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Vážení spoluobčané,
po několika měsících vás opět zdravím prostřednictvím našeho
listu a jsem rád, že se s vámi mohu podělit o aktuální dění v naší
obci. Rádi bychom vám na tomto místě prezentovali některé
kroky, které jsme v uplynulém čase vykonali, a přidáme i několik
informací o našich dalších plánech. Snad vás také potěší krátký fotografický přehled kulturních událostí uplynulých několika
měsíců.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se během celého roku
jakýmkoli způsobem zasloužili o chod naší obce, ať už to bylo
organizování kulturních či sportovních akcí, údržba zeleně či
technické záležitosti nezbytné pro běžný chod obce.
Nezbývá, než nám všem popřát nevšední svátky vánoční a do
nového roku hodně pohody a zdraví.
Jan Krajíček
starosta

Bylo by milým překvapením, kdyby byly letošní Vánoce bílé. Dočkáme se?
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AKTUALITY

• V listopadu letošního roku opět proběhlo
provedla rychlou opravu havarijního stavu, ale
přezkoumání hospodaření obce. Audit ani
k tomu, aby byl jeho stav alespoň trochu repretentokrát nenalezl žádné nedostatky. Na první
zentativní, má špejchar ještě hodně daleko.
pohled možná pro někoho nepříliš podstatná informace, závěr této kontroly ale vždy poskytne • Jedním ze závěrů zmíněného statického
posudku bylo doporučení k omezení těžkovhled do hospodaření obce a také ukáže, jak obec
tonážní dopravy na krajské silnici vedoucí
vynakládá veřejné prostředky. V případě zájmu je
ze Zlosyně do Úžic, neboť těžká nákladní
zpráva o vykonání auditu k nahlédnutí na OÚ.
auta při průjezdu kolem špejcharu ještě
• Již dříve jsme vás informovali o plánované
více poškozují jeho stav. Pro zamezení vjezdu
instalaci kamerového systému, který má
nákladních vozidel na tuto komunikaci se vyslosloužit k zajištění bezpečnosti občanů, jejich mavila rovněž petice občanů, která se stala jedním
jetku i majetku obce. Tyto kamery již byly v prosz podkladů pro naše další jednání s úřady v této
torách obce nainstalovány a věříme, že napomověci. O postupu obecního zastupitelstva ve věci:
hou k ochraně obce před různými nenechavci.
„Instalace dopravního značení - omezení jízdy
nákladních vozidel nad 10 tun po pozemní ko• Dokončují se práce na nových internetomunikaci č. III/24211 v obci Zlosyň“ vydáváme
vých stánkách obce. Pro dobrou prezentaci
následující prohlášení:
obce a rychlé předávání informací je dobrý web
„Na základě iniciativy občanů obec zahájila jednání
v dnešní době nezbytný. Ke spuštění dojde během
s dotčenými orgány státní správy ve věci obnovení
několika týdnů, na vaše ohlasy, případně náměty
značení omezující průjezd vozidel s tonáží nad
ke zlepšení se již teď těšíme.
10 t po krajské komunikaci procházející obcí. Obec
obdržela stanovisko Krajského ředitelství policie
Středočeského kraje v dopise ze dne 14.11.2016,
ve kterém byl náš požadavek zamítnut s argumentem, že situace je řešena instalací značení
s nejvyšší povolenou rychlostí 30 km v hodině.
Zastupitelé obce se s tímto stanoviskem neztotožňují a budou se obracet na další orgány
výkonu státní správy, které jsou kompetentní při
posuzování požadavku našich občanů. V tisku
a na jednáních zastupitelstva budeme průběžně
informovat o výsledcích naší iniciativy.“
• Celková kapacita mateřské školy, která je
25 dětí, byla i pro tento školní rok naplněna.
• I přes to, že obecní dominanta, barokní
Doufejme, že tomu tak bude i v dalších letech,
špejchar, bohužel není ve vlastnictví obce,
a to i přes to, že brzy dojde k otevření dětské
snažíme se s jeho majitelkou komuskupiny v Alzheimercentru Zlosyň. Mateřská
nikovat a motivovat ji k urychlení jeho
škola bude během vánočních prázdnin v době od
oprav. V současné době je stav špejcha22. 12. do 30. 12. uzavřena.
ru tak špatný, že jsme byli nuceni nechat vyhotovit statický posudek, neboť docházelo • Co se týká rozpadajícího se povrchu mulk opadání zdiva a střešní krytiny a tím k ohrožení
tifunkčního hřiště, po jednání se zhotovichodců i projíždějících vozidel. Na jeho základě
telem bylo dohodnuto provedení opravy.
jsme vyzvali majitelku ke sjednání nápravy. Ta sice
K té dojde na jaře 2017, tedy ještě v záruční lhůtě.
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Z OBCE

• Jistě si někteří z vás všimli, že došlo
k výměně několika lamp veřejného osvětlení, kterou si vyžádal jejich špatný technický stav. Jejich výměna bohužel nebyla levná.
Náklady za čtyři kusy těchto lamp se vyšplhaly
až na 170 000 Kč. V následujícím roce budeme
pokračovat ve výměně dalších kusů.

rodinných domů, čímž se dále zvýší intenzita dopravy. Zmíněné parkoviště se realizuje
z důvodu zlepšení průjezdu tímto místem;

- zajištění větší bezpečnosti přechodu pro
chodce u autobusové zastávky (osvětlení
přechodu, doplnění dopravního značení).
• Aktuální využívání tělocvičny je následující:
Úterý, 19:00 – cvičení na velkých míčích
Středa, 19:00 – pilates
Čtvrtek, 10:00 – cvičení pro matky s dětmi
Čtvrtek, 19:00 – aerobic
Máte-li zájem, přidejte se a přijďte se také
pohnout!

• MÍSTNÍ POPLATKY NA ROK 2017

• U těch z vás, kteří jste se na nás obrátili
s požadavkem na revizi kotle na tuhá paliva, proběhne tato revize dne 5. 1. 2017.
• Rovněž vás chceme informovat o plánovaných investicích pro rok 2017. Rádi bychom
realizovali zejména:
- zázemí multifunkčního hřiště. Pro tento
objekt bude požádáno o poskytnutí účelové
dotace. V případě, že s žádostí neuspějeme,
postavíme objekt za obecní peníze;

Poplatek za svoz odpadů:
200,- Kč na osobu/1 rok
splatnost poplatku 28. 2. 2017
Poplatky ze psa:
100,- Kč za prvního psa
150,- Kč za druhého a každého dalšího psa
splatnost poplatku 28. 2. 2017
Stočné pro rok 2017
29,- Kč za 1 m3
cena stočného pro zúčtovací období
07/2016 – 06/2017

- parkové úpravy v obci, zejména před kultur- • Zvažujeme opětovné zprovoznění obecní
knihovny. Kdo by měl zájem ji využívat, ať
ním domem a u pomníku padlých;
vyplní kupon, který je součástí tohoto vydání,
- postupnou nezbytnou výměnu dalších lamp
a vhodí ho do poštovní schránky na OÚ.
veřejného osvětlení;
- parkoviště pro několik osobních vozů napro- • Dovolujeme si dále upozornit na platnost
vyhlášky obce Zlosyň, která zakazuje volné
ti Týlům. Stavba byla zahájena již v listopobíhání psů a ukládá majitelům psů povinpadu 2016, dokončena bude v následujícím
nost zajistit, aby psi neznečišťovali veřejné
roce. Po schválení nového územního plánu
prostranství.
pravděpodobně dojde k výstavbě dalších
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ZAŽILI JSME

Ukončení prázdnin | 3. 9. 2016

Senátní a krajské volby
|

7.-8. a 14.-15. října 2016

Stejně jako v mnoha dalších obcích i u nás se konaly
senátní a krajské volby. Děkujeme volební komisi za
bezproblémový průběh voleb!

Veřejná zkouška
Original Vintage Orchestra
| 16. 10. 2016
V říjnu jsme také měli vzácnou příležitost stát se
diváky veřejné zkoušky nového big bandu zlosejnského hudebníka Petra Kroutila. Muzikanti hráli
jako o život, frontman předvedl show jak z Gatsbyho
a my jsme se skvěle bavili. Díky OVO!
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ZAŽILI JSME

Halloween party | 31. 10. 016

Desátý měsíc byl na události vůbec dost bohatý. Tak například poslední den října se slétla malá strašidla
a jejich rodičové do kulturáku, aby si všichni společně zatančili a zasoutěžili v těch nejstrašidelnějších soutěžích.
O skvělý program se postaraly Simona Fidlerová a Hanka Mžiková, kvalitní zvuk zajistil Jirka Kadaňka.
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ZAŽILI JSME

Taneční zábava

Lampionový průvod

Večer s P. Rychlým

05. 11. 2016

11. 11. 2016 - více dole

28. 11. 2016

ZÁJEZD DO DIVADLA
Obec Zlosyň pořádá zájezd na činohru

Techtle mechtle
Hrají: Petr Rychlý, Iva Pazderková, Martina Randová, Václav Svoboda, David Hák

Divadlo Na Fidlovačce
Křesomyslova 625, Praha 4

Pondělí 28. 11. 2016 od 19:30 hod
Odjezd: 17:30 hod ze Zlosyně od kapličky
Cena vstupenky 200,- Kč (v ceně vstupenky je zahrnuta doprava).
Vstupenku je možno zakoupit v úředních hodinách na OÚ ((PO, ČT 17:00 - 19:00))

Průvod Svatého Lampióna | 11. 11. 2016
Svatý Martin nám dal letos pořádně zabrat. Nejenže mu utekl kůň, takže dorazil po vlastních, ale seslal na
nás taky pořádnou zimu! My jsme se však nedali a průvod jsme si užili - jakoby se nechumelilo.
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ZAŽILI JSME

Dámský klub Frekvence Středa | 30. 11. 2016

Dne 30. listopadu se naše seniorky opět sešly ve zlosejnské hospůdce a udělaly si tradiční posezení při
kávě a dortu. Probraly život ze všech stran, pobavily se o vnoučatech a zasmály se veselým historkám,
o které není nouze ani v takovémto dámském kolektivu. Přejeme všem pevné zdraví a ještě hodně akcí
v podobně pohodovém duchu.

Pro naše milé seniorky sepsal Bořek Ševčík veršované přání
Jsou to mámy, babičky a prababičky,
scházejí se pravidelně pospolu.
před nedávnem ještě rozpustilé,
Za všechny přejem‘ krásné, klidné Vánoce
krásné holčičky,
a hlavně, děvčata, žádné choroby a nemoce.
spojují je kremrole a chlebíčky.
Děkujeme za krásnou tradici
Mají grácii, nadhled, pokoru,
to Vám přeje obec i z radnice chasníci!

Mistrovství Zlosejna v uměleckém tenise | 10. 09. 2016
Skupina hecujících se borců z Dřínova a Zlosejna se tak dlouho hecovala,
až uspořádala prestižní tenisový turnaj na hřišti u radnice. Vítězství
si odnesla dvojice Milan Kroupa-Tomáš Dvořák a proslýchá se, že pan
Milan se s vítězným pohárem mazlil až do dlouhého rána.
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NA RYBY!

Rybářské závody podzim 2016 | 15. 10. 2016

Místní Spolek rybářů Zlosyň uspořádal dne 15. 10. na obecním rybníce 8. ročník podzimních
rybářských závodů, kterých se zúčastnilo 16 rybářů. Za 5 hodin ulovili 32 ryb, což je podstatně méně
než v předchozích ročnících. Alespoň, že počasí závodníkům přálo. Vítr nefoukal a pár kapek deště spadlo
v čase přestávky, kdy se všichni posilňovali do druhé části závodu.
S počtem 500 bodů přesvědčivě zvítězil Lukáš Kropáček ze Dřínova, na 2. místě skončil
Jaroslav Kaminský z Frýdštejna se 170 body, 3. místo obsadil Jindřich Váňa z Prahy se 150 body.
Ten získal také cenu za největší ulovenou rybu, kapra 62 cm.

Všichni účastníci, i když třeba nechytili ani šupinu, byli po skončení závodů spokojeni, neboť hlavní cíl
závodů byl splněn. Sejít se a pobavit se. Již teď se těšíme na jubilejní 10. ročník jarních rybářských závodů
pořádaných naším spolkem rybářů ze Zlosýna.
				
		
Za Spolek rybářů Zlosyň Tomáš Váňa, předseda spolku
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MŠ ZLOSYŇ

Ohlédnutí za rokem 2016 v Mateřské škole Zlosyň | Pavlína Linhartová
Za několik dnů se rozloučíme s rokem 2016. Vzpomeneme-li na dny minulé, můžeme konstatovat, že se nám ve
školce podařilo několik pěkných akcí.
Probudila se zahrada, neboť byla osázena stromy, které
ve dnech horka, za nějaký čas, dětem poskytnou pro jejich
hry žádoucí stín. Oplocení školky bylo zastíněno zelenou
rohoží a skýtá větší soukromí jak dětem, tak sousedům, a
je zábranou proti větru a prachu. Záhony okolo budovy na
jaře i v létě jsou pastvou pro oči pestrobarevností květin a
zdrojem poučení o rostlinné říši pro děti. Plánujeme rekultivaci trávníku, aby se z drnovité podoby proměnil v trávník
takřka anglického typu. Změnu doznalo i prostředí před
školkou. Trojice vaigelií zdobí svými oranžovými květy
prostor pod okny a záhony před budovou byly osázeny
řadou buxusů, jež mají za úkol vytvořit živý plot zachycující
prach z ulice. Bohužel, mezi buxusy jsme museli umístit
kameny, aby nám auta nevjížděla „až do školky“. Nezřídka
v záhonech nalezneme neuklizený psí exkrement. Nic proti
pejskům. Ovšem proti jejich pánům máme mnoho. Některé
z buxusů se již z vydatných spršek moči nevzpamatují,
žloutnou a budou muset být nahrazeny novými.
Školka byla v roce 2016 vybavena novými hračkami
a drobným materiálem. Došlo k několika opravám a vše
prošlo řádnými revizemi. Do školky chodí dvacetpět dětí.
Odešlo jedenáct dětí a přijato bylo rovněž jedenáct dětí.
Máme sedm předškoláků a převážnou většinu malých dětí.
Čtyřleté děti jsou u nás tři, tříletých dětí máme čtrnáct
a jedno dítě je ve věku dva roky a pět měsíců. Takovéto
věkové složení dětí klade velké nároky na přípravy pedagogů, kteří musí při denní činnosti věnovat pozornost
třem věkovým kategoriím. O to složitější práce je, že na
dvacetpět dětí je každá z učitelek ve své směně na vše
sama. Vzhledem k výše prezentovanému věku dětí bylo
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pro všechny zúčastněné náročné adaptační období, kdy
některé z dětí nesly velmi těžce odloučení od maminky
a domácího prostředí.
Počátek školního roku 2016/2017 byl zahájen akcí
Odemykání školky se zahradní slavností, kdy pro děti
byly připraveny soutěže s odměnami, pro všechny sladký
a ovocný raut a kdo měl chuť na pěkně opečený špekáček,
dostalo se mu ho také. Poslední den v září vypuklo Veselé
pískání na flétničky, které bude probíhat po celý školní rok. V říjnu začala angličtina a děti i rodiče se pobavili
v maskách na Halloweenu. V listopadu k nám přijely velké
modely aut na dálkové ovládání a spolu s nimi jsme se
učili dopravní a ekologickou výchovu. Na památku pro
rodiče a prarodiče jsme se slavnostně oblečení a učesaní
vyfotografovali. Setkali jsme se s maminkami, tatínky,
babičkami a dědečky na vánoční dílničce, kde jsme si
společně ozdobili perníčky upečené paní kuchařkou
a vyrobili vánoční dekorace. Pilně jsme cvičili vánoční
koledy a básničky, abychom s nimi, za zvuku zvonečků
v andělském oblečení se svatozáří, vystoupili na slavnostním Rozsvícení vánočního stromu ve Zlosyni. V prosinci jsme ještě absolvovali Mikulášskou nadílku, tvorbu
výrobků na Vánoční jarmark, pilování básniček a koled
na Vánoční besídku. Rok 2016 bude ve školce ukončen
21. 12. Ježíškovou vánoční nadílkou.
Závěrem je nutné poděkovat zaměstnancům mateřské
školy za obětavou práci, jež konají s radostí a entuziasmem
nad rámec svých povinností a zřizovateli, obci Zlosyň za
vstřícný přístup k mateřské škole. Všem občanům Zlosyně přejí děti i zaměstnanci mateřské školy krásné
prožití vánočních svátků a mnoho štěstí v roce 2017.
Bc. Pavlína Linhartová
ředitelka Mateřské školy Zlosyň

Zveme vás na
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24.12. ve 21:30
odou

U vánočního stromku před hosp
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