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MISTŘI!!!
Více na str. 6

foto: Jana Gröhová

Vážení spoluobčané,
Vážení přátelé,
po zhruba půl roce vás opět zdravím jménem svým i jménem zastupitelstva obce prostřednictvím Zlosyňského listu. Chci se s vámi podělit o to, co
se od posledního vydání podařilo posunout o kus dál. Některé úkoly jsou
během na dlouhou trať a přestože nám zbývá do komunálních voleb už
jen rok, chceme se pokusit dotáhnout je do zdárného konce. Kromě toho
se dnes dozvíte, jak funguje naše čistička odpadních vod, co prožily děti ve
školce a také se dočtete o tom, že máme v naší obci mistry světa. No dobrá,
tak tedy regionu.
Závěrem chci všem školákům popřát pěkné prázdniny, ať během nich
načerpají nové síly a energii, než znovu v září usednou do školních lavic.
A vám všem klidné prožití vašich dovolených.
Jan Krajíček
starosta

ZA VODOU

Dnes už jsou běžnou součástí většiny měst a obcí. Ve velkých sídlech jsou nutností, ale za posledních dvacet
let se i díky dotacím podařilo vybudovat je také v těch menších, Zlosyň nevyjímaje. Řeč je o čistírnách odpadních vod. Pracují nepřetržitě a téměř bezobslužně, na jejich chod je ale třeba dohlížet. O tom, jak funguje
obecní čistírna, jsme mluvili s jedním z jejích správců, panem Františkem Kotkem.
pokračování na str. 13
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AKTUALITY
Pro lepší informovanost a otevřenost obecního úřadu a zejména pro ty z vás, kteří neměli příležitost účastnit se veřejných jednání zastupitelstva, uvádíme níže přehled některých činností, kterými
se zástupci obce zabývají mimo zajištění běžného chodu obce.
• Byl reklamován povrch multifunkčního hřiště. Úpravu
provede firma J.I.H. sportovní stavby v rámci záruky.
• Zpracování vyjádření k záměru stavby oplocení
pozemku p. č. 78/3 u autobusové zastávky, jehož majitelem je pan Gajdoš. Předmětem stavby je plot z drátěného pletiva napnutého na ocelových sloupcích. Výška oplocení se předpokládá
150 cm. Vjezd na pozemek bude zabezpečen vraty
o šíři 5 m na místě doposud používaného vjezdu ze silnice III/24211. Celková délka oplocení má
být cca 300 m. Obec z důvodu možného zhoršení
rozhledových poměrů na přilehlých křižovatkách
požadovala v rámci provolacího procesu dopracovat
rozhledovou studii a doložit vyjádření Dopravního

Už brzy má být tato travní plocha oplocena majitelem.
Tak se ještě podívejte, jak hezky vypadá svět bez plotů...
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inspektorátu ke stavbě oplocení. Jelikož tyto požadavky byly splněny, stavební úřad Veltrusy stavbu
povolil. V současné době zvažujeme podání odvolání
proti tomuto povolení k nadřízenému orgánu místně
příslušného stavebního úřadu.
• Původní rozsah navrhovaných stavebních úprav
přechodu přes krajskou silnici III/24211 byl kvůli
nesouhlasu některých dotčených osob zredukován
na zvýraznění stávajícího přechodu pro chodce se
současným osazením radarů měřících rychlost vozidel projíždějících od Úžic a od Vojkovic. Z důvodu
bezpečnosti zároveň přidáme k zastávkám 2 lampy
veřejného osvětlení. V současnosti jsou poptávány
firmy, které jsou schopny tyto úpravy provést.

Z OBCE
• Proběhlo spuštění nových webových stránek obce.
V současné době se pracuje na grafické úpravě
a aktualizaci textových částí týkajících se základních geografických a demografických údajů o obci
a rovněž informací o historii obce.

• Architekt rozpracoval návrh na úpravu veřejného
prostoru před kulturním domem. V současnosti
vypracovává detailní návrh, který obsahuje dětské
herní prvky a centrální objekt zvaný Amfiteatr.
První terénní úpravy by se měly začít realizovat již
v průběhu července.
• Byl zpracován návrh řešení odtoku dešťové vody
u domů č. p. 142 a č. p. 117. Bude vybudován žlab,
kterým se tekoucí voda svede slepou ulicí směrem
k Alzheimercentru do propustku. V současnosti je
zadána poptávka na tyto práce.

• Faktury za stočné budou doručovány během srpna do
schránek a můžete zaplatit na úřadě nebo převodem.

• Před několika týdny proběhlo veřejné projednání
územního plánu obce. V červenci pak byly vyhodnoceny a vypořádány námitky, které byly na tomto
projednání vzneseny. Další postup probíhá v rámci
standardních lhůt určených pro schvalování územního
plánu.

ŠUŠKÁ SE...

Nemůžeme sice prozrazovat,
co přesně znamená tato fotografie, ale většina z vás už
možná tuší. Jak nám bylo
sděleno samotným panem
Ladislavem Dvorským, brzy
se prý chystá jeho povýšení
do hodnosti ženáče. Co na to
říká budoucí nevěsta Monika
Martíšková, zatím nevíme.
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ŠPEJCHAR

• Z důvodu stále se zhoršujícího stavu špejcharu bylo
vyvoláno místní šetření, které provedli zástupci
stavebního úřadu spolu se zástupci obce a majitelkou špejcharu. Z obavy o bezpečnost kolemjdoucích
a kolemjedoucích bylo dohodnuto, že majitelka špejcharu vyhotoví aktuální statický posudek a provede
do 30. 6. 2017 zabezpečení objektu. Na místě měla
instalovat stavební pletivo ve vzdálenosti 2 m od objektu, objekt označit výstražnými tabulkami “Zákaz
vstupu“ a dále provést zabezpečení střešních říms
lávkami, které budou sloužit k zachycení případných
odpadajících částí omítky, cihel a střešních tašek.
Vzhledem k tomu, že poslední podmínka, dohodnutá
na místním šetření, nebyla splněna, byla zahájena komunikace se stavebním úřadem ve věci dalšího postupu. Martina Hofmanová ze Stavebního úřadu Veltrusy
zašle majitelce dopis s žádostí o odborné písemné
vyjádření, proč lávky nejdou na objekt umístit a bude
po ní vyžadovat jiné alternativní řešení.
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A NEŠVAR

Pojďme si připomenout některá pravidla, která bychom měli všichni dodržovat, aby se nám žilo líp. Na pomoc
si můžeme vzít pár řádků z obecní vyhlášky.
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ZLOSYŇ,
č. 1/2005 o veřejném pořádku, opatření k jeho
zabezpečení a čistotě v obci:
1) Na veřejných prostranstvích v obci se (s výjimkou
odst. 3) zakazuje volný pohyb psů a jiných zvířat. Toto
pravidlo se nevztahuje na pohyb psů osob (chovatelů),
oprávněných v katastru obce vykonávat právo myslivosti,
mimo zastavěnou část obce.
2) Na veřejných prostranstvích v zastavěných částech
obce je možno vodit psy pouze na vodítku.
3) Prostorem pro volné pobíhání psů se určuje fotbalové
hřiště v obci Zlosyň u lesa.
A vida! Jeden pejsek se nemohl dočkat svatebního
obřadu, tak si přirajzoval pěkně na volno a dokonce
bez páníčka. :-)
Volně pobíhající psi jsou jedním z nejčastějších
prohřešků, s kterými se na nás obracejí spoluobčané.
Apelujeme proto na všechny majitele a prosíme vás,
abyste měli svoje miláčky vždycky pod kontrolou.

Téměř stále také řešíme nedisciplinovanost občanů při nakládání s odpadem. Stává se, že kontejner je poloprázdný
a přesto jsou papírové kartony, plechy nebo plasty odkládány vedle na zem. Pochopte, prosím, že prostředí kolem
kontejnerů není odložištěm nepotřebných věcí. Postarejte se vždy o to, aby váš odpad skončil v kontejneru a nikoli
na zemi v jeho okolí. Místa pro odkládání odpadu jsou z důvodu ochrany obecního majetku pod kamerovým dohledem - věříme tedy, že ti, kterých se to týká, se příště do kontejnerů trefí, a všem ostatním, kteří udržují v obci
pořádek, velmi děkujeme!
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ŠAMPIONI

Povltavské hry | 10. 6. 2017

Sláva vítězům!
Famózního výsledku dosáhl TEAM ZLOSYŇ v letošním
ročníku Povltavských her, konaných na hřišti pořádajícího
týmu v Dřínově. Ve čtyřech z pěti disciplín dosáhl na
první místo, což ve výsledku znamenalo celkový triumf.
A to nebylo zdaleka všechno, bronz vybojoval náš druhý
tým - Stáje Zlosyň!
Kapitán týmu Pavlík Košťál: „10. 6. jsme se zúčastnili
Povltavských her bez hranic, které se tentokrát konaly
ve Dřínově. Startovalo 5 týmů a to TEAM Zlosyň, Stáje
Zlosyň, Dřínov, Újezdec a Hostín. Vítězný tým zabodoval
ve složení Tomáš Sop, Filip Sukovatý, Jaroslav Šatan,
Simona Dančáková, Adéla Jiranová, Barbora Kosová,
Ondřej Packa, Honza Kolpaský a Jiří Kopta. Dominovali
jsme ve 4 disciplínách z 5 a jasně jsme brali celkově první
místo. To jsme získali z5 po 5 letech a příští rok se proto
můžete těšit ze soutěží na domácí půdě.“
Všem týmům velký respekt, našim borcům sláva!
Za fotografie děkujeme Janě Gröhové
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BERETE SI?

V první polovině roku se dařilo také svatbám. Své Ano si v Kulturním domě Zlosyň řekli hned dva zdejší páry.
Časně na jaře si vyměnili prstýnky Katka Hálová a David Kaiser, těsně před koncem jara pak Marcela Skalská
a Milan Voslář. Oběma novomanželským dvojicím přejeme hodně štěstí na společné cestě životem!

Svatba Katky a Davida | 31. 3. 2017

Svatba Marcely a Milana | 17. 6. 2017
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ZAŽILI JSME

Taneční zábava

Dětská party

Pálení čarodejnic

11. 3. 2017

11. 3. 2017

30. 4. 2017

Zveme vás na tradiční setkání před KD Zlosyň.
Buřty pro děti zdarma, oheň a pivo zajištěny!
Pořádá obec Zlosyň

Májová veselice

Den dětí

Za kulturou

6. 5. 2017

4. 6. 2017 - více vedle

11. 6. 2017

ZÁJEZD DO DIVADLA
4. 6. 2017
10:00 zahájení
11:45 ukončení
soutěží
12:00 bublinková
show
13:00 hasiči
Co:

spousta zábavy,
výher a občerstvení
Kde: hřiště Obecního úřadu zlosyň

Zlosejnská májka
ležící, spící
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Obec Zlosyň pořádá zájezd na divadelní představení

VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM,
KDYŽ TEČE VODA

Hrají: Petr Nárožný, Jiří Ptáčník, Dana Morávková/Eva Janoušková,
Václav Vydra, Naďa Konvalinková, Libuše Švormová
Divadlo U HASIČŮ, Římská 45, Praha 2

Neděle 11. 6. 2017 od 19:00 hod
Odjezd: 17:15 ze Zlosyně od kapličky
Cena vstupenky 205,- Kč (v ceně vstupenky je zahrnuta doprava).
Vstupenku je možno zakoupit v úředních hodinách na OU (Po, Čt 17:00 – 19:00)

ZAŽILI JSME

Den dětí | 4. 6. 2017

První červnová neděle patřila Dětskému dni. Dospělí využili příležitosti k posezení a povídání, děti si tentokrát
nejvíce užily překvapení v podobě bublinové show a následné čvachtání v pěně. Akci jako vždy perfektně
zorganizovaly Simona Fidlerová, Hanka Mžiková a jejich skvělý tým ve složení Leona, Naďa, Dominik,
Renata, Míša a další. Velkým dílem přispěli také Milan Voslář, Hasiči Dřínov a starosta Honza Krajíček.
A přestože to od začátku vypadalo na déšť, akce opět klapla na výbornou!
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NA RYBY

Rybářské závody jaro 2017 | 22. 4. 2017 • 18. 6. 2017

Dne 22. dubna se na místním rybníce uskutečnil jubilejní 10. ročník rybářských závodů pořádaných Spolkem rybářů
Zlosyň. Závodníků a závodnic bylo celkem 21. Ulovili celkem 41 kusů ryb. Loňské vítězství obhájil pan Lukáš Kropáček
se ziskem 400 bodů, druhé místo obsadil pan Jindřich Váňa se 110 body a třetí místo pan Karel Macal se 100 body.
Největší rybu – kapra 52 cm dlouhého – ulovil Lukáš Kropáček. Všichni účastníci se po skončení závodu rozešli domů
s pocitem příjemně stráveného odpoledne ve společnosti kamarádů a známých.
8. ročník dětských rybářských závodů se konal v neděli 18. června. Zúčastnilo se jich aktivně 17 dětí s podporou rodičů
či dalších rodinných příslušníků. Počasí nám všem přálo a i ryby se nechaly přemluvit k tomu, aby ochutnaly, co jim děti nabízely
dobrého na háčku. Nejvíce se osvědčili červíci, žížaly a houska. Mladí rybáři a rybářky ulovili celkem 17 kaprů, 9 karasů, 5 línů,
4 plotice, 2 okouny a 1 perlína. Dohromady 38 ryb o celkové délce 1 244 cm.
V kategorii starších, která byla
poznamenána velmi slabou účastí,
zvítězil Martin Valenta s 91 body
před Eliškou Polákovou, která
měla 70 bodů.
Výsledky kategorie mladší:
1. místo: Štěpán Šetlík 255 bodů,
+ největší ulovená ryba - kapr 60 cm
2. místo: Petr Kettner 226 bodů
3. místo: Ondra Macal 192 bodů
4. místo: Ema Jarešová 142 bodů
5. místo: Láďa Dvorský 139 bodů
Vítězové si po zásluze vybrali
z pěkných rybářských cen a všichni
účastníci závodu obdrželi balíček
s drobnými dárky a sladkostmi.
Děkujeme za podporu paní Jitce
Janíčkové z místního obchodu a
panu Luboši Kinclovi z hospůdky,
kteří jako každý rok přispěli sponzorským darem pro děti.
Za Spolek rybářů Zlosyň
Tomáš Váňa
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ZA VODOU
dokončení ze str. 3
Zlosyňská čistírna je v provozu již deset let. Za tu dobu
dokázala zpracovat 270 000 m3 odpadních vod, což
odpovídá průměrné denní spotřebě na obyvatele asi 150
litrů vody. Odpadní vody jsou přiváděny gravitační kanalizací, která je v dolní části obce doplněna o kanalizaci
tlakovou.
„Voda z domácností se nejdřívě dostává do nátokové
šachty, kde proběhne mechanické čištění. Zde jsou zachyceny hrubé nečistoty a tuky, které by mohly bránit následujícím čistícím procesům.“

výškový rozdíl 40 m. Kvalita vypouštěné vody je čtyřikrát
do roka kontrolována v laboratoři. Aby všechno fungovalo
jak má, jsou občas zapotřebí technické zásahy – například
od letošního ledna byly na čističce provedeny servisní
práce za přibližně 74 000 Kč.
Přestože většinu procesů zvládne čistička bez lidské
pomoci, na vše technologie nestačí. Je třeba dohlédnout na to, jestli všechny fáze čištění probíhají správně.
A o to se v naší obci skvěle starají pánové František Kotek
a Miroslav Stibal, kterým tímto srdečně děkujeme.

František Kotek ukazuje
nátokovou šachtu

V denitrifikační nádrži
se voda zbavuje dusičnanů

V drtičce jsou mechanické
nečistoty rozemlety na drť

V biologickém reaktoru hlubokém 6 m
odvedou největší část práce bakterie

„Dalším stupněm čištění je denitrifikace, tedy odbourávání
dusíkatého znečištění“, vysvětluje správce zlosyňské
čistírny František Kotek. Odtud jsou vody čerpány do
hlavní části čistírny nazývané biologický reaktor. V nádrži
o objemu asi 180 m3 je mikroorganismy odstraněna většina znečištění. A František Kotek dodává: „Nutnou podmínkou pro biologické čištění je také přísun kyslíku, proto je nádrž provzdušňována dmychadly. Častá kontrola
procesů probíhajících v biologickém reaktoru je nezbytná.“
V případě ztráty aktivních bakterií, například vlivem
nestandardně vysokých přítoků odpadních vod, je nutné
bakterie doplnit. Ty se získávají z jiných ČOV.
Přebytečný kal, produkovaný při bakteriálním procesu,
je odváděn do kalové jímky a čas od času odvážen do
spalovny v Kralupech. Vyčištěná voda je pak čerpána
potrubím přes hřbet Dřínovského kopce do 3 km vzdáleného potoka Černávka a při své cestě musí překonat
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A zde vidíte, co čistička
dokáže. Ze vstupní suroviny
nevábného vzhledu a složení
vznikne zcela čistá voda,
kterou vracíme přírodě
do jejího koloběhu.

MŠ ZLOSYŇ

Mateřské škole Zlosyň | Pavlína Linhartová
Jaký byl školní rok 2016/2017?

Různorodý. Hezký. Náročný. Smutný. Nadějný.
Pojďme si říci PROČ...

Proč byl školní rok 2016/2017 hezký?

Povedla se celá řada akcí, soutěží, her, výletů. V září jsme uspořádali Odemykání školky a Zahradní slavnost, na které se při
soutěžích a hlavně v obchůdku se sladkostmi a hračkami bavily
děti. Maminky soutěžily o nejchutnější buchtu, koláč či dort, které
vlastoručně upekly, tatínkové o nejlépe opečený špekáček. Bylo
zahájeno Adaptační období pro nově přijaté děti. „Školička“ pro
předškoláky. Veselé pískání na flétničku.
Zahájení kurzů anglického jazyka se odehrálo v měsíci říjnu, stejně
jako Trick or treat (Koledu, nebo vám něco provedu) – Halloween
pro děti, rodiče a prarodiče.
Listopad byl zahájen fotografováním dětí ve vánočním duchu.
Pokračoval workshopem rodičů, prarodičů a dětí s tématem
„Těšíme se na VÁNOCE“, kdy si všichni vyrobili pěkné ozdoby
na vánoční stromeček. Děti se učily dopravní výchovu, a to na
simulovaných dopravních situacích za použití velkých, dálkově
ovládaných modelů aut různých typů – nákladních, policejních,
sanitek, apod. Také pilně nacvičovaly vánoční koledy a básničky
a vystoupily s nimi v andělském hávu první adventní neděli při
rozsvícení zlosyňského vánočního stromu. Doprovázel je cinkot
zvonečků a potlesk dojatých rodičů. Rodičům se splnilo přání
a jejich děti se staly jednou v roce sladkými andílky...
Mikulášská nadílka odstartovala nejkrásnější měsíc v roce – prosinec. Přišel Mikuláš a Čert, který měl knihu hříchů. Ovšem, světe div
se, žádné dítě nezlobilo. Přiznal se jen jeden, a shodou okolností
se jmenoval Mikuláš. Děti měly tak zažité a natrénované vánoční
koledy, že si jiné básničky a písničky nevybavily a obě nadpřirozené
bytosti vyslechly snad všechny. Kdyby si jedna holčička nevzpomněla na „Žába leze do bezu, já tam za ní polezu“, bylo to vše
trochu dudlajdá monotématické. Nikdo se čerta nebál a všichni si
odnesly domů jak pěkný zážitek, tak sladký balíček. Další akcí byla
Vánoční besídka pro rodiče a prarodiče, vystoupení dětí pro seniory
v Alzheimercentru ve Zlosyni s vánočními koledami, vánoční
výstava pro rodiče, prarodiče a veřejnost. Školkový prosinec
uzavřela akce nejsladší, a to Ježíškova vánoční nadílka. Děti pod
stromečkem našly velkou kopu nových hraček a některé se jim líbily
tak, že si je tajně odnesly domů. Po čtrnácti dnech se k nám vrátil
Olaf, ale dva modří poníci s vlající hřívou dodnes cválají mimo školku
v některé z domácností...
Odpočatí, přejedení a hojně obdarovaní jsme se sešli po vánočních
svátcích a hned 5. ledna k nám přijelo divadlo s představením
Cirkus na kolečkách. Byl tam lev, který utekl ze zoologické zahrady,
a pustila ho turistka, která mu pomohla hledat synáčka, který
vystupoval v cirkuse na Letné, ale jak to dopadlo, to vám neprozradíme. Povíme vám jen, že se nám to moc líbilo. Smáli jsme se,
křičeli, někteří plakali, protože se lva báli. Napovídali jsme a pomáhali najít malé lvíče, a nakonec jsme tleskali a tleskali a tleskali.
Den s mojí hračkou byl fajn den, protože si děti mohly přinést nejoblíbenější hračku, kterou doma mají. Ale musely ji ostatním dětem
představit, říci co umí, či jak si s ní hrají. Sešla se tam auta, dinosauři, panenky, plyšáci atd.
V únoru si děti oblékly plavky, nasadily gumové čepice, brýle do
vody a začaly se učit plavat v kralupském bazénu, neboť byly
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zahájeny kurzy plavání. Úžasný byl Masopust – pochod masek
obcí se zpěvem a tancem – II. ročník. Masky se sešly velkolepé. Byl
tam medvěd, slepička, kočka, zajíc, kůň a také ženich s nevěstou.
Ženich byl velmi mužný, měl cylindr, černý vous a kotlety a byla to
paní učitelka Fialková. Když vstoupila do třídy, děti jí nepoznaly.
Jedno z dětí se rozplakalo a další šlo a prostě na ni několikrát plivlo...
Tak dokonalá maska to byla! Nevěsta byla paní školnice Bušková.
Ve vlasech orchideje, nabírané šaty – sama něha. Průvod vyšel ze
školky, obešel vesnici a za zvuku národních písní, bubínků, tamburínek dorazil za panem starostou Krajíčkem na obecní úřad.
Pan starosta děti odměnil bonbóny a trochu v rozpacích oddal
nesourodou dvojici snoubenců, kteří se posléze stali manželi
Čtyřlístkovými. Mezitím ve školce paní ředitelka a paní kuchařka
připravily svatební tabuli, před školkou smetáček, lopatku a střepy.
Nevěsta je zametla, ženich ji přenesl přes práh a usedli
ke svatební tabuli, kde tradičně pojedli knedlíčkovou polévku.
Nevěsta potřísnila ženichovi sváteční zelené sako, neboť se mu
v novomanželském rozrušení netrefila do úst. Děti se velkolepě
bavily a ostatní rovněž.
Brrr, to je pořád zima, říkaly si děti, a tak si každé udělalo malou
Moranu, společně byla vytvořena velká, a na počátku března
vyšel ze školky slavnostní průvod k Vynášení Morany, vládkyně
zimy. Děti jí odnesly za hranice obce Zlosyň a tím symbolicky zimu
vyhnaly a pozvaly do vsi jaro. Jarní motivy se projevily i na pracích
ve Velikonoční dílničce dětí a rodičů. Barvila se vajíčka, zdobily
větvičky, lepila přáníčka s jarními kytičkami. Tématem výuky ve
školce také bylo „Příroda se probouzí,“ byly zahájeny zahradní práce
a založen školní záhon. Den s mojí knihou byl dnem čtenářským.

Každý přinesl knížku, kterou má nejraději, pověděl o ní ostatním
a kousek z ní paní učitelky dětem četly. A jaká byla nejkrásnější?
Přece ta moje!
Duben otevřela Velikonoční výstava prací a výrobků pro rodiče,
prarodiče a veřejnost. Opět se profesionálně fotografovalo, na
památku pro rodiče a prarodiče a věru některé děti byly velmi in,
zlaté boty, barvy tón v tónu, květiny ve vlasech. Ale především
byly roztomilé.

Pomlázku s hledáním ukrytých vajíček na zahradě zhatilo deštivé
počasí, a tak kluci vyšupali holky ve třídě, všichni dostali koledu
a všichni uměli několik velikonočních básniček. Hody, hody se nakonec povedly navzdory úkladům přírody. Ta ovšem opět plačtivě
řádila při oslavách Čarodějnic, kdy se tématické hry a soutěže
v maskách čarodějů a čarodějnic měly odehrávat na školní
zahradě, ale s úspěchem se přesunuly pod střechu. Slavnostně
byly ukončeny kurzy plavání. A dubnu nebyl ještě konec, protože
do školky zavítalo divadlo a Slůně Balú. Bylo malé, rozkošné,
popletené a děti s ním všechna jeho trápení prožívaly a fandily mu.
Spadla opona a divadlu a dubnu byl zvonec – nebo konec?!
V květnu byl uspořádán Den otevřených dveří s výstavou dětských
prací a také zápis nových dětí do MŠ, o který byl velký zájem.
Odehrála se I. zlosyňská olympiáda. Soutěžilo se v kategoriích
a v disciplínách běh, skok do dálky a hod míčkem. Úplně se nepovedl Zlosyňský slavík, neboť záměrem bylo, aby zpívala celá rodina,
ovšem odhodlala se jedna jediná hrdinská maminka. Děti zpívaly
a odnesly si diplom a malou odměnu. Na konci měsíce se jelo za
zvířátky a za africkými bubny do Zelčína. Konečně svítilo sluníčko,
zvířátka byla pěkná, koně, na kterých děti jezdily, klidní, africké
bubny měly úžasný zvuk a palačinka k obědu dobrou chuť. Nálada
byla skvělá a nikomu se nechtělo domů.
1. červen celý patří dětem, neboť slaví svůj svátek. Oslava Dne
dětí se povedla, soutěžilo se za zlosyňskou měnu v hodu míčkem,
přenášení vody, kuželkách, jízdě na autíčkách apod. A hlavně se
nakupovalo v obchůdku. To dilema, co si koupit a neprohloupit!
Sponky do vlasů či gumičky nebo sladké preclíčky, pexeso či Twix
nebo radši fix? Nakonec každý do připraveného kornoutu nakoupil
ke své spokojenosti a chlubil se svým nákupem ostatním. Tajuplná
noc v MŠ byla zahájena hledáním pokladu, pokračovala opékáním
buřtíků u ohně a vyvrcholila svíčkovým pochodem kolem školy.
Postele ke spaní byly sestaveny do tvaru slunečního kruhu, chvíli
se povídalo a rychle se tvrdě usnulo a spalo až do rána. Jen paní
učitelky, paní kuchařka a paní školnice byly ráno trochu hrbaté a
šišaté z toho spaní na zemi. Děti moc bavila ukázka kynologického
výcviku; hledání předmětů, hořící dům a dovádění v hasičské pěně
při akci dobrovolných hasičů ze Dřínova. Ještě jednou děkujeme!
A bylo tady Loučení s předškoláky a Zamykání školky: besídka,

jsme se zajeli podívat do Technománie, která byla pod střechou
a nakonec jsme v pláštěnkách navštívili i dinosaury. Byli obrovští,
kývali hlavami, ocasy, vyluzovali ukrutný řev a líbili se nám.
Byli jsme ve 3D kině a ve zdraví jsme všechno přežili a den
si vrchovatě užili.

pasování na školáky panem starostou Krajíčkem. Tekly slzy, vzpomínalo se, povídalo a loučilo.
Červen uzavřel celodenní výlet do DinoParku a zoologické zahrady
v Plzni. A příroda nás opět zradila. V sérii za sebou jdoucích dnů, kdy
byla atakována třicetistupňová hranice vedra, se našel jeden, ve
kterém se odehrávala potopa světa a to byl den, kdy jsme vyrazili
do Plzně. Nejprve kapalo, potom pršelo a nakonec autobus zaplavovaly provazce vody. Ovšem nám to náladu nezkazilo, operativně

Neboť „Máte krásnou školku a byla by škoda, kdyby pro nedostatek
dětí jednou nebyla“.
Závěrem rekapitulace školního roku bych ráda poděkovala všem
zaměstnancům mateřské školy za výbornou práci konanou často
nad rámec povinností. Za dobré nápady, za entuziasmus a výdrž.
Rovněž děkuji panu starostovi a zastupitelům za dobré podmínky,
které školce vytvářejí. Všem přeji krásné letní dny plné pěkných
zážitků a odpočinku a těším se na shledanou v září!
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Proč byl školní rok 2016/2017 náročný?!

Mnoho dětí bylo nových a především malých. Věkové rozpětí dětí
se pohybovalo od 2,5 roku do 7 let. Velmi náročné bylo adaptační
období, a to pro všechny zúčastněné. Pro děti, rodiče i pedagogy.
Poměrně dlouho si několik dětí zvykalo na odloučení od rodičů,
rytmus školky a střídání pedagogů. Náročné je rovněž dětem připravit program tak, aby jim byl věkově blízký, nepracovat frontálně,
ale skupinově. Pracovat s předškoláky a připravovat je na vstup
do školy, zároveň vyhovět dětem mladším a k tomu bavit
a opatrovat ty nejmenší. Naplňovat podmínky inkluze a podpůrných opatření, kdy je potřeba vybraným dětem věnovat zvýšenou pozornost. Není to vždy lehké, neboť na dvacetpět dětí je ve
směně jeden pedagog. Ale po všech peripetiích lze konstatovat,
že většina dětí si ve školce zvykla a chodí k nám ráda, a úkoly
kladené školním vzdělávacím plánem byly naplněny.

Proč byl školní rok 2016/2017 smutný?!

Loučili se s námi předškoláci, kteří s námi byli tři roky. Vzhledem k
délce života školky, která byla otevřena 1. září 2013, lze říci, že s
námi byli podstatnou část jejího života. Viděli jsme je, když ve třech
letech přišli, jak se v čase měnili, nabývali sebevědomí, rozvíjeli se a
s hrdostí můžeme říci, že jsou připraveni na vstup do školy.
Přejeme jim z celého srdce, aby uspěli a byli šťastní.

Proč byl školní rok 2016/2017 nadějný?!

16. května 2017 přišlo k zápisu 22 dětí. Odcházelo 6 předškoláků
a 6 přespolních dětí. Bylo nutné přijmout 12 dětí z 22 zájemců.
Kapacita školky byla naplněna a její život bude pokračovat.
Jen si lze postesknout, že by mohlo být více dětí zlosyňských, což
je podprahovou informací pro zodpovědné mladé zlosyňské páry.
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