INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DOLNÍ ZÁLEZLY

PRO OBâANY OBCE V¯TISK ZDARMA

Slovo starosty obce
VáÏení obãané, nastal kalendáﬁní podzim. Za chvíli zaãnou podzimní práce
na na‰ich zahrádkách a zahradách. Mezi podzimní práce patﬁí i poslední posekání trávy a úklid spadaného listí.
Dle nového zákona o odpadech má
obec na starosti i novû nakládání s bioodpadem. Zastupitelstvo obce vyuÏilo
moÏnosti získání státní dotace na
nákup kompostérÛ pro domácnosti
a dále nákup ‰tûpkovaãe a velkoobjemového kontejneru. Dotaci se podaﬁilo
získat ve v˘‰i 784.316,- Kã, coÏ ãiní
90 % poﬁizovací ceny, zb˘vajících 10 %
poﬁizovací ceny zaplatí obec.
Obec dostane 200 ks kompostérÛ.
Sto jich bude z umûlé hmoty o objemu
1,6 m3 a druh˘ch 100 kusÛ bude ze
dﬁeva, také o objemu 1,6 m3. KaÏdá domácnost, která vlastní zahradu dostane
kompostér zcela zdarma. Obãan bude
mít tak moÏnost „vyrobit“ si vlastní
kompost pro svoji zahradu. Odpadne
tak voÏení trávy, listí a dal‰ích surovin,
vhodn˘ch ke kompostování na obecní
dvÛr. Tímto zpÛsobem nebude obec finanãnû zatûÏována sbûrem bioodpadu.
V na‰em zpravodaji jsou pﬁiloÏeny
letáky s návodem na sestavení kompostéru vãetnû návodu jak správnû kompostovat. Majitel nemovitosti dostane
kompostér proti podpisu, kdy mu kompostér bude dovezen domu. Kdo chce
urãit˘ druh kompostéru, doporuãujeme
kontaktovat paní PapeÏovou na telefonní ãíslo 475 213 079, a to co nejdﬁí-

ve, abychom mohli uspokojit Vá‰ v˘bûr.
Bylo ukonãeno v˘bûrové ﬁízení na
novou ﬁeditelku na‰í mateﬁské ‰koly.
Nová pracovnice nastoupila 1. záﬁí.
·kolu nav‰tûvuje nyní 15 dûtí, do plného stavu chybí 5 dûtí. Pﬁejeme nové
paní ﬁeditelce, aby se ji u nás líbilo
a vedla ‰kolu podle sv˘ch nejlep‰ích
pﬁedstav. Obec ve svém finanãním rozpoãtu na pﬁí‰tí rok urãitû bude poãítat
pro dûti s t˘denním pobytem ve ‰kole
v pﬁírodû, tak jako loni.
Stavební firma Komastav dokonãila
celkovou opravu Úzké uliãky k domu Jiﬁího Petra, vãetnû opûrné zdi k âervinkov˘m. Zámková dlaÏba je v uliãce poloÏena zámûrnû. De‰Èová voda je dlaÏbou svedena doprostﬁed vozovky, aby
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nepodmáãela blízko stojící nemovitosti.
Celková oprava stála 472.743,- Kã.
Proti pÛvodnímu rozpoãtu bylo u‰etﬁeno 21.000,- Kã.
Obec je vlastníkem kulturního domu.
Pﬁepis je jiÏ zaevidován v katastru nemovitostí v Ústí nad Labem. Zaãaly
probíhat pﬁípravné práce na zhotovení
celkové projektové dokumentace.
Na hﬁbitovû je opravován objekt b˘valé márnice. Bylo odstranûno vlhké
zdivo a nahrazeno sanaãní omítkou,
bude je‰tû natﬁena stﬁecha objektu.
Dne 19. záﬁí se na fotbalovém hﬁi‰ti
konal Hudební festival, na kterém vystoupily hudební skupiny hrající ve stylu
reggae. Festival zaãal ve 13.00 hodin
a trval do 22.00 hodin. Poãasí se vydaﬁilo, obãerstvení a dal‰í doprovodn˘
program byly zaji‰tûny. Akci nav‰tívila
asi stovka zájemcÛ o tento druh hudby.
Obec na poﬁádání festivalu pﬁispûla poﬁadatelÛm 20.000,- Kã. Pﬁes poãáteãní
obavy probûhla celá akce v naprostém
poﬁádku a klidu.
Miroslav Such˘, starosta obce

Podle zákona o odpadech má obec na starosti i novû nakládání s bioodpadem.

Léta jako voda bûÏí,
proto zÛstaÀte stále svûÏí.
Smích aÈ pokr˘vá Vá‰ ret
a to nejmíÀ do sta let.

Dne 29. záﬁí 2015 oslavila nejstar‰í
obãanka Dolních Zálezel,

paní RÒÎENA MAR·ÍKOVÁ,
krásné 96. narozeniny
Blahopﬁejeme

Zápis z 6. veﬁejného zasedání Zastupitelstva obce
Dolní Zálezly, které se konalo dne 9. záﬁí 2015
Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úﬁadu
Dolní Zálezly od 18. 00 hodin, ukonãeno bylo v 18.30 hodin. Jednání vedl
starosta obce, pan Miroslav Such˘.

jak byl vyvû‰en na Úﬁedních deskách:
Program zasedání:
1) Zahájení
2) Oprava domu ã. p. 26
3) Oprava Úzké uliãky
4) Rozpoãtová zmûna ã. 3
5) Îádost o pﬁíspûvek na kulturní akci
6) RÛzné
7) Diskuse obãanÛ
8) Usnesení
9) Závûr zasedání

Zastupitelé:
Pﬁítomno: ..................................5
Omluveni: .................................0
Neomluveni: .............................0
Obãané:.....................................8
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 6. zasedání zastupitelstva obce: paní PapeÏovou.
Ovûﬁovateli zápisu byli urãeni a
schváleni paní Ing. Nûmeãková a pan
Zíka, vypracováním usnesení pan Zíka.
Hlasování o urãení ovûﬁovatelÛ zápisu a vypracování usnesení.
Pro: ............................................5
Proti:..........................................0
ZdrÏel se: ..................................0
Zastupitelstvo obce schválilo ovûﬁovatele zápisu a zpracovatele usnesení.
V pﬁípadû potﬁeby starosta pﬁedloÏí
návrh na sloÏení návrhové komise a
tento nechá odsouhlasit.
Starosta dále pﬁedloÏil návrh programu 6. zasedání zastupitelstva obce tak,
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Poté nechal hlasovat o programu zasedání.
Pro: ............................................5
Proti:..........................................0
ZdrÏel se: .................................0
Zastupitelé obce schválili program 6.
zasedání zastupitelstva obce.
Pan starosta informoval, Ïe úkoly z
minulého zasedání byly splnûny. Finanãní a kontrolní v˘bory pﬁedloÏily
zprávy o provedení kontrol za 1. pololetí roku 2015 v termínu.
2. OPRAVA DOMU â. P 26
Pan starosta uved, Ïe kulturní dÛm
jiÏ patﬁí obci a je potﬁeba se domluvit,
co dál s touto budovou. Pan starosta
navrhuje, aby do konce roku byli osloveni projektanti a vypracován celkov˘
projekt na opravu této budovy. Po
novém roce vyuÏít dotaãních titulÛ na
zateplení a v˘mûnu oken. Potom zaãít
s opravami tak, Ïe v první etapû by se
opravilo pﬁízemí a 1. patro a do dal‰ích
pater by se vytáhly ve‰keré sítû. Je potﬁeba opravit stropy, propadlé podlahy
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a dal‰í.
Na tyto opravy si obec vezme úvûr
ve v˘‰i 3.000.000,- Kã, to zﬁejmû na
opravu celé budovy nebude staãit. Na
budovû je tﬁeba trochu opravit stﬁechu
/provede Ale‰ Dohnal/. Pan starosta
dále informoval, Ïe u âEZu zajistil nainstalování hodin, aby v budovû byla
elektrická energie. Objekt je tﬁeba kompletnû vyklidit (tyto práce provedou
pracovníci VPP), k ãemuÏ budou potﬁeba cca 2 velké kontejnery (rozbit˘ kuleãníkov˘ stÛl, velk˘ mrazící pult, rozbité Ïidle, basy prázdn˘ch lahví a dal‰í).
3. OPRAVA ÚZKÉ ULIâKY
Pan starosta informoval, Ïe oprava
Úzké uliãky bude pokraãovat od zítﬁka.
Termín dokonãení opravy této uliãky je
do 30. záﬁí 2015, coÏ firma stihne.
4. ROZPOâTOVÁ ZMùNA â. 3
ZastupitelÛm byl pﬁedloÏen návrh
rozpoãtové zmûny ã. 3/2015.
Pﬁíjmy:......................221.348,- Kã
V˘daje:.....................684.918,- Kã
Rozdíl:......................463.570,- Kã
Rozdíl ve v˘‰i 463.570,- Kã bude financován z rozpoãtu. K návrhu rozpoãtové zmûny ã. 3/2015 nemûl nikdo ze
zastupitelÛ pﬁipomínky a pan starosta
nechal o rozpoãtové zmûnû hlasovat.
Hlasování o schválení rozpoãtové
zmûny ã. 3/2015
Pro: ............................................5
Proti:..........................................0
ZdrÏel se: ..................................0

Zastupitelé obce schválili rozpoãtovou zmûnu ã. 3/2015.
5. ÎÁDOST O P¤ÍSPùVEK NA
KULTURNÍ AKCI
Obec obdrÏela Ïádost o pﬁíspûvek ve
v˘‰i 20.000,- Kã na poﬁádání hudebního festivalu pro skupiny hrající hudbu
ve stylu reggae.
åas konání: 19. záﬁí 2015 od 13.00
do 22.00 hodin
Místo konání: fotbalové hﬁi‰tû v Dolních Zálezlech
Pﬁedpokládaná úãast: 200 - 500
úãastníkÛ
Vystoupí 5 kapel, Michal ·eps, bude
doprovodn˘ program Divadélko, prodej
rukodûln˘ch v˘robkÛ, veãerní táborák,
je zaji‰tûno obãerstvení.
Dále jsou zaji‰tûny toalety TOI TOI,
hasiãi a policie, která nûkolikrát zajede
do obce a rovnûÏ je zaji‰tûna na 22.00
hodinu, kdy bude festival konãit.
Pan starosta navrhuje tuto akci podpoﬁit.
Hlasování o pﬁíspûvku ve v˘‰i
20.000,- Kã pro paní Hanu Frenzlovou
na poﬁádání hudebního festivalu dne
19. 9. 2015 v obci Dolní Zálezly.
Pro: ............................................5
Proti:..........................................0
ZdrÏel se: .................................0
Zastupitelé obce schválili finanãní
pﬁíspûvek ve v˘‰i 20.000,- Kã paní
Frenzlové na uspoﬁádání hudebního
festivalu.
6. RÒZNÉ
■ byl zákaz pouÏívání vody z Labe a
z potoka Moravanka;
Vzhledem k neporu‰ení toho zákazu
pﬁi kropení antuky na tenisov˘ch kurtech pouÏitím vody z Labe, byl u Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem objednán rozbor vody z vodárny, která je
pﬁed hotelem Praha.
Závûr je takov˘, Ïe voda ze studny
vykazuje vysokou tvrdost, coÏ ukazuje
na podzemní vodu, s tím, Ïe nelze vylouãit, Ïe z 5% mÛÏe b˘t ovlivnûna i
Labskou vodou. Touto vodou se tedy
mÛÏe zalívat.
■ zahrádkáﬁi ze zahrádkáﬁské kolonie za panem Matzkem chtûjí k pozemkÛm natáhnout pﬁípojku elektriky.
Zahrádkáﬁi mají zhotovení pﬁípojky
vyjednané u âEZu, které tuto pﬁípojku
provedou. Vzhledem k tomu, Ïe pﬁípojka povede pod silnicí /obecní majetek/,
je tﬁeba sepsat smlouvu o smlouvû budoucí o zﬁízení vûcného bﬁemene. Pan
starosta navrhuje za toto vûcné bﬁemeno pro obec 3.000,- Kã.

Hlasování o zﬁízení elektrické pﬁípojky k zahrádkáﬁské kolonii za panem
Matzkem.
Pro: ............................................5
Proti:..........................................0
ZdrÏel se: ..................................0
Zastupitelé schválili zhotovení elektrické pﬁípojky k zahrádkáﬁské kolonii
za panem Matzkem.
Odbûr vody z potoka Moravanka
■ pan Petr Vincenz má s âesk˘mi
lesy, s. p. dojednán odbûr vody z Moravanského potoka a poÏádal o schválení zhotovení pﬁípojky vody dle pﬁedloÏeného projektu na svÛj pozemek.
Tato pﬁípojka ãásteãnû povede pﬁes
obecní pozemek, kter˘ bude po zhotovení pﬁípojky uveden do pÛvodního
stavu.
Hlasování o zhotovení pﬁípojky vody
z potoka Moravanka k pozemku pana
Petra Vincenze dle pﬁedloÏeného projektu.
Pro: ............................................5
Proti:..........................................0
ZdrÏel se: ..................................0
Zastupitelé schválili zhotovení pﬁípojky na odbûr vody z potoka Moravanka
panu Petru Vincenzovi.
■ pro informovanost pan starosta
uvedl, Ïe je zhotoven˘ nov˘ mÛstek u
Pro‰kÛ (V Kaolínce), star˘ se zboural,
protoÏe nebyl vyhovující /hrozilo jeho
ucpání/. PrÛtoãnost potoka je nyní daleko vût‰í a mÛstek má nosnost 24 t.
Nov˘ mÛstek byl poﬁízen za 81.000,Kã;
■ od 1. záﬁí je v Mateﬁské ‰kolce
nová paní ﬁeditelka;
Plán rozvoje obce
■ kaÏdá obec musí mít vypracován
plán rozvoje obce (bez nûj nelze Ïádat
o dotaci).
Pan starosta dostal nabídku na vypracování plánu rozvoje obce za
20.000,- Kã (pan Barták z UJEP Ústí
nad Labem). Dále pan starosta uvedl,
Ïe pokud se to podaﬁí, domluví zaplacení této ãástky z prostﬁedkÛ Mikroregionu. Plán rozvoje obce bude vypracován do listopadu, aby byla moÏnost zaÏádat v pﬁí‰tím roce o dotaci na opravu
kulturáku.
Pﬁesto pan starosta nechal hlasovat
o financování plánu rozvoje obce ve
v˘‰i 20.000,- Kã.
Pro: ............................................5
Proti: .........................................0
ZdrÏel se: ..................................0
Zastupitelé schválili financování

plánu rozvoje obce ve v˘‰i 20.000,- Kã.
■ pan starosta uvedl, Ïe dostal dopis
z úﬁadu práce od paní Kropáãové, ve
kterém informuje starosty, Ïe v druhé
polovinû záﬁí 2015 na celostátní poradû
bude projednávána problematika stávajících dohod na veﬁejnû prospû‰né
práce. O v˘sledku jednání budou starostové pracovním úﬁadem neprodlenû
informováni.
Pracovníci na veﬁejnû prospû‰né
práce mají smlouvy uzavﬁené do konce
ﬁíjna 2015.
■ pan starosta oslovil firmu, která
opravovala bílé ãáry na hlavní silnici,
zda by opravila i bílé ãáry na silnici v
obci a obnovila pﬁechod u mateﬁské
‰kolky. Trasa je dlouhá 760 m, ‰íﬁe
pruhÛ 12,5 cm a pﬁechod je 14 m2.
Firma za tyto práce chtûla 42.016,- Kã.
Byla oslovena dal‰í firma (Credo),
dnes pﬁi‰la nabídka na provedení tûchto prací za 11.991,- Kã. Cena je vãetnû
retroreflexní úpravy.
Hlasování o provedení obnovení bíl˘ch a ãar na silnici a pﬁechodu u M·
firmou Credo za 11.991,- Kã.
Pro: ............................................5
Proti: .........................................0
ZdrÏel se: .................................0
Zastupitelé obce schválili provedení
obnovení bíl˘ch ãar na silnici a pﬁechodu u M· firmou Credo za 11.991,- Kã.
■ pan Milo‰ Plechat˘ poÏádal o odprodej parcel Obce Dolní Zálezly.
Jedná se o parcelu p, ã.1639/4 o v˘mûﬁe 34 m2 a parcelu p. ã. 173/4 o v˘mûﬁe 103 m2 v Moravanské ulici nahoﬁe nad zatáãkou.
■ hlasování o vyvû‰ení zámûru prodeje pozemku p. ã. 1639/4 o v˘mûﬁe 34
m2 a pozemku p. ã.173/4 o v˘mûﬁe 103
m2, celkem 137 m2.
Pro: ............................................5
Proti: .........................................0
ZdrÏel se: ..................................0
Zastupitelé schválili zámûr prodeje
pozemku p. ã. 1639 o v˘mûﬁe 34 m2 a
pozemku p. ã. 173/4 o v˘mûﬁe 103 m2
a vyvû‰ení zámûru prodeje.
7. DISKUSE OBâANÒ
Z ﬁad obãanÛ ani zastupitelÛ se do
diskuse nikdo nepﬁihlásil.
8. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ
USNESENÍ
Návrh usnesení z 6. veﬁejného zasedání zastupitelstva obce Dolní Zálezly
vypracoval a pﬁeãetl pan Ale‰ Zíka.
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Pan starosta nechal o návrhu usnesení hlasovat:
Hlasování o schválení usnesení.
Pro: ............................................5
Proti:..........................................0
ZdrÏel se: .................................0
Zastupitelé obce schválili usnesení z
6. Veﬁejného zasedání zastupitelstva
obce.
9. Závûr zasedání
Pan starosta podûkoval ãlenÛm zastupitelstva obce za práci a pﬁítomn˘m
obãanÛm za úãast na veﬁejném zasedání.
V Dolních Zálezlech,
dne 15. záﬁí 2015
Zapsala: Blanka PapeÏová
Ovûﬁovatelé zápisu:
Ing. Irena Nûmeãková, Ale‰ Zíka
Starosta obce:
Miroslav Such˘

Usnesení z 6. Veﬁejného zasedání Zastupitelstva
obce Dolní Zálezly konaného dne 9. 9. 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Rozpoãtovou zmûnu ã. 3/2015. A to: pﬁíjmy vy‰‰í o 221.348 Kã. V˘daje
684.918 Kã. Financování 463.570 Kã.
2. Îádost o pﬁíspûvek na kulturní akci ve v˘‰i 20.000 Kã.
3. Îádost o zhotovení elektrické pﬁípojky na pozemky zahrádkáﬁské kolonie za
panem Maczkem.
4. Projekt na odbûr vody z Moravanského potoka panu Petru Vincencovi.
5. Financování plánu rozvoje obce ve v˘‰i 20.000 Kã.
6. Obnovu znaãení vozovky firmou CREDO.
7. Zámûr prodeje pozemku ã.1639/4 o v˘mûﬁe 34m2 a pozemku ã.173/4 o v˘mûﬁe 103m2, celkem 137m2.
Zapsal: Ale‰ Zíka • Schválil: Miroslav Such˘
V Dolních Zálezlech dne 9.9.2015

Co nového v na‰í mateﬁince
VáÏení obãané a rodiãe Dolních
Zálezel, ráda bych se Vám v krátkosti pﬁedstavila a pﬁiblíÏila ãinnost mateﬁské ‰koly.
Jmenuji se Gabriela Bártová a od 1.
záﬁí 2015 jsem nastoupila do funkce ﬁeditelky mateﬁské ‰koly, svoje zku‰enosti jsem naãerpala nejen, jako uãitelka v mateﬁské ‰kole Kytiãka v Ústí nad
Labem, ale také jako maminka dvou
synÛ, kteﬁí jsou ve vûku 7 a 10 let.
Nejenom moje dûti vedu a motivuji
ke sportu, ale i já sama jsem sportovnû
velice aktivní. Pravidelnû se zúãastÀuji
ústeckého pÛlmaratonu, ale i jin˘ch bûÏeck˘ch podnikÛ v âR. Letos jsem si
napﬁíklad byla zabûhat také v Budape‰ti. Také se vûnuji triatlonu. Nesmím
opomenout, Ïe se i nadále vzdûlávám
na ústecké pedagogické fakultû.
SvÛj kladn˘ vztah ke sportu bych

ráda pﬁedala i va‰im dûtem. Zaãali
jsme tím, Ïe chodíme cviãit na obecní
hﬁi‰tû, kde si dûti uÏívají hlavnû prostoru, volnosti a sebe vyjádﬁení.
Mateﬁská ‰kola mû pﬁíjemnû pﬁekvapila svoji vybaveností a útulností. Dûti
mají k dispozici spoustu didaktick˘ch
her a pomÛcek, které rozvíjí nejen my‰lení, rozumové schopnosti, ale i pﬁedãtenáﬁské dovednosti. S paní uã. Jitkou
Vosykovou hrají hezké tvoﬁivé hry, o
útulnost a ãistotu se nám stará paní
Jarka Netu‰ilová a v kuchyni nám pﬁipravuje a vaﬁí v˘borné svaãinky a
obûdy paní kuchaﬁka Martina. M˘m úsil˘m bude vytvoﬁit v mateﬁské ‰kole pﬁátelskou a rodinnou atmosféru, aby se
zde cítili dobﬁe nejen dospûl˘, ale hlavnû dûti!
âeká nás první tvoﬁivé odpoledne s
rodiãi, kdy si budeme dlabat d˘nû.

Jsem také ráda, Ïe se rodiãe aktivnû
spolupodílí na no‰ení pomÛcek do na‰ich pondûlních akcí - sbûr pﬁírodnin,
kter˘ch se se‰lo spousty a mohli jsme
si z nich vytvoﬁit nejenom ,,SK¤ÍTKA
PODZIMNÍâKA’’, ale i podzimní závûs
a vûnec na dveﬁe. V‰e nám to zkrá‰luje na‰i ‰kolku a podtrhuje atmosféru
podzimu. Ka‰tany a oﬁechy vyuÏíváme
ke cviãení, poãítání a tﬁídûní.
âeká nás spousty radostí nûkdy i
starostí, protoÏe nic nejde rychlostí mávnutí kouzelného proutku, ale vûﬁím, Ïe
tûch radostí a úsmûvÛ na dûtsk˘ch tváﬁiãkách bude pﬁebytek.
Toto cestou bych chtûla poprosit i obãany obce o aktivitu ve sbûru sbûrného
papíru a no‰ení ho do obecního dvora.
Za kolektiv M·
Gabriela Bártová,
ﬁeditelka ‰koly
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HRA: „CESTA DOMÒ“ 8. 9. 2015
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KLAUN KRISTIÁN V M· 18. 9. 2015
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Tﬁináct rad, co byste mûli udûlat na podzim na zahradû
Sázení ovocn˘ch stromkÛ, poslední
posekání trávníku nebo zastﬁihávání
rÛÏí. To jsou jen nûkteré práce ãekající
na va‰í zahradû. NezapomeÀte také
pﬁed zimou zahradu zalévat.
■ 1. Naposledy posekejte trávník.
Není ale dobré ho sekat pﬁíli‰ blízko u
zemû. TakÏe zvy‰te pojezd va‰í sekaãky. Pﬁed zimou by mûl mít i ten anglick˘ paÏit trochu vy‰‰í stﬁih. Také je na
místû chemická ochrana. Trávník postﬁíkejte proti zimním plísním. Nakonec
mu pﬁilep‰ete poházením kompostu.
Samozﬁejmû, Ïe kompost by mûl b˘t
proházen˘ pﬁes síto, aby se po zahradû neválely vût‰í kusy.

■ 2. Pravidelnû shrabujte listí. To pak
mÛÏete uloÏit do kompostu. Ale pozor.
List z oﬁe‰áku v Ïádném pﬁípadû nekompostujte, protoÏe obsahuje pﬁíli‰
mnoho ‰kodliv˘ch látek. Stejnû tak na
kompost nepatﬁí nahnilé ovoce (na
podzim to b˘vají vût‰inou jablka), pﬁedcházíte tím ‰íﬁení houbov˘ch nemocí.
Nahnilé plody zásadnû házejte do kontejneru.

pravujete tím rostliny na zimní období,
kdy zelené ãásti rostlin stále odpaﬁují
vodu, ale zem je jiÏ zamrzlá, a koﬁeny
rostlin proto vodu nemohou pﬁijímat.

■ 6. Podzim je ãas na sázení ovocn˘ch stromkÛ, bobulovin a rÛÏí. Jámy
pro ovocné stromky dûlejte dostateãnû
hluboké. Nejdﬁíve je prolijte vodou, dna
dno dejte kvalitní zeminu a pomalu rozpustné hnojivo (napﬁ. rohosku) a po nasázení stromek znovu zalijte. Velkou
pozornost vûnujte v˘bûru vhodn˘ch
odrÛd. Nemáte-li tolik ãasu na o‰etﬁování stromkÛ ãi chcete-li sníÏit chemickou ochranu, volte radûji vy‰lechtûné
rezistentní odrÛdy. Pﬁi nákupu dejte
pozor na stav rostlin, zda nemají zaschlé koﬁeny ãi poranûn˘ kmínek. Angre‰ty a rybízy sázejte hloubûji (tzv. je
topíme cca 10 cm hluboko od místa
rozvûtvení), naopak pﬁi v˘sadbû ovocn˘ch stromkÛ dávejte pozor, aby oãko
roubu bylo nad zemí.
■ 7. Stﬁíhejte rÛÏe. Na ﬁadu pﬁichází
podzimní sestﬁih, kter˘ umoÏní rÛÏím
dobﬁe pﬁezimovat.
■ 8. Rostliny, které nesná‰ejí mráz,
pﬁeneste do svûtl˘ch bezmraz˘ch míst-

ností. Musíte b˘t velmi opatrní se zálivkou, protoÏe pﬁi nadbytku vody by
mohlo dojít k uhnití koﬁenÛ ãi ‰íﬁení houbov˘ch chorob. Po pﬁenesení dovnitﬁ je
hluboce seﬁíznûte.
■ 9. Po leto‰ním suchém létû je pﬁíli‰ my‰í, aplikujete proto do nor jedovaté nástrahy.
■ 10. Opatﬁete si netkanou textilii na
ochranu choulostivûj‰ích rostlin proti
zimním mrazÛm. Je‰tû ji ale nepouÏijte.
Poãkejte, aÏ nastanou silnûj‰í mrazy.
Je tu nebezpeãí, Ïe byste tím pﬁipravili
vhodné zimovi‰tû pro ‰kÛdce, kteﬁí by
se vám pod textilii nastûhovali. Na stromy nyní mÛÏete pﬁipevÀovat lepové
pásy, na které se vám ‰kÛdci uchytí.
■ 11. Na podzim se sází cibuloviny.

■ 12. Nemocné ãi uschlé stromy vykopejte i s koﬁeny.
■ 13. S prvními mrazíky uzavﬁete pﬁívody vody a vypusÈte vodu z kohoutkÛ
a hadic. Pokud máte kde, uskladnûte
hadice pﬁes zimu na suchém a chladném (bezmrazém) místû. ProdlouÏí se
tím jejich Ïivotnost.

■ 3. Zryjte v‰echny záhony po sklizni zeleniny a zaryjte i drobné zbytky
rostlin. Máte-li, pﬁidejte i chlévsk˘ hnÛj
tam, kam budete dávat rostliny první
tratû (napﬁ. rajská jablka, okurky, zelí,
kvûták, celer,..) Pozor, pro mrkev nesmíte hnojit chlévsk˘m hnojem, mohla
by se vám objevit pochmurnatka mrkvová (mrkev by byla ãervivá).
■ 4. Na zimu zahradu dokonale odplevelte. U‰etﬁíte si tím práci v pﬁí‰tím
roce.
■ 5. Zahradu ãasto zalévejte. Pro
va‰e rostliny je to velice dÛleÏité. PﬁiZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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UÏanka lékaﬁská je dvouletá brutnákovitá bylina, která v prvním roce vytváﬁí jen listovou rÛÏici. Lodyha je 30-90 cm vysoká,
mûkce chlupatá s velk˘mi eliptick˘mi listy, které po rozemnutí páchnou my‰inou. Kvûty jsou nejprve fialové, pozdûji ãervenohnûdé, nálevkovité. Kvete od kvûtna do ãervence a její plod se rozpadá na 4 tvrdky. Roste podél cest, polí, pasek a rumi‰È. UÏanka obsahuje jedy, které po poÏití zpÛsobují závratû, roz‰íﬁení zorniãek a hlubok˘ spánek, ãinnost srdce se nejprve zrychlí, pozdûji zastaví a smrt nastává zástavou dechu. Su‰ením se v‰ak toxicita rostliny oslabuje, aÏ zcela zmizí. Sbírá se naÈ po odkvûtu a jen... (viz tajenka), na revmatizmus, na vﬁedy, ‰patnû se hojící rány a popáleniny.

❁

Pohádkov˘
mot˘l

4

Kolo

Nûmecky
„v˘chod“

Písmeno N
(obecnû)

❁

Indické
mûsto

Druhá tráva

B˘val˘
ministr
zahraniãí

Nástraha
pytláka

Plachtit

Drav˘ pták

Planeta
soustavy
Slunce

¤ímská
‰estka
V˘zva

Záhrobí
(zastarale)

Rostlina
paznehtník

Zbyteãné
práce
Srbské
muÏ. jméno

V˘robce
náhrobkÛ

Neostﬁe

Mûsto
u Teplic

Pouze
(náﬁeãnû)

Tﬁpyt

Nízká
bed˘nka

Latinsky
„kostky“
Svûtová
zpûvaãka

NAPOVÍME:

KÛÏe ze
Gut, akant, severského
·ula, Otín, paroháãe
Sagar, alea.

Druh
pryskyﬁice

Nervové
otﬁesy

Ochrana
zboÏí

Znaãka
lepidla

Vûty
zvûdavce
(kniÏnû)

Obec na
Tachovsku

Anglicky
„hledût“

Dychtiví
(pﬁenesenû)

·védská
vokální
skupina

Syn
AbrahámÛv
Podstavce
âesk˘ lékaﬁ
a biochemik
(Jan)

Jedovatá
látka

Zkratka
severov˘chodu

Znalost

Postel

Evropsk˘
rekord
(zkratka)

❁

V˘chod
(z latiny)

Rusky
„Ïralok“

Italsk˘
zápor

JiÏ

1

Pohlavní
Ïivot

Francouzsk˘ tanec

Bájn˘ pták

MPZ aut
Lesotha

Je moÏno

3

Ostr˘
pﬁízvuk

❁

❁

Povstání
v Banské
Bystrici
(zkratka)

Obyvatel
Milána

❁

Vidiny
Svoje

Vysoko
zahrané
míãe

Vybrané
chování
¤ímsk˘ch
55

Staroﬁecká
sloupová
síÀ

Moravani
Vﬁení
B˘val˘ ‰éf
ãeského
hokeje
Pﬁitakání

Podlahové
prkénko

Ná‰ zpûvák
(Petr)
·atní
mot˘lek

Pytel
Název
hlásky V

Anglicky
„nebo“

2
Velmi
drobné

Modrozelen˘ polodrahokam

Tajenka: Zevnû se uÏívá na bolavé klouby a také na koÏní choroby.
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