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Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vás všechny pozdravit a popřát Vám zdraví a klidné sváteční chvíle.
Před několika týdny jsme absolvovali volby do zastupitelstva obce. Ve volbách jste
dali Vašemu (staro)novému týmu důvěru na další čtyři roky. Je to čest i závazek.
Počtu hlasů a zejména vysoké volební účasti rozumíme tak, že si přejete, abychom
pokračovali. Abychom místo zbytečných sporů a ještě zbytečnějších slov, raději
pracovali, abychom místo vlastních pomníků pomáhali tvořit a stavět to, co bude
k užitku všem. Chceme nadále zůstat srozumitelní a hlavně Vaši. Jsme jedni z Vás,
Vámi zvolení k práci pro společný cíl.
Přejeme si, aby Zlosyň byla náš domov, místo kam se každý večer rádi vracíme,
místo, na které jsme hrdí, kde se zkrátka dobře žije, pracuje i odpočívá, kde je bezpečno, kde se řádně a otevřeně hospodaří a kde si lidé rádi pomůžou.
Společně to zvládneme. Dovolte mi Vás všechny pozdravit a popřát Vám zdraví a
klidné sváteční chvíle.
Před několika týdny jsme absolvovali volby do zastupitelstva obce. Ve volbách jste
dali Vašemu (staro)novému týmu důvěru na další čtyři roky. Je to čest i závazek.
Počtu hlasů a zejména vysoké volební účasti rozumíme tak, že si přejete, abychom
pokračovali. Abychom místo zbytečných sporů a ještě zbytečnějších slov, raději
pracovali, abychom místo vlastních pomníků pomáhali tvořit a stavět to, co bude
k užitku všem. Chceme nadále zůstat srozumitelní a hlavně Vaši. Jsme jedni z Vás,
Vámi zvolení k práci pro společný cíl.
Přejeme si, aby Zlosyň byla náš domov, místo kam se každý večer rádi vracíme,
místo, na které jsme hrdí, kde se zkrátka dobře žije, pracuje i odpočívá, kde je bezpečno, kde se řádně a otevřeně hospodaří a kde si lidé rádi pomůžou.
Společně to zvládneme.
Radek Toth
místostarosta

Bořivoj Ševčík - VĚNEC HRDINŮM
Tisícerá slova uznání a díků
Vám, neznámý i známý hrdinové,
za naši republiku.
Též projev úcty pro vaše děti, ženy, matky
jimž nikdy nevrátili jste se zpátky.
Za nás padaly vaše statečné hlavy
v mrazech Ruska, pláních Haliče,
či v zákopech u Pijavy.
Je pro nás čest nabádat naše potomky
a jejich dítka.
aby nezapomněli s úctou pokládat
na Vaše pomníky a hroby červenomodrobílá kvítka.
Ačkoli život i historie přinášejí věci stále nové
v našich srdcích zůstanete navždy hrdinové.
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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.
• Rozpočet na rok 2019
Dne 13. 12. 2018 proběhlo zasedání zastupitelstva,
na kterém byl mj. schválen rozpočet obce pro nadcházející rok, s výdajovým rámcem cca 8,7 mil. Kč.
Rozpočet v hrubých rysech odpovídá tomu letošnímu. V případě některých položek dochází k jejich
navýšení. Týká se to především pozemních komunikací, čištění odpadních vod nebo činnost místní
správy. Naproti tomu dochází ke snížení částky
určené na využití volného času dětí a mládeže.
Rozpočet je ke stažení na webu obce.
Na uvedeném jednání obecního zastupitelstva byli
rovněž zvoleni členové výborů, kterými se stali
Milana Váňová a Jiří Koukolíček (kontrolní výbor)
a Arnošt Vendler a Ing. Veronika Poláková
(finanční výbor). Předsedou kontrolního výboru
byl již na minulém jednání zastupitelstva zvolen
Bořivoj Ševčík a předsedou finančního výboru
se stal Roman Polák.

a clubhouse budou sloužit všem občanům obce k
příjemnému posezení a sledování sportovních klání.
Pravidla užívání a další informace budou po zimním
období zveřejněná na připravované nástěnce přímo v
areálu multifunkčního hřiště.

Z OBCE
• Zákaz 10 tunových vozidel na silnici do Úžic
Po tříleté usilovné práci, kdy jsme strávili několik
hodin jednání s právníky, získali 5 odborných posudků
od statiků a dopravních znalců a stálo nás to několik
desítek tisíc korun, pro vás máme dobrou zprávu.
Na silnici do Úžic už opět nebudeme muset uhýbat
velkým a těžkým náklaďákům, protože se na ni v brzké době vrátí značka zakazující vjezd vozům těžším
než deset tun. Veřejnou vyhláškou byl vydán návrh
opatření obecné povahy, kterým se upravuje provoz na silnici III/24211 mezi obcemi Zlosyň a Úžice.
Vzhledem k nevyhovujícím šířkovým parametrům a
z důvodu zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu bude opět zakázán vjezd na tuto komunikaci
pro nákladní vozidla. Samotné osazení dopravního
značení by mělo proběhnout na přelomu roku.
• Bezpečnost v obci
Zajištění bezpečnosti v obci musí být jednou z priorit.
V tomto směru chystáme nový přechod pro chodce
k autobusové zastávce přes hlavní silnici, zklidnění
provozu na frekventované obecní komunikaci od
kulturního domu do nové zástavby u lesa pomocí
retardérů a rozšíření kamerového systému na další
výjezdové cesty z obce.
• Přechod u autobusové zastávky
Úprava stávajícího přechodu k autobusové zastávce
byla po projektové stránce dotažena do takového
stavu, že mohla být podána žádost o stavební
povolení. Byly uzavřeny nezbytné kupní smlouvy
na chybějící pozemky a vyjednány veškeré povolení
dotčených orgánů a správců sítí a přilehlé komunikace. Úprava bude zahrnovat zkrácení přechodu,
jeho nasvětlení, úpravu navazujících chodníků a
osazení radarů s ukazateli aktuální rychlosti projíždějících vozidel.

• Sportovní clubhouse je hotov
• Park u školy
Ve druhém pololetí letošního roku byl dokončen
Obecní pozemek, který je vedený jako veřejná zeleň
sportovní clubhouse a hned byl také pokřtěn tena jehož součástí je dětské dopravní hřiště, je čím dál
isovým a nohejbalovým turnajem. Stavbu zázemí
více navštěvován maminkami s malými dětmi. Přes
jsme se navrhli takovým způsobem, aby zapadlo
pozemek vede neudržovaná vyšlapaná cesta spojudo sportovního prostředí jak svou praktičností, tak
jící obec s novou zástavbou. Naším cílem je celková
vzhledem. Najdete zde dámské a pánské toalety,
úprava ,, parku“ v podobě vybudování mlatové cesty
malý sklad sloužící k uložení sportovního náčiní a
a 4 parkovacích míst pro osobní auta. Na obrázcích
také kuchyňku, pro níž se vyrábí zařízení na míru a
vidíte současný stav a 1. studii, nově budou osloveny
která bude připravená k užívání na jaře. Velká pergola
další firmy. Termín realizace zatím nebyl stanoven.
Zlosyňský list | Str. 4

• Dobrovolní hasiči
Dosud zajišťovali základní hasičskou službu ve
Zlosyni dobrovolní hasiči z Vojkovic. Namísto nich
budou tuto službu nově zajišťovat hasiči ze Dřínova,
se kterými jsme již v letošním roce spolupracovali
více, a za tímto účelem bude také uzavřena příslušná
smlouva. Vojkovickým hasičům děkujeme za
dosavadní spolupráci!
• Poplatky za odpad
V roce 2019 se nám bohužel nevyhne jedno menší
zdražení. Z důvodu plánovaného zvýšení cen svozu
domovního odpadu byla s účinností od 1. 1. 2019
zvýšena cena z 200 Kč/osobu na 400 Kč/osobu za
rok. Poplatek je splatný do 28. 2. 2019 na obecním
úřadě, kde za něj obdržíte svozovou známku k nalepení na popelnici. Výše ostatních poplatků zůstává
nezměněná.

AKTUALITY
• Centrum obce
Obecní Amfiteátr se přes mírné komplikace

přiblížil k úplnému dokončení a až se na jaře
zazelená trávník kolem nové pergoly na tříděný
odpad, bude celý prostor u kulturního domu
vypadat tak, jak si nové centrum obce zasluhuje.
Stojí za připomenutí, že proběhla realizace již
konečného povrchu amfiteátu, kde provizorní
povrch nahradila speciální směs z drceného
přírodního kamene. S tímto mlatovým povrchem
se můžete setkat v zámeckých parcích a cestách
a jeho výhodou je vodopropustnost, minimální
prašnost a stálobarevnost.
Vzhledem k tomu, že došlo k úpravě původního
projektu středu amfiteátru (ohniště, stojan
na májku a vánoční stromek), plánujeme jeho
dokončení v jarních měsících. V tomto termínu
budou také opět namontovány opravené dubové
lavičky nebo sedáky.

ŠKOLKA

Jak šel život v mateřské škole od záři do prosince 2018
V září do školky nastoupilo osm předškoláků a sedmnáct
dětí v různých věkových kategoriích. Již druhým rokem
je poslední rok docházky pro děti předškolního věku
povinným, tzn., že v MŠ musí trávit minimálně čtyři
hodiny denně a nepřítomnost dítěte musí rodiče
písemně odůvodnit. Ze zákona je umožněno individuální vzdělávání dítěte rodiči doma, avšak přezkoumání
znalostí a dovedností provádí ředitel mateřské školy.
O tento způsob vzdělávání v posledním roce docházky dítěte zatím žádný rodič nepožádal. Děti, a to i ty s
odloženou školní docházkou, které poslední rok absolvují z různých důvodů dvakrát jsou osvobozeny od platby
školného.
Mateřská škola zahájila svou činnost dle školního
vzdělávacího programu Čtyřlístek, který je rozdělen na
čtyři integrované bloky dle ročních období. Každý měsíc
je věnován konkrétnímu tématu, které je rozpracováno
v jednotlivých týdnech a dnech daného měsíce. Integrovaný blok PODZIM se např. v září věnuje pojmům
jako je BLÍZKOST. KAMARÁDSTVÍ. SOUNÁLEŽITOST.
SOUSEDSTVÍ. V jednotlivých týdnech jsou probírána
témata jako: „ To jsou moji kamarádi. Kdo se o nás stará.
Naše školka. Kde stojí můj dům“. V jednotlivých dnech
potom, např. z týdnu „Kdo se o nás stará“ je každý den
věnován jiné výuce: „Rodina a její členové. Dům, místnosti a zařízení. Adresa dětí. Domácí práce. Návyky,
společenské chování.“ Výuka je prováděna za pomoci
výkladu, hry, pracovních listů, výtvarných a pracovních
činností, atd.
Zahájením školního roku začíná pro nové děti adaptační
období, kdy si nejprve v přítomnosti rodičů a posléze v
kratším režimu zvykají na pobyt ve školce. Pro všechny
děti je zahájeno Veselé pískání na flétničku a pro děti v
posledním ročníku docházky Školička předškoláků, kde
jsou připravovány na školní docházku za pomoci, např.
procvičování grafomotoriky, předčtenářské a předmatematické gramotnosti, apod.
Další činnost mateřské školy se řídí plánem akcí na
daný školní rok. Úvodní akce je již tradičně Zahradní
slavnost s odemykáním školky a slavnostním přivítáním
nových dětí. Při akci se soutěží, pojídají koláče a dorty,
opékají vuřty, děti si hrají a dospělí si povídají, letos ve
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slunečné náladě. Dalšími akcemi, které se od září do
prosince odehrály nebo odehrají byly a budou Práce s
přírodninami, listy, dýněmi, výroba podzimních dekorací,
což je společná aktivita dětí a rodičů. U malých i velkých
je populární „All Hallows‘ Eve“, tedy „Předvečer Všech
svatých“ aneb Halloween, zábava pro děti, rodiče a
prarodiče v maskách všeho druhu. Moc jsme se těšili
na velké marionety v divadelním představení „O zlaté
rybce“; divadla Úsměv. Vzpomínkou na dětství bude
vánoční fotografování dětí. Za námi je již dílnička rodičů,
prarodičů s dětmi ; výroba dárků a vánočních dekorací.
Jistě roztomilé i když ne pěvecky právě jisté bylo vystoupení dětí s vánočními koledami při rozsvícení zlosyňského vánočního stromu. Do Vánoc jistě nevydrží
výrobky ze Sladkého perničkověho mámení, kdy děti
tvořily a zdobily voňavé perníčky. Netřeba se čerta
bát řekly a některé děti si neřekly, vědomi si svých
prohřešků při Mikulášské nadílce, kdy nás navštívil
Mikuláš, anděl a velmi krotký čert. Jak vypadá Ježíšek
je výtvarná soutěž nejen pro děti a jsme zvědavé
jak Ježíšek opravdu v mysli a srdcích dětí i dospělých
vypadá. Těšíme se na dopoledne piné vánočních zvyků;
Barboru, Lucii, lodičky na vodě, rozkrajování jablíček.
Jednou z posledních akcí v roce bude Vánoční výstava
pro rodiče, prarodiče a veřejnost. Ve finále napíšeme
a nakreslíme Ježíškovi jaké nové dárky bychom chtěli
do školky. Vrcholem bude Vánoční besídka pro rodiče a
prarodiče a Ježíškova vánoční nadílka.
V roce 2019 se děti mohou těšit na další akce z plánu
práce. Bude Masopust, Morana, Pyžamový den a další.
Každoročně je organizováno plavání v plaveckém
bazénu v Kralupech nad Vltavou, které bude zahájeno v
únoru 2019.
V září byl rovněž otevřen projekt „C‘teme dětem. Do
školky jsou zváni rodiče, prarodiče, pan starosta, aby ze
své oblíbené pohádkové knihy četli dětem a povídali si s
nimi.
Za organizaci akcí a chod mateřské školy patří dík všem
zaměstnancům a za podporu činnosti mateřské školy
panus tarostovi a zastupitelům
Krásné vánoční svítky, pevné zdraví a štěstí do roku
2019 přeje Mateřské škola ve Zlosyni.

ZAŽILI JSME

Konec prázdnin

Nohejbalový turnaj

Pálení čarodejnic

1. 9. 2018

25. 8. 2018

3. 11. 2018

Tenisový turnaj

Nohejbalový turnaj

Zlosejnské posvícení

Lampionový průvod

Zábava s tombolou

Na muziku

11. 11. 2018

17. 11. 2018

2. 12. 2018

Zlosejnské posvícení

Rozsvícení stromku

Mistrovství ve svíčkové
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Tenisový turnaj
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Rozsvícení
stromku

Rozsvícení stromku

KNIHOVNA

V září 2018 byla v budově obecního úřadu otevřena obecní knihovna. Tato skutečnost se obešla bez
pompy a přestřihávání pásek, ale až si přečtete, s jakým zápalem se do šíření literární osvěty vrhla naše
vzácná knihovnice Helena, věříme, že svou cestu do knihovny objevíte i vy.
Ahoj Heleno, většina našich čtenářů tě určitě zná,
ale můžeš se přesto aspoň v krátkosti představit?
Zdravím všechny a dříve než začnu, bych chtěla všem
čtenářům, ať už Zlosyňského listu nebo těm ze zlosyňské
knihovny, popřát šťastné a veselé Vánoce a do nového roku
hlavně hodně zdravíčka :o))))) Tak a teď můžu začít. Ahoj lidi,
jmenuji se Helena Kolpaský Mesárošová a pro ty, kdo mě
znají, jsem Heduš od rybníka. V dubnu mi bude 44 let a teď
v prosinci to bude přesně 7 let, co jsem se přestěhovala přímo z centra Prahy sem k vám do Zlosyně. Důvody změny byly
zřejmé - miluji přírodu a zvířata a byt na Václaváku byl přesný
opak všeho, co mám ráda. A k tomu byl obecní. Takže jsem si
(sama) vzala hypotéku a rozkaz zněl jasně: pryč z Prahy!
Když jsem si přijela prohlédnout dům, ve kterém bydlím,
uchvátilo mě to tu na první pohled. Ani jsem se s makléřkou a
ostatními, co tu byli, nepotřebovala jít podívat dovnitř. Prostě
jsem měla pocit, že to tu znám a že jsem tu už někdy byla.
Prostě to člověk vycítí, že je doma. Neváhala jsem ani vteřinu a
dodnes toho nelituji a nikdy nebudu. Během velmi náročného
roku plného rekonstrukci a jiných peripetií jsem se seznámila
s Honzou, pro vás známým jako Jánošík, a byla z toho láska
na první podhled. Po dvou letech jsme se vzali (svatba byla
tady ve Zlosyni opravdu hustá, trvala 7 dní, asi tak jako na
Slovensku). Jsme tu oba dva šťastní. Každý tu máme to, co
jsme hledali. Já se věnuji knihovně a dobročinným sbírkám na
psí útulky, Jánošík je dobrovolný hasič, vášnivý rybář a kutil.
Já každý den dojíždím za prací do Prahy, pracuji v bance na

pozici Účetní specialista. Je to práce velmi náročná a někdy
až vyčerpávající, proto jsem ráda, když se vracím sem domů.
Mám spoustu koníčků, které mě právě z toho neustálého
pracovního stresu vždy dostanou a to jsou v první řadě zvířata: máme 4 psy a 8 námi zachráněných koček. Další mojí
léčitelkou je zahrada - po těžkém dni v práci mě příroda uvádí
do klidu a duševní pohody, ráda se hrabu v záhoně a pěstuji
vše, co se dá. Jaro je moje období, kdy vyrážím sázet a obdivovat každý list a květ, který vyrazí. O to větší je pak radost ze
sklizně - třešně, hrušky, meruňky, broskve, rajčata, rybíz, jahody, maliny atd. Radost mám hlavně z toho, když jimi podarujeme ostatní, protože sami to nejsme schopni spotřebovat.
No a to nejlepší na konec. Největším koníčkem jsou KNIHY
a jazyky - ty prostě miluju :o)) Díky knihám a jejich čtení se ocitám v jiném světě, začne fungovat moje fantazie a je to takový úžasný únik z reality, která je někdy hodně vyčerpávající
a tímto nabírám energii. Lásku ke knihám a čtení v nás od dětství s mojí sestrou pěstovala naše maminka, která nám každý
večer před spaním četla, a když jsme po dočtení knížky ještě
nespaly, protože jsme byly šídla, tak zhasla lampičku a tomu
jsme říkaly „černá hodinka“ a mohly jsme se ptát na cokoliv
a maminka nám odpovídala, ale většinou to bylo tajuplné
povídání a tajuplných věcech. To bejvávaly časy :o)) Dodnes
na to s láskou vzpomínám a i jako velké mi to hrozně chybí.
No a díky tomu všemu, čtení, povídání, tak jazyky šly pak
samy od sebe, ruku v ruce. Proto bych za to všechno chtěla
svojí mamince hrozně moc poděkovat.

Spokojená šéfka Helena v přátelském rozhovoru se starostou.
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A JEJÍ ŠÉFKA

Jak ses k práci v knihovně dostala?
Věděla jsem, ale to už je hodně dlouho, že po vytopení knihovny díky stoupačkám byly knihy naskládány na obrovskou
hromadu na chodbu v obecním domě a tam několik let ležely. Tak jsem v létě 2017 vznesla dotaz na našeho, pro mě,
skvělého pana starostu Honzu Krajíčka, jestli není v plánu
knihovna. Mile mě překvapilo, že odezva byla kladná, ale..!
Nebylo to jen tak, jak si možná mnozí myslí. Práce byla fůra.
Vyvinula jsem ze samé radosti abnormální aktivitu. Prostory,
které mi byly nabídnuty k vytvoření knihovny, byly zrekonstruovány a vše vymalováno. Podlaha byla ze starých prken,
takže bylo potřeba jí pořešit. Díky starostovi, který uvolnil
rozpočet na zařízení knihovny, jsem vybrala vysokozátěžový
koberec (lino a nová prkna nebyla možná). Dovezený koberec
položil Milan Bílek, který v mém příběhu sehrál velkou, ba i
hlavní roli. Další bylo potřeba vyrobit knihovnu na míru, protože
prostory jsou atypické a nelze koupit nic hotového. A máme
zde opět mého hrdinu Milana Bílka, mistra truhlářského, se
kterým jsem probrala moji představu, jak by měla knihovna
vypadat a Milan se pustil do díla. Hrozně se mi jeho práce líbí,
je precizní a čistá. Všechny police jsou pevně ukotveny k zemi,
aby na někoho nespadly. Dbáme BOZP :o)) Mezitím, co Milan tvořil knihovnu, my jsme s Jánošíkem postupně odváželi
domů po přepravkách knihy z té pro mě nikdy nekončící hromady na úřadě. Doma jsem ve volných chvílích knihy oprášila,
některé poslepovala, prostě dala do pořádku. Některé kvůli
rozpadu a plísni, která je časem napadla, bohužel zachránit
nešlo. Každou knihu, která v knihovně je, jsem vyfotila a
vzniklý fotokatalog je umístěn na facebookových stránkách
„Knihovna Zlosyň“ . Stejně tak jsem každou knihu zaregistrovala do excelovského souboru (podle názvu knihy, autora a žánru), aby se to dobře dalo vyhledávat, řadit, atd.
Nyní pracujeme na tom, aby na FB stránkách byl také tento
jmenný seznam, aby si lidé mohli najít to, co hledají. Takže pro
přehled, máme následující kategorie knih: Beletrie - Válečné
- Sci-Fi - Mládež - Děti - Časopisy - Naučné a encyklopedie Cestopisné - Životopisné - Cizí jazyky - Kuchařky - Zahrada
- Krása, zdraví a psyché.

Novopečený radní Lukáš Kympl bohatství naší
knihovny zatím jenom nesměle objevuje.
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V době naší návštěvy se na zápůjčku
zastavila i jedna z místních občanek.
Přála si však zůstat inkognito. :)
A baví tě to?
Děcka, to je otázka :o)) Nelze dělat něco, co tě nebaví,
přece!! Vlastně ano, lze, ale pak to podle toho taky vypadá, že
jo?! :o))) Takže ano, já to miluju a to bez jakéhokoliv přehánění.
Miluju knížky, čtení a vše, co je s tím spojené. Takže být knihovnicí v obci, kde žiji, to je pro mě prostě SPLNĚNÝ SEN. Ten,
kdo něco takového nezažil, ten to nepochopí. Já si něco přála
a splnila jsem si to. Po roce práce (9/2017 - 8/2018) jsme knihovnu 01. 09. 2018 otevřeli a toto je pro mě ten nejkrásnější dárek k letošním Vánocům, to mi věřte. Tímto bych ještě
jednou strašně moc chtěla poděkovat za sebe i za čtenáře,
kteří knihovnu navštěvují, starostovi Honzovi Krajíčkovi
za možnost realizace a Milanovi Bílkovi za realizaci. No a
právě díky nadšencům, jako jsme my, můžu nyní radost z knihovny předávat vám všem u nás ve Zlosejně.
Kolik máme v naší knihovně titulů a kolik je zatím
registrovaných čtenářů?
Titulů máme přesně 2 170 (našich vlastních zlosyňských)
+ 220 titulů, které nám zapůjčila Krajská knihovna Kladno naše zlosyňská knihovna je totiž registrována pod Ministerstvem kultury. Tudíž jsme byli spádově zařazeni pod Kladno a
to je další úžasná věc, kterou musím sdělit, že máme možnost
výpůjčky nových titulů z Knižního klubu, Ikaru a jiných vydavatelství. Výpůjční doba knih z Kladna je půl roku, poté si
je odvezou a přivezou další nové super počteníčko. Je tu i
možnost si v rámci komunikace s knihovnou Kladno požádat
o výpůjčku titulů, které si naši čtenáři žádají. Proto pilně sepisuji přání našich čtenářů a budu doufat, že budou na Kladně k zapůjčení a potěším tak čtenářskou obec. Kromě toho
mi sem do knihovny dobří lidé zlosejnští, ale i pražští, dodali
spoustu dalších nádherných knih, které právě nyní postupně
zpracovávám, aby co nejdříve byly zařazeny k vypůjčení.

Jinak zaregistrovaných čtěnářů je „zatím“ 25, ale
145 vypůjčených titulů během 3 měsíců - to je naprostá bomba!!! :o)) Pevně věřím, že jich bude postupně mnohem, mnohem více. Kdo jednou zkusí,
nechce jinak :o)) Společně něco vybereme na dlouhé
zimní večery a věrte, že knížka, to je ta nejlepší volba. V dávných dobách si za dlouhých zimních večerů povídali,
vyprávěli, děcka naskládany na pecích pod duchnou a dospělí
(většinou i sousedé) u stolu, předli, vyšívali, prostě tvořili, ale
hlavně, nikdo ani nedutal. Vyprávění a povídačky, to bylo jako
čtení napínavé knihy, které tenkrát byly jen pro vyvolené.
Takže využijte toho luxusu, že si o dům vedle můžete v klidu, zdarma zapůjčit knihy a číst úžasné příběhy za dlouhých
zimních večerů. :o))
Dokázala bys přiblížit, kdo chodí do knihovny nejvíce
a o jaké knížky je největší zájem?
Do knihovny chodí všechny věkové kategorie. Máme tu
nejmladšího čtenáře ze školky, který se připravuje pilně na
první třídu, klasické školáky z 1. až 9. třídy, dospělé i seniory,
ale hlavně maminky s dětmi, těmi nejmenšími. Děti jsou podle
mého budoucnost a proto je úžasné, když už od útlého dětství získávají vztah ke knížkám. Maminky, které čtou dětem od
malinka a pěstují v nich lásku k četbě, nikoliv k TV, tabletům
a mobilům, tak to jsou ty nejlepší maminky na světě. Bohužel musím říci, že nejméně jsou u nás zastoupení náctiletí. Co
nejméně, vůbec. Ty jakoby čtení vůbec nezajímalo. Přijde mi,
že kdo z nich čte knihu a nedej Bože by šel ještě k tomu do
knihovny, tak v očích ostatních bude něco jako „trapák“, protože čte a nekouká 24 hodin denně do mobilu. Přitom mají ve
škole povinnou četbu. Ale zřejmě si myslí, že vše si najdou na
internetu. No, nenajdou. Ale to je jedno. Tento přístup náctiletých mě mrzí...
Takže v souvislosti s tím, co jsem výše uvedla - největší
zájem je o dětské knihy a pohádky. Dospělí dávají přednost
psychothrillerům, napětí, krimi, příběhům ze života, ale své
místo si najdou i knížky humorné a zamilované.
Jaká jsou pro půjčování pravidla?
Pravidla jsou jednoduchá. Při první registraci zaplatí čtenář
do 18 let poplatek 10 korun, od 18 let výše poplatek 20
korun. Já si pak od něj vezmu do formuláře jméno, příjmení,
adresu, mobil, rok narození a čtenář podepíše souhlas s údaji, které nám dává pro potřeby knihovny. Poté si půjčuje až
donekonečna knihy zdarma. Zápůjční doba je 1 měsíc. Před
koncem termínu vrácení knihy mu zašlu informační SMS, že se
blíží den vrácení, a čtenář buď knihu vrátí nebo má možnost
si odpovědí na danou SMS termín vrácení o měsíc prodloužit
(to je pro ty, kdo mají knihu rozečtenou). 2 měsíce je maximální doba. Poté, pokud čtenář knihu nevrátí, má knihovna
možnost penalizace dle knihovního řádu.
Jak se knihy do knihovny dostávají, případně na
základě čeho se vyřazují?
Tak knihy máme, jak jsem říkala, vlastní tj. 2 170 plus nám
naše krajská knihovna Kladno zdarma zapůjčí 220 nových titulů na půl roku plus nám dobří lidé knihy věnují. Takže náš
fond se rozrůstá. Jelikož jsme knihovnu otevřeli v září 2018,
tak na vyřazovací metodu ještě čas nepřišel. Ten přijde až po
roce, až se udělá přehled výpůjček a nových přírůstků a podle
toho se budu řídit. Každopádně se jako správná knihovnice
hodlám přihlásit na školení, která krajská knihovna pro
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knihovníky v obcích poskytuje, abych byla v obraze, co, kdy a
jak udělat a hlavně jak nejlépe :o)). O aktualizaci a inovaci knihovny nemusíte mít každopádně strach, od toho jsem tu já.
Já se postarám za Vás, přátelé :o)))
Měla bys pro naše čtenáře už nějakou tu „veselou
příhodu z knihovny“? :-)
Veselou příhodu bohužel zatím nevedu. Možná, když se mě
zeptáte po roce, tak jich bude nepřeberně :o)) Zatím je super,
že s veselou k nám lidé chodí a s veselou taky odcházejí. :o))
To je pro mě asi to nejdůležitější.
A jak jsi na to se čtením ty sama, případně jakou
knížku bys čtenářům doporučila?
Jak sem říkala, čtení je má láska. Čtu při každé volné příležitosti, bohužel v poslední době tomu tak moc není. Převládají
pracovní povinnosti. Ale každý večer před spaním, než totálně vytuhnu, dycinky si pár stránek dám. Někdy mi tu knížku
z obličeje sundá manžel a zhasne, někdy se probudím
s přilepenou stránkou na rtech :o))
Každopádně je těžké, takhle všeobecně, čtenářům něco
doporučit, protože každý má rád jiný žánr a to co se líbí mně,
nemusí se líbit druhému. Právě proto, když přijde nový čtenář,
tak zjišťuji, jaký žánr má rád a snažím se doporučit, nebo
si vybere sám. Stejně tak, když se lidé vracejí s přečtenými
knížkami, tak se ptám, jak se jim kniha líbila a o čem byla (není
v mé moci přečíst všechny knihy v knihovně :o)) Na základě
tohoto průzkumu pak vím a mohu dané info poslat dále do
světa ostatním čtenářům.
Ale když už se ptáš, tak jsem také zaregistrovaný člen knihovny, jako každý jiný, kdo si půjčuje knihy, a přečetla jsem
tyto tituly vypůjčené z naší knihovny: Šťastné dny, Bílé město, Kolotoč strachu, Možná ho najdeš na ulici, Se záští a Černooké Zuzany. Všechny se mi moc líbily. Teď se chystám na
Dívku v červeném kabátku.

VOLBY

Volby a Ustavující zasedání | 5.-6. 10. 2018 • 1. 11. 2018
Jako již tradičně děkujeme naší volební komisi za skvělé zvládnutí voleb a těšíme se na setkání u těchdalších. V naší obci byla podána pouze jedna kandidátka, kde se pod hlavičkou starostů a nezávislých
ucházelo o vaši přízeň sedm kandidátů, které nakonec přišlo pdopořit přes 45 % oprávněných voličů. Na
ustavující schůzi zastupitelstva noví členové složili nezbytný slib a poté byl starostou obce zvolen Jan Krajíček a místostarostou Radek Toth. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Bořivoj Ševčík a předsedou
finančního výboru Roman Polák.

Chtěla bys čtenářům Zlosyňského listu vzkázat
něco, na co jsem se tě nezeptal?
Asi bych vzkázala toliko, že bych byla moc ráda, lide zlosejnský, kdyby se NAŠE knihovna stala pro všechny místem,
kam se budete rádi vracet, protože právě proto bylo toto místo vytvořeno. Je to místo, kde si můžete posedět, odpočinout,
prolistovat se čím budete chtít, popovídat si nejen o knihách,
ale i o všem možném i nemožném.
Otevřením dveří knihovny končí svět reality a začíná svět,
jaký budete chtít vy sami. A jaký bude, zaleží jen na vás :o))

Protože je předvánoční čas, tedy čas uzávěrek
a vyčerpávajícího pracovního shonu, nepovídali
jsme si Helenou tváří v tvář, ale Helena nám ochotně a velmi otevřeně odpověděla na otázky zaslané
mailem. Mockrát tedy ještě jednou děkujeme nejen
za kvalitní a srdcařskou práci pro obec, ale i za svěží
text plný optimismu a dobré nálady.
Nestavit se po téhle porci entuziasmu v knihovně
snad ani nejde. Helena se na vás těší každé:

POBUDA V BUDCE

Naši zastávku si oblíbil neznámý občan, který si
z ní občas vytvoří pohodlný obýváček a nezřídka i ložnici. Neznáte ho?

Pondělí a Čtvrtek od 18:00 do 20:00 hodin
a můžete jí zavolat na tel. číslo: 774 964 886.
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NA RYBY

SENIORKY

Rybářské závody podzim 2018 | 20. 10. 2018

Setkání seniorek | 21. 11. 2018

Dne 20. října 2018 se uskutečnil na místním rybníce jubilejní 10. ročník podzimních rybářských závodů pořádaných Spolkem
rybářů Zlosyň. Podzimní počasí bylo vcelku přijatelné a závodu se zúčastnilo 19 závodníků. Celkem bylo uloveno 54 kusů ryb, z
toho 16 kaprů. Za kapra dlouhého 67 cm získal cenu za největší ulovenou rybu pan Václav Moravec z Hostína, který zároveň
s počtem 400 bodů obsadil první místo, a odnesl si naviják. Na druhém místě skončil pan Petr Záhora z Bíliny s počtem 310
bodů a vybral si nafukovací člun pro dvě osoby. Třetí místo obsadil pan Jindřich Váňa z Prahy s 210 body a odnesl si velký
Atlas sladkovodních ryb. Dále si závodníci vybírali ceny postupně dle pořadí až do 11. místa. Závěrem lze konstatovat, že počasí
nám přálo, ryby celkem braly, pití a jídla bylo dost. Takže snad opět na jaře...

Letos oslavují naše seniorky 10. výročí svých tradičních středečních setkání. Pořízené fotografie pocházejí
z 21. 11., kdy jimvedoucí Luboš Kincl daroval překrásné vánoční hvězdy. Poslední letošní setkání se konalo
19. 12. a dámy obdržely od malé překvapení také od zastupitelů.

									

Děkujeme našim babičkám za udržování této tradice a přejeme všem dlouhé a pevné zdraví!

Za Spolek rybářů Zlosyň Tomáš Váňa

MOTORKY

Ukončení sezóny 2018 | 8. 12. 2018
Dne 8. 12. 2018 se na 30 motorkářů a
motorkářek přijelo do Zlosyně rozloučit
s uplynulou sezónou. Akce se konala
v obecní hospodě a protáhla se až do
pozdních ranních hodin. Za zmínku určitě
stojí, že o žaludky hostů se postaral
Zdeněk Mahdík, který zajistil výtečný
guláš a utopence.

Zlosyňský list | Str. 14

Zlosyňský list | Str. 15

Zveme vás na
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24.12. ve 21:30
odou

U vánočního stromku před hosp

Hospoda Zlosejn vás zve na

SILVESTROVSKÝ VEČÍREK
Pití hafo a jídla, co si kdo donese.
K poslechu a tanci hraje DJ Béda Hudeček!
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