INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DOLNÍ ZÁLEZLY

PRO OBâANY OBCE V¯TISK ZDARMA

DUBEN 2018

Slovo starosty obce
Zaãalo nám jaro a také druhé ãtvrtletí leto‰ního roku. Stromy máme ostﬁíhané, broskve proti kadeﬁavosti postﬁíkané
kuprikolem ãi sulkou a vût‰ina z nás se urãitû tû‰í na dal‰í
práce na záhonech a zahradách. Správnû by mûl zaãít jarní
úklid obce. Ale jak tu obec uklízet, kdyÏ v‰ichni pracovníci
na VPP skonãili díky pravidlÛm na tﬁi mûsíce na pracovním
úﬁadû, mimo paní Novákové, ta konãí k poslednímu dubnu.
Zbyl tady akorát pan Vanûk, kter˘ je zaﬁazen do stálého
pracovního pomûru. Sám tûÏko zastane práci dal‰ích ãtyﬁ
pracovníkÛ. Ti mohou nejdﬁíve nastoupit aÏ od 1. ãervna.
V mûsíci únoru (sobota) jsme v dobû nejvût‰ích mrazÛ zaznamenali dlouh˘ v˘padek elektrického proudu. V˘padek byl
zavinûn nezodpovûdnou osobou (jméno známe), která pokácela velik˘ strom, kter˘ spadl na dráty el. vedení a dráty
zpﬁetrhal. Této osobû hrozí aÏ 50.000,- Kã pokuty.
Obecní úﬁad zajistil pro obãany vstupenky na divadlo do
Ústí nad Labem do Kinosálu Domu kultury na pﬁedstavení
s názvem Liga proti nevûﬁe. Uãinkují Ivo ·moldas, Michaela
Kuklová, Veronika Arichteva a Petr Mácha. Pﬁedstavení se
koná 14. kvûtna v pondûlí od 19.00 hodin. Vstupenky jsou
k dostání zdarma u paní PapeÏové. Dále nabízíme obãanÛm
muzikál Mamma Mia!, také v Kulturním domû Ústí na Labem
a to 27. ãervna od 18.00 hodin. Cena vstupenek je 200,- Kã.
Platí se u paní PapeÏové.
Opravu plochy poniãeného fotbalového hﬁi‰tû provede
firma Zelené kolo. Práce budou ukonãeny do 1. ãervna t.r.
s ohledem na konání dûtského dne.
Na opravû kulturního domu se pracuje i o sobotách, nûkdy
i nedûlích. Zatím byla prostavûna ãástka 2.889.000,- Kã. Je
jiÏ vybrána dlaÏba a i obklady. Truhláﬁská firma podala návrh
na barov˘ pult. Obec shání v˘robce stolÛ a Ïidlí- Potﬁebujeme sehnat Ïidle, které by pasovaly do sebe. Zatím na trhu
není moc velk˘ v˘bûr. âásteãnû je zbouraná terasa, která
pﬁijde znovu postavit do takové podoby, jako byla stávající.
Zastupitelstvo se bude rozhodovat, jakou barevnou podo-

Po dlouhé zimû pﬁicházejí krásné jarní dny.
bu by mûla mít budova. Vyz˘vám tímto obãany k návrhu barevné omítky. Své nápady mÛÏete vházet do schránky na
obecním úﬁadû.
Miroslav Such˘, starosta obce

Zápis z 20. veﬁejného zasedání Zastupitelstva obce
Dolní Zálezly, které se konalo dne 19. bﬁezna 2018
Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úﬁadu
Dolní Zálezly od 18. 00 hodin, ukonãeno bylo v 18.25 hodin.
Jednání vedl starosta obce, pan Miroslav Such˘.
Zastupitelé:
Pﬁítomno: .........................................4
Omluveni: .......................1 /pan Zíka/
Neomluveni: .....................................0
Obãané: ..........................................3
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 20. zasedání zastupitelstva obce: paní PapeÏovou.
Ovûﬁovateli zápisu byli urãeni
a schváleni paní ing. Nûmeãková a pan
Vojtí‰ek, vypracováním usnesení pan
Miroslav Such˘.
Hlasování o urãení ovûﬁovatelÛ zápisu.
Pro: ................................................4
Proti: ..............................................0
ZdrÏel se: ........................................0
Zastupitelstvo obce schválilo ovûﬁovatele zápisu.
V pﬁípadû potﬁeby starosta pﬁedloÏí
návrh na sloÏení návrhové komise
a tento nechá odsouhlasit.
Starosta dále pﬁedloÏil návrh programu 20. zasedání zastupitelstva obce
tak, jak byl vyvû‰en na úﬁedních deskách:
Program zasedání:
01. Zahájení
02. Schválení ceny pozemku
03. Dûtsk˘ den
04. Dotaãní tituly
05. GDPR
06. Schválení nákupu komunální techniky
07. Rozpoãtové opatﬁení ã. 1/2018
08. RÛzné
09. Diskuse
10. Usnesení
11. Závûr zasedání
Ze zastupitelÛ nemûl nikdo k programu pﬁipomínky a pan starosta nechal
o programu zasedání hlasovat.

tak, jak bylo vyvû‰eno na úﬁedních
deskách.
Pro: ................................................ 4
Proti: ...............................................0
ZdrÏel se: ........................................0
Zastupitelé obce schválili program
20. veﬁejného zasedání zastupitelstva
obce.
2. SCHVÁLENÍ CENY
POZEMKU
Obec obdrÏela znaleck˘ posudek na
prodávan˘ pozemek parcelní ã. 882/2
o v˘mûﬁe 4 m2 ve v˘‰i 1.240,- Kã. Pan
starosta navrhl pozemek p. ã. 882/2
prodat panu Petru Dobrouckému za
cenu 1.240,- Kã.
Hlasování o prodeji pozemku p. ã.
882/2 za cenu 1.240,- Kã panu Petru
Dobrouckému.
Pro: ................................................4
Proti: ..............................................0
ZdrÏel se: ........................................0
Zastupitelé obce schválili prodej pozemku p. ã. 882/2 panu Petru Dobrouckému za cenu 1.240,- Kã.

●

5. GDPR
GDPR je ochrana osobních údajÛ
/naﬁízení evropské unie/. Dle názoru
evropské unie nejsou v Evropû dostateãnû chránûny osobní údaje, coÏ souvisí s rozvojem moderních technologií.
TakÏe kaÏdá obec i mûsto musí mít
dozor nad ochranou osobních údajÛ
obãanÛ. Obec v souvislosti s GDPR
musí znát potﬁebnou legislativu, upravit
místní pﬁedpisy, provést anal˘zu získávání a zpracování osobních údajÛ,
upravit smlouvy se zpracovateli osobních údajÛ, zﬁídit a obsadit funkci povûﬁence na ochranu osobních údajÛ,
kter˘ na to bude dohlíÏet.

3. DùTSK¯ DEN
Dûtsk˘ den probûhne dne 9. ãervna
od 13.00 do 17.00 hodin. Pan starosta
navrhuje vstupné pro dûti do 3 let zdarma, domácí dûti od 3 do 15 let vstupné
ve v˘‰i 50,- Kã a cizí dûti od 3 do 15 let
100,- Kã.
Cena za dodání atrakcí firmou Dûti
na hrad je 33. 582,- Kã. Ze zastupitelÛ
nemûl nikdo pﬁipomínky a pan starosta
nechal o návrhu hlasovat.
Hlasování o návrhu v˘‰e vstupného
na dûtsk˘ den; dûti do 3 let zdarma,
domácí dûti od 3 do 15 let 50,- Kã
a dûti cizí od 3 do 15 let 100,- Kã,
v˘‰e ceny za atrakce firmou Dûti na
hrad 33.581,- Kã.
Pro: ................................................4
Proti: ...............................................0
ZdrÏel se: ........................................0
Zastupitelé obce schválili v˘‰i vstupného na dûtsk˘ den pro dûti do 3 let
zdarma, domácí dûti od 3 do 15 let 50,Kã a cizí dûti od 3 do 15 let 100,— Kã,
cenu za atrakce dûti na hrad 33.582,Kã.

Hlasování o programu zasedání
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY

sk˘ úﬁad byla podána Ïádost o dotaci
ve v˘‰i 400.000,- Kã na nákup Ïidlí
a stolÛ do kulturního domu. Dotace se
v souãasné dobû projednávají a v˘sledek bude znám koncem dubna.
V jednání je dal‰í dotace na celkovou
opravu vodní nádrÏe Na Horkách.
Zbourala by se stará betonová nádrÏ
bez stﬁechy a postavila se nová na záchytnou vodu.
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4. DOTAâNÍ TITULY
Pan starosta informoval, Ïe na Kraj-

Pan starosta obdrÏel dvû nabídky,
jednu od firmy Ornamento a druhou od
firmy Galileo Corporation s.r.o.
Firma Ornamento zpracuje anal˘zu
pro obec za 16.250,- Kã a pro M· za
18.200,- Kã.
Firma Galileo nabízí zpracování anal˘zy pro obec na 40.000,- Kã a pro M·
za 34.900,- Kã.
Pan Pej‰a navrhl vybrat tu nejlacinûj‰í firmu na zpracování a zároveÀ zaplatit tuto anal˘zu i v M·.

Hlasování o provedení anal˘zy firmou Ornamento pro obec i M·.
Pro: ................................................4
Proti: ..............................................0
ZdrÏel se: ........................................0

Hlasování o rozpoãtové zmûnû ã.
1/2018
Pro: .................................................4
Proti: ...............................................0
ZdrÏel se: ........................................0

Zastupitelé obce schválili provedení
anal˘zy v rámci GDPR firmou Ornamento pro obec i M·.

Zastupitelé obce schválili rozpoãtové
opatﬁení ã. 1/2018.

6. SCHVÁLENÍ NÁKUPU
KOMUNÁLNÍ TECHNIKY
Totálnû se rozbila sekaãka na trávu,
která slouÏila 12 let. /nefunkãní motor,
klika, loÏiska/ a pan starosta navrhuje
jiÏ ji neopravovat /oprava motoru je
drahá/a koupit novou stejné znaãky
Stiga za 85.990,- Kã.
Hlasování o nákupu nové sekaãky
na trávu zn. Stiga za cenu 85.990,Kã.
Pro: ................................................4
Proti: ...............................................0
ZdrÏel se: ........................................0
Zastupitelé obce schválili nákup
nové sekaãky na trávu za cenu
85.990,- Kã.
Multikára má 1 rok do technické prohlídky a touto technickou kontrolou dle
pana starosty jiÏ urãitû neprojde. Má
praskl˘ rám, je stará 32 let - rok v˘roby
1985. Pan starosta proto navrhuje obnovení této techniky na údrÏbu obce
v celkové ãástce cca 900.000,- Kã.
Koupil by se traktor, zametací mechanick˘ kartáã, boãní pﬁimetaã k chodníkÛm, tlakov˘ kropiã, radlice hydraulicky
otoãná, návûs - tﬁístranné sklápûní 1.9
t nosnost, podpûrné kolo a rozmetadlo
sypk˘ch hmot.
Dále pan starosta uvedl, Ïe na kontû
na to peníze jsou, je tam skoro
10.000.000,- Kã. Ze strany zastupitelÛ
byly pouze kladné pﬁipomínky a pan
starosta nechal o nákupu traktoru vãetnû pﬁíslu‰enství v hodnotû cca
900.000,- Kã hlasovat.
Pro: ................................................4
Proti: ..............................................0
ZdrÏel se: ........................................0

8. RÒZNÉ
Pan starosta informoval:
■ Ïe obdrÏel Ïádost o pﬁíspûvek ve
v˘‰i 10.000,- Kã pro Nadaãní fond Folivora. Tento fond se ve spolupráci se
ZOO Ústí nad Labem rozhodl urychlit
dostavbu Asijského domu, kterého je
souãástí nov˘ pavilon orangutanÛ bornejsk˘ch.
Zastupitelé pan Pej‰a a pan Vojtí‰ek
vyjádﬁili svÛj nesouhlas s pﬁíspûvkem
z dÛvodu nejasného financování
v ZOO Ústí nad Labem.
Hlasování o neposkytnutí pﬁíspûvku
ve v˘‰i 10.000,- Kã Nadaãnímu
fondu Folivora.
Pro: .................................................4
Proti: ...............................................0
ZdrÏel se: .........................................0
Zastupitelé obce nesouhlasí s poskytnutím pﬁíspûvku ve v˘‰i 10.000,Kã Nadaãnímu fondu Folivora.
■ 30. dubna od 17.00 hodin probûhne pﬁed Hotelem Praha tradiãní pálení
ãarodûjnic. Obãerstvení je zaji‰tûno;
■ inventura obecního majetku byla
provedena v termínu;
■ na opravu fotbalového hﬁi‰tû pozval pan starosta firmu Zelené kolo, ta
odhadla opravu po‰kozeného trávníku
na 44.000,- Kã. Policie má odhad na
‰kodu ve v˘‰i 28.000,- Kã. Celá vûc
pÛjde tedy k soudu a vzhledem k tomu,
Ïe viníci jsou známi, bude obec poÏadovat náhradu ‰kody po nich. Zatím zaplatí opravu hﬁi‰tû obec ze sv˘ch prostﬁedkÛ;

Zastupitelé schválili nákup traktoru
vãetnû pﬁíslu‰enství v hodnotû cca
900.000,— Kã

■ na obecní úﬁad byla doruãena Ïádost o pronájem obecního pozemku
podél Labe /p. p. ã. 455/ . Pan starosta
navrhuje vyvû‰ení zámûru na pronájem tohoto pozemku.

7. ROZPOâTOVÉ OPAT¤ENÍ
â. 1/2018
Pﬁíjmy: .......................12.240.400,- Kã
V˘daje: ......................13.404.900,- Kã
Rozdíl: .......................- 1.164.500,- Kã

Hlasování o vyvû‰ení zámûru pronájmu pozemku p. ã. 455.
Pro: .................................................4
Proti: ...............................................0
ZdrÏel se: ........................................0

Rozdíl bude financován z vlastních
zdrojÛ obce.

Zastupitelé obce schválili vyvû‰ení
zámûru pronájmu pozemku ã. 455.

■ Pan Pej‰a informoval o probíhajících opravách v kulturním domû.
V souãasné dobû je dokonãena instalace nov˘ch oken, dokonãují se rozvody vody, elektﬁiny, dûlají se sádrokartonové podhledy a vnitﬁní omítky.
V krátké dobû se mûla zaãít zateplovat
venkovní ãást, ale bohuÏel firma podcenila situaci na stavebním trhu a nyní
na trhu chybí minerální vata, jejíÏ dodávka byla dodavatelem potvrzena aÏ
na záﬁí, coÏ je mimo termín. Celkovû
práce brzdí poãasí, protoÏe mrzne
déle, neÏ se ãekalo. Dle pana Pej‰i
bude mít firma problém práce stihnout
v termínu, tj. 30. 6., termín lze posunout
pro nepﬁízeÀ poãasí do 20. 7. /to znamená, Ïe k tomuto termínu musí b˘t
stavba dokonãena a pﬁedána/, kaÏd˘
dal‰í den jiÏ firmû hrozí penále 1%
z ceny zakázky, coÏ je 148.900,- Kã,
tak se musí snaÏit. Pan Pej‰a má informaci, Ïe i minerální vata se jiÏ veze
z Francie.
9 DISKUSE
Z pﬁítomn˘ch nemûl nikdo k projednávan˘m bodÛm dotazy.
10. USNESENÍ
Návrh usnesení z 20. veﬁejného zasedání zastupitelstva obce Dolní Zálezly vypracoval a pﬁeãetl pan Miroslav
Such˘.
Pan starosta nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasování o schválení usnesení
z 20. veﬁejného zasedání zastupitelstva obce Dolní Zálezly.
Pro: .................................................4
Proti: ...............................................0
ZdrÏel se: ........................................0
Zastupitelé obce schválili usnesení
z 20. veﬁejného zasedání zastupitelstva obce Dolní Zálezly.
11. ZÁVùR ZASEDÁNÍ
Pan starosta podûkoval ãlenÛm zastupitelstva obce za práci a pﬁítomn˘m
obãanÛm za úãast na veﬁejném zasedání.
Dolní Zálezly 22. bﬁezna 2018
Zapsala:
Blanka PapeÏová
Ovûﬁovatelé zápisu:
ing. Irena Nûmeãková
Martin Vojtí‰ek
Starosta obce:
Miroslav Such˘

ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY

●
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Usnesení z 20. Veﬁejného zasedání Zastupitelstva
obce Dolní Zálezly konaného dne 19. 3. 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Cenu prodeje pozemku p. ã. 882/2 panu Dobrouckému dle znaleckého posudku ve v˘‰i 1.240,-Kã.
2. Cenu za provoz atrakcí ve v˘‰i 33.582,- Kã firmû Dûti na hrad na Dûtském dnu.
Dûti do 3 let vstupné zdarma, domácí dûti od 3 let do 15 let vstupné 50,- Kã.,
cizí dûti od 3 let do 15 let vstupné 100,- Kã.
3. Koupi nové komunální techniky znaãky Stiga ve v˘‰i 85.990,- Kã.
4. Zakoupení nové komunální techniky s pﬁíslu‰enstvím za úãelem údrÏby obce ve
v˘‰i 900. 000,- Kã.
5. Rozpoãtové opatﬁení ã.1/2018.
6. Vyhlá‰ení zámûru pronájmu pozemku ã. p. 455, v katastru obce.
7. Uzavﬁení smlouvy na zpracování anal˘zy na ochranu osobních údajÛ obce a
M· a uzavﬁení smlouvy na funkci povûﬁence Obce a M·.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Poskytnutí pﬁíspûvku nadaãnímu fondu Folivora, ve v˘‰i 10.000,- Kã.
Zapsal: Miroslav Such˘ / Schválil: Miroslav Such˘
V Dolních Zálezlech dne 21. 3. 2018

OPUSTILI NÁS V ROCE 2017

Plechat˘ Jiﬁí
Turková Jana
Bursová BoÏena
Netu‰ilová Kamila
Jech Karel
Weiszová Jitka
Hájková Jaroslava
Kail Jiﬁí
Jirkovsk˘ Petr
NARODILI SE V ROCE 2017

Koláﬁ Vojtûch
Fuxa Sebastian
La‰toviãka Pavel
Bachorík Jen
Such˘ Filip
Kvasniãková Lada

PrÛmûrné mûsíãní teploty a mnoÏství sráÏek v roce 2017
MùSÍC
leden
únor
bﬁezen
duben
kvûten
ãerven
ãervenec
srpen
záﬁí
ﬁíjen
listopad
prosinec

TEPLOTA
2,95 °C
3,20 °C
9,46 °C
10,61 °C
17,38 °C
22,20 °C
22,66 °C
22,09 °C
15,28 °C
12,50 °C
5,58 °C
2,92 °C

DÉ·Ë
/
14,5 mm
43,0 mm
40,0 mm
42,0 mm
67,0 mm
55,0 mm
78,0 mm
47,5 mm
74,5 mm
40,0 mm
43,5 mm

SNÍH
45,5 cm

1,0 cm

za rok

12,23 °C

545,0 mm

46,5 cm

PrÛmûrné roãní teploty a mnoÏství sráÏek Dolní Zálezly
rok

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

teplota

10,57
12,60
12,12
11,48
11,30
9,96
11,32
11,26
10,67
12,47
12,70
9,60
12.01

sráÏky
de‰Èové
579,0 mm
427,5 mm
550,0 mm
367,5 mm
504,0 mm
758,5 mm
482,0 mm
535,0 mm
660,5 mm
382,5 mm
533,0 mm
546,5 mm
545,0 mm

°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C

ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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sráÏky
snûhové
116,5 cm
58,0 cm
50,0 cm
25,5 cm
35,5 cm
169,0 cm
13,5 cm
30,0 cm
75,5 cm
23,0 cm
9,5 cm
34,0 cm
45,5 cm

Buìme hrdí na bohatou histori na‰í obce
Dolní Zálezly, pÛvodnû Zálezly, jsou
velmi malebnou a velmi starou obcí na
levém bﬁehu Labe mezi Ústím n. L.
a Lovosicemi v okrese UL. JiÏ v mlad‰í
dobû kamenné zde existovalo sídli‰tû.
Slovanské osídlení potvrzuje historie
a od 5.století i archeologie.
Prvá zmínka o Zálezlech je v Kapitule litomûﬁické r.1057, jako majetek kapitulního kostela sv. ·tûpána v Litomûﬁicích, coÏ bylo potvrzeno v r.1218.
Název osady byl odvozen od její polohy v zalesnûn˘ch svazích âeského
stﬁedohoﬁí v malebném ohbí ﬁeky Labe.
Dekret krále Pﬁemysla Otakara I. udûluje zálezelsk˘m právo rybolovu a v r.
1226 daruje osadu doksanskému klá‰teru. Majetkem klá‰tera byla je‰tû v r.
1273. V r. 1393 patﬁí ãást Zálezel Dubici. Tu vlastnili v letech 1330 - 1486 páni
z Koldic. Zálezly byly známy jako lovi‰tû ryb, zejména lososÛ. âerven˘ losos
byl pouÏit jako symbol ve znaku obce
v roce 2000. V r. 1487 pﬁechází obec
do drÏení klá‰tera v Krupce. V r. 1580,
kdyÏ císaﬁ Rudolf II. prodával krupecké
panství, pﬁipadla ãást Zálezel mûstu
Ústí n. L.
V roce 1610 je prodána za 5 000 kop
Litomûﬁicím. V majetku Litomûﬁic setrvala ãást Zálezel aÏ do roku 1850.
Druhá ãást Zálezel sdílela osud statku
¤ehlovice. V r. 1628 od potomkÛ Bedﬁicha z Bílé, koupil ¤ehlovice a Zálezly
Ota z Nostic. Nosticové, pozdûj‰í majitelé panství Trmice, drÏeli svou ãást Zálezel také aÏ do roku 1850. S koncem
patrimoniální správy byly obû ãásti
obce spojeny. Od r. 1633 vedla pﬁes
Zálezly pû‰í po‰ta z DráÏìan do Prahy,
obstarávaná pû‰ími posly. Jeden z nich
bydlel v Zálezlech. Od r. 1652 jezdil
posel koÀmo a od r. 1752 jiÏ po‰ta fungovala jako vozová, po zemské silnici
podél Labe. V r.1787 stálo v obci 72
domÛ.
Stavba Ïeleznice Praha - DráÏìany
v letech 1847 - 1850 zasáhla do dal‰ího uspoﬁádání obce. PÛvodnû kulat˘
pÛdorys obce byl znaãnû zmûnûn v˘stavbou Ïeleznice, kdy nejstar‰í ãást
obce zmizela. Po zahájení provozu
v r.1850 v˘znam obce rychle rostl. Koncem 19. století se Zálezly staly v˘znaãn˘m turistick˘m stﬁediskem a v˘chozím
místem do krásného okolí s dominantou kostelíku sv. Barbory v Dubicích.
Obec proslula ovocnáﬁstvím, vinaﬁstvím a lovem lososÛ.
Na stráních se pûstovala vinná réva,
meruÀky a hru‰ky solanky, kter˘ch se
(Pokraãování na následující stranû)
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kaÏdoroãnû jen do Nûmecka vyvezlo
nûkolik lodí. Velik˘ v˘znam pro obec
mûl kaolinov˘ lom, kter˘ byl zdrojem
velmi kvalitních surovin, kaolinu a kﬁemiãitého písku, dÛleÏit˘ch pro porcelánky, sklárny a papírny. TûÏba byla
ukonãena v r. 1957. V dobû kvûtÛ pﬁijíÏdûli do Zálezel náv‰tûvníci aÏ z Berlína.
Pro jedineãnou teplou polohu a brzká
jara byly Zálezly zvány ,,âesk˘m Meranem.“ Obec proslula poﬁádáním ,,Slavností kvûtÛ“ a ,,MeruÀkov˘ch slavností,“ s bohat˘m kulturním a sportovním
programem. Byly zde i láznû s úspû‰nou léãbou ,,hroznov˘mi kÛrami.“ Od r.
1960 se obec stává rekreaãní oblastí
pro obãany krajského mûsta a ‰irokého
okolí. Na okolních stráních vyrostly zahrádkáﬁské kolonie s 240 chatami..
V poslední ãtvrtinû minulého století Ïila
obec spoleãensk˘m a sportovním Ïivotem. Zájmové místní organizace poﬁádaly za velké úãasti z ‰irokého okolí
kaÏdoroãnû oblíbené plesy a dostaveníãko si tu dávaly i stovky bûÏcÛ - vytrvalcÛ, pﬁi oblíben˘ch masov˘ch silniãních závodech. V lokalitû Na Horkách
se loni zaãalo stavût deset rodinn˘ch
domÛ. Tradice pûstování okrasn˘ch
kvûtin a ovocnáﬁství se zachovala dodnes.
Pamûtihodností obce je budova nádraÏí z r.1850, která je nejstar‰ím zachoval˘m nádraÏím na trati Praha - DráÏìany, coÏ dosvûdãuje deska umístûná
na budovû. Dále pomník Ecce Homo
pﬁemístûn˘ do parãíku nad nádraÏím,
kapliãka sv. Anny se zvoniãkou vedle
obecního úﬁadu a socha sv. Jana Nepomuckého. V kopci Na Horkách je
300 let star˘ dub a je na CHKO Litomûﬁice Ïádost o jeho zaﬁazení mezi
chránûné památky.
V obci je pﬁeãerpávací vodárna pro
elektrárnu Ledvice a na silnici 1. tﬁídy
Ústí n. L. - Lovosice Benzinová pumpa.
Na v˘chodní stranû, ãní nad obcí ostré
ãediãové skalisko s chrakteristickou
odluãností ve sloupky a na západní
stranû je skalní útes, pﬁedvûké signalizaãní místo s velk˘m Ïelezn˘m kﬁíÏem
a okouzlující vyhlídkou na obec a labské údolí.
Obec vybudovala hﬁi‰tû s umûl˘m
povrchem pro sedm sportÛ s veãerním
osvûtlením.
Osobní vlak z Lovosic a Ústí n. L.
jezdí do Dolních Zálezel kaÏdou hodinu. V˘let k Dubickému kostelíãku
z obce zvládnete za necelou hodinku
a pohled na Labské údolí stojí za to,
udûlat nûco pro zdraví své i Va‰í rodiny. Obãerstvit se mÛÏete v místním restaurantu.
Procházka Josef, st.
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Ze Ïivota na‰í mateﬁinky
Leto‰ní rok jsme zahájili ve ·kolce v pﬁírodû v Harrachovû, kde jsme s dûtmi bobovaly, stavûly snûhuláky a uÏívaly si hromady snûhu. Jako takové zpestﬁení
jsme vyuÏili víﬁivku, kde se mohly dûti také vyblbnout.
Pﬁedtím neÏ jsme odjeli do ·kolky v pﬁírodû, tak jsme
poﬁádali Ozdravn˘ pobyt pro maminky s dûtmi z na‰í
M· právû v Harrachovû. BohuÏel poãet míst byl omezen˘, proto maminkám, které nejely, tûm to vynahradíme v pﬁí‰tím ‰kolním roce.
V zimním období jsme nav‰tívili âesk˘ rozhlas, Planetárium v Teplicích a také k nám pﬁijelo divadlo
s krásnou pohádkou. KaÏd˘ mûsíc se snaÏíme alespoÀ jednou jet plavat, bohuÏel v leto‰ní zimû nám to
vÏdy pﬁekazily r˘miãky na‰ich drobeãkÛ. Proto doufáme, Ïe s teplej‰ím poãasím uÏ Ïádné plavání nevynecháme.
Do konce ‰kolního roku plánujeme spoustu v˘letu,
rÛzn˘ch akcí v M· s dûtmi i s jejich rodiãi, na které se
velmi tû‰íme. V ãervnu pﬁipravujeme krásné rozlouãení jak se ‰kolním rokem, tak i s na‰ím pﬁed‰koláãkem.
Kolektiv M·

Upekli jsme
dobré koláãky
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Foukáme VELIKONOâNÍ vajíãka
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