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NAŠI
BORCI!
Více na str. 14

Vážení spoluobčané,
toto vydání našeho občasníku začnu trochu netradičně. A to tím, že vás
pozvu na svíčkovou. Ptáte se jak to a proč? Jářku, všechno vám vysvětlím.
Hned první zářijovou sobotu se totiž bude v Amfiteátru konat obecní
setkání u příležitosti Ukončení prázdnin, jehož součástí bude také
Mistrovství Zlosejna v České svíčkové. Zveme tedy všechny šikovné
kuchtičky a kuchtíky, aby se do soutěže přihlásili a ukázali světu,
kdo vaří nejlepší svíci ve Zlosejně. A zveme samozřejmě i všechny z vás,
kteří se chcete bavit a díla mistrů případně ochutnat na vlastní jazyky.
Soutěžit se totiž bude ve dvou kategoriích. Nejlepší svíčková bude oceněna jednak Cenou poroty, která bude složená z místních odborníků přes jídlo, ale soutěžit se bude také v kategorii Cena hostů, kdy o nejlahodnější
svíčkové rozhodnete vy sami. Osobně se moc těším, protože tuhle tradiční
českou omáčku doslova miluju. Jednou jsem například ochutnal svíčkovou
dochucenou meruňkovým pyré a můžu vám říct, že jsem v životě lepší
svíčkovou nejedl. Ale o to víc teď věřím, že právě u nás se najde někdo, kdo
tenhle zážitek překoná.
Přeji vám hezký zbytek prázdnin a těším se na vás 1. září!
Jan Krajíček
starosta

MĚLI BYSTE ZÁJEM?

Nechali jsme inspirovat v sousedním Německu a uvažujeme o instalaci tzv. Lavičky pro spolujízdu. O co jde? U výjezdu z obce, pravděpodobně vedle dřevěné infotabule pod kapličkou, bychom chtěli vytvořit místo, které byste mohli využít, pokud by vám ujel nebo zrovna
nejel autobus. Posazením na lavičku a volbou cílového místa byste vyjádřili potřebu se někam dostat a kolemjedoucí řidič by měl možnost
vám nabídnout spolujízdu, pokud by jel zrovna vaším směrem. Co myslíte, fungovalo by to u nás? Napište nám svůj názor na úřad nebo
na facebook.
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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.
• Sportovní clubhouse
U multifunkčního hřiště se pomalu dokončuje plánovaná sportovní základna. Ta bude určena pro všechny
místní sportovce a bude zahrnovat kuchyňku, velkou
pergolu, toalety a skladovací místnost. Všichni se
tedy již brzy můžeme těšit na komfortní prostředí
k využití před sportovními výkony i po nich.

• Úřední deska
Od dubna ji najdete na novém místě, před obecním
úřadem. Vzhledem k většímu množství informací
a dokumentů, které je obec povinna zveřejňovat,
bylo nutné ji taky zvětšit. Stávající deska u prodejny
potravin bude nadále sloužit jen jako „informační
tabule“.

• Hasičská zbrojnice
Původní stavba hasičárny pochází z roku 1912. Na
základě podnětu ze strany katastrálního úřadu bylo
nutné opravit údaje, které byly o stavbě zanesené
v katastru nemovitostí. Pro tyto účely byla zhotovena zjednodušená dokumentace a bylo provedeno
majetkoprávní vypořádání pozemků pod budovou. Ty
zatím totiž nebyly v majetku obce. V současné době
je budova využívána spolkem rybářů Zlosyň jako
klubovna a také jako garáž pro dvoukolový výsuvný
žebřík.
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Z OBCE
• Zlepšení komunikací
Letos na jaře bylo dokončeno parkoviště pro osobní
automobily před č. p. 48 a bylo vybudováno odvodnění u č. p. 117.

• Volby
5. a 6. října 2018 proběhnou volby do zastupitelstev
obcí 2018. Samospráva se bude volit ve více než
6000 obcích po celé zemi.

NAŠE OBEC NENÍ SKLÁDKA
• Dne 12. července oznámil na úřadě místní občan,
že na polňačce za Špejcharem, které se říká Na Pusté cestě, objevil hromadu pneumatik. Po krátkém
pátrání byly objeveny stopy náklaďáku a bylo jasné,
že v noci si někdo udělal výlet do naší obce, aby se
zbavil nepotřebného odpadu. Věc byla předána policii
a na místě byly zajištěny další stopy, které snad napomohou výtečníka vypátrat. To však nic nemění na tom,
že obec nechala pneumatiky na vlastní náklady odvézt
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na sběrný dvůr, a pokud se najde pachatel, budou
náklady vymáhány po něm.
• V kontejneru na papír se opět objevily lahve od
alkoholu. Blahopřejeme jejich majiteli k dobrému
vkusu, ale prosíme jeho i všechny ostatní, aby nejen
sklo, ale i všechny ostatní odpady, odkládali do
kontejnerů, do kterých patří.

ŠPEJCHAR

Celková rekonstrukce barokní sýpky se pravděpodobně přiblížila. Majitelka představila zástupcům obce svůj záměr
na celkovou přestavbu objektu a vede další jednání ohledně napojení na sítě a také možného odkupu pozemku
určeného pro parkoviště pro budoucí majitele či nájemníky nových bytů, které by tu měly vzniknout.
Dámy a pánové,
je mi velikou ctí Vám po letech úsilí oznámit: Zlosyňský
barokní špýchar se konečně začne opravovat! Letos to bude
již deset let od prvních kroků na dlouhé cestě k přestavbě této
unikátní sýpky. A jak se příprava tohoto projektu doposud
vyvíjela?
V zahraničí jsem se seznámila s několika opravdu zdařilými
rekonstrukcemi původních hospodářských objektů a továren.
Ty nyní slouží jako výjimečné byty. Co by se mělo stát se zdejším špejcharem, to mi tedy bylo jasné okamžitě – vznikne tu
unikátní bydlení!
Samozřejmě by mě ani ve snu nenapadlo, kolik času uplyne, než se projekt rekonstrukce špejcharu dá skutečně do
pohybu. Než se vše potřebné vyřídilo, byla tu finanční krize
a zájem o nemovitosti opadl. Časem bylo také jasné, že pro
projekt této velikosti a významu potřebuji stejně nadšeného
a především finančně silného společníka. Díky požadavkům
na špičkové materiály, technologie a způsoby restaurování se
totiž ukázalo, že původní rozpočet bude překročen.

Zlosyňský list | Str. 6

Vzniknout tu má 11 luxusních bytů. Tenkrát začalo moje
pátrání po někom, kdo má stejnou filozofii, stejný úhel pohledu. Potenciální investoři však většinou projekt obnovy špejcharu viděli jen optikou peněz, jiní si do toho zkrátka netroufli.
Nakonec se stal malý zázrak a já jsem po letech hledání získala společníka, který má zkušenosti s obnovou historických
objektů.
Rádi bychom vytvořili něco nejen pro nás, ale i pro příští
generace. Přejeme si, aby se špejchar stal konečně krásnou
dominantou obce, ne chátrající ruinou. Držte nám palce!
Jolana Zouharová

Na naši aktuální práci v Sokolnici u Brna se můžete podívat
na www.domovsdusi.cz

VÝSTAVBA

Pořízení změny územního plánu zkráceným postupem

Zastupitelstvo obce Zlosyň vydalo územní plán Zlosyň Opatřením obecné povahy 01/2017, které nabylo
účinnost 18. 12. 2017. Nahlížet do vydaného územního plánu Zlosyň je možné způsobem umožňujícím
dálkový přístup na adresách:
https://www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/uzemni-plany-obci-v-orp-kralupy-nad-vltavou/
platne-uzemne-planovaci-dokumentace/zlosyn/
http://www.zlosyn.cz/obec-7/uzemni-plan/
V lednu 2018 vyšla novela stavebního zákona umožňující pořízení změny územního plánu zkráceným postupem. Do té doby se změny územního plánu pořizovaly stejně jako nový územní plán – ve třech etapách
(zadaní, společné jednání a veřejné projednání). Zastupitelstvo obce Zlosyň se rozhodlo, že pořídí změny
územního plánu zkráceným postupem.
Zastupitelstvo obce rozhoduje o pořízení změny na návrh občana obce, na návrh fyzické nebo právnické
osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce a na návrh
oprávněného investora.
Návrh na pořízení změny musí obsahovat:
a) údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení skutečnosti prokazující, že je
oprávněn podat návrh na pořízení změny územního plánu,
b) důvody pro pořízení změny územního plánu,
c) návrh obsahu změny územního plánu,
d) stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny k
navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém uvede, zda je možné vyloučit významný
vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast,
e) stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny územního
plánu, ve kterém i s přihlédnutím ke stanovisku orgánu ochrany přírody podle písmene d) uvede,
zda má být návrh změny posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle paragrafu 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,
f ) návrh úhrady nákladů na zpracování změny územního plánu, vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území, pokud se zpracovává, vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho změně.
Návrh na pořízení změny územního plánu Vám bude vydán na Obecním úřadě.
V bodě b) je nutné uvést z jakého důvodu žadatel žádá navrhované změny, stručné odůvodnění.
V bodě c) je nutno stručně popsat, jak je dotčené území momentálně využíváno a rozepsat údaje o
navrhované změně využití plochy na území obce.
Stanoviska uvedená v bodě d) a e) si žadatel obstará sám podáním žádost na Krajský úřad Středočeského
kraje, odbor životního prostředí, Zborovská 11, 150 00 Praha 5.
Návrh na pořízení územního plánu je nutné podat na obec Zlosyň. Následně budou posouzeny všechny
náležitosti žádosti pro úplnost a soulad s právními předpisy. V případě zjištění nedostatků bude žadatel vyzván k jejich odstranění. Toto posouzení bude provádět pořizovatel – městský úřad, stavební úřad,
Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou. Pokud bude žádost splňovat všechny náležitosti, bude předložena
zastupitelstvu obce Zlosyň k rozhodnutí. Žadatelé budou o výsledku jednání, zda změna bude pořizována
či nikoliv, informováni.
Návrh na pořízení změny územního plánu musí být podán na obec Zlosyň nejpozději do 31. 10. 2018.
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ZAŽILI JSME

Pyžamová party

Zábava Druhej dotek

Pálení čarodejnic

3. 2. 2018

7. 4. 2017

30. 4. 2017

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

Májová veselice

Do divadla

Na muziku

5. 5. 2018

21. 5. 2018

22. 5. 2018

ZÁJEZD DO DIVADLA
Obec Zlosyň pořádá zájezd na divadelní představení

SVĚTÁCI

Hrají: Gustav - Viktor Limr / Lumír Olšovský / Filip Tomsa; Tonda - Dalibor Gondík /
Zbyšek Pantůček; Honza - Aleš Háma / Martin Zounar; Božka - Vlasta Žehrová / Olga
Želenská; Zuzana - Monika Absolonová / Ivana Andrlová / Jana Zenáhlíková; Marcela
- Mahulena Bočanová / Adéla Gondíková; Trčková - Miriam Kantorková / Vlasta
Peterková; Profesor - Josef Oplt / Jan Přeučil; Pan A (zpěvák, Jaroušek, Kapitán,
Hovorka, Prodavač) - Petr Gelnar / Martin Sobotka; Pan B (zpěvák, Policista, Vrchní,
Vašut, Milenec) - Lukáš Pečenka / Pavel Vítek

Divadlo PALACE THEATRE - Divadelní spolek Háta
Václavské náměstí 43, Praha 1

Pondělí 21. 5. 2018 od 19:00 hod
Odjezd: 17:15 ze Zlosyně od kapličky
Cena vstupenky 225,- Kč (v ceně vstupenky je zahrnuta doprava).
Vstupenky je možno zakoupit v úředních hodinách na obecním úřadě (Po, Čt 17:00 – 19:00)
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ZAŽILI JSME

Den dětí a Hry

9. 6. 2018 - více na str. 10/11

Dřevorubecké závody
30. 6. 2018 - více na str. 14
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Na této dvoustránce se můžete podívat na pár fotek
z Čarodejnic a Zábavy s Druhým dotekem.

DĚTSKÝ DEN

Dětský den | 9. 6. 2018

Dětský den se letos oproti oficiálnímu datu posunul o více než
týden, ale opět stál za to. O jeho bezchybný průběh se
postaraly týmy dvou obcí, a to Partička šikovných a
ochotných ze Dřínova a tým Simony Fidlerové a Hanky
Mžikové ze Zlosejna. Děti za účast v soutěžích získávaly
hravé penízky, které pak v Hokynářství U Lesa směnily za
hračky a lákavé dobroty. Na konci jako obvykle následoval
tradiční pěnový bazén, který opět přivezli Hasiči Dřínov.
Děkujeme všem pořadatelům za nasazení a už se těšíme
na příští rok!
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HRY

POVLTAVSKÉ
A BEZ HRANIC

Povltavské Hry bez hranic | 9. 6. 2018

Jen se den přehoupl přes poledne, začaly tradiční
Povltavské Hry bez hranic. Náš tým neskrýval ambice zopakovat loňské vítězství, ale nepodařilo se a ani jeden z našich
celků - tedy Team Zlosyň a Stáje Zlosyň - se letos na pódium nedostal. Akce probíhala v pohodě až do finální disciplíny
Fotbal na vodě, která však musela být ukončena... ...kvůli vodě.
Následná průtrž mračen spolu s vichřicí dokonce odnesla zvukařský stan a dámy na fotce si nehrají na školku v tramvaji, ale
snaží se zabránit v odletu dalšímu. Zbývá jen dodat, že vítěznou trofej si letos po zásluze odnesl tým Dřínova, kterému
tímto srdečně blahopřejeme!
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NA RYBY

Rybářské závody jaro 2018 | 21. 4. 2018 • 17. 6. 2018

Dne 21. dubna 2018 se na místním rybníce uskutečnil 11. ročník jarních rybářských závodů pořádaných Spolkem rybářů
Zlosyň. Závodu se zúčastnilo 26 závodníků, což je maximální možný počet. Celkem bylo uloveno 102 kusů ryb, z toho 25
kaprů. Za kapra dlouhého 70 cm si cenu za největší ulovenou rybu odnesl pan Josef Münzer. První místo obsadil pan Lukáš
Charvát z Černčic se ziskem 610 bodů, druhé místo obsadil pan Josef Münzer z Nového Sedla se 290 body a třetí místo
pan Josef Perout z Pernštejna se 270 body. Počasí nám přálo, ryby brali po celé ploše rybníka a povedlo se nachytat rekordní
množství ryb. Již teď se všichni těšíme na podzimní závody.
Za Spolek rybářů Zlosyň Tomáš Váňa
Dětské rybářské závody
9. ročník dětských rybářských závodů se konal v neděli 17.
června. Závodu se zúčastnilo 35 dětí s podporou rodičů či
dalších rodinných příslušníků. Počasí nám sice přálo, bohužel
ryby se moc často nenechaly přemluvit k tomu, aby ochutnaly, co jim děti nabízely na háčku. Mladí rybáři a rybářky
ulovili celkem 9 kaprů, 3 karase a 1 plotici. Dohromady 13 ryb
o celkové délce 524 cm.
Největší rybu, kapra 55 cm ulovil Dan Marinkovič, za což
obdržel diplom a podběrák. V kategorii starších bohužel nikdo
z účastníků neulovil rybu.

Vítězové si po zásluze vybrali z pěkných rybářských cen a
všichni účastníci závodu obdrželi balíček s drobnými dárky a
sladkostmi.
Děkujeme za podporu Jitce Janíčkové a Luboši Kinclovi z místního obchodu a hospůdky, kteří jako každý rok přispěli sponzorským darem pro děti.
Dále všem rodičům a rodinným příslušníkům, kteří tuto akci
podpořili svou účastí i finančními příspěvky ve prospěch dětí.
Výsledky kategorie mladší: 1. Václav Král 146 bodů – větší
ryba, 2. Tadeáš Jůna 146 bodů, 3. Vojtěch Smolák 67 bodů,
4. Dan Marinkovič 55 bodů, 5. Lukáš Bechyně 45 bodů, 6.
Jiří Moučka 39 bodů a 7. Kateřina Homolková 26 bodů.
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MOTORKY

Zlosyňská motovyjížďka 2018 | 19. 5. 2018

V druhé půlce května se konal již čtvrtý ročník Zlosyňské motovyjížďky, které se zúčastnilo na 34 strojů. Pod výtečným
organizátorským vedením Zdeňka Mahdíka a Tomáše Bursy se celá kolona vydala přes Veltrusy, Roudnici, Zahrádky, Dubou a Mělník zpátky do Zlosejna. Nejsilnější motocykl Harley Davidson kočíroval Zdeněk Hedvik z Nelahozevsi, nejstarším
motorkářem byl Jiří Toman na stroji Suzuki V Strom 650. Podpořil nás také účastník z Holandska George Dammers na motorce BMW Cafe Racer a také Pavel Menčl, rodák ze Zlosyně, který přijel až z Jičína. O večerní pohoštění se v místní hospodě
postaral Pavel Buřil. Všem účastníkům děkujeme a už se těšíme na další ročník.
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MISTŘI PILY

Vítání prázdnin pilou a sekyrou | 30. 6. 2018

Začátkem června možná vznikla v naší obci nová tradice. Uvidíme napřesrok, ale soudě podle úžasné nálady na
místě a následných ohlasů se akce povedla na výbornou. A jak už to bývá, všechno vzniklo vlastně náhodou.
Letos totiž vyzdobila náš nový Amfiteátr mimořádně ztepilá
májka. Na rozdíl od minulých let, kdy ji dobrovolníci stavěli
do kolmice pomocí síly paží a žebříků, pomáhal letos jeřáb. A
taková parádní májka, když se vztyčí, tak je potřeba taky ji
nějak dostat dolů. Na tuto práci byla povolána specializovaná
četa a dne 29. června májku odborným způsobem položil na
lopatky místní mistr ozubených řetězů Petr Borník. Co však
se vším tím krásným dřevem? Otázka se probírala v hospodě
tak intenzivně, až se našlo chytré řešení. Využijeme chlapáctví místních mužů a likvidaci májky využijeme jako příležitost,
aby si poměřili síly. Dřevo potom poslouží na obecní táboráky
a každého z dřevorubců navíc odměníme pěkným dárkem.
A tak se stalo, že se v sobotu sešlo v hospodě a Amfiteátru
na 80 lidí, kteří se stali svědky prvních Zlosyňských dřevorubeckých závodů. Úkolem účastníků bylo rozříznout ruční
pilou vejpůl dva metrové špalky a následující čtyři kusy pak
sekerou rozsekat na polínka.
Do soutěže se přihlásili tito borci: Roman Cagaň, George
Dammers, David Kaiser, Jan Kolpaský, Lukáš Kropáček,
a Michal Váňa. Vzhledem k tomu, že šlo o opravdu náročné
disciplíny a poctivou fyzickou rasovinu, zaslouží si všichni
účastníci hluboký respekt už za kuráž do toho vůbec jít.
Všichni se do špalků pustili s obrovskou vervou a je potřeba
říct, že houževnaté suché dřevo jim dalo pořádně zabrat. Tam,
kde byl jeden skvělý v řezání, druhý ho porazil v práci sekyrou.
Kde se pila nořila do dřeva jak nůž do másla, tam přišel podraz v podobě sukovité části, která odolala i železnému úderu
zlosejnského pořízka.
Vítěz tedy nebyl jistý do poslední chvíle. Každý měl stejnou
šanci na štěstí, ale i na svůj kus smůly. Té si nakonec nejvíc
vybral asi David Kaiser, který v řezání získal tak ohromný náskok, že to vypadalo na jasné vítězství. Dřevo je však
materiál vrtkavý a následné sukovité pasti dvou v pohodě
říznutých špalků vystavily Davidovi nekompromisní stopku.
Z vítězství se tedy radoval Lukáš Kropáček, jediný přespolní, ale o to více vítaný účastník klání ze Dřínova. Měl nejvyrovnanější výkony v obou disciplínách a jeho vítězství tak
bylo zcela zasloužené!
Večerní rej by ovšem nebyl úplný bez hudebního doprovodu.
O ten se postarala hvězdná kapela regionu Druhej dotek ve
složení Helena Navarová, Luděk Dvorský, Bohouš FráZlosyňský list | Str. 14

na a Gerard Muchow. Muzikantům to hrálo jako z partesu a
k všeobecně dobré náladě přispěli významnou porcí hudební
energie právě oni. Závěrem se sluší poděkovat také Honzovi
Křepelovi, Pavlovi „Mazlíku“ Buřilovi, Bořku Ševčíkovi,
Radku Tothovi a Janu Krajíčkovi, bez kterých by se akce
takhle parádně nevydařila!

Více fotek ze všech akcí najdete na www.facebook.com/Zlosejn
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Obec Zlosyň vás zve na společné

Sobota 1. 9. 2018 v 19:00
v Amfiteátru Zlosyň
Součástí akce je

MISTROVSTVÍ ZLOSEJNA
V ČESKÉ SVÍČKOVÉ
Hraje se o hodnotné ceny! Neváhejte
a hlašte se do soutěže ve Zlosejnské hospůdce!
foto: varime-doma.cz

HUDBA A ZÁBAVA ZAJIŠTĚNY!
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