a zatančili
jsme panu starostovi Krajíčkovi a vysloužily si sladkou
odměnu. Návrat masopustního průvodu do školky byl
urychlen tím, že vojákovi spadly kalhoty a medvěd se
počůral.
V únoru byly zahájeny kurzy plavání, na něž jsme do
Kralup nad Vltavou, vždy ve čtvrtek, jezdili společně
s Mateřskou školou ve Veltrusech. Někdy se stalo, že
maminky a i tatínci doma zapomněli dětem plavky. To
byl údiv a potom úprk. Stalo se také, že auto stíhalo autobus. Zprvu se některé děti vody bály, ale postupně se
všem v bazénu líbilo a své zážitky nadšeně vyprávěly
„prckům“, kteří zůstali ve školce.

•

Březen
„Březen, za kamna vlezem...“, abychom se nemuseli zimou třást, důsledně jsme vynesli ze vsi Moranu. Drželi
jsme se ve svém počínání tradice a vyrobili si postavu
Smrtky v bílém oblečení s šátkem na hlavě. Naučili jsme
se básničky a pokřiky: „Morano, Morano, ze vsi, jaro
do vsi“ a nabodnutou na kůl jsme ji odnesli za hranice
vesnice a zahodili ji do příkopu. Cestou zpět jsme si,
také dle tradice, natrhali líta, lítíčka, což jsou větvičky,
jež symbolizují jaro a které se mají ozdobit pentličkami
a vajíčky.
Líta jsme ozdobili společně s rodiči a prarodiči ve
Velikonoční dílničce. Opět se tvořilo s invencí, zápalem
a nadšením. Větvičky byly opentličkované a plné
barevných vajíček a účastníci si je šťastně zapatlaní
odnesli domů.
Pro velký úspěch s vánočním vystoupením zpívajících
andílků nás požádali v Alzheimercentru o vystoupení
k Mezinárodnímu dni žen. Takové výzvě jsme nemohli
odolat. Ostatně umíme řadu básniček i písniček, takže
přidat taneček nebyl problém. Vystoupení se povedlo
a my jsme si mimo dobrého pocitu z poctivého výkonu
odnesli za odměnu s sebou domů linecké koláčky
a lízátka.
Velikonoce nás v letošním roce překvapily časným
datem, takže příprava Velikonočního jarmarku se nesla
v rytmu kvapíku. Ve školce se odehrávala vajíčková,
zajíčková, kuřátková, perníčková, slepičková, ovečková
a další tématicky zaměřená tvořivá výtvarná a rukodělná smršť. Zrodil se strom Zlosyňský Motýlovník, na
kterém se pohupovaly desítky pestrých motýlků. Osení

nás nezradilo a vyrašilo do přijatelné výšky a krásy. Vše
bylo připraveno na den D – Velikonoční jarmark. Rodiče
a přátelé školky nás nezklamali a pořídili si domů z naší
nabídky pro slavnostní velikonoční výzdobu téměř vše,
co jsme vyrobili. Uf, oddechli jsme si – klaplo to!

ingredience vám prozradíme. Můžete si je sehnat
a nápoj připravit na příští pálení čarodějnic. Ovšem
za to, co to s vámi udělá, neručíme...

•

Na odlehlém místě, nejlépe na návrší či kopci si
založte ohniště. Nad oheň do velkého kotle dejte
vařit vodu a do ní postupně naházejte, dle
Jakuba Bílka: 10 kopřiv
Šimona Šetlíka: 4 šípky
Elišky Mžikové, Mikuláše Rollera a Jakuba Fidlera:
lžíce nebo hromady máty
Veroniky Podskalské: sedmero bylin
Lukáše Šetlíka: vývar z kamenů
Tobiáše Morgana: 20 slimáků
Samuela Moravce: 30 mrtvých netopýrů
Elišky Hrádkové: špinavé nehty
Markéty Mištové: drcené šnečí ulity
Viléma Jiřího Žížaly: písek
Václava Kubery: kapku mléka
Elišky Novotné: trochu kozích bobků
Františka Klejny: džusík
Nikol Blažkové: pavučinku
Dominika Kaisera: hamburger
Viktorie Víchové: polévku
Matyáše Prokopa: medíček
Za mumlání tajuplných zaříkávadel vše důkladně
povařte, promíchejte, nalijte do pohárů a vypijte.

Duben
V dubnu se jeden den proměnila školka v místnost
plnou modelek a modelů. Česaly se vlasy, oblékaly
krásné šaty. Pohyby dětí byly klidnější a obvyklý skok
či běh se měnil v ladnou chůzi s cílem uchovat si hezký
vzhled pro pana fotografa. Nejprve vznikla hromadná
fotografie na památku školního roku 2015/16. Potom
se fotografovali předškoláci, kteří se koncem června
s naší školkou budou loučit a 1. září je vstupem do
1. třídy čeká velká životní změna. Nakonec pan fotograf
pořídil foto každému dítěti. Bylo zvláštní, jak andělsky
líbezně se děti najednou dokáží tvářit.
Na tento den jsme se všichni těšili. Tušili jsme, že to
bude velký zážitek, a chtěli jsme se o něj podělit, takže
jsme na odpolední Sokolnický program dravců pozvali rodiče, prarodiče, všechny ze Zlosyně a naše milé
babičky a dědečky z Alzheimercentra. A naše očekávání
nebyla zklamána. Dravci byli krásní. Orel, výr, sokol,
sova a další nám spolu se sokolníkem panem Ondřejem
Semeckým předvedli, co všechno umí. Sami jsme si
vyzkoušeli, jaké to je, když nám na ruce přistane dravec.
Tajil se nám dech, když nad našimi hlavami majestátně
letěl mohutný orel a přistál na střeše souseda, pana
hajného... Z poutavého výkladu jsme se dozvěděli
zajímavé věci. Například o sokolovi, který se na svou
kořist, především ptáky, vrhá z velké výšky a útočí
svými pařáty. Při střemhlavém letu dosahuje rychlosti
až 300 km/h. Náraz v této rychlosti by byl nebezpečný
i pro něj, takže míří spíše na křídlo než na tělo své
oběti. Ačkoli program trval téměř hodinu, bylo nám
líto, že končí. Panu Semeckému a jeho dravcům jsme
poděkovali dlouhým a vřelým potleskem.
V dubnu vydáním Mokrého vysvědčení skončily kurzy
plavání. Někteří účastníci již umí splývat, jiní obdrželi
žabičku a někteří uplavou celých dlouhých 15 metrů.
27. 4. se konal ve školce zápis nových dětí. Na památku
na tento den jsme dětem vyrobili čtyřlístky, které jsou
symbolem naší školky a připravily sladkosti, aby se jim
u nás líbilo. Dosavadní vyšší poměr kluků bude asi pro
školní rok 2016/17 vyrovnán, neboť k zápisu vyjma
jedno chlapečka přišly samé krásné a šikovné holčičky.
Nejrezolutnější byla Janička, která nahlédla do třídy
a stručně vyjádřila svůj názor: „Ci zůstat“. Na první
dobrou to potěší...
Poslední akcí dubna byly soutěže v čarodějnických
hávech. Létalo se na koštěti, plnily se čarodějnické úkoly, povídalo se o tom, proč každý rok stavíme hranice
a upalujeme na nich čarodějnice. Důvody jsou historické
- ohně jako ochrana před zlými silami a zároveň očista
plameny. Rovněž se připravoval návod na lektvar, jehož
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Čarodějnický lektvar malých zlosyňských čarodějek
a čarodějů:

Zážitek budete mít jistojistě nevšední a možná
i poslední ve vašem životě.

•

Květen
V květnu jsme prožili Marcipánové odpoledne, Týden
s Karlem IV., Přehlídku hasičské techniky a Kloboučkový
den.

•

Červen
Měsíc červen začal akcí Oslava dne dětí. Pokračoval
vystoupením na oslavách 700 let založení Zlosyně,
ke kterému jsme složili slavnostní básničku.
16. 6. 2016 (mystické datum…) se konala akce Tajuplná
noční školka. 27. 6. školní výlet do ZOO Praha a 29. 6.
2016 Loučení s předškoláky.

•

Červenec
Poslední akcí ve školním roce 2015/2016 bude 15. 7.
2016 „Zamykání školky“, pásmo her a soutěží.
Nashledanou někdy příště, nad dalšími „dějinami“ naší
školky.
Autorka je ředitelkou Mateřské školy ve Zlosyni.

OSLAVY 700 LET
OBCE ZLOSYŇ
Velký den malé obce | 4. 6. 2016
Oslavy tohoto velkého dne jsme zahájili již v 10 hodin
dopoledne, a sice zábavou a soutěžemi pro naše
nejmenší. Zahradu obecního úřadu i přilehlou komunikaci a také multifunkční hřiště zaplnily jednotlivá
stanoviště, kde si děti mohly vyzkoušet svoji zručnost
a postřeh. Pokud se jim podařilo těžké úkoly splnit,
mohly si odnést malé dárky. Děti byly ovšem šikovné
všechny, takže žádné s prázdnou neodešlo. Navíc
dostaly od hasičů nadílku mýdlové pěny pro případ,
že se včera nestihly umýt. Přes počáteční problémy
s technikou byl nakonec kopec pěny pořádný a děti
vypadaly jako praví pěnoví sněhuláci. Kromě toho si
mohly zadovádět v nafukovacím skákacím hradu,
který se po skončení dětského programu u obecního
úřadu přestěhoval k hospodě, aby i tam měly děti
možnost skotačit.
Během odpoledne se pak na pódiu střídala jedna kapela
za druhou. Žánr střídal žánr a každý si přišel na své.
A kdo jiný by měl slavnosti odstartovat, než rodák Standa
Tatar, jehož rodina se hudbě věnuje už 120 let. Spolu
s ním vystoupil král české dechovky, nestárnoucí Josef
Zíma. Po tomto asi hodinovém vystoupení obdržel
Standa Tatar a další významný zlosyňský rodák, hokejista Martin Chabada z rukou starosty Jana Krajíčka
medaile obce Zlosyň za příkladnou reprezentaci obce.

Krásné vystoupení si na oslavy obce připravily také
naše děti z mateřské školy. Pod taktovkou paní
učitelky Jany Fialkové zazpívaly několik připravených
písniček a na závěr svého vystoupení přidaly přání pro
nás pro všechny – obyvatele Zlosyně. Rozhodně stojí
za to si ho připomenout.
Dneska tady stojíme, se Zlosyní slavíme.
Sedmset let je dlouhá doba, uteklo to jako voda.
Mějte se tu všichni rádi, buďte dobří kamarádi.
To vám přeje naše školka, každý kluk a každá holka.
Pak přišla ke slovu country a westernová hudba, v
podání skupiny Veterán Western, která navodila
příjemnou sobotní atmosféru. Zazněly písně Michala
Tučného, Honzy Vyčítala a jiných známých hudebníků.
Do Ameriky 60. let nás přenesla rock´n´rollová kapela
The Fribbles. Její vystoupení bylo plné energie a dobré
nálady a mělo velký ohlas publika.
V podobném duchu se neslo i další vystoupení skupiny
Petr Kroutil Orchestra, v čele se snad nejznámějším
zlosejňákem a skvělým muzikantem Petrem Kroutilem.
Ten se prezentoval jako už tradičně skvělou muzikou,
ale zároveň se výborně zhostil i role moderátora celého
odpoledního a večerního programu. Perfektně připravený nás seznamoval s vystupujícími kapelami i s perličkami z historie obce.
Poté mohli všichni sledovat dynamické vystoupení
kytarového mága Daniho Párátka Robinsona
z Los Angeles. Hrálo se zuby, jazykem, s kytarou za
hlavou i za zády. Publikum bylo nadšené, takže i muzikant si po koncertě pochvaloval skvělou atmosféru.
Zpět do Čech jsme se vrátili s kapelou Elán Revival
z Litvínova. Během vystoupení zazněly známé i méně
známé písně Elánů.
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Prostor před posledním vystoupením večera vyplnil
slavnostní ohňostroj, který byl odpalován z prostoru za autobusovou zastávkou. Několik minut trvající
světelná show nádherně orámovala celodenní oslavy.
Domů se ale ještě rozhodně nešlo. Zlatý hřeb večera byl
ještě před námi.
Údernická jednotka Děda Mládek Illegal Band sice
hrála v tento den již svůj třetí koncert, únava ale na
muzikantech rozhodně nebyla znát. Naopak – svým
energií nabitým vystoupením dostali do varu i účastníky slavností. Zatímco lavičky ve stanech zely prázdnotou, plácek před pódiem se velmi slušně zaplnil
– zpívalo se i tancovalo. Skupina poctila všechny
přítomné obvyklými hity, tedy zlidovělými písněmi Ivana
Mládka, ale zazněla třeba i klasická Dylanovka Knockin‘
on Heaven‘s Door. Po vystoupení „Illegálů“ následoval
bouřlivý potlesk.

Slavností se zúčastnilo odhadem 500 návštěvníků,
kteří mohli využít i další doprovodný program - v kulturním domě byla volně přístupná výstava dobových
fotografií, u rybníka byla přistavena hasičská
technika s možností vyzkoušení, v přestávce mezi
vystoupeními jsme shlédli i ohňovou show a samozřejmě nechybělo ani občerstvení a stánek se suvenýry,
který nabízel i keramické pamětní medaile, vyrobené právě pro tuto speciální událost.
Závěrem je potřeba vyzdvihnout práci všech, kteří se
na přípravách i realizaci oslav podíleli a vězte, že jich
nebylo málo. Rozhodně jejich pomoc nebyla samozřejmá. Jen díky nim bylo možné oslavy zorganizovat,
navíc v takové podobě, že na ně můžeme ještě dlouho
vzpomínat. A v neposlední řadě patří velký dík i vám
všem, kteří jste si oslavy nenechali ujít.

Pojďme si tedy připomenout, jak vypadaly naše oslavy ve fotografiích
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foto z oslav: Josef Bock (Dřínov) a Pavel Keller (Zlosyň)

Přejeme vám krásné prázdniny!
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