INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DOLNÍ ZÁLEZLY

PRO OBâANY OBCE V¯TISK ZDARMA

DUBEN 2014

Slovo starosty obce
Ukonãil se rok 2013 a zaãal nám letní ãas roku 2014. Je to rok, kdy se v
ﬁíjnu nebo listopadu budou volit nová zastupitelstva v obcích. UÏ teì je
potﬁeba pﬁem˘‰let a ptát se obãanÛ, koho by rádi vidûli pracovat na
na‰em úﬁadu. Mûli by to b˘t obãané mající chuÈ a elán pro vlastní obec
nûco udûlat.
Ono to moÏná hezky zní, oslovení
pane starosto, místostarosto nebo zastupiteli, ale to oslovení je hroznû zavazující. Zvolen˘ obãan by si mûl b˘t
vûdom, Ïe není volen˘ aÏ do dÛchodu,
ale jenom na ãtyﬁi roky.
A pﬁi ‰patné práci se klidnû a to s nejvût‰í pravdûpodobností stane, Ïe jiÏ
do dal‰ího období nebude zvolen a v
dne‰ní dobû sehnat práci je skoro nemoÏné. Toto se samozﬁejmû t˘ká
jenom uvolnûného ãlena zastupitelstva. To nemusí b˘t jenom starosta. A
proto na Vás obãany apeluji jako starosta obce, pﬁem˘‰lejte a dávejte návrhy a podnûty koho byste chtûli mít
ve vedení obce. S navrÏen˘mi kandidáty bude proveden neformální rozhovor.
Samozﬁejmû, kdyby mûl nûkdo sám
zájem o rozhovor, mÛÏe obecní úﬁad
nav‰tívit osobnû.
Ve spolupráci s paní Danou Schejbalovou mlad‰í a její dcerou Natálií jsme
pﬁipravili do konce srpna nûkolik akcí
pro dûti. Prvého bﬁezna jiÏ probûhl masopustní prÛvod v maskách.

■ 20. dubna v nedûli bude velikonoãní
v˘prava za pokladem
■ 30. dubna tradiãní pálení ãarodûjnic
■ 7. ãervna na velkém hﬁi‰ti dûtsk˘
den
■ 30. srpna rozlouãení s prázdninami

Tímto chci paní Danû Schejbalové a
její dceﬁi Natálii podûkovat za uspoﬁádání a prÛbûh tûchto akcí.
Sbor pro obãanské záleÏitosti uspoﬁádal v soboru 15. bﬁezna na obecním
úﬁadû vítání nov˘ch obãánkÛ. K vítání
bylo pozváno 11dûtí s rodiãi. Nov˘mi
obãánky obce jsou Matyá‰ Ackermann, Elena ·piãková, Daniel DoleÏal, Marek Dadok, Joná‰ Hﬁebeck˘,
Daniela Stanãíková, Joná‰ Kohák,
Samuel Kotek, Vítek Pej‰a, Dominik
Vondrák a Matyá‰ Kubín. Na této akci
vystoupili také dûti z na‰í mateﬁské
‰kolky s krátk˘m kulturním programem.
Pro obãany je pﬁipraven zájezd do

(Pokraãování na následující stranû)

Dne 1. bﬁezna se konal v na‰í obci Masopustní prÛvod.

Prahy do Divadla Na Jezerce na komedii Práskni do bot. Hra pojednává o ãtyﬁech obkladaãích, kteﬁí obkládají místnost. Tam vedou „dÛleÏité“ ﬁeãi. Vstupenka stojí 450,- Kã. Obec platí 150,Kã za vstupenky a dopravu. Odjezd je
26. dubna v 17.00 hodin od Hotelu
Praha. Na kvûten, nebo ãerven pﬁipravujeme zájezd do Dobru‰ky a na
zámek Opoãno. O tomto zájezdu budete vãas informováni.
V˘stavba mol u Labe se blíÏí k závûru. 15. dubna má b˘t podle posledních
zpráv kolaudace stavby. Cestovní kanceláﬁ, která provozuje loì Florentina,
se jiÏ zajímala o moÏnost pﬁistání s turisty. Je jen ‰koda, Ïe se mi nepodaﬁilo
pﬁesvûdãit pí. Stankovou, majitelku
penzionu Labe, aby tento objekt prodala zájemci z obce a ne cizím obãanÛm.
Urãitû by byl objekt jiÏ letos v provozu.
Majitele jsem nûkolikráte kontaktoval,
ale na uvedené adrese v Boleticích se
nezdrÏují. S majitelem Hotelu Praha
jsme se stále nedomluvili. Sice dal nabídku, Ïe tedy dole udûlá restauraci a
nahoﬁe byty. Ale o restauraci se nechce
starat a nabídl toto do nájmu obci za
nûkolika desetitisícové nájemné mûsíãnû. CoÏ obec zﬁejmû nebude akcepto-

vat. V‰e je tedy v jednání.
Pro zajímavost uvádím ve Zpravodaji mûsíãní prÛmûrné teploty roku 2013 v
na‰í obci. Za tuto tabulku dûkuji panu
ZdeÀku Pokornému.
Mûsíãní prÛmûrné teploty roku 2013
leden......................................0,04 °C
únor .......................................0,70 °C
bﬁezen ...................................1,40 °C
duben ..................................11,20 °C
kvûten ..................................15,14 °C
ãerven ..................................19,10 °C
ãervenec .............................23,90 ° C
srpen ...................................21,10 °C
záﬁí ......................................15,28 °C
ﬁíjen......................................11,77 °C
listopad .................................5,86 °C
prosinec.................................2,58 °C
prÛmûr za rok .....................10,67 ° C
1. ledna 2014 vy‰la novela k naﬁízení ã. 37/2003 Sb. o odmûnách za v˘kon
funkce ãlenÛ zastupitelstev. Na internetu je moÏné nahlédnout do tabulky, kde
jsou jednotlivé odmûny ãlenÛ zastupitelstva komukoliv z obãanÛ k nahlédnutí. Pan âerven˘ poÏaduje, aby se koneãnû objevily ve Zpravodaji mzdy jednotliv˘ch zastupitelÛ. Nevím, kam pan
âerven˘ míﬁí, já ani ostatní ãlenové se

zveﬁejnûní
to peníze
vûdût, jak
jsou údaje

sv˘ch odmûn nebrání. Jsou
obecní a obãan má právo
je s nimi zacházeno. Zde
dle tabulky.

1. odmûna
starosty do 1.000
obyvatel ..............35.249,- Kã hrubého
2. odmûna
místostarosty.........7.509,- Kã hrubého
3. odmûna
pﬁedsedy v˘boru ...1.340,- Kã hrubého
4. odmûna
ãlena v˘boru..........1.030,- Kã hrubého
5. odmûna
zastupitele................460,- Kã hrubého
Pro srovnání, vyãteno z deníkÛ a internetu, ﬁadov˘ dûlník z Mladé Boleslavi ve ‰kodovce bere 33.000,- Kã hrubého. Po osmi hodinách jde domÛ s ãistou hlavou a soboty, nedûle má volné.
Tak tomu není u starosty, místostarosty a ostatních ãlenÛ zastupitelstva.
V mûsíci bﬁeznu probûhlo 15. Veﬁejné zasedání zastupitelstva obce. Zápis
a usnesení jsou uvnitﬁ tohoto listu.
Miroslav Such˘,
starosta obce

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly,
které se konalo dne 10. bﬁezna 2014
Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úﬁadu
Dolní Zálezly od 18. 00 hodin, ukonãeno bylo 18.30 hodin. Jednání vedl starosta obce pan Miroslav Such˘.

vení délky pﬁipomínek zastupitelÛk
jednotliv˘m bodÛm:
Pro: ..................................................7
Proti: .................................................0
ZdrÏel se: .........................................0

Zastupitelé:
Pﬁítomno: ........................................7
Omluveni:........................................0
Neomluveni:....................................0
Obãané: ...........................................8

Zastupitelstvo obce schválilo ovûﬁovatele zápisu, zpracovatele usnesení a
délku pﬁipomínek zastupitelÛ.
V pﬁípadû potﬁeby starosta pﬁedloÏí
návrh na sloÏení návrhové komise a
tento nechá odsouhlasit.
Starosta dále pﬁedloÏil návrh programu 15. zasedání zastupitelstva obce
tak, jak byl vyvû‰en na úﬁedních deskách:

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 15. zasedání zastupitelstva obce: paní Blanku PapeÏovou.
Ovûﬁovateli zápisu byli urãeni a
schváleni: pan Ale‰ Zíka a MUDr. Martin Konschill, vypracováním usnesení
pan Jiﬁí Vesel˘.
Dále pan starosta navrhl, Ïe kaÏd˘
ze zastupitelÛ mÛÏe k téÏe vûci hovoﬁit
pouze dvakrát v celkové délce 5 min.

Hlasování o urãení ovûﬁovatelÛ zápisu a vypracování usnesení a stanoZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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PROGRAM ZASEDÁNÍ:
1) Zahájení
2) Úkoly z minula
3) Nové odmûny zastupitelstva obce
4) Úprava rozpoãtu ã. 1
5) Pronájem pozemkÛ
6) RÛzné
7) Projednání a schválení usnesení
8)Závûr zasedání

Poté nechal hlasovat o programu zasedání.
Pro: ..................................................7
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Proti: .................................................0
ZdrÏel se: .........................................0
Zastupitelé obce schválili program
15. Zasedání zastupitelstva obce.
2. ÚKOLY Z MINULA
Inventurní komise provedla a pﬁedloÏila inventury v uloÏeném termínu do
28. 2. 2014.
Kontrolní v˘bor vypracoval a pﬁedloÏil zprávu za 2. pololetí roku 2013 v termínu do 28. 2. 2014.
Finanãní v˘bor vypracoval a pﬁedloÏil
zprávu za 2. pololetí roku 2013 v termínu do 28. 2. 2014.
JUDr. Zemanem byla vypracována
smlouva na prodej pozemku paní
Brunclíkové.
V‰echny úkoly z minulého zasedání
byly splnûny.
3. NOVÉ ODMùNY
ZASTUPITELSTVA OBCE
Novela naﬁízení ã. 37/2003 Sb.
umoÏÀuje nav˘‰it odmûny neuvolnûn˘m zastupitelÛm obce. Pan starosta
dává návrh, aby se tyto odmûny zv˘‰ily takto:

• místostarostovi se navy‰uje odmûna mûsíãnû o 375,- Kã;
• pﬁedsedÛm v˘borÛ se navy‰uje odmûna mûsíãnû o 184,- Kã;
• ãlenÛm v˘boru se navy‰uje odmûna mûsíãnû o 51,- Kã;
• zastupitelÛm se navy‰uje odmûna
mûsíãnû o 23,- Kã.

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu nav˘‰ení odmûn zastupitelÛm od
1. 4. 2014.
Pro: ..................................................6
Proti: ........................1 /pan âerven˘/
ZdrÏel se: .........................................0
Zastupitelé obce schválili nav˘‰ení
mûsíãních odmûn zastupitelÛm od 1. 4.
2014.
4. ÚPRAVA ROZPOâTU â. 1
Návrh rozpoãtového opatﬁení ã. 1
/2014
Pﬁíjmy ..............................597.200,- Kã
V˘daje .............................646.683,- Kã
Rozdíl...............................49.483,- Kã
bude hrazen z pﬁebytku
loÀského roku.

Hlasování o rozpoãtové zmûnû ã.
1/2014.
Pro: ...................................................6
Proti: ........................1 /pan âerven˘/
ZdrÏel se: ........................................0
Zastupitelé obce schválili rozpoãtovou zmûnu ã. 1/2014.
5. PRONÁJEM POZEMKÒ
Obecní úﬁad chce vyvûsit zámûr o
dlouhodobém pronájmu pozemkÛ a to
p. p. ã. 1717/1, 1721 a 1723 o celkové
v˘mûﬁe 18.042 m2 (nad kaolinov˘m
lomem). Dále zámûr pronájmu pozemkÛ smûrem na Horka a dále k chatû
myslivcÛ (po levé stranû) cca 58.000
m2. Jedná se o p. ã. 1427, 1428, 1429,
1430, 1431, 1432, 1526/1, 1527, 1528,
1529, 1530, 1531, 1533, 1534, 1535,
1536, 1537,1538, 1541, 1545, 1546,
1547, 1548, 1559, 1561 a 1562.
Dal‰ím je zámûr pronajmutí pozemkÛ smûrem na Moravany po levé stranû od silnice (nad lomem), kde je pût
parcel a to p. ã. 1734, 1735, 1737,
1738, a 1739 o celkové rozloze cca
25.000 m2.
K tomu uvedl pan âerven˘, zda by
nebylo lep‰í, kdyÏ se jedná o takto velkou rozlohu pozemkÛ, pronajmout tyto
pozemky formou veﬁejné soutûÏe.
Pan starosta uvedl, Ïe to je druh˘
návrh, ale Ïe on má návrh vyhlásit to
klasicky zámûrem o pronájmu. Zámûr
pronájmu bude mûsíc viset na úﬁední
desce a zájemci se mohou na obci pﬁiZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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hlásit. K tomu uvedl pan âerven˘, Ïe
takto se o tom nikdo nedozví. Pan starosta ﬁekl, Ïe to není jeho problém,
zápis z jednání je na webov˘ch stránkách obce. K tomu pan âerven˘ uvedl,
Ïe to pravdûpodobnû bude ten zámûr.

Dne 15. bﬁezna probéhlo
v na‰í obci vítání obãánkÛ

Hlasování o pronájmu pozemkÛ vyvû‰ením zámûru o pronájmu.
Pro: ...................................................5
Proti: ........................1 /pan âerven˘/
ZdrÏel se: ...................1 /pan Lonûk/
Zastupitelé obce schválili pronájem
pozemkÛ vyvû‰ením zámûru o pronájmu na úﬁední desce.
6. RÒZNÉ
Pan starosta informoval Ïe dostal
dopis od Agentury Ochrana pﬁírody a
krajiny âR - âeské stﬁedohoﬁí, t˘kající
se akce Dolní Labe - obnova prÛtoãného profilu (oprava zanesen˘ch ãástí
plavební ãásti koryta toku Labe mezi
Lovosicemi a VaÀovem);
Dále pan starosta informoval o plánovan˘ch akcích na 1. pololetí roku
2014
• 20. dubna bude akce pro dûti „Velikonoãní v˘prava za pokladem“
• 26. dubna poﬁádá obecní úﬁad zájezd do Prahy do divadla Na Jezerce.
Na tuto akci obec zaplatí autobus, vstupenka stojí 450,- Kã. Pan starosta navrhl, Ïe obec dá na kaÏd˘ lístek 150,Kã z obecního rozpoãtu.

Paní Elena Zichová s dcerou Elenou
a paní Lucie DoleÏalová se synem Danielem

Hlasování o pﬁíspûvku obce 150,- Kã
na 1 vstupenku do divadla
Pro: ..................................................6
Proti: .................................................0
ZdrÏel se:.................1 /pan âerven˘/
Zastupitelé obce schválili pﬁíspûvek
na 1 vstupenku do divadla ve v˘‰i 150,Kã

ManÏelé Vondrákovi se synem Dominikem

• dne 12. 3. je na obecním úﬁadû jednání s majitelem Hotelu Praha panem
Patykem (bude se ﬁe‰it, co dál s Hotelem Praha);
• práce na molech budou dokonãeny
do 31. bﬁezna, 15. dubna je kolaudace;
• pan starosta udûlal celkové vyúãtování dotace po povodni, které bylo zasláno do Prahy. Na konto ministerstva
se vrací cca 49.000,- Kã, neboÈ ne
v‰ichni obãané vyãerpali celou ãástku
30.000,- Kã ;
• pan starosta podal Ïádost na Krajsk˘ úﬁad na Program obnovy venkova
na dotaci pro opravu Moravenské ulice
(ujet˘ svah pod vozovkou);
• v únoru skonãili v‰ichni VPP, zÛstala pouze jedna paní, která má smlouvu
do konce bﬁezna.

Paní Petra Anna-Marie Kotková se synem Samuelem

ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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ManÏelé DoleÏalovi se synem Danielem

Na pracovním úﬁadû probíhalo v˘bûrové ﬁízení a teì je‰tû pÛjdou tito
pracovníci pﬁed komisi, aby splnili
v‰echny zákonné podmínky. Pan starosta poÏádal o v‰echny pracovníky,
kteﬁí tu pracovali do konce února a poÏádal, aby pﬁi‰la Alena âernovská
místo paní, která v bﬁeznu konãí;
• pana starostu kontaktoval AZ Conzult Ústí n. L. a mûl se vyjádﬁit k pﬁedloÏené situaci na pﬁipravovanou stavbu
„Dolní Zálezly - odstranûní kanalizaãních vyústí“. To znamená, Ïe se pﬁipravuje v˘stavba ãistící stanice odpadních
vod, která podle projektu bude stát na
druhé stranû. V obci bude vedle mo‰tárny stát jenom pﬁeãerpávací stanice a
pod Labem by vedla trubka do ãistící
stanice, kde bude centrální ãistiãka pro
12 obcí;
• dále obec vyhla‰uje zámûr o prodeji pozemku p. ã. 565 o v˘mûﬁe 232
m2 v katastrálním území obce.
Je to pozemek vedle baráku, kde je
dnes hospoda, kter˘ má v souãasné
dobû v pronájmu pan RÛÏiãka

Hlasování o vyhlá‰ení zámûru o prodeji pozemku p. ã. 565 o v˘mûﬁe 232
m2.
Pro: ..................................................7
Proti: .................................................0
ZdrÏel se: ........................................0
Zastupitelé obce schválili vyvû‰ení
zámûru o prodeji pozemku p. ã. 565.

ManÏelé Kohákovi se synem Joná‰em

• pan starosta dostal Ïádost o finanãní pﬁíspûvek na ãinnost terénní sluÏby
raná péãe EDA, která pﬁíspûvek Ïádá
na ãásteãné pokrytí nákladÛ na jednoho klienta s trval˘m bydli‰tûm v obci.
Pan starosta navrhl pﬁíspûvek ve
v˘‰i 5.000,- Kã.

Hlasování o pﬁíspûvku 5.000,- Kã na
ãinnost terénní sluÏby raná péãe
Pro: ...................................................7
Proti: ................................................0
ZdrÏel se: ........................................0

O kulturní vloÏku vítání obãankÛ se postaraly dûti z na‰í mateﬁinky.

Zastupitelé schválili pﬁíspûvek ve
v˘‰i 5.000,- Kã na ãinnost terénní sluÏby raná péãe EDA.
Pan starosta se zeptal, zda zastupitelé nebo obãané mají nûjak˘ dotaz.
• pan âerven˘ mûl pﬁíspûvek k bodu
2. úkoly z minul˘ch zasedání a zeptal
se, jak dopadlo ‰etﬁení ve vûci trestního oznámení (Oprava sociálního zaﬁízení v M·). Pan starosta odpovûdûl, Ïe
trestní oznámení k pﬁe‰etﬁení bylo pﬁedáno Policii âR a je zatím bez v˘sledku.
• pan ZrÛst informoval pana JUDr.
Zemana, Ïe mu slíbil z internetu urãité
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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podklady, ale protoÏe se jedná o placené stránky a to celoroãnû, myslí si, Ïe
by si tyto podklady mohl zajistit pan
Zeman sám (obec má urãitû tyto stránky, t˘kající se zákonÛ uhrazené). JUDr.
Zeman odpovûdûl, Ïe mu ‰lo pouze o
ãíslo pﬁedpisu a pak by si ho na‰el.
• pan âerven˘ mûl pﬁipomínku k
bodu ã. 3. Nové odmûny zastupitelstva
obce a byl by rád, kdyby se ve Zpravodaji koneãnû objevilo, kolik penûz zastupitelstvo obec stojí a aby to bylo taxativnû vyjmenováno: starosta, místostarosta, pﬁedsedové komisí, zastupitelé
a to vãetnû sociálního a zdravotního
poji‰tûní.
Pan starosta uvedl, Ïe v pﬁí‰tím zpravodaji toto bude uvedeno.
• paní Pasternaková vznesla dotaz,
jak to bude se ‰kolním autobusem pﬁí‰tí rok. Pan starosta odpovûdûl, Ïe jízdní ﬁády se dûlají aÏ na podzim a Ïe
nemá zatím Ïádnou informaci o tom, Ïe
by autobus nemûl jezdit i nadále.
• stav penûz na úãtech
307.000,-.............fond rozvoje bydlení
2.700.000,- .......................spoﬁící úãet
2.300.000,- ........................bûÏn˘ úãet
Obec má na úãtech pﬁes 5 mil. Kã.
• Pan Lonûk se zeptal na v˘sledek
schÛzky s majitelem Hotelu Praha. Pan
starosta informoval, Ïe tato schÛzka
probûhne teprve zítra tj. 11. 3. ve 12.00
hodin.
7. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ
USNESENÍ
Návrh usnesení z 15. Veﬁejného zasedání zastupitelstva obce Dolní Zálezly 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
15. Veﬁejného zasedání zastupitelstva
obce.

Usnesení z 15. Veﬁejného zasedání Zastupitelstva
obce Dolní Zálezly konaného dne 10. 3. 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Rozpoãtové opatﬁení ã. 1/2014
Pﬁíjmy ....................................597.200,- Kã
V˘daje ...................................646.683,- Kã
Rozdíl ...................................- 49.483,- Kã bude hrazen z pﬁebytku roku 2013
2. Zv˘‰ení odmûny místostarosty, pﬁedsedÛm v˘borÛ, ãlenÛm v˘borÛ a
ãlenÛm zastupitelstva dle Novely naﬁízení vlády ã. 37/2003 Sb. takto:
■ místostarostovi se navy‰uje odmûna mûsíãnû o 375,- Kã;
■ pﬁedsedÛm v˘borÛ se navy‰uje odmûna mûsíãnû o 184,- Kã;
■ ãlenÛm v˘boru se navy‰uje odmûna mûsíãnû o 51,- Kã;
■ zastupitelÛm se navy‰uje odmûna mûsíãnû o 23,- Kã.
3. Vyvû‰ení zámûru o prodeji pozemku p. ã. 565 o v˘mûﬁe 232m2
4. Vyvû‰ení zámûru o pronájmu pozemkÛ
p. ã. 1717/1, 1721 a 1723;
p. ã. 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1526/1, 1527, 1528, 1529,
1530, 1531, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537,1538, 1541, 1545, 1546,
1547, 1548, 1559, 1561 a 1562;
p. ã. 1734, 1735, 1737, 1738, a 1739
5. Pﬁíspûvek ve v˘‰i 5.000,-Kã pro organizaci Raná péãe.
6. Pﬁíspûvek na lístky do divadla Na Jezerce ve v˘‰i 150,-Kã/lístek a
celou ãástku za autobus
Zapsal: Jiﬁí Vesel˘ • Schválil: Miroslav Such˘ • Dolní Zálezly dne 10. 3. 2014

Na‰í obcí pro‰el masopustov˘ prÛvod....
VÍTE NùCO O HISTORIÍ TOHOTO ZVYKU?
Masopust, a zvlá‰tû nûkolik posledních dní tohoto období byl pro lidi v minulosti
oficiálním svátkem hodování, bûhem kterého bylo tﬁeba se dosyta najíst. Pak následoval dlouh˘ ãtyﬁicetidenní pÛst. V dobû masopustu se na královském dvoﬁe
konaly hostiny, ve mûstech tancovaãky, na vesnici vepﬁové hody. Tûm, kdo se
slávy nezúãastnil, se posílala bohatá v˘sluÏka. V˘sluÏka vût‰inou obsahovala
ostatky, huspeninu, klobásy, jelítka, jitrnice, ovar, ‰kvarky.
Masopust konãil v noci pﬁed Popeleãní stﬁedou, kdy ponocn˘ zatroubil na roh a
rychtáﬁ v‰echny vyzval k rozchodu. Druh˘ den (na Popeleãní stﬁedu) naposledy se
konzumovaly mastné rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne je‰tû byla povolena koﬁalka. Obûd v‰ak uÏ byl pﬁísnû postní, coÏ vût‰inou b˘vala ãoãka s vajíãkem,
s˘r, chléb, vaﬁená krupice, peãené brambory.
V nûkter˘ch regionech je souãástí oslav obﬁadní prÛvod masek, kter˘ obchází s
muzikou vesnicí. Tento akt konají zvlá‰È vypravené skupiny lidí ve specifickém
ustrojení a se specifick˘m chováním, mající dlouhou tradici. Mnohde se vybírá do
ko‰íku koﬁalka, vejce, slanina, koblihy nebo BoÏí milosti. Ty jsou pozdûji spoleãnû
konzumovány v hospodû bûhem veãerní zábavy.
V mnoha dal‰ích lokalitách se koná obchÛzka bez tûchto obﬁadních prvkÛ a je
tak jiÏ jen prezentací masek a formou venkovské lidové zábavy, která se váÏe k
urãitému datu. Jsme rádi, Ïe i v na‰í obci existuje tato tradice.

8. ZÁVùR ZASEDÁNÍ
Pan starosta podûkoval ãlenÛm zastupitelstva obce za spolupráci pﬁi pﬁípravû a jednání zastupitelstva, pﬁítomn˘m obãanÛm za úãast na veﬁejném
zasedání.
V Dolních Zálezlech dne 13. 3. 2014
Zapsala:
Blanka PapeÏová
Ovûﬁovatelé zápisu:
Ale‰ Zíka
MUDr. Martin Konschill
Starosta obce:
Miroslav Such˘
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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Zveme cyklistické nad‰ence na druh˘ roãník

Zálezelské cyklovyjíÏìky
do Opárenského údolí
SRAZ A ODJEZD JE 8. KVùTNA V 10.00 HODIN
OD HOTELU PRAHA.
Smûr trasy: Dolní Zálezly ➳ Opárenské údolí ➳ pﬁívozem
do Velk˘ch Îernosek ➳ pﬁívoz Církvice
➳ lodí Marie v 15.00 hodin zpût do obce.

FOTOREPORTÁÎ Z MATE¤INKY
V dne‰ním vydání zpravodaje pﬁiná‰íme fotografie z náv‰tûvy divadla Lenãiny zpívánky v na‰í M·, pﬁedstavení se v‰em
dûtem líbilo. Divadlo se konalo 31. ledna a rádi si tuto akci zopakujeme. Dal‰í snímky jsou ze dne 20. února kdy probûhl v
na‰í mateﬁince karneval. Dûti si pﬁipravily krásné kost˘my, samozﬁejmû nemohl chybût karnevalov˘ tanec. Dne 20. bﬁezna
nav‰tívily dûti keramickou dílnu v Domû dûtí v Ústí nad Labem. Tato aktivita je u dûtí velmi oblíbená. Na dal‰ích snímcích
jsou v˘tvarné a keramické práce na‰ich dûtí k velikonoãním svátkÛm.

ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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V¯TVARNÉ PRÁCE NA·ICH DùTÍ
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