5. září 2020
Setkání generací
Zlatá

Vážení sousedé, rodiče, děti, jubilanti, kamarádi, přátelé…
Dnešní dopis doplňuje informace z pozvánky, kterou jste již do svých schránek obdrželi. Přináší
Vám podrobnější informace k organizaci společenského, zábavného i sportovního odpoledne dne 5. září
2020. V rámci akce "Setkání generací" proběhne několik aktivit. Abyste si mohli sobotní čas vhodně
naplánovat, podrobnější časový plán jednotlivých událostí máte zde: (samozřejmě může v průběhu
odpoledne dojít k malým odchylkám)

10:00 - 12:00 bude probíhat příprava návsi - stavba stanů, příprava ohniště, výstavba
dětského dopravního hřiště. Každá ruka dobrá, kdo máte chuť a čas, přijďte.
13:30

uzavření návsi pro auta, instalce skákacího hradu.

14:00

zahájení Setkání generací na hřišti na návsi u hospůdky u Hasičů.

14:15 - 14:45

vítání občánků (v případě deště bude probíhat v pravém stanu).

14:10 - 15:30

provoz dětského dopravního hřište, závody kol, koloběžek a tříkolek. V levém
stanu bude vláčkodráha pro malé i velké milovníky železnice.

14:15 - 17:00

pro skotačení dětí bude v provozu skákací hrad s obsluhou.

14:30 - 16:30

starší děti si můžou zastřílet ze vzduchovky. Bude k dispozici i puška s optikou
a nejlepší střelci budou odměněni.

15:00

blahopřání jubilantům k jejich 70. a 75. narozeninám.

15:20 - 16:00

v pravém stanu si můžete zahrát šachy - simultánku nebo i klasickou partii.
Pozvali jsme slečnu šachistku, která se na více šachovnicích utká současně se
všemi soupeři. Tato příležitost se nemusí dlouho opakovat :-).

14:45, 15:15 a 15:25 prohlídka opravené budovy obecního úřadu.
15:30 - 16:00

ukázka vozidla, techniky a řízení křižovatky příslušníky městkské policie Úvaly.
Test znalosti předpisů a značek - vystavení dětského řidičského průkazu
cyklistům, koloběžkářům a dalším.

16:00 - 16:30 ukázka hasičské techniky a práce s hydraulickými nůžkami – profesionální
hasiči z Říčan a SDH Škvorec. Během odpoledne bude dětem i dospělým
umožněno nahlédnout i do vozu Praga RN našich zlatských hasičů.
16:30 - 17:00

vystoupení kejklíře Dana - zábavný dětský žongléř a kouzelník.

17:10

zapálení ohýnku, opékání buřtů, písničky s hudebními nástroji, které si
přinesete.

18:30

ukončení oficiální části, demontáž stanů a dopravního hřiště. Volná zábava....

Kromě časového harmonogramu Vám chceme v předstihu sdělit i několik praktických informací:
Můžete si vzít samozřejmě také nějaký hudební nástroj (kytaru, bubínek, tamburínu, flétničku
apod.), po zapálení ohýnku si zahrajeme a zazpíváme písničky.

Do té doby bude možné si uložit

nástroje na vyhrazeném místě v hospodě, aby nedošlo k jejich poškození.
V pravém stanu bude připravena šachová mistryně k současné hře proti mnoha soupeřům. Také
šachovnice a figurky, které si pro tuto aktivitu přinesete, bude možné bezpečně uskladnit. Nejlépe,
uložte si je do krabičky nebo tašky označené Vaším jménem nebo jménem Vašeho dítěte.
Doufáme také, že v levém stanu překonáme vánoční rekord v počtu vlaků na naší vláčkodráze.
Abyste si mohli užívat i dalších aktivit (kolo, vzduchovka, hrad, šachy, buřty apod.) a nemuseli se o
svou mašinku a vagónky obávat, přineste si je třeba v plastové krabičce od zmrzliny a napište na ní
jméno Vašeho dítěte a č.p. Krabičky s vláčky uschováme na vyhrazeném místě a při odchodu domů si
je vyzvednete. Když na ně zapomenete, vrátíme Vám je domů. Bez obav, může se to stát .
Abyste si mohli se svými dětmi užívat podvečerní aktivity, bude připraven stojan na jejich jízdní
kola. Pro zvýšení bezpečnosti se je tam můžete zamknout, ale nepředpokládáme, že to bude
nutné….bude zde možné také zaparkovat koloběžky nebo tříkolky či jiná šlapací přibližovadla.
V prostoru návsi Vám bude k dispozici několik dávkovačů dezinfekce. Dezinfekcí ve spreji také
ošetříme věci, na které může sahat více dětí – vzduchovky, vláčky, hrad, šachové figurky apod.
Pro maximální bezpečnost bude pití čepováno do kelímků a jídlo podávané na jednorázové tácky.
K utírání rukou budou nachystané jednorázové papírové utěrky. Většina aktivit se bude odehrávat
venku, v hospodě se bude v podstatě jen čepovat pivo. Odpad, prosíme, vhazujte do připravených
košů.
Aby se minimalizoval kontakt s bankovkami, bude na toto odpoledne zavedena speciální měna.
Zlatský dukát = 20Kč mince, a Zlatský groš = 10Kč mince. Ceny všech nápojů a jídel budou
zaokrouhleny na tuto měnu, aby nebylo potřeba vracet žádné „drobné“. Můžete si být jisti, že ceny
budou zokrouhleny dolů a budou „lidové“. Např. 0,5l pivo 1 dukát, klobása z udírny 1 dukát,
špekáček na oheň 1 groš (pro děti zdarma), pití pro děti (čepovaná sodovka s možností ochucení
ovocnou šťávou) zdarma apod. Nepočítáme s žádnými účtenkami, plotem z čárek, kontokorentními
úvěry apod.:-). Jednoduchý systém „Zaplať a pochutnej si“.
Kromě piva a sodovky bude k dispozici i stánek s vínem. K jídlu si můžete opéct špekáček na ohni,
nebo si dopřát klobásu z udírny. Sunar nebo jinou pochutinu pro Vaše nejmenší si, prosíme, přineste
vlastní. Sladké odměny pro děti budou čekat na vítěze jednotlivých soutěží.
Parkování na návsi nebude možné, nezbyl by žádný prostor na dopravní hřiště pro Vaše děti. Můžete
rodinku s dětmi vysadit u vjezdu do návsi (u zrcadla bude před uzávěrou jedno místo pro zastavení)
a pak Váš vůz zaparkovat u Křížku nebo ve Zlaté III.
Celým odpolednem nás bude provázet DJ Pěťa z hudební agentury Živý jukebox s.r.o.
Pokud máte nápad, jak nám pomoci s organizací Setkání generací Zlatá 2020, určitě se nám
ozvěte. Na mejl, na Facebook, telefonem či osobně. Třeba jen esemeskou na 605 149 724. Zavoláme
Vám zpátky.

Děkujeme.
Na setkání s jubilanty, novými občánky i sousedy
se těší organizační výbor, zastupitelé obce i zlatští hasiči.

