INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DOLNÍ ZÁLEZLY

PRO OBâANY OBCE V¯TISK ZDARMA

LEDEN 2013

SLOVO STAROSTY OBCE
ZAâAL NÁM NOV¯ ROK. P¤IVÍTALI JSME JEJ NOVINKOU, A TO OH≈OSTROJEM A P¤ÍPITKEM 1. LEDNA V 18.00 HODIN P¤ED TENISOV¯MI
KURTY. MYSLÍM SI, ÎE SE TO LÍBILO HLAVNù DùTEM.
Od Nového roku je nová sazba za
popelnice, viz zápis ze zasedání zastupitelstva. âástku je nutné zaplatit nejpozdûji do konce mûsíce února. Do té
doby bude svozová firma nepolepené
popelnice pﬁi svozu tolerovat. Doporuãuji pﬁi platbû za popelnice zaplatit zároveÀ poplatek za psa. âástky za psy
se pro leto‰ní rok nezmûnily.
V souãasné dobû pracuje na OÚ pût
pracovníkÛ na úklid obce. Jeden (pan
Vanûk) je zamûstnán na pln˘ úvazek.
Ostatní jsou zamûstnáni od úﬁadu
práce. Tûmto pracovníkÛm byla prodlouÏena smlouva do konce února t. r.
Dál nikdo ze starostÛ nevíme, co s tûmito lidmi bude. Se ‰est˘m pracovníkem (pan Franûk), kter˘ byl zamûstnán
také na pln˘ úvazek, byl s okamÏitou
platností ukonãen pracovní pomûr pro
hrubé poru‰ení pracovní káznû.
V prosinci v zasedací místnosti obecního úﬁadu probûhla Adventní dílna pro
dûti. Dûti se zde „vyﬁádily“ pﬁi tvoﬁení
a zdobení rÛzn˘ch vánoãních ozdob.
V polovinû prosince se uskuteãnil autobusov˘ zájezd do DráÏìan. I kdyÏ poãasí ze zaãátku nestálo za moc, povedlo se trhy ve mûstû nav‰tívit
a ochutnat místní speciality.
Jak jistû jiÏ víte, byl prodán majiteli p.

Stankem a paní Stankovou Penzion
Labe i se sálem vietnamskému zájemci. I kdyÏ probûhlo nûkolik schÛzek
a jednání mezi mnou a majiteli, nepodaﬁilo se pﬁesvûdãit majitele o prodeji
objektu na‰emu obãanu, kter˘ mûl velik˘ zájem a tuto budovu. Dokonce byl
s pﬁedstihem se zájemcem dojednán
provoz a dal‰í sluÏby pro obãany a to
vãetnû vaﬁení obûdÛ pro dÛchodce.

Pan Stanko mûl údajnû prohlásit, Ïe se
takto pomstil obci za to, Ïe mu obecní
úﬁad ne‰el na ruku. Asi zapomnûl na to,
kdo mu tam dûlal akce, jak dûtské, tak
plesy. MoÏná si nûkdo ﬁekne, Ïe to
mûla koupit obec. To by bylo to nejjednodu‰‰í. To je to A. Ale kde je to B. Za
co se to opraví, vybaví, komu se to pronajme, nebo to bude provozovat obec?
K˘m? Jak? Velice sloÏitá situace
v dne‰ní dobû. Tvrdím jedno, obec se
nemûla tohoto objektu zbavovat, ale

(Pokraãování na následujíc stranû)
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Zimní pohled na na‰i obec.

(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
pronajmout, tak jako se mohl pronajmout pozemek pod ãerpací stanicí
PHM. Majitelé mohli obci tﬁeba platit
mûsíãní nájem. To prostû minulé zastupitelstvo v ãele s panem âerven˘m nezvládlo. Teì za chybné rozhodnutí minulého zastupitelstva ponese obec následky. Nov˘ majitel objektu sliboval,
Ïe jiÏ pﬁed vánoci zde na sále otevﬁe
prodejnu potravin. Îe tam budou mrazící pulty, pulty se zeleninou, prodej
masa atd. „Velké oãi a skutek utek“. Je
vybourán barov˘ pult, odvezen v‰echen nábytek a je vymalován sál. Dál
se nic nedûje. S restaurací, nebo alespoÀ s v˘ãepem majitelé neuvaÏují. CoÏ
bude nejvíce chybût hlavnû v letních
mûsících, jak obãanÛm, tak i turistÛm.
V souãasné dobû nav‰tûvuje 44 na‰ich ÏákÛ základní ‰koly v Ústí nad
Labem. Obec za tyto Ïáky platí neinvestiãní náklady ‰koly. NejdraÏ‰í ‰kola
je ve Vinaﬁské ulici, kde je poplatek za
jeden mûsíc 607,- Kã na jednoho Ïáka.

Nejlacinûj‰í je ‰kola E. Krásnohorské,
kde je poplatek 213,- Kã mûsíãnû na
jednoho Ïáka.
V leto‰ním roce je zﬁejmé, Ïe pﬁi odchodu prvÀáãkÛ z M· v poãtu 10 ÏákÛ,
nenaplníme plánovan˘ stav dûtí na

dvacet. Tolik dûtí do na‰í ‰kolky pro leto‰ní rok není. Nenaplnûnost ‰kolky
budeme zﬁejmû ﬁe‰it s odborem ‰kolství na KÚ v Ústí nad Labem.
Miroslav Such˘,
starosta obce

Spoleãenská kronika
■ V ROCE 2012 SE NARODILI:
Ackermann Matyá‰ ...............dne 14. 8. 2012
·piãková Elena .....................dne 16. 9. 2012
DoleÏal Daniel .....................dne 25. 10. 2012
■ V ROCE 2012 NÁS OPUSTILI:
Kubínek Miloslav.....................dne 1. 6. 2012 ve vûku 52 let
Plechatá Marie........................dne 6. 10. 2012 ve vûku 84 let
■ PODùKOVÁNÍ
Obecní úﬁad dûkuje touto cestou na‰emu obãanovi panu Jánu Pintérovi
za pomoc pﬁi opravû podezdívky plotu v na‰í mateﬁské ‰kole.

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly,
které se konalo dne 12. prosince 2012
Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úﬁadu
Dolní Zálezly od 18.00 hodin,
ukonãeno bylo v 19.00 hodin. Jednání vedl starosta obce, pan Miroslav
Such˘.

Zastupitelstvo obce schválilo ovûﬁovatele zápisu a zpracovatele usnesení.

Zastupitelé obce schválili program
dne‰ního zasedání.

V pﬁípadû potﬁeby starosta pﬁedloÏí
návrh na sloÏení návrhové komise
a tento nechá odsouhlasit.

■ ZASTUPITELÉ:
Pﬁítomno: ..................................7
Omluveni:..................................0
Neomluveni:..............................0
Obãané:.....................................3

Starosta dále pﬁedloÏil návrh programu 10. zasedání zastupitelstva obce
tak, jak byl vyvû‰en na úﬁedních deskách:

2. ÚKOLY Z MINULÉHO
VE¤EJNÉHO ZASEDÁNÍ
Úkol z minulého zasedání byl splnûn.
Pan JUDr. Zeman vypracoval prodlouÏení nájemní smlouvy do konce roku
na parcelu po panu Trãkovi, aby si nájemce mohl sklidit úrodu.
3. NÁVRH ROZPOâTU
ROKU 2013
K pﬁedloÏenému návrhu rozpoãtu na
rok 2013 nebyly Ïádné pﬁipomínky.
Rozpoãet je vypracován jako vyrovnan˘.
Pﬁíjmy: 4.386.000,- Kã
V˘daje: 4.386.000,- Kã

Ovûﬁovateli zápisu byli urãeni
a schváleni: sleãna Andrea Ko‰nerová
a pan Martin Lonûk, vypracováním
usnesení pan Jiﬁí Vesel˘

■ PROGRAM ZASEDÁNÍ:
11. Zahájení
12. Úkoly z minula
13. Návrh rozpoãtu roku 2013
14. Poplatek za popelnice na rok
2013
15. Pﬁehled v˘nosu daní
16. Slovo starosty
17. Diskuse ãlenÛ zastupitelstva
18. Diskuse obãanÛ k projednávan˘m bodÛm
19. Projednání a schválení usnesení
10. Závûr zasedání

Hlasování o návrhu rozpoãtu na rok
2013.
Pro: ...........................................7
Proti:..........................................0
ZdrÏel se: ..................................0
Zastupitelé obce schválili rozpoãet
na rok 2013.

Hlasování o urãení ovûﬁovatelÛ zápisu a vypracování usnesení:
Pro: ............................................7
Proti:..........................................0
ZdrÏel se: ..................................0

Hlasování o programu dne‰ního zasedání zastupitelstva obce:
pro: ............................................7
proti: ..........................................0
zdrÏel se:...................................0

4. POPLATEK ZA POPELNICE
NA ROK 2013
AVE Ústí nad Labem pﬁedloÏilo
návrh na cenu odvozu 1 popelnice na
rok 2013. Cena popelnice v roce 2012

1. ZAHÁJENÍ
Starosta pﬁivítal ãleny zastupitelstva
obce a obãany obce. Konstatoval, Ïe
zasedání zastupitelstva obce je usná‰ení schopné.
Starosta urãil zapisovatele pro poﬁízení zápisu z 10. zasedání zastupitelstva obce: paní Blanku PapeÏovou.

ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY

●

2 / 2013

ãinila 1.338,- Kã, v roce 2013 bude
cena popelnice 1.382,- Kã. (nav˘‰ení
44,- Kã - cca o 3%).
Nálepky na popelnice na rok 2013 se
budou prodávat od ledna 2013 do
konce února 2013.

Hlasování o cenû odvozu 1 popelnice z domácnosti na rok 2013 ve v˘‰i
1.382,- Kã
Pro: ...........................................7
Proti:..........................................0
ZdrÏel se: ..................................0
Zastupitelé obce schválili cenu odvozu 1 popelnice na rok 2013 ve v˘‰i
1.382,- Kã.
5. P¤EHLED V¯NOSU DANÍ
Za období od 1 - 9/2012 jsme od finanãního úﬁadu dostali 3.019.266,- Kã.
Na bûÏném úãtu 831.000,- Kã
Na úãtu rozvoje bydlení 304.000,- Kã
Na termínovaném vkladu 2.700.000,- Kã
6. SLOVO STAROSTY
■ Byl vyvû‰en zámûr na prodej ãásti
cesty v zahrádkáﬁské kolonii Hokra.
Pﬁihlásil se jedin˘ zájemce, a to zahrádkáﬁi Horka. Pan starosta navrhl,
aby tento pozemek byl zahrádkáﬁÛm
prodán. Jedná se o 314 m2.
■ Pan Lonûk oznámil, Ïe je proti prodeji této cesty, neboÈ mÛÏe b˘t pro
obec v budoucnu dÛleÏitá.
Zahrádkáﬁi tuto cestu opravili na
vlastní náklady, údajnû cca za
100.000,- Kã, coÏ jim pan starosta nebude proplácet, protoÏe cena opravy
neodpovídá uvedené ãástce. JUDr.
Zeman uvedl, Ïe by se musela zpochybnit v˘‰e uvedené ceny (jedná se
o zhodnocení obecního majetku cizí
osobou, které musí b˘t zavedeno do
úãetnictví) a jelikoÏ nesouhlasíme
s uvedenou cenou, musíme na vlastní
náklady vzít soudního znalce a nechat
opravu cesty ocenit. Pokud cesta bude
i nadále majetkem obce, mohou zahrádkáﬁi poÏadovat dal‰í opravy a pro
obec tato cesta není tak dÛleÏitá a vyuÏitelná, aby do oprav investovala.
Pan starosta uvedl, Ïe zámûr prodeje této cesty byl schválen na minulém
zasedání a ﬁádnû vyvû‰en a nechal
o prodeji cesty hlasovat.

■ Pan starosta informoval o Ïádosti
pana Váni na pronájem pozemku
u Labe p. p. ã. 455.

Hlasování o pronájmu pozemku p. p.
ã. 455 panu VáÀovi.
Pro: ...........................................0
Proti: .........................................7
ZdrÏel se: .................................0
Zastupitelé obce zamítli Ïádosti pana
Váni na pronájem pozemku p. p. ã. 455
u Labe.
■ Dále pan starosta informoval o zámûru pronájmu pozemku po zemﬁelém
panu Trãkovi. Jedná se o pozemek
u studánky p. p. ã. 956 o v˘mûﬁe 736
m2. Bude vyvû‰en zámûr pronájmu tohoto pozemku. Pﬁi vût‰ím poãtu pﬁihlá‰en˘ch zájemcÛ, bude provedeno v˘bûrové ﬁízení.

Hlasování o vyvû‰ení zámûru pronájmu pozemku p. ã. 455.
Pro: ...........................................7
Proti:..........................................0
ZdrÏel se: ..................................0
Zastupitelé obce schválili vyvû‰ení
zámûru pronájmu pozemku p. ã. 455.
■ Penzion Labe byl soukrom˘m majitelem panem Stankem prodán obãanÛm Vietnamské národnosti.
V souãasné dobû zde probíhají úpravy a objekt by mûl b˘t provozován jako
prodejna.
■ oprava komunikací v obci stála
414.000,- Kã vã. DPH;
■ dále uvedl pan starosta, Ïe se pracuje na odkupu ãásti Úzké uliãky od
pana Jiﬁího Petra. Hotov je geometrick˘
plán, stavební úﬁad se k Ïádosti vyjád-

ﬁil kladnû a v souãasné dobû Ing. Zbuzek provádí odhad ceny;
■ dále pan starosta uloÏil finanãní
a kontrolní komisi vypracovat zprávy
o hospodaﬁení za 2. pololetí roku 2012
v termínu do 28. 2. 2013;
■ volby prezidenta âR se konají
v pátek 11. a sobotu 12. ledna 2013
(1.kolo), 25. a 26. ledna 2013 (2. kolo);
■ Lesy âR pracují na zaji‰tûní úprav
cesty kolem Moravanského potoka,
probûhlo v˘bûrové ﬁízení, vyrábûjí se
dﬁevené mÛstky a odpoãívadla. Délka
upravené cesty bude 990 m.
■ oprava plotu v M· byla provedena
vlastními zamûstnanci za pomoci zedníka pana Pintéra. Oslovená firma za
provedení tûchto prací poÏadovala vysokou ãástku. Obec takto u‰etﬁila
40.000-50.000,- Kã.
■ dále pan starosta oznámil, Ïe byl
propu‰tûn z pracovního pomûru pan
Franûk pro hrubé poru‰ení pracovní
káznû. Obsazení jeho místa se bude
ﬁe‰it v pﬁí‰tím roce pracovníkem na
VPP (z pracovního úﬁadu);
■ probûhl audit hospodaﬁení z krajského úﬁadu za období 1 - 9/2012 s v˘sledkem bez závad;
■ oslava nového roku s ohÀostrojem
se bude tentokrát konat v 18.00 hodin
1. ledna 2013 u tenisov˘ch kurtÛ v lesoparku;
■ pan starosta uvedl, Ïe zasnûÏené
komunikace bude protahovat pan
Pej‰a traktorem. Je tﬁeba zachovat pro
prÛjezd 3 m pruh. V‰ichni obãané obce
o tomto byli informováni letáãkem do
sv˘ch schránek. Pﬁesto pﬁi prvním
snûhu nemohly b˘t protaÏeny z dÛvodu
‰patnû zaparkovan˘ch aut ulice Kvûtinová, Na Vyhlídce a MeruÀková. Vzhledem k tomu, Ïe v souãasné dobû není
k dispozici pro úklid snûhu multikára,

Hlasování o prodeji cesty v zahrádkáﬁské kolonii Horka zahrádkáﬁÛm
Horka.
Pro: ............................................5
Proti: ....................1 (pan Lonûk)
ZdrÏel se: ............1 (pan Vesel˘)
Zastupitelé obce schválili prodej
cesty v kolonii Horka zahrádkáﬁÛm
Horka.

ZasnûÏené komunikace bude protahovat pan Pej‰a traktorem. Je tﬁeba zachovat
pro prÛjezd 3 m pruh.
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která má uÏ‰í radlici, je tﬁeba prÛjezdnost (3 m) komunikací dodrÏovat. Obãané o tomto budou opûtovnû informování ve zpravodaji. Pokud ani potom
nebude dodrÏován Zákon o provozu na
pozemních komunikacích, bude ‰patné
parkování ﬁe‰eno dopravní policií;
■ u âSOB byly uloÏeny na termínovan˘ vklad (2 roky) 2,700.000,- Kã.
Tento termínovan˘ vklad v dubnu 2013
konãí a je tﬁeba rozhodnout, zda
smlouvu prodlouÏit nebo peníze pﬁevést do jiného penûÏního ústavu.
Za dva roky na termínovaném vkladu
ãiní úrok 92.000,- Kã - úrok 1.7%. Od
roku 2013 bude úroková sazba 1.1%.
Bude ﬁe‰eno na zasedání zastupitelÛ
v bﬁeznu 2013.
■ v sobotu 15. 12. 2012 se koná zájezd do DráÏìan, odjezd je v 8.30 od
hotelu Praha, na odjezdu z DráÏìan se
úãastníci zájezdu domluví na místû.
Pﬁihlá‰eno je 48 zájemcÛ z obce;
■ dále pan starosta informoval o odmûnû paní ﬁeditelce M· z Krajského
úﬁadu Ústí nad Labem;

Hlasování o odmûnû paní ﬁeditelce
M·
Pro: ...........................................7
Proti:..........................................0
ZdrÏel se: ..................................0

Zastupitelé obce schválili úãetní odpisov˘ plán na rok 2013.
7. DISKUSE âLENÒ
ZASTUPITELSTVA
Sleãna Ko‰nerová mûla dotaz jak
donutit SÎDC k posekání pozemkÛ
v okolí dráhy, které nebyly letos poseãeny ani jednou a zaplevelují ostatní
pozemky. Pan Hrabovãák (SÎDC), se
kter˘m sleãna Ko‰nerová osobnû hovoﬁila, pﬁislíbil, Ïe v listopadu se zaãne
sekat. Vzhledem k tomu, Ïe se tak dodnes nestalo, navrhuje drahám uloÏit
pokutu.
Pan starosta si na leden sjedná
schÛzku s Ing. Kalivodou (nadﬁízen˘m
pana Hrabovãáka) ze Správy Ïelezniãních dopravních cest ke sjednání nápravy.
8. DISKUSE OBâANÒ
K PROJEDNÁVAN¯M BODÒM
Do diskuse k projednávan˘m bodÛm
se nikdo nepﬁihlásil.
9. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ
USNESENÍ
Návrh usnesení z 10. Veﬁejného zasedání zastupitelstva obce Dolní Zález-

Zastupitelé obce schválili odmûnu
paní ﬁeditelce M· z Krajského úﬁadu
Ústí nad Labem.
■ zastupitelÛm obce byl pﬁedloÏen
návrh rozpoãtové opatﬁení ã. 3/2012,
ve kterém je nav˘‰ení o 67.000,- Kã.
Toto nav˘‰ení bude hrazeno z bûÏného
úãtu.

Hlasování o rozpoãtovém opatﬁení
ã. 3/2012.
Pro: ...........................................7
Proti:..........................................0
ZdrÏel se: ..................................0
Zastupitelé obce schválili rozpoãtové
opatﬁení ã. 3/2012 - nav˘‰ení
o 67.000,- Kã
■ pan starosta uloÏil inventarizaãní
komisi ve sloÏení:
pﬁedseda: Ale‰ Zíka
ãlenové: Pavla Straková
Blanka PapeÏová
provedení inventury obecního majetku v termínu do 28. 2. 2013;
■ úãetní odpisov˘ plán pro rok 2013

Hlasování o schválení úãetního odpisového plánu pro rok 2013.
Pro: ...........................................7
Proti:..........................................0
ZdrÏel se: ..................................0
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ly vypracoval a pﬁeãetl pan Jiﬁí Vesel˘.
Pan starosta nechal o návrhu usnesení hlasovat:

Hlasování o schválení usnesení.
pro: ...........................................7
proti: .........................................0
zdrÏel se:...................................0
Zastupitelé obce schválili usnesení
z 10. Veﬁejného zasedání zastupitelstva obce.
10. ZÁVùR ZASEDÁNÍ
Pan starosta podûkoval ãlenÛm zastupitelstva obce za spolupráci pﬁi pﬁípravû a jednání zastupitelstva, pﬁítomn˘m obãanÛm za úãast na veﬁejném
zasedání a tû‰í se s obãany na vidûnou
dne 1. 1. 2013 v 18.00 hodin na oslavû
nového roku.
V Dolních Zálezlech
dne 17. prosince 2012
Zapsala:
Blanka PapeÏová
Ovûﬁovatelé zápisu:
Andrea Ko‰nerová
Martin Lonûk
Starosta obce:
Miroslav Such˘

Usnesení z 10. Veﬁejného zasedání Zastupitelstva
obce Dolní Zálezly konaného dne 12. 12. 2012
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
1. Rozpoãet na rok 2013
Pﬁíjmy ve v˘‰i............................4.386.000,- Kã
V˘daje ve v˘‰i...........................4.386.000,- Kã
2. âástku 1382,-Kã jakoÏto cenu za popelnici na rok 2013.
3. Prodej cesty v zahrádkáﬁské kolonii Horka. ZO Horka za cenu urãenou
znalcem a nav˘‰enou o ve‰keré poplatky spojené s tímto prodejem.
4. Odmûnu ﬁeditelce M· pí. Zímové vyplácenou KÚ Ústí nad Labem.
5. Vyvû‰ení zámûru pronájmu parcely p. ã. 956 o v˘mûﬁe 736m2 po
p. Trãkovi.
6. Rozpoãtové opatﬁení ã.3/2012 jedná se o nav˘‰ení o ãástku 67.000,-Kã,
která bude hrazena z bûÏného úãtu.
7. Úãetní odpisov˘ plán na rok 2013.
ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VùDOMÍ:
1. Realizaci koupû ãásti Úzké uliãky od p. Petra. Ing. Zbuzek zpracovává
odhad.
2. V˘sledek auditu hospodaﬁení obce za 1.-9. 2012. Bez závad.
ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ:
1. Finanãní a kontrolní komisi vypracovat zprávy o hospodaﬁení za II. pololetí
roku 2012. Termín do 28. 2. 2013.
2. Inventurní komisi ve sloÏení: pﬁedseda p. Zíka, ãlenové pí. PapeÏová a pí.
Straková provést inventuru za rok 2012. Termín do 28. 2. 2013.
ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVALUJE:
1. Îádost p. Váni o pronájem p. p. ã. 455 o v˘mûﬁe 422 m2.

Zapsal: Jiﬁí Vesel˘. Schválil: Miroslav Such˘.
V Dolních Zálezlech 12. 12. 2012

V˘Àatek z kroniky obce Dolní Zálezly „Na‰e obec k 31. 12.1977“,
zaznamenan˘ kronikáﬁkou paní Pavlou Mixovou
O zásobování obyvatelstva na‰í
obce se stará Spotﬁební druÏstvo „Jednota“ v Ústí nad Labem, která má v
obci novou samoobsluhu potravin, prodejnu masa, ubytovací hotel „Praha“.
Jedna prodejna potravin v‰ak nestaãí
pro obyvatelstvo na‰í obce, zvlá‰tû v
letních mûsících, kdy jsou plnû obsazeny v‰echny chatové oblasti. Ve volebním programu národního v˘boru je plánováno zﬁízení je‰tû jedné prodejny potravin v horní ãásti obce.
O zásobování uhlím a dﬁívím se starají Uhelné sklady v Ústí nad Labem;
palivovou naftu dováÏí kaÏd˘ mûsíc
„Benzina“ z Roudnice nad Labem; plynové bomby kaÏd˘ch 14 dní plynárna
UÏín; elektﬁinu dodávají Severoãeské
energetické závody v Trmicích.
âistírna odûvÛ, prádelna a opravna
obuvi pﬁijíÏdí z Litomûﬁic kaÏd˘ch 14
dnÛ. Drobné ﬁemeslné opravy i opravy
domÛ provádí „PﬁidruÏená v˘roba“ národního v˘boru, kterou vede s. Franti‰ek
Pokorn˘. KaÏd˘ pátek je otevﬁena provozovna „Hygie - holiãství a kadeﬁnictví.
Po‰tovní úﬁad se stará o distribuci
novin i ãasopisÛ. Je pﬁi nûm zﬁízeno i
jednatelství âeské státní spoﬁitelny.
Obyvatelstvo mÛÏe b˘t plnû spokojeno
se zásobováním obce i se sluÏbami
obyvatelstvu.
RovnûÏ finanãní pomûry obyvatelstva
jsou velmi dobré. Svûdãí o tom 77 osobních aut v obci, 177 koncesí na rozhlasové pﬁijímaãe, 183 televizorÛ + 3 barevné. 63 telefonÛ. V kaÏdé domácnosti
jsou elektrické spotﬁebiãe, na pﬁíklad:
Ïehliãky, praãky, automatické praãky,
vysavaãe, sporáky, peãící trouby, roboty, bojlery, akumulaãní kamna. Mnoho
domÛ má novû zﬁízené ústﬁední topení.
O zdravotní stav na‰eho obyvatelstva peãuje ná‰ obvodní lékaﬁ MUDr.
Alexej Srkal na poliklinice v Ústí nad
Labem. Tam je rovnûÏ zubní oddûlení
a v‰echny ordinace odborn˘ch lékaﬁÛ.
V Ústí nad Labem je téÏ modernû vybavená krajská nemocnice. Dûtská poliklinika je v Malátovû ulici. KaÏd˘ch 14
dní - vÏdy v pondûlí dopoledne - pﬁijíÏdí
do na‰í obce dûtsk˘ lékaﬁ se zdravotní
sestrou pro ty nejmen‰í obãánky na‰í
obce. Dûtská poradna je umístûna v
pﬁízemí budovy ‰koly, vchod ze dvora.
RovnûÏ dûti mateﬁské i základní ‰koly
jsou pod stálou kontrolou dûtsk˘ch lékaﬁÛ. Jsou pravidelnû prohlíÏeny, oãkovány a opravován jim chrup. Tak jako je
vûnována velká péãe na‰im dûtem,
není zapomínáno ani na dÛchodce.
Vedle lékaﬁské péãe je jim poskytováno

lázeÀské léãení, rekreace, poﬁádány
pro nû zájezdy - v‰e zdarma. V na‰í
obci byla zﬁízena i první stravovna pro
dÛchodce na okrese. Velkou zásluhu o
zﬁízení má s. AlÏbûta Nûmcová, která
byla pﬁedsedkyní sociální komise. Kuchynû i jídelna jsou pûknû vybaveny i
elektrick˘mi spotﬁebiãi, jako: peãící
trouba, elektrick˘ sporák, 2 ohﬁívaãe
vody, 2 elektrické ledniãky, robot, akumulaãní vyhﬁívaná kamna. Vyváﬁí se
dennû 50 obûdÛ. 14 obãanÛ dostává
obûdy úplnû zdarma, ostatní platí od
1,- Kã do 6 Kã - podle v˘‰e dÛchodu.
Mnoho dÛchodcÛ dostává je‰tû od národního v˘boru zvlá‰tní pﬁídûly uhlí a na
vánoce vánoãní balíãky.
Mateﬁská ‰kola má jedno oddûlení se
30 dûtmi zamûstnan˘ch matek. O celodenní provoz se stará ﬁeditelka ‰koly,
vychovatelka a ‰kolnice. Pﬁi ‰kole je i
stravovna, ve které se stravují i dûti zamûstnan˘ch matek základní ‰koly.
Základní ‰kola má 2 tﬁídy s 26 Ïáky 1. aÏ 4. postupn˘ roãník. Vyuãuje zde ﬁeditel ‰koly a uãitelka. Dûti 5. postupného
roãníku nav‰tûvují 2. základní devítiletou
‰kolu v Ústí nad Labem, Sady Klementa
Gottwalda. Tam také chodí na‰e dûti do
6. aÏ 9. postupného roãníku.
Pﬁi na‰í ‰kole je zﬁízena druÏina mládeÏe - pro dûti zamûstnan˘ch matek s
provozem od 6 hodin do 15.30 hodin.
O dûti se stará vychovatelka. 7 dûtí
na‰í obce studuje na odborn˘ch stﬁedních ‰kolách v Ústí nad Labem, 3 studují na vysoké ‰kole v Praze.
Osvûtová beseda ﬁídí kulturní Ïivot v
na‰í obci. Spravuje „Kulturní dÛm“, ve
kterém jsou umístûna v‰echna kulturní
zaﬁízení obce. V pﬁízemí, vedle kuchynû a jídelny dÛchodcÛ, je velk˘ sál s je-

vi‰tûm a ‰atnami. V pﬁedsálí je kabina
na promítání filmÛ, ‰atna a sociální zaﬁízení. V prvním poschodí je mal˘ sál,
ve kterém se konají v‰echny schÛze organizací a WC. V pﬁedsálí je klubovna
pro v˘borové schÛze organizací a
sklad. Ve 2. poschodí je klubovna âerveného kﬁíÏe, 2 kanceláﬁe národního
v˘boru, místnost pro místní rozhlas,
sklad a WC. Ve 3. poschodí je klubovna pion˘rské organizace a mládeÏe, 2
místnosti Lidové knihovny, WC.
Osvûtová beseda organizuje zájezdy
divadel do na‰í obce, estrády umûlcÛ a
promítá pﬁíleÏitostnû filmy. Informuje
místním rozhlasem v‰echny obãany o
kulturním i politickém dûní v obci
Knihovna s ãítárnou je pûknû vybavena a má pﬁes 3.400 svazkÛ zábavné
i pouãné literatury.
Tûlov˘chovná jednota „Sokol“ polevila ve své ãinnosti. V˘stavbou silnice
bylo naru‰eno sportovní hﬁi‰tû, kabiny
pro sportovce byly zbourány a tak oddíl
kopané ustal ve své ãinnosti. O v˘stavbu nového hﬁi‰tû v horní ãásti obce se
jedná. Prozatím v‰echna ãinnost Sokola je v práci s mládeÏí a v lehké atletice. KaÏdou stﬁedu odpoledne cviãí mládeÏ na hﬁi‰ti nebo na sále v kulturním
domû. Nûkolikrát do roka se organizují
závody v bûhu i s mezinárodní úãastí.
Jedná se o „Velkou cenu vytrvalcÛ“ k
v˘roãí Slovenského národního povstání a „Bûh pﬁátelství“ k v˘roãí Velké ﬁíjnové socialistické revoluce. Ná‰ obãan
Jiﬁí Sypeck˘ soutûÏí i v celostátních
soutûÏích v bûhu. âlenka národního
v˘boru, Helena Procházková, je drÏitelkou zlat˘ch medailí v celostátních soutûÏích ve stolním tenise pro tûlesnû postiÏené. Takov˘ je obraz na‰í obce k
31. 12. 1977.
Zapsala: Pavla Mixová, kronikáﬁka

Na‰e obec na historické fotografií.
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Vánoce v na‰í mateﬁince

Dne 12. prosince probûhla v mateﬁince nadílka a vánoãní besídka s vypou‰tûním lampiónÛ ‰tûstí.
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Dne 14. listopadu jsme nav‰tivili muzeum v Krupce. Zajímavá expozice zaujala v‰echny dûti.

Zoologická expozice muzea v
Krupce, v níÏ jsou vystaveni mimo
jiné hlavní zástupci zvíﬁeny regionu
severozápadních âech, je rozdûlena
do ãtyﬁ základních ekologick˘ch
celkÛ:
• zvíﬁena vod a blízkého okolí
(ﬁeky, potoky, rybníky, tÛnû, zatopené
dÛlní propadliny - pinky, zatopené povrchové lomy - oprámy, vodárenské
nádrÏe a mokﬁiny);

• zvíﬁena lidsk˘ch sídel, dvorÛ, zahrad a parkÛ;
• zvíﬁena otevﬁené krajiny (pole,
louky, sady, úhory a v˘sypky hnûdouheln˘ch dolÛ); - zvíﬁena lesÛ Kru‰n˘ch
hor a âeského stﬁedohoﬁí.
• Vody a jejich okolí - vût‰ími ﬁekami severozápadních âech jsou Labe a
Ohﬁe. Dal‰ím vût‰ím tokem je ﬁeka Bílina, jejíÏ dolní tok je silné zneãi‰tûn˘
prÛmyslov˘mi odpadními vodami a je

bez Ïivota. Horní tok nad chemick˘mi
závody u Litvínova je dosud vodou pstruhovou. Labe velmi utrpûlo rozvojem
prÛmyslu a v posledních sto letech k
jeho devastaci pﬁispûla v neposlední
ﬁadû i regulace. Pro Podkru‰nohorskou
hnûdouhelnou pánev jsou typické zatopené dÛlní propadliny (pinky) a povrchové lomy (oprámy). Potoky jsou
hojné, ãasto v‰ak regulované.
Stojí za to expozici nav‰tívit.
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Pro zábavu a chytré hlavy
■ Ptá se otec sedmnáctiletého
synka:
„Kam jde‰? A proã si s
sebou bere‰ tu baterku?“ „Jdu na rande,“
odpoví synátor. „To já
ve tv˘ch letech Ïádnou
baterku nikdy nepotﬁeboval,“
poznamená
otec. „No, ale taky se
podívej, co sis pﬁivedl
domÛ!“
■ „Ten vá‰ malej je
stra‰nej simulant!“
Ïaluje rodiãÛm babiãka. „¤íkáte, Ïe má vysokou teplotu a zatím
má nos studen˘ jako
psí ãumák!“ „Ale babiãko,“ uklidÀuje ji
maminka, „Filípek se
dívá na televizi... A v
jeho posteli leÏí Alík!“

PomÛÏete najít veverce
cestu k oﬁí‰ku...?

■ Jak˘ je rozdíl mezi Ïenat˘m a svobodn˘m chlapem? Svobodn˘ pﬁijde veãer domÛ, koukne do lednice a jde si lehnout do postele. Îenat˘ pﬁijde veãer
domÛ, koukne do postele a jde vyÏrat lednici.

Poznáte co si sleãna z obchodu odnesla?

■ Policisté zastavili auto, protoÏe za volantem sedûl
bernard˘n. „Zbláznil jste se?“, rozãilují se na vedle sedícího muÏe. „Já za to nemÛzu, stopoval jsem a tenhle
jedinej mi zastavil.“

Z dvaceti v˘ﬁezÛ umístûn˘ch vedle obrázku jsou pouze ãtyﬁi, které z nûho byly vyjmuty. Najdete je?
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