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SLOVO STAROSTY OBCE
VYCHÁZÍ POSLEDNÍ âÍSLO ZÁLEZELSKÉHO
ZPRAVODAJE V TOMTO VOLEBNÍM OBDOBÍ.
Tímto bych chtûl podûkovat pí. Janou‰kové a ﬁeditelce M· pí. Zímové,
které mi sv˘mi obãasn˘mi pﬁíspûvky
pomáhaly zpravodaj vytváﬁet. Také dûkuji panu Vodnému a vydavatelství
Mapa za vstﬁícn˘ pﬁístup a doplÀování
zpravodaje, jak ãlánky odborn˘mi, tak
ãlánky zábavn˘mi.
·estého záﬁí tohoto roku se téÏ uskuteãnilo poslední veﬁejné zasedání zastupitelstva obce v dosavadním sloÏení
ãlenÛ zastupitelstva. Po ﬁíjnov˘ch komunálních volbách bude sloÏení ãlenÛ
zastupitelstva urãitû jiné. Usuzuji tak ze
‰esti podan˘ch kandidátek, jejichÏ lídry
jsou pan âerven˘ Karel, pan MUDr.
Konschill Martin, pan Lonûk Martin,
pan Mende Rudolf, pan Such˘ Miroslav
a pan Vesel˘ Jiﬁí ml.
Zápis z veﬁejného zasedání vãetnû
usnesení je na dal‰ích stránkách zpravodaje. Dne 1. záﬁí 2010 nastoupila na
obecní úﬁad jako pracovník na VPP
paní Polanská Jana, která zde pracovala jiÏ pﬁed mateﬁskou dovolenou. Nahradila paní Koubovou. V souãasné
dobû je stav pracovníkÛ na VPP naplnûn. Celkem pracuje na OÚ devût lidí,
coÏ je optimální poãet. V letních mûsících se pracovníci podíleli hlavnû na

sekání a úklidu travního porostu. Letos
té trávy bylo docela dost.
Na‰i pracovníci zlikvidovali náletové
dﬁeviny v Moravanském potoce, a to
okolo mateﬁské ‰kolky. Tyto dﬁeviny stínily budovu a pﬁi vût‰ím prÛtoku vody

zabraÀovaly v korytû volnému prÛtoku.
Odstranûní tûchto dﬁevin se osvûdãilo
zvlá‰tû pﬁi velkém de‰ti dne 7. srpna
tohoto roku. Pﬁi tomto dlouhotrvajícím
de‰ti nevznikly na obecním majetku
Ïádné stotisícové ‰kody. Vzniklé ‰kody
jiÏ poji‰Èovna zaplatila (vymalování
obecního úﬁadu), provalenou kanaliza(Pokraãování na následující stranû)

Volební místnost pro voliãe ke komunálním a senátním volbám, které probûhnou
15. a 16. ﬁíjna bude pﬁipravena na obecním úﬁadû. Na stranû 7 a 8 pﬁiná‰íme kompletní informace o tom jak volit.

ci v DláÏdûné ulici opraví Severoãeské
vodovody a kanalizace a poniãenou
cestu na Chvalov jsme opravili vlastními silami. Vody v zemi je teì tolik, Ïe
vznikla na nûkolika místech v obci, ale
hlavnû nad obcí, nová prameni‰tû.
Voda v nûkolika pﬁípadech stéká do
obce. S tím se ale zatím nedá nic dûlat.
Voda by mûla po vyschnutí pramenÛ
sama pﬁestat téct. Pokud by se tak nestalo, musela by obec tyto novû vzniklé prameny svést do obecní kanalizace.
Podle informací mÛÏe toto vysychání
trvat i nûkolik mûsícÛ.
Co se v obci dûje:
Probûhla „zdravotní“ prohlídka v‰ech
obecních stromÛ.
Pﬁed VaÀkov˘mi byla nainstalována
tﬁetí informaãní tabule s textem o historii obce. Doufám, Ïe nebude poniãena
za chvíli tak, jako tabule ostatní. Mûla
by slouÏit hlavnû turistÛm, procházejícím na‰í obcí.
Díky panu Krausovi byla dokonãena
kamenná zeì nad obecním úﬁadem,
kdy pan Kraus celou zeì vyspároval a
zaãistil.

Dokonãuje se oprava obecního
domu ã. p. 76 v ulici Rudé Armády, kde
byla provedena závûreãná ãást opravy,
a to venkovní omítka celého objektu
vãetnû opravy schodi‰tû. Cena za tuto
opravu je 429.000,- Kã.
Na fotbalovém hﬁi‰ti s umûl˘m povrchem budou vymûnûna ‰patná prkna
za nová.
V záﬁí zaãala oprava opûrn˘ch zdí v
Úzké uliãce za Imbrov˘mi a oprava
opûrné zdi u KrejsÛ. Bude také opraven kamenn˘ svah na zaãátku ulice Na
Vyhlídce.
Celková
oprava
bude
stát
1.029.905,24,- Kã. Tato akce je ãásteãnû dotována Krajsk˘m úﬁadem Ústeckého kraje.
Na fotbalovém hﬁi‰ti pﬁed Hotelem
Praha probûhl jiÏ ãtvrt˘ roãník O pohár
starosty ve fotbalovém turnaji za úãasti ãtyﬁ muÏstev.
Na mûsíc listopad je zamluveno divadelní pﬁedstavení v praÏském divadle
Na Jezerce na hru PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ s hereãkou Jiﬁinou Bohdalovou v hlavní roli.

Na závûr mi dovolte, abych pozval
v‰echny voliãe ke komunálním a senátním volbám, které probûhnou 15. a
16. ﬁíjna. Z v˘sledkÛ komunálních voleb
vzejde nové sloÏení zastupitelstva
obce. Pﬁeji Vám dobrou volbu.
Miroslav Such˘,
starosta obce

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly,
které se konalo dne 6. záﬁí 2010
Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úﬁadu
Dolní Zálezly od 18. hod., ukonãeno
bylo v 18.30 hod. Jednání vedl starosta
obce, pan Miroslav Such˘.

Starosta dále pﬁedloÏil návrh programu 22. zasedání zastupitelstva obce
tak, jak byl vyvû‰en na úﬁedních deskách:

Starosta pﬁivítal ãleny zastupitelstva
obce a obãany obce. Konstatoval, Ïe
zasedání zastupitelstva obce je usná‰ení schopné.

■ PROGRAM:
1) Zahájení
2) Úkoly z minula
3) Pﬁehled v˘nosu daní z Finanãního
úﬁadu
4) Dokonãovací práce na ã. p. 76
5) Schválení smlouvy s firmou SaM
Dûãín
6) Slovo starosty
7) Diskuse obãanÛ a ãlenÛ zastupitelstva
8) Projednání a schválení
usnesení
9) Závûr zasedání

Starosta urãil zapisovatele pro poﬁízení zápisu z 22. zasedání zastupitelstva obce: pí. PapeÏovou.

Doplnûní nebo pﬁipomínky ãlenÛ zastupitelstva obce k programu zasedání
nebyly vzneseny.

■ Pﬁítomno:
5 ãlenÛ zastupitelstva obce
■ Omluveni:
JUDr. Zeman, pan BlaÏek
■ Neomluveni: 0
■ Obãané: 2
1. ZAHÁJENÍ

Ovûﬁovateli zápisu byli urãeni
a schváleni: Mgr. Vávrová a MUDr.
Konschill, vypracováním usnesení p.
Vesel˘.
V pﬁípadû potﬁeby starosta pﬁedloÏí návrh na sloÏení návrhové
komise a tento nechá odsouhlasit.
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY

●

Hlasování o programu dne‰ního zasedání zastupitelstva obce:
pro: .......................schvaluje 5 hlasy
proti:.................................................0
zdrÏel se: .........................................0
Program dne‰ního zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
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2. ÚKOLY Z MINULÉHO
ZASEDÁNÍ
Pan starosta vyvolal schÛzku s ﬁeditelkou M· paní Zímovou za úãelem
efektivního hospodaﬁení s dodací od
obecního úﬁadu. Byly zji‰tûny neúmûrnû vysoké náklady na sluÏební mobilní
telefon mateﬁské ‰koly, které vznikly
neoprávnûn˘m pouÏitím tohoto telefonu k soukrom˘m úãelÛm jedné ze zamûstnankyÀ.
Po obdrÏení ﬁádného vyúãtování za
telefonní sluÏby byl uvedené zamûstnankyni vyãíslen dluh za neoprávnûné
hovory a byly dohodnuty splátky k vyrovnání tohoto dluhu do konce roku
2010.
3. P¤EHLED V¯NOSU DANÍ
Z FINANâNÍHO Ú¤ADU
Pan starosta informoval o v˘nosu
daní pﬁeveden˘ch z finanãního úﬁadu
za období 1- 6/2010 dle druhu pﬁíjmÛ.
Celková ãástka ãiní 2.009.000,- Kã.
K 3. 9. 2010 je finanãní stav na na‰ich úãtech:
■ fond rozvoje bydlení
734.339,- Kã
■ termínovan˘ vklad
2.697.000,- Kã

■ bûÏn˘ úãet
1.679.581,- Kã
4. DOKONâOVACÍ PRÁCE
NA â. P. 76
Práce na bytovém domû ã. 76 v ulici
Rudé Armády mûly b˘t dokonãeny
30. srpna 2010.
Vzhledem k reklamaci vzhledu fasády a následnû její opravy byl termín dokonãení této stavby posunut na 15. záﬁí
2010. Tento termín je jiÏ koneãn˘
a ve‰keré práce na uvedené budovû
budou k tomuto datu hotové.
5. SCHVÁLENÍ SMLOUVY
S FIRMOU SAM DùâÍN
Na opravu opûrné zdi a komunikace
v ulici Na Vyhlídce u KrejsÛ a u pana
Kocourka a opûrné zdi v Úzké Uliãce
nad panem Imbrem byl pﬁedloÏen firmou SaM silnice a mosty Dûãín a.s.
návrh smlouvy o dílo ã. 310019. Doba
realizace tûchto oprav bude ãinit 10
t˘dnÛ s termínem zahájení v 36. t˘dnu
2010 a dokonãení v 46. t˘dnu 2010.
Celkové náklady s DPH ãiní 1 029
905,24 Kã.
Náklady byly nav˘‰eny o realizaci
ocelového jednostranného svodidla se
zaberanûním sloupkÛ v ulici Na Vyhlídce v celkové délce 18 m o 46.008,- Kã.
Tato akce je ãásteãnû dotována Krajsk˘m úﬁadem Ústeckého kraje.
Hlasování o schválení a uzavﬁení
v˘‰e uvedené smlouvy s firmou SaM
Dûãín
pro:...................................................4
proti:.................................................0
zdrÏel se: ........................................1
Zastupitelstvo obce schválilo uzavﬁení smlouvy s firmou SaM Dûãín a.s.
6. SLOVO STAROSTY
Pan starosta informoval:
■ po srpnov˘ch de‰tích je uzavﬁena
cesta z Dolních Zálezel do VaÀova,
kde ujel svah. Tento svah je v neustálém pohybu a hrozí zde nebezpeãí úrazu. ZtíÏenou situaci má a cca
12 majitelÛ chat v této oblasti. Cesta
je majetkem LesÛ âeské republiky.
Dále byla vlastními pracovníky opravena poniãená trasa na Chvalov
(navezení kamenÛ)
■ na fotbalovém hﬁi‰ti s umûl˘m povrchem budou vymûnûna po‰kozená
prkna za nová
■ pﬁed VaÀkov˘mi bude nainstalována
tﬁetí informaãní tabule a poloÏena
zámková dlaÏba, tuto práci provede
pan Kraus Pavel s pracovníky VPP
■ pracovníkÛm na veﬁejnû prospû‰né
práce byla prodlouÏena pracovní

smlouva do konce ﬁíjna 2010 /dále
se bude ãekat na jejich financování
z pracovního úﬁadu Ústí nad Labem/
■ v Dolních Zálezlech bylo do komunálních voleb 2010 zaregistrováno 6
stran a sdruÏení:
• Obãanská demokratická strana
• Zmûna 2010
• SdruÏení nezávisl˘ch kandidátu Evrop‰tí demokraté
• Za prosperitu obce Dolní Zálezly
• SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ
za rozvoj Dolních Zálezel
• SdruÏení pro zdraví, sport
a prosperitu

Hlasování o zmûnû rozpoãtu obce
pro: ..................................................5
proti: ...............................................0
zdrÏel se: ........................................0
Zastupitelstvo obce schválilo úpravu
rozpoãtu obce.
7. DISKUSE OBâANÒ A âLENÒ
ZASTUPITELSTVA
Z ﬁad obãanÛ byl vznesen poÏadavek na zaji‰tûní úpravy pﬁístupové
cesty na po‰tu v Dolních Zálezlech.
Nápravu zajistí pan starosta Such˘.

■ dne 11. záﬁí 2010 probûhne v obci
fotbalov˘ turnaj O pohár starosty za
úãasti 4 muÏstev
■ ve dnech 2. a 3. ﬁíjna se bude na
obecním úﬁadû konat V˘stava
ovoce, zeleniny a kvûtin, kterou poﬁádají zahrádkáﬁské organizace ve
spolupráci s obecním úﬁadem
■ RNDr. BoÏenou Gregorovou CSc.
byl vypracován znaleck˘ posudek ã.
92/2010 na zdravotní stav stromÛ na
území obce Dolní Zálezly. Posudek
byl vypracován jako podklad pro potﬁebnou údrÏbu a o‰etﬁení stromÛ.
Faktura za zpracování posudku ãiní:
42.700,- Kã
Hlasování o zaplacení faktury za
zpracování znaleckého posudku ã.
92/2010 ve v˘‰i 42.700,- Kã
pro:...................................................5
proti:.................................................0
zdrÏel se: .........................................0
Zastupitelstvo obce schválilo proplacení faktury za posudek stromÛ v ãástce 42.700,- Kã.
■ o návrhu rozpoãtového opatﬁení:
úprava rozpoãtu obce - rozpoãtová
zmûna ã. 2
pﬁíjmy ..........................601.300,- Kã
v˘daje .........................663.000,- Kã
rozdíl ............................-61.700,- Kã
(rozdíl bude hrazen
z vlastních zdrojÛ)

8. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ
USNESENÍ
O návrhu usnesení z 22. zasedání
zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které
pﬁeãetl p. Vesel˘, nechal starosta obce
hlasovat.
Hlasování:
pro: ..................................................5
proti: ...............................................0
zdrÏel se: .........................................0
Zastupitelstvo obce schválilo usnesení z 22. Veﬁejného zasedání
9. ZÁVùR
ZASEDÁNÍ
Starosta obce podûkoval ãlenÛm zastupitelstva obce za spolupráci pﬁi pﬁípravû a jednání zastupitelstva a obãanÛm za úãast na posledním jednání zastupitelstva obce v tomto volebním období.
V obci Dolní Zálezly
dne 8. záﬁí 2010
Zapsala:
Blanka PapeÏová
Ovûﬁovatelé zápisu:
Mgr. Vávrová
MUDr. Konschill
Starosta obce:
Miroslav Such˘

Usnesení z 22. Veﬁejného zasedání Zastupitelstva
obce Dolní Zálezly konaného dne 6. 9. 2010
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Uzavﬁení SOD s firmou SAM Dûãín na opravu opûrn˘ch zdí a komunikace
(Na Vyhlídce u KrejsÛ a Úzká Uliãka nad Imbrem) v ãástce 1.029.905,24Kã
2. Rozpoãtovou zmûnu ã.2/2010
Pﬁíjmy ....................................601.300,-Kã
V˘daje ....................................663.000,-Kã
Rozdíl.....................................-61.700,-Kã bude hrazen z vlastních zdrojÛ
3. Proplacení faktury RNDr. Gregorové v ãástce 42.700,-Kã za vypracování
znaleckého posudku ã.92/210 na stav stromÛ v obci.
Zapsal: Jiﬁí Vesel˘ - Schválil: Miroslav Such˘
V Dolních Zálezlech dne: 6. 9. 2010

ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY

●
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Spoleãenská
kronika
■ OPUSTILY NÁS:
v mûsíci bﬁeznu
paní Marie ·ebestová
- roãník 1924
v mûsíci kvûtnu
paní Stanislava Kocourková
- roãník 1950
v mûsíci ãervnu
paní Libu‰e Dvorská
- roãník 1940

Zelené krásky
v Dolních Zálezlech
KaÀon ﬁeky Labe v oblasti Porta Bohemica, tedy Brány âech, je v˘znamn˘m geomorfologick˘m prvkem âeského stﬁedohoﬁí a díky specifick˘m klimatick˘m podmínkám, které zde panují, je
také domovem mnoha vzácn˘ch druhÛ
rostlin a ÏivoãichÛ. Mezi nejkrásnûj‰í
z nich patﬁí je‰tûrka zelená, známá pod
vûdeck˘m názvem Lacerta viridis.
Od nepamûti pozorovali obyvatelé
a náv‰tûvníci Labského kaÀonu krásné
smaragdovû zelené je‰tûrky, které nezﬁídka dosahovaly k úctyhodné velikosti pﬁes tﬁicet centimetrÛ a byly opravdov˘m klenotem tamní pﬁírody. Je‰tûrkám
zelen˘m se v âeském stﬁedohoﬁí daﬁilo
i pﬁesto, Ïe jsou jejich hlavním domovem oblastí vzdálené stovky kilometrÛ
na jihov˘chod (bûÏnûji se s je‰tûrkou
zelenou setkáte na území od jiÏní Moravy pﬁes Slovensko, Rakousko, Maìarsko, Rumunsko a cel˘ Balkánsk˘
poloostrov po Turecko a Ukrajinu na
v˘chodû).
Podmínky v teplém údolí ﬁeky Labe
je‰tûrkám dobﬁe svûdãily a krajina obhospodaﬁovaná drobn˘mi zemûdûlci
plná pastvin, ovocn˘ch sadÛ, vinic
a mezí podél kamenit˘ch cest jim poskytovala dostatek prostoru pro pﬁeÏití
a zakládání dal‰ích generací. Spásané
slunné stránû s mnoÏstvím hmyzu poskytovali dostatek potravy. Kamenné

■ NAROZENINY OSLAVILI:
LEDEN
Urcová Drahomíra - 65 let
ÚNOR
Hájková Jaroslava - 80 let
Uhrová Hana - 70 let
B¤EZEN
âech Svatopluk - 70 let
Nováková Vûra - 70 let

terasy kolem sadÛ a vinic poslouÏily
jako úkryty pﬁed predátory a vhodná zimovi‰tû. V‰e nasvûdãovalo tomu, Ïe
‰Èastnému souÏití ãlovûka a je‰tûrky
zelené v Labském údolí v budoucnu nic
nehrozí. JenÏe nastal rok 1945 a následná kolektivizace zemûdûlství.
Drobní hospodáﬁi zmizeli a s nimi i dobytek, kter˘ od nepamûti spásal stránû
v okolí Labe. Strmé louky nikdo nesekal, nebylo proã. KaÀon Labe se zaãal
mûnit. Drobné sady a vinice, ãasto na
‰patnû pﬁístupn˘ch místech, se jiÏ nevyplatilo udrÏovat a krajina zaãala zarÛstat náletov˘mi dﬁevinami. Zmûny
rázu krajiny se v˘raznû odrazily na v˘skytu rostlin a ÏivoãichÛ, kteﬁí zde byli
po staletí souãástí provázaného ekosystému ovlivÀovaného ãinností ãlovûka. Nyní se ﬁada druhÛ nastal˘m zmûnám nedokázala pﬁizpÛsobit a z krajiny
nadobro zmizela. Nûkteré druhy omezily svÛj v˘skyt na nûkolik izolovan˘ch
míst, odkud se bez pomoci ãlovûka
ãasem také vytratí.
Stejn˘ osud postihl i vzácnou je‰tûrku zelenou. Ta postupnû zmizela z lokalit v okolí Terezína, obcí Malé Îernoseky, Brná, Dubice, Roztoky, kopcÛ
Lovo‰ a Vûtru‰e. Minulostí je pravdûpodobnû i do nedávna uvádûn˘ v˘skyt
(Pokraãování na následující stranû)

DUBEN
Plechat˘ Jiﬁí - 80 let
KVùTEN
Matûjová SoÀa - 75 let
Maru‰ák Bohuslav - 70 let
âERVEN
Zíka Miroslav - 83 let
Svá‰ek Miloslav - 81 let
Plechatá Marie - 82 let
VaÀkát Josef - 83 let
âERVENEC
Adamová Jaroslava - 80 let
Machátová Hana - 65 let
·afrán Jindﬁich - 70 let
Plechat˘ Karel - 83 let
SRPEN
Titûrová Ludmila - 83 let
Anders Rudolf - 82 let
David Jiﬁí - 75 let
PapeÏ Václav - 87 let
V‰em oslavencÛm blahopﬁejeme
Údaje poskytnuty k 15. 9. 2010
Samec je‰tûrky obecné (Lacerta viridis).
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY

●
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Foto: autor ãlánku

na kopci Kozí vrch mezi ústeckou ãástí
MojÏíﬁ a obcí Povrly. Nadûji na trvalé
udrÏení druhu v kaÀonu ﬁeky Labe dávala pouze jediná stabilní populace
v Pﬁírodní rezervaci Kalvárie nedaleko
Velk˘ch Îernosek.
Povzbudivé zprávy pﬁi‰ly v letech
2008 a 2009 z Dolních Zálezel. Na
zbytcích luk v okolí zahrádkáﬁské kolonie severnû od obce bylo opakovanû
pozorováno nûkolik jedincÛ je‰tûrky
zelené. Tyto zprávy dávají nadûji, Ïe
v této oblasti doposud pﬁeÏívá Ïivotaschopná populace. Ta je pravdûpodobnû jednou ze dvou posledních na

území celé Chránûné krajinné oblasti
âeské stﬁedohoﬁí. Na v˘znamu nálezÛm v Dolních Zálezlech dodává i fakt,
Ïe spolu s populací v Nûmeckém federálním státû Brandenburg, náleÏí je‰tûrky zelené z CHKO âeské stﬁedohoﬁí
k nejsevernûj‰ím populacím na svûtû.
V leto‰ním roce vznikla z popudu nûkolika nad‰en˘ch milovníkÛ pﬁírody nevládní, nezisková organizace Natura
Ltm. o. s., která si jako jeden z bodÛ
náplnû své ãinnosti vytyãila monitoring
a ochranu je‰tûrky zelené na území
CHKO âeské stﬁedohoﬁí. Díky podpoﬁe
z Nadaãního investiãního fondu Komu-

nitní nadace Euroregionu Labe, za pﬁispûní spoleãnosti Heineken âeská Republika, a.s. mohla b˘t jiÏ letos v Dolních Zálezlech realizována nûkterá
praktická opatﬁení, která napomohou
k uchování tohoto klenotu na‰í pﬁírody
pro budoucí generace. Vûﬁíme, Ïe budeme moci díky tûmto zásahÛm jiÏ
v brzké dobû pﬁiná‰et informace o nárÛstu poãetnosti populace je‰tûrky zelené, ale i dal‰ích ÏivoãichÛ a rostlin vázan˘ch na pÛvodní stepní charakter
krajiny.
■ ■ ■

Labská stráÀ mezi obcí Dolní Zálezly a Dubick˘m kostelíkem. Na levém snímku z roku 1914 jsou patrné bezlesé
stránû, které byly domovem populace je‰tûrky zelené. Na pravém snímku z roku 2008 je tatáÏ oblast po cca ‰edesáti letech bez zemûdûlské ãinnosti. Hust˘ porost náletov˘ch dﬁevin nedává ‰anci na pﬁeÏití pÛvodním druhÛm rostlin a ÏivoãichÛ vãetnû je‰tûrky zelené.
Foto vlevo: autor neznám˘, foto vpravo: autor ãlánku

Labská stráÀ pod Dubick˘m kostelíkem na fotografii z roku 1938 (vlevo) a na snímku z roku 2008 (vpravo).
Foto vlevo: autor neznám˘, foto vpravo: autor ãlánku

Na závûr tohoto ãlánku se obracíme na obyvatele a náv‰tûvníky Labského údolí s prosbou o spolupráci pﬁi
hledání pﬁípadn˘ch dal‰ích lokalit v˘skytu je‰tûrky zelené. Pokud se vám podaﬁí zahlédnout tyto zelené krásky v okolí va‰eho bydli‰tû, ãi na toulkách pﬁírodou, nahlaste nám, prosím, polohu pozorování na tel: 776 587
212 nebo na e-mail: tuatara@email.cz. Velmi vítaná bude i pﬁípadné fotodokumentace nálezÛ. Va‰e pozorování napomohou k poznání a ochranû je‰tûrek zelen˘ch v na‰em regionu.
Martin Vlãek
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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Obrazem Ïe Ïivota na‰í mateﬁinky

Pﬁiná‰íme nûkolik fotografií ze zaãátku ‰kolního roku v na‰í mateﬁské ‰koly. Na
snímcích jsou spokojené dûti pﬁi stolování, hrách a jeden snímek z návratu z vycházky, na kter˘ch se seznamují dûti s pﬁírodou a okolím na‰í obce.
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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Informace o zpÛsobu hlasování ve volbách do
zastupitelstev obcí ve dnech 15. a 16. ﬁíjna 2010
Volby do zastupitelstev obcí
vyhlásil prezident republiky
sv˘m rozhodnutím
ã. 207/2010 Sb. ze dne
18. ãervna 2010.
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech, v pátek dne 15. ﬁíjna
2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 16. ﬁíjna 2010 od 8.00
hodin do 14.00 hodin.
VOLIâ
Voliãem je obãan obce za pﬁedpokladu, Ïe jde o státního obãana âeské republiky, kter˘ alespoÀ druh˘ den voleb
dosáhl vûku nejménû 18 let a je v den
voleb v této obci pﬁihlá‰en k trvalému
pobytu.
Voliãem je také státní obãan jiného
státu, kter˘ nejpozdûji druh˘ den voleb
dosáhl vûku nejménû 18 let, je v den
voleb v této obci pﬁihlá‰en k trvalému
pobytu a jemuÏ právo volit pﬁiznává
mezinárodní smlouva, kterou je âeská
republika vázána a která byla vyhlá‰ena ve Sbírce mezinárodních smluv. V
souãasné dobû je takovou mezinárodní
smlouvou Smlouva o pﬁistoupení
âeské republiky k Evropské unii. Obãané ãlensk˘ch státÛ Evropské unie, kteﬁí
splÀují podmínky pro pﬁiznání volebního práva, mají právo, pokud poÏádali o
zápis do dodatku stálého seznamu voliãÛ, hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce.
VOLEBNÍ MÍSTNOST
Voliãi jsou o dobû a místû konání
voleb v obci informováni oznámením
starosty obce nejpozdûji 15 dnÛ pﬁede
dnem voleb (30. záﬁí 2010). Je-li na
území obce zﬁízeno více volebních okrskÛ, starosta obce uvede, které ãásti
obce náleÏí do jednotliv˘ch volebních
okrskÛ, a oznámení zveﬁejní na území
kaÏdého z nich. V oznámení jsou uvedeny adresy volebních místností.
Ve volební místnosti bude na viditelném místû vyvû‰en hlasovací lístek
oznaãen˘ nápisem „vzor“, prohlá‰ení
kandidáta o vzdání se kandidatury
nebo zmocnûnce o odvolání kandidáta,
pokud byla doruãena do 48 hodin pﬁed
zahájením voleb; pﬁi zji‰Èování v˘sledkÛ voleb se k hlasÛm odevzdan˘m pro
takového kandidáta nepﬁihlíÏí; dále pﬁípadná informace o tiskov˘ch chybách
na hlasovacím lístku s uvedením správ-

ného údaje. Volební místnost musí b˘t
pro kaÏd˘ volební okrsek vybavena zákonem ã. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, kter˘ musí b˘t voliãÛm na jejich
Ïádost zapÛjãen k nahlédnutí.
HLASOVÁNÍ
Prokázání totoÏnosti a státního obãanství
Voliã po pﬁíchodu do volební místnosti prokáÏe okrskové volební komisi
svou totoÏnost a státní obãanství
âeské republiky platn˘m obãansk˘m
prÛkazem nebo platn˘m cestovním
pasem âeské republiky. Jde-li o cizince
prokáÏe po pﬁíchodu do volební místnosti okrskové volební komisi státní obãanství státu, jehoÏ obãané jsou oprávnûni volit na území âeské republiky
prÛkazem o povolení k pobytu vydan˘m podle zákona ã. 326/1999 Sb., o
pobytu cizincÛ na území âeské republiky a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve
znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Je nezbytné, aby voliã mûl u sebe
potﬁebné doklady; neprokáÏe-li voliã
svou totoÏnost a státní obãanství
âeské republiky, popﬁípadû státní obãanství státu, jehoÏ obãan je oprávnûn
hlasovat na území âeské republiky, nebude mu hlasování umoÏnûno.
Po záznamu ve v˘pisu ze stálého seznamu voliãÛ (nebo z dodatku ze stálého seznamu voliãÛ) obdrÏí voliã od okr-

skové volební komise prázdnou úﬁední
obálku opatﬁenou pﬁíslu‰n˘m razítkem.
HLASOVACÍ LÍSTEK
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce mÛÏe b˘t vyti‰tûn oboustrannû.
V záhlaví kaÏdého hlasovacího lístku
je uveden název obce a poãet ãlenÛ
zastupitelstva obce, kter˘ má b˘t zvolen. Kandidáti kaÏdé volební strany
jsou uvedeni na spoleãném hlasovacím
lístku v poﬁadí urãeném volební stranou, a to v samostatn˘ch zarámovan˘ch sloupcích umístûn˘ch vedle sebe;
není-li to pro poãet volebních stran
moÏné, pokraãují sloupce v následující
ﬁadû, pﬁípadnû na druhé stranû hlasovacího lístku. Volební stranou mÛÏe b˘t
politická strana, politické hnutí, jejich
koalice, nebo sdruÏení politick˘ch stran
nebo politick˘ch hnutí a nezávisl˘ch
kandidátÛ, individuálnû kandidující nezávisl˘ kandidát nebo sdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ. Údaj o ãlenství jednotliv˘ch kandidátÛ v politick˘ch stranách nebo politick˘ch hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou; pro informaci voliãÛ budou na zadní stranû
informace doruãované voliãÛm spoleãnû s hlasovacími lístky uvedeny tyto
zkratky s úpln˘mi názvy.
Hlasovací lístek je na konci textu
opatﬁen otiskem razítka obecního
úﬁadu, kter˘ plní pro danou obec funkci
registraãního úﬁadu.
Hlasovací lístky jsou starostou obce
distribuovány voliãÛm nejpozdûji 3 dny

Volební místnost bude pﬁipravena na obecním úﬁadû na‰í obce.
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pﬁede dnem voleb (12. ﬁíjna 2010). V
pﬁípadû, Ïe dojde k po‰kození nebo
ztrátû hlasovacího lístku, mÛÏe voliã ve
volební místnosti poÏádat okrskovou
volební komisi o jin˘ hlasovací lístek.
ÚPRAVA HLASOVACÍHO
LÍSTKU
Po obdrÏení úﬁední obálky, pﬁípadnû
hlasovacího lístku, vstoupí voliã do prostoru urãeného k úpravû hlasovacích
lístkÛ. Pokud se voliã neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování
umoÏnûno.
V prostoru urãeném pro úpravu
hlasovacích lístkÛ voliã mÛÏe hlasovací lístek upravit jedním z uveden˘ch zpÛsobÛ:
■ Oznaãit kﬁíÏkem ve ãtvereãku v záhlaví sloupce pﬁed názvem volební
strany pouze jednu volební stranu. Tím
je dán hlas kandidátÛm této volební
strany v poﬁadí dle hlasovacího lístku v
poãtu, kolik ãiní poãet ãlenÛ zastupitelstva obce, kter˘ má b˘t v obci volen.
Pokud by byla oznaãena tímto zpÛsobem více neÏ jedna volební strana, byl
by takov˘ hlas neplatn˘.
■ Oznaãit v rámeãcích pﬁed jmény
kandidátÛ kﬁíÏkem toho kandidáta, pro
kterého hlasuje, a to z kterékoli volební
strany, nejv˘‰e v‰ak tolik kandidátÛ,
kolik ãlenÛ zastupitelstva obce má b˘t
zvoleno. Poãet ãlenÛ zastupitelstva,
kter˘ má b˘t v obci zvolen, je uveden v
záhlaví hlasovacího lístku.
Pokud by bylo oznaãeno tímto zpÛsobem více kandidátÛ, neÏ je stanoven˘ poãet, byl by takov˘ hlas neplatn˘.
■ Kromû toho lze oba zpÛsoby, popsané v pﬁedchozích bodech, kombinovat, a to tak, Ïe lze oznaãit kﬁíÏkem
jednu volební stranu a dále v rámeãku
pﬁed jménem kandidáta dal‰í kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovoln˘ch
samostatn˘ch sloupcích, ve kter˘ch
jsou uvedeny ostatní volební strany. V
tomto pﬁípadû je dán hlas jednotlivû
oznaãen˘m kandidátÛm. Z oznaãené
volební strany je dán hlas podle poﬁadí
na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátÛm, kolik zb˘vá do poãtu volen˘ch
ãlenÛ zastupitelstva obce. Pokud má
b˘t voleno napﬁ. 11 ãlenÛ zastupitelstva
a je oznaãena volební strana s 11 kandidáty a kromû toho 5 kandidátÛ individuálnû ze sloupcÛ dal‰ích volebních

stran, je dáno oznaãené volební stranû
6 hlasÛ, a to pro kandidáty na prvních
‰esti místech. Pokud by byla tímto zpÛsobem oznaãena více neÏ jedna volební strana nebo více kandidátÛ, neÏ je
stanoven˘ poãet, byl by takov˘ hlas
neplatn˘.
Po úpravû vloÏí voliã hlasovací lístek
do úﬁední obálky.
Pokud voliã neoznaãí na hlasovacím
lístku ani volební stranu, ani Ïádného
kandidáta, hlasovací lístek nevloÏí do
úﬁední obálky, hlasovací lístek pﬁetrhne
nebo vloÏí do úﬁední obálky nûkolik
hlasovacích lístkÛ do téhoÏ zastupitelstva, je jeho hlas neplatn˘.
ZPÒSOB HLASOVÁNÍ
Po opu‰tûní prostoru urãeného pro
úpravu hlasovacího lístku hlasuje voliã
tak, Ïe úﬁední obálku vloÏí pﬁed okrskovou volební komisí do volební schránky.
KaÏd˘ voliã hlasuje osobnû, zastoupení není pﬁípustné. S voliãem, kter˘
nemÛÏe sám upravit hlasovací lístek
pro tûlesnou vadu, anebo nemÛÏe ãíst
nebo psát, mÛÏe b˘t v prostoru urãeném pro úpravu hlasovacích lístkÛ pﬁítomen jin˘ voliã, nikoliv v‰ak ãlen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za nûho upravit a vloÏit do úﬁední
obálky, a popﬁípadû i úﬁední obálku vloÏit do volební schránky.
HLASOVÁNÍ DO P¤ENOSNÉ
VOLEBNÍ SCHRÁNKY
Voliã mÛÏe poÏádat ze závaÏn˘ch,
zejména zdravotních, dÛvodÛ obecní
úﬁad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, av‰ak pouze v
územním obvodu stálého volebního
okrsku, pro kter˘ byla okrsková volební
komise zﬁízena. V takovém pﬁípadû

vy‰le okrsková volební komise k voliãi
2 své ãleny s pﬁenosnou volební
schránkou, úﬁední obálkou a hlasovacími lístky. Pﬁi hlasování postupují ãlenové okrskové volební komise tak, aby
byla zachována tajnost hlasování.
Hlasování voliãÛ zapsan˘ch ve
zvlá‰tních seznamech voliãÛ veden˘ch zastupitelsk˘m nebo konzulárním úﬁadem âeské republiky (dále jen
„zastupitelsk˘ úﬁad“) není pﬁi volbách
do zastupitelstev obcí moÏné. Zvlá‰tní
seznamy voliãÛ vedou zastupitelské
úﬁady na základû bydli‰tû voliãe v zahraniãí, kter˘ z tohoto titulu o zápis poÏádal, a mají proto povahu stálého seznamu voliãÛ, Vzhledem k tomu, Ïe
voliã mÛÏe v dan˘ch volbách hlasovat
pouze jednou, mÛÏe b˘t veden pouze
v jednom stálém seznamu voliãÛ. V
dÛsledku svého zápisu do zvlá‰tního
seznamu voliãÛ vedeného zastupitelsk˘m úﬁadem byl voliã vy‰krtnut ze
stálého seznamu voliãÛ vedeného
obecním úﬁadem. K tomu, aby byl
voliã opûtovnû zapsán ve stálém seznamu voliãÛ vedeném obecním úﬁadem v místû jeho trvalého pobytu na
území âeské republiky, musí poÏádat
o vy‰krtnutí ze zvlá‰tního seznamu voliãÛ pﬁíslu‰n˘ zastupitelsk˘ úﬁad a o
tomto vy‰krtnutí pﬁedloÏit obecnímu
úﬁadu potvrzení, popﬁ. toto potvrzení
pﬁedloÏit v den voleb okrskové volební
komisi.
Hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí na voliãsk˘ prÛkaz, hlasování
pﬁedem do úschovy, korespondenãní
hlasování
Platná právní úprava v pﬁípadû voleb
do zastupitelstev obcí neupravuje institut voliãsk˘ch prÛkazÛ a dosud ani
moÏnost hlasování pﬁedem do úschovy
nebo korespondenãního hlasování.
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