ZLOSYŇSKÝ

Občasník obce Zlosyň | Ročník: 2017 | Číslo: 2

Více na str. 6

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ VÁNOCE!
foto: Jana Gröhová

Milí spoluobčané,
už se stalo tradicí, že vás touto cestou zdravíme těsně před začátkem
vánočních svátků. Ohlížíme se za událostmi končícího roku a předesíláme naše
plány a výzvy do roku nového. Jistě neušlo vaší pozornosti, že se nám podařilo
zahájit revitalizaci prostranství před kulturním domem tak, aby bylo možné
ho využívat při různých setkáních, slavnostech a akcích v příštích letech.
K úplnému cíli je sice ještě daleko, chybí osadit lavice a vsadit speciální prvek
do centra Amfiteátru. Pak přijde na řadu přesun kontejnerů a jejich umístění
za dřevěnou konstrukci, podobnou té u křižovatky Pod lipami. Ale nebude to
trvat dlouho a střed naší vesnice dostane zcela novou podobu. Věříme, že se
tam všichni budeme rádi při různých příležitostech setkávat, a že si na nově
vybudovaném hřišti budou rády hrát i naše děti.
Už v minulém čísle jsme zahájili představování lidí, bez jejichž práce a nasazení
by se nám v obci nežilo tak jako teď. Tentokrát jsme zpovídali obecní údržbáře.
Dozvíte se, co všechno jejich práce obnáší, jak je náročná a co je na ní baví.
V souvislosti s tím mi dovolte poděkovat všem, kteří se často i opakovaně
zapojují do práce pro nás pro všechny, přinášejí nápady a podněty a pomáhají
s organizací akcí nebo s úpravou obecních prostranství. Jejich práce si vážíme
a rozhodně ji nebereme jako samozřejmost.
Úplně závěrem bych vám všem chtěl za celé zastupitelstvo popřát klidné
prožití předvánočního času a hlavně pohodové a klidné prožití vánočních
svátků v kruhu vašich nejbližších.
						Jan Krajíček, starosta

Tuto pozvánku
jste si velmi oblíbili.
Štědrovečerní
setkání
se proto
koná i letos!
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U vánočního stromku před hosp
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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.
• V záruční době proběhla první část oprav povrchu
multifunkčního hřiště, kdy byly nahrazeny nejvíce
poškozené části novými. Termín druhé části oprav byl
z důvodu problematické komunikace se zhotovitelem
hřiště přesunut na jaro 2018.

• Poplatek za svoz odpadů: 200,- Kč na osobu
a rok se splatností do 28. 2. 2018;
• Poplatky za psa: 100,- Kč za prvního psa,
150,- Kč za druhého a každého dalšího
se splatností do 28. 2. 2018;

• Při zpracování studie na úpravu stávajícího
přechodu pro chodce u autobusové zastávky bylo
z důvodu zajištění souladu se stavebními normami
nutno zapracovat snížení délky tohoto přechodu.
Toto zkrácení má za následek posunutí přilehlého
chodníku. Je ale potřeba dotčený pozemek odkoupit,
v současné době je ale v exekuci. Z tohoto důvodu se
realizace úprav přechodu přesouvá na rok 2018.

• Architekt zpracoval projekt na vybudování zázemí
na multifunkčním hřišti. To bude vybaveno toaletami, skladem, kuchyňkou a velkou pergolou s posezením. Projednání na stavebním úřadě a realizace
stavby se předpokládá v první polovině roku 2018.

• Místní poplatky na rok 2018 zůstávají stejné jako
v předešlém roce:

• Dne 30. 11. 2017 byl na veřejné schůzi schválen
územní plán, který vstupuje v platnost 18. 12. 2017.

• Cena stočného: 29,- Kč/1 m3 pro období
07/2017 – 06/2018.

Takto vypadá budoucí zázemí hřiště na projektové dokumentaci
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Z OBCE

• Tělocvična v budově obecního úřadu má rekonstruované toalety a je vytápěna. Mimo časy, kdy
zde probíhá pravidelný sportovní program je možné
tělocvičnu využívat i individuálně!

• Důležité informace o událostech v obci zasíláme
prostřednictvím sms, kde je zatím zaregistrováno
cca 100 tel. čísel. Další čísla je stále možno nahlásit!
• Úprava zeleně a prořezávání stromů na veřejných
prostranstvích probíhá standardně v době vegetačního klidu, tedy mezi 1. 11. a 31. 3.
• Dne 14. 12. 2018 byl na veřejné schůzi zastupitelstva schválen rozpočet na rok 2018 a zároveň
dlouhodobý rozpočtový rámec na období do roku
2020. Rozpočet na příští rok bude schodkový, tzn.
rozdíl mezi výdaji a příjmy obce je 1,7 mil. Kč. Schodek bude kryt z úspor minulých let. Stav účtu obce je
k dnešnímu datu cca 9 mil. Kč. Investiční výdaje v roce
2018 jsou plánovány ve výši 2,6 mil. Kč. Ty budou
využity na stavbu zázemí na multifunkčním hřišti,
úpravu přechodu pro chodce, radary na měření rychlosti automobilů projíždějících od Úžic a Vojkovic,
výměnu nevyhovujících lamp veřejného osvětlení,
opravu rozhlasu, dokončení amfiteátru, na stavbu
nového přístřešku pro kontejnery u KD, dokončení
parkoviště u Týlů, opravy komunikací a úpravu odvedení dešťové vody ve slepé ulici u čp. 117.

• V polovině letošního roku bylo rozhodnuto o úpravě plochy před kulturním domem. Návrh místa, které
nejvíce využíváme při společenských událostech, zpracoval zkušený architekt. Celé dílo pojmenoval Amfiteátr.
Realizace se vinou výběru nespolehlivé stavební firmy neúměrně protahovala, takže bylo třeba najít firmu jinou,
která by celé dílo dokončila. Finální práce, jako je osazení celého amfiteátru dubovými sedáky, osetí přilehlého
prostoru trávou a především umístění středového kovového prvku, budou provedeny v příštím roce. Malou
předpremiéru si nový Amfiteátr zažil 2. prosince při slavnostním rozsvícení vánočního stromku.
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VOLBY

Volby do Poslanecké sněmovny
konané ve dnech 20. 10. - 21. 10. 2017

Volby prezidenta republiky
12. –13. ledna 2018 a 26. a 27. ledna 2018

V obci Zlosyň se voleb zúčastnilo 228 z 374 oprávněných voličů. Na výsledky se můžete podívat v přiložené
tabulce. Za hladký průběh voleb děkujeme naší volební
komisi.

Na webových stránkách volby.cz je nově zveřejněn
registr kandidátů pro volbu prezidenta republiky, jejíž
první kolo se koná ve dnech 12. a 13. ledna 2018,
případné druhé kolo pak ve dnech 26. a 27. ledna 2018.
Zaregistrováno bylo 9 kandidátů. Není mezi nimi žádná žena. Průměrný věk kandidátů je 62,4 let. Nejstaršímu kandidátovi je 74 a nejmladšímu 41 let.
Všichni kandidáti mají vysokoškolské vzdělání. Sedm
z devíti kandidátů má trvalé bydliště v Praze.
Tři kandidáty navrhli do volby občané, další tři byli
navrženi senátory a rovněž tři pak prostřednictvím
poslanců. Většina kandidátů je bez politické příslušnosti.
Převzato z www.czso.cz a www.volby.cz

JAK SE U NÁS HLASOVALO
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OSLAVENCI

Zdravím obyvatele naší krásné vísky. Mám pro vás pár pozitivních zpráviček – jak jinak v předvánočním čase. Hned ta první je zvlášť milá, záviděníhodná a řekl bych, že i trochu delikatesní.

Manželé Kymplovi oslavili 60 let společného soužití,
tedy diamantovou svatbu. Navíc ženich má na krku
90 let – moc pěkné, že? Ale nevěsta, milá dáma s nadhledem, grácií, vitalitou a elegancí, stále výborně vládne
kuchyni. Co se vaření týká, její dršťkovka se škvarkovými plackami je božská mana nebeská. Ženichovi
stále z očí kouká ten kluk s jednou kšandou a prakem
za pasem. Srdcem stále hokejista, který vládl hokejkou
lépe než leckterý rytíř mečem. Velká gratulace s přáním
všeho dobrého diamantovým novomanželům!
Nebylo by slušné nezmínit, že letos jsme ve Zlosejně
oslavili jedny 95., dvoje 90., dvoje 85., troje 80., dvoje 75., čtvery 70., šestery 65. a patery 60. narozeniny.
Ještě jednou všem velká gratulace!
Za nás gratulanty chci moc poděkovat za vždy vlídné
a milé přijetí, za vaši velkou starost o naše játra a ledviny
– hned se cítím zdravější. Zvláště ta nejmenovaná mladá
paní – ta, co nám tak vzorně uklízí zastávku, projevila
nebývalou péči. Moc se těším, až jí bude 100.
Zkrátka máme dlouhověkost jako v Japonsku a diamantovou svatbou doháníme Anglii – holt jsme světoví.
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Další zpráva je neméně milá, příjemná a veskrze pozitivní.
Obyvatel Zlosejna, žák druhého stupně Tadeáš Tůma,
v létě nezištně a s velkou mírou odhodlání a statečnosti zachránil tonoucí se dítě. Smekáme klobouk! Udělat
radost rodičům svým i tonoucího, získat respekt širokého
okolí a přitom zůstat skromným a nenápadným je veliká
věc. Můžeme být pyšní!
Musím konstatovat, že vyváženost „odrostlých“ a mladých se vydařila, a doufám, že můj další nesmělý pokus
o článek bude opět v pozitivním duchu.
Ať je zima či hrom bije, ve Zlosejně se nám dobře žije.
Krásné cesty, čistička, uklízí nám šikovná partička.
A ty naše dětičky vodíme do naší školičky.
Pro dobrou pohodu
vedle kulturáku máme pěknou hospodu.
Společně pečujme o naší vesničku,
v amfiteátru si všichni zapějeme písničku.
Naše úsilí se často v úředním šimlu ztrácí,
díky všem konšelům za dobrou spolupráci.
Hodně zdraví, štěstí - žádnou vadu,
to vám přejí kluci z hradu.
				

Bořek Ševčík

RYCHLÁ ROTA
Již třetím rokem se o údržbu zeleně a čistotu obce stará Marion Toth a Petr Sop. S oběma jsme se sešli
na jejich základně u obecního úřadu a položili jim pár otázek.

Jak s odstupem času vzpomínáte na své začátky?
Nebyly opravdu jednoduché. Například v nové zástavbě
u lesa jsme museli zkrotit metr vysokou lebedu, která
prorůstala všemi chodníky. Na svahu naproti špejcharu
byly vysázené stromky, taktéž zarostlé vysokým plevelem.
Nechceme si stěžovat, ale na některých místech obce jsme
museli udělat pořádek. Nyní pořádek jen udržujeme.
Co podzim, máme v obci krásné listnaté stromy?
Z těch máme upřímně největší radost. Ani jsme nepočítali,
kolik jsme na kompost vyvezli valníků listí, bylo jich opravdu
mnoho. Tímto chceme poděkovat Mírovi Homolkovi za
umožnění svozu listí na jeho kompost. Velmi se nám letos
osvědčil nový, výkonný vysavač listí. I když váží 70 kg
a je s ním těžká manipulace, je to velký pomocník.
Zimu máme na krku. V případě, že nasněží nebo
se ulice změní v kluziště, máte v plánu silnice solit
nebo sypat kamínkem?
Samozřejmě sledujeme reakci občanů v případě otázky solení nebo štěrkování chodníků a komunikací. Jednoduše řečeno, co ulice, to odlišný názor. Nicméně my jsme zodpovědni
za bezpečnost silnic a chodníků. Nesmí dojít k situaci, kdy si
někdo cestou na autobusovou zastávku nebo do obchodu
zlomí na kluzké silnici nohu. Nebo si vezměte druhý příklad:
v pátek ráno bude náledí a máme svoz komunálního odpadu.
Ve vsi máme několik úseků, kam se popeláři bez ošetření
povrchu vozovky nedostanou a nevyvezou popelnice.
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V případě většího neštěstí musí být komunikace sjízdná pro
hasiče nebo sanitku.
Čemu se v zimě věnujete, když nesněží, nemrzne
a cesty jsou bezpečné?
Minulou zimu jsme opravili neudržovanou knihovnu a toalety u tělocvičny. Otloukli jsme všechnu omítku, natáhli
perlinku s lepidlem a vymalovali. Po vytopení a přestěhování
školky do kulturního domu knihovnu využívá ředitelka školky
pro svou kancelář a toaleta byla potřebná z důvodu stále
většího zájmu o využívání zrekonstruované tělocvičny.
Letošní zimu se pustíme do malování tělocvičny a celkovou
opravu archivu v budově obecního úřadu.
Znáte každý kout vesnice. Chcete závěrem na něco
poukázat?
Ano, několik věcí bychom rádi zmínili. Již v minulém Zlosyňském listu zastupitelé zmiňovali nedisciplinovanost
některých občanů při nakládání s odpadem. Myslíme si, že
došlo k malému zlepšení. Ale například v popelnici na plechy,
kam patří plechovky od piva a konzerv, jsme objevili mikrovlnou troubu nebo zářivku. Ještě požádáme zastupitele obce
o navýšení odpadkovým košů a také košů na psí výkaly.
Moc děkujeme paní Novákové, že nám pomáhá s úklidem
autobusové zastávky.
Děkujeme vám za rozhovor a taktéž za dobře
odváděnou práci. Díky vám by nebyla naše obec,
co se týče pořádku, nikdy v takové kondici.

OBRAZEM
Takto malebně vypadá
naše krásná obec
z výšky, 15. 10. 2017

A takto nemalebně dopadl náš les
po jednom z nejprudších hurikánů
posledních deseti let.
Orkán Herwart, 29. 10. 2017.
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ZAŽILI JSME

Taneční zábava

Lampiónový průvod

Rozsvícení stromku

21. 10. 2017

11. 11. 2017

2. 12. 2017

Setkání krásy a elegance | 17. 8. 2017
Jednoho neobyčejného dne končících prázdnin bylo u dopravního hřiště pohromadě k vidění
všechno, co dělá naši obec krásnou a vzácnou - ženy, děti a koně.
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ZAŽILI JSME

Již tradiční tenisový turnaj ,,Zlosejn open” | 16. 9. 2017

V letošním roce si tenisový turnaj ve čtyřhrách zahrálo celkem 10 dvojic. Vítězem se stal debl
ve složení Ladislav Dvorský a Tomáš Orgoník. Oběma gratulujeme. Zvláštní poděkování patří
Jiřímu Královi, který se sportovcům pečlivě staral o správný pitný režim a zdravou výživu!
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ZAŽILI JSME
Rozsvícení vánočního stromku ve fotografii | 2. 12. 2017
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NA RYBY

Rybářské závody podzim 2017 | 14. 10. 2017

Dne 14. října 2017 se uskutečnil v odpoledních hodinách na místním rybníce 9. ročník podzimních rybářských závodů pořádaných
Spolkem rybářů Zlosyň. Za nádherného podzimního počasí se závodu zúčastnilo 23 závodníků. Celkem bylo uloveno 37 kusů
ryb, z toho 14 kaprů. Za kapra dlouhého 56 cm si cenu za největší ulovenou rybu po zásluze odnesl pan Štefan Hruška.
První místo obsadil Jaroslav Kaminský z Frýdštejna se ziskem 400 bodů, druhé místo obsadil Lukáš Charvát
z Černčic se 130 body a třetí místo Vlastimil Petržílka z Vojkovic se 120 body. I když úlovků moc nepřibývalo, všichni účastníci vydrželi až do konce závodů a po vyhlášení výsledků se rozešli a rozjeli domů s pocitem příjemně stráveného odpoledne .

Za Spolek rybářů
Zlosyň Tomáš Váňa
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MŠ ZLOSYŇ

Mateřská škola pod vodou | Pavlína Linhartová
Nedávno jsme zahájili nový školní rok a dnes se již těšíme
a připravujeme na Vánoce. Čas ukrojil z deseti měsíců
školního roku čtyři, a věru nebyly to měsíce pro školku,
rodiče, děti ani zaměstnance jednoduché.
V září, ohlédneme-li se do minulosti, jsme ještě v idylickém čase slavnostně odemkli školku při Zahradní slavnosti, přivítali navrátilce z prázdnin a také dalších třináct
dětí, pro které byl vstup do školky zcela novou a převratnou životní kapitolou. Odloučení od rodičů, nové prostředí, paní učitelky, kamarádi…
Avšak oproti loňskému roku se adaptační období obešlo
bez velkých nářků a stýskání a zdá se, že se sešla dobrá
parta. Věkové rozpětí dětí je však velké, od dvou let až
k letům sedmi. Z pětadvaceti dětí jsou čtyři děti předškolní a z nich dvě děti s odkladem školní docházky. Takto
strukturované věkové rozložení a k tomu aplikovaná,
inkluzí daná několikerá podpůrná opatření, kombinovaná
s předškolní přípravou kladou na bedra pedagogů velkou
zátěž. Učitele, a to nejen v naší školce, tak trochu „děsí“
povinnost, kterou budou mít od roku 2020, a sice přijímat do školky dvouleté děti. Obavy se týkají především
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problematiky bezpečnosti a možnosti zajišťovat kvalitní výuku, neboť mateřská škola je ze zákona institutem
vzdělávacím a výchovným. Pro dvouleté děti jsou ideálním zařízením jesle. Ale to je otázka pro novou vládu
a nového ministra školství.
V září jsme se ještě stačili setkat na třídní schůzce s
rodiči a mimo jiné jim představit projekt „Mámo, táto,
dnes učíš TY“. Cílem projektu je přiblížit rodičům život
dítěte ve školce, ponechat jim v součinnosti s učitelem
možnost řídit denní program a porazit mýtus, že školka je hlídací koutek. V přípravách byly kurzy angličtiny
a pískání na píšťalku.
Osudným se pro školku stalo datum 1. října 2017. Byla to
neděle a ulicemi Zlosyně projíždělo auto Středočeských
vodáren s cílem najít avizovaný velký odběr vody. Voda
zlověstně hučela v kanálech, ale zdroj úniku se vypátrat
nepodařilo. A tak voda tekla dál a dál. Že tekla v naší
školce objevila paní školnice 2. října 2017, při příchodu
do práce. Nic netušíc, neboť kolem budovy bylo zcela sucho, otevřela dveře. Voda se vyvalila ven, dotekla
až ke kaštanům a utíkala silnicí dolů. Duchapřítomně

přivolala Hasičský záchranný sbor z Kralup nad Vltavou
a vše oznámila ředitelce školky. V rychlém sledu následoval zákrok HZS, oznámení pojistné události pojišťovně,
odvolání dětí s tím, že pravděpodobně (naivní představa)
bude školka uzavřena pouhých čtrnáct dní. Pohled
na prostory školky byl žalostný, voda stála ve všech
místnostech do výše třiceti centimetrů. Byly zahájeny
první práce, na kterých se po celý den podílel starosta
Krajíček, člen zastupitelstva Polák a Marion Toth,
který se stará o údržbu a čistotu naší obce. Koberce a
lino byly odstraněny, nábytek přestěhován.
V následujících dnech se dostavil likvidátor pojišťovny
a odborná firma na vysoušení a ten den padla iluze, že
školka bude mimo provoz pouhých čtrnáct dnů. Voda
stála pod školkou, dřevostavba nasála vodu jako houba.
Prognóza zněla začátkem prosince. Po vysušení, vymalování, výměně koberců, lina, zárubní a dveří by školka
mohla začít fungovat. Realita však byla horší. Prostory
školky budou pro děti otevřeny až 8. ledna 2018.
Obrátili jsme se na okolní mateřské školy s prosbou, zda
mají volnou kapacitu a zda mohou na přechodnou dobu
přijmout děti, pro které rodiče nemají hlídání. Setkali jsme se s příznivou odezvou, především u ředitelky
Mrzílkové z Všestud. Tímto jí ještě jednou, za rodiče
dětí, které umístila, velmi děkujeme.
Vzhledem k dlouhodobé prognóze prací na odstranění
havárie vody jsme se se zřizovatelem školky, tedy obcí
Zlosyň, domluvili na fungování v náhradních prostorách
v Kulturním domě. Zahájili jsme úspěšná jednání s Kraj-
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skou hygienickou stanicí o povolení otevřít školku
v náhradních prostorách. Členové zastupitelstva
ve svém volném čase přestěhovali do KD nábytek.
Stravování bylo zajištěno v ZŠ Veltrusy, dovoz jídla
zajistila paní kuchařka. Školka byla v KD otevřena
18. října 2017 a sídlila v něm do 22. 12. 2017.
Nutno podotknout, že náhradní provoz školky byl
finančně náročnější, neboť obec hradila elektrickou
energii, vodu a plyn v Kulturním domě. Mateřská škola
ze svého rozpočtu hradila ZŠ Veltrusy po dobu 47 dnů
za každé dítě denně za jídlo 24,- Kč, doplatek na energie
a platy kuchařek. A rovněž hradila havarijní pojištění auta
a dovoz jídla.
V prostorách KD se odehrála řada akcí: Halloween,
veselé pískání, kurzy anglického jazyka, fotografování dětí, vystoupení kouzelníka, dílnička rodičů
s dětmi, vánoční výstava, rozsvícení vánočního stromu,
Mikulášská nadílka, Ježíškova nadílka a na závěr vánoční
besídka. Myslím, že dětem se v „nové školce“ líbilo a nijak
negativně změnu prostor nepocítily.
Na závěr bych chtěla za sebe a především za rodiče dětí
velmi poděkovat všem, kdo se podíleli na náhradním
provozu mateřské školy: starostovi, členům zastupitelstva i zaměstnancům mateřské školy.
Všem přeji krásné vánoční svátky
a štěstí v roce 2018.
		

Pavlína Linhartová, ředitelka MŠ
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25. 12. 2017 ZLOSYŇ
KD ZLOSYŇ • 20:00 • hraje skupina Bonus
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