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Začal podzim a obec se připravuje
na zimu. To se hlavně týká zaměstnanců na obecním úřadě, k1eří se starají
o vzhled obce. Znovu budou rozvezeny
po obci sudy s posypovým materiálem,
který je již na dvoře obecního úřadu.
Do posypového materiálu v sudech
a popelnicích nebude přidávána sůl.
Nejsem zastáncem solení vozovek,
škodí jak nám, tak zvířatům. Na protažení vozovek bude k multikáře ještě
k dispozici traktor s radlicí.
Toto číslo vychází barevně. Je to
z důvodu, že bych chtěl občanům připomenout, jak hezky vypadá květinami
vyzdobené okno, nebo balkon či terasa
některých domácností.
Proto bych
chtěl touto cestou poprosit občany
o květinovou výzdobu svých nemovitostí i v příštích letech.
Uskutečnil se autobusový zájezd na
zámek v Dobříši u Mníšku pod Srdy.
Zájezd měl kladný ohlas, proto děláme
ještě do konce roku jeden a to autobusem za nákupy do vánočních Drážďan.
Autobus je již plně obsazen. Přihlásilo
se více jak šedesát zájemců.
Obci se podařilo odkoupit zpět do
vlastnictví kdysi prodaný pozemek paní
litěrové. límto prodejem se uzavřela
cesta do Kaolínky podél potoka Moravanka. Dnes je již pozemek v majetku
obce a začíná se na něm s úklidem.
Pracuje se na projektu, podle kterého

DOLNí ZÁLEZLY

by měla vést nově upravená cesta od
Matějků až k vodopádu.
Také bylo obci nabídnuto vybudování naučné stezky, která návštěvníky
provede po kulturních a významných
památkách naší obce a obce Stebno,
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části Chvalov. Atrak1ivitu naučné stezky zvý dřevěný mobiliář, k1erý bude
předběžně zahrnovat 5 kusů naučných
info panelů, 2 kusy altánů a 3 kusy laviček. Tuto akci nebude obec ze svých
prostředků financovat. Sudou zde čerpány finanční prostředky k tomu určených fondů.
Letos vítání občánků pro malý počet
dětí neproběhne. Doufám, že se uskuteční příští rok. Momentálně jsou v obci
2 narozené děti.
Do konce letošního roku (záleží na
počasl) by se měl opravit v naší mateřské školce plot, včetně podezdívky. Podezdívka se naklonila i s plotem o několik desítek centimetrů vlivem tlaku
kořenů topolů.
Měl jsem schůzku s ředitelkou pošty.
Hlavním bodem jednání bylo uzavření
či neuzavření pošty v naší obci. Pošta
se v obci uzavírat nebude. Do konce
měsíce března 2013 zůstane provoz
pošty zachován, jak je v dnešní podobě. Změny nastanou nejdříve v měsíci
dubnu a to zejména v otevírací době
pošty. Zruší se dopolední otevírací
doba a prodlouží se otevírací doba odpoledne. Rozvoz pošty bude zajištěn
poštovním vozidlem a schránky zůstanou zachovány. Pošta bude hledat
z řad našich občanů obsluhu na odpolední provoz pošty.
Miroslav Suchý, starosta obce

Chválíme a obdivujeme
květinovou výzdobu v obci

Zápis z 9. zasedání
Zastupitelstva obce
Dolní Zálezly,
které se konalo dne 12. září 2012
Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu
Dolní Zálezly od 18. 00 hodin, ukončeno bylo v 19.00 hodin. Jednání vedl
starosta obce, pan Miroslav Suchý.
Zastupitelé:
Přítomno: 6
Omluveni: 1 tj. Veselý - dovolená!
Neomluveni: O
Občané: 5
1. ZAHÁJENf
Starosta přivítal členy zastupitelstva
obce a občany obce. Konstatoval, že
zasedání zastupitelstva obce je usnášení schopné.
Starosta určil zapisovatele pro pořízení zápisu z 9. zasedání zastupitelstva obce: paní Blanku Papežovou.
Ověřovateli
zápisu byli určeni a
schváleni: pan Aleš Zíka a pan MUDr.
Martin Konschil, vypracováním usnesení pan JUDr. Viktor Zeman.
Hlasování o určení ověřovatelů
zápisu a vypracování usnesení:
Pro: 6
Proti: O
Zdržel se: O
Zastupitelstvo obce schválilo
ověřovatele zápisu a zpracovatele
usnesení.
V případě potřeby starosta předloží
návrh na složení návrhové komise a
tento nechá odsouhlasit.
Starosta dále předložil návrh programu 9. zasedání zastupitelstva obce tak,
jak byl vyvěšen na úředních deskách:
PROGRAM ZASEDÁNf:
1. Zahájení
2. Úkoly z minula
3. Schválení závěrečného účtu hospodaření Mikroregionu Milada za
rok 2011
4. Přehled výnosu daní za 1. pololetí
2012
5. Členství v honebním společenství
Chvalov
6. Nabídka k odkupu části Úzké uličky
7. Slovo starosty
8. Diskuse členů zastupitelstva
ZPRAVODAJ DOLNf ZÁLEZLY.
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9. Diskuse občanů k projednávaným
bodům
10. Projednání a schválení usnesení
11. Závěr zasedání
Hlasování o programu dnešního
zasedání zastupitelstva
obce:
pro: 6
proti: O
zdržel se: O
Zastupitelé obce schválili program
dnešního zasedání.
2. ÚKOLY Z MINULÉHO
VEŘEJNÉHO ZASE DANi
Úkoly z minulého veřejného zasedání byly splněny. Předsedové finančního
a kontrolního výboru předložili své
zprávy.
3.SCHVALENfzAvĚREČNÉHO
ÚČTU HOSPODAŘENI
MIKROREGIONU MILADA
ZA ROK 2011
Starostové obcí Mikroregionu Milada
schválili na své poradě závěrečný účet
hospodaření Mikroregionu Milada za
rok 2011 bez výhrad.
Zastupitelé obce berou na vědomí.
4. PŘEHLED VÝNOSU DANi
ZA 1. POLOLETi 2012
Za 1. pololetí roku 2012 obdržela
obec od finančního úřadu 2.113.672,Kč, ož je o 150.000,- Kč více než
vloni. Na kontě k 31. 8. 2012 má obec
1,450.000,- Kč.
5. ČLENSTVf V HONEBNfM
SPOLEČENSTVfcHVALOV
Myslivci požádali obec Dolní Zálezly
o členství v honebním společenství
Chvalov.
Mohli by potom lovit na území obce.
Toto členství musí schválit zastupitelé
obce.
Hlasování o členství obce Dolní
Zálezly v honebním společenství
Chvalov.
pro: 6
proti: O
zdržel se: O
Zastupitelé obce schválili členství
obce Dolní Zálezly v honebním
společenství Chvalov.

Vážení čtenáři, toto vydání zpravodaje jsme nechali vytisknout barevně, abychom se pokochali krásnou květinovou výzdobou některých domů v obci. Děkujeme všem občanům, kteří si takto vyzdobí okna. Je to dobrá vizitka naší obce pro
všechny turisty a návštěvníky naší obce. Věříme, že i příští léto naše obec opět
rozkvete v oknech, terasách a balkonech.

6. NABiDKA K ODKUPU ČASTI
ÚZKÉ ULIČKY
Obec dostala nabídku k převedení
části Úzké uličky od majitele Jiřího
Petra do svého vlastnictví.
Převedení části Úzké uličky bude
provedeno zdarma. Náklady za převod
ponese obec Dolní Zálezly.
Hlasování o převodu části Úzké uličZPRAVODAJ DOLNi ZÁLEZLY.

3/2012

ky do majetku obce. Jedná se cca o
85m2.
pro: 6
proti: O
zdržel se: O
Zastupitelé obce schválili převod
části Úzké uličky do majetku obce.
7. SLOVO STAROSTY
Pan starosta Suchý uvedl. že o prodloužení nájemní smlouvy na zahradu
požádal pan Trčka (paní Grizová). Pan
Trčka vysázel na zahradě stromy. postavil zídky a zahrada je celkově dobře
udržovaná.
Prodloužení pronájmu zahrady bude
provedeno dodatkem k původní smlouvě. ve kterém budou uvedeny veškeré
podmínky nájemního vztahu.
Úkol pro JUDr. Zemana: vypracování k dodatku ke stávající nájemní
smlouvě
Dále pan starosta informoval:
• pro občany se bude konat adventní
koncert. kde budou hrány staré i
nové známé koledy
• pro děti se bude konat Mikulášská
nadílka dne 7. prosince;
• do 15. října budou opraveny všechny díry v komunikacích. Opravy provede firma SaM Děčín;
• dne 29. srpna podepsal pan prezident novelu zákona o rozpočtovém
určení daní. která bude platit od
1. ledna 2013. Obec by tak měla dostat od státu na rok zhruba o 1 mil.
Kč více;
• od lesů ČR dostala obec nabídku na
zprovoznění cesty od Matějků k vodopádům (odpočívadla s lavičkami.
přechody přes potok. úprava kamenů a další úpravy). Pro realizaci je
třeba odkoupit cca 1 m pozemku
podle potoka u Titěrů. Majitelka nabídla k odkupu pozemky celé. Jedná
se op. p. č. 1680 a 1681. Jedná se
cca o 2000 m2• které kdysi obci patřily;
Hlasování o odkoupení pozemku
p. č. 1680 a 1681 od paní Lenky
Titěrové.
pro: 6
proti: O
zdržel se: O
Zastupitelé obce schválili koupi
pozemku p. č. 1680 a 1681.
• se Svazem českých turistů a obcí
Řehlovice se jedná o zpřístupnění
staré cesty ke kostelíčku (zadem
pod tunýlek);
ZPRAVODAJ DOLNí zALEZLY.
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Velký zájem je o zájezd s prohlfdkou vánočních Drážďan, spojenou s nákupy.
Všichni se těšíme na krásnou atmosféru, která nás v tomto městě čeká.
• v sobotu 6. října se bude konat pro
občany
autobusový
zájezd
na
zámky v Mníšku pod Brdy a Dobříše;
• návrh rozpočtové změny č. 2/2012
Příjem:
720.000.- Kč
Výdaj:
720.000.- Kč
Rozdíl:
0.- Kč
Změna vyrovnaná /pracovníkům na
Veřejně
prospěšné
práce končily
smlouvy v červnu!;
Hlasování o rozpočtové změně
č.2/2012
pro: 6
proti: O
zdržel se: O
Zastupitelé obce schválili rozpočtovou změnu č. 2/2012.
• cvičební prvky pro seniory (zabudování 5 cvičebních prvků by stálo
160.000.- Kč) plus náklady na dlaž-

bu a lavičky. Tyto cvičební prvky
mohou občané používat od 15 let.
Pan starosta uvedl. že se počká.
zda by na tuto akci byla v příštím
roce možnost dotace;
• pan Dolbenko nabídl obci část svého
pozemku v Moravanské ulici. Jedná
se asi o 2 m široký pruh zahrady s
kamenným tarasern, který se bortí.
Pan Dolbenko ani obec na opravu
tohoto tarasu nemají peníze. Řešením by byla dotace na opravu této
opěmé zdi za předpokladu. že by
vlastníkem byla obec. Nelze však
zaručit. že obec tuto dotaci obdrží.
Zastupitelé s odkoupením uvedeného pozemku nesouhlasí;
• zahrádkáři chatové oblasti Horka
jsou vlastníky většiny cest v uvedené kolonii. Obec Dolní Zálezly vlast-
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ní pouze část cesty na p. p. Č. 1525
o výměře 315 m2• Zahrádkáři tuto
cestu opravili na své vlastní náklady
(100.000,- Kč). Pan starosta navrhuje odprodej této části pozemku.
Hlasování o prodeji části
p. p. Č. 1525 o výměře 315 nr,
pro: 5
proti: O
zdržel se: 1(Martin Loněk)
Zastupitelé obce schválili prodej
části pozemku p. p. Č. 1525 o
výměře 315 tW.
Na tento prodej bude vyvěšen
záměr prodeje obecního majetku.
• penzion Labe bude mít od příštího
měsíce pravděpodobně nového majitele.

• zastupitelé se dohodli za zakoupení
1.500 ks pohlednic z leteckého
snímkování obce za 3.900,- Kč k oživení turistického ruchu v obci;
• volby do krajského zastupitelstva se
konají 12. a 13. října 2012 v prostorách Obecního úřadu Dolní Zálezly;
8. DISKUSE ČLENŮ
ZASTUPITELSTVA
Slečna Košnerová vznesla dotaz
na sekání pozemků dráhy, které nebylo provedeno letos ani jednou. Pan
starosta odpověděl, že dráhy možná
nebudou sekat vůbec, protože nemají pracovníky a současně pověřil slečnu Košnerovou,
aby promluvila
s
panem
Hrabovčákem,
vedoucím
SŽDC.
Slečna Košnerová dále upozomila i
na soukromé pozemky, které nebyly
letos vůbec posečeny, a tak zaplevelují okolní parcely. Majitelům těchto pozemků budou zaslány dopisy ke sjednání nápravy (např. zahradnictví, pan
Mašita).
Pan starosta uvedl, že nový policista,
který slouží v Dolních Zálezlech, měl již
úspěšný zásah a za jeho pomoci byl
dopadem hledaný mladík z diagnostického ústavu.
9. DISKUSE OBČANŮ
K PROJEDNAvANÝM
BODŮM
Pan Veselý uvedl, že k získání dotace na opravu Moravanské cesty by se
mohlo uvést, že při havárii na silnici
slouží tato jako náhradní pro osobní automobily. Pan starosta odpověděl, že
obec na opravu celé Morananské cesty
nemá peníze a v každém případě se
musí počkat na dotace.

Vánoční pohlednice z naší pošty pošlete ... Pošta se v obci uzavírat nebude. Do
konce měsfce března 2013 zůstane provoz pošty zachován.
10. PROJEDNANI A SCHvALENI
USNESENI
Návrh usnesení z 9. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolní Zálezly
vypracoval a přečetl pan JUDr. Viktor
Zeman.
Pan starosta nechal o návrhu usnesení hlasovat:
Hlasování o schválení usnesení.
pro: 6
proti: O
zdržel se: O
Zastupitelé obce schválili usnesení
z 9. Veřejného zasedání
zastupitelstva
obce.

11. ZAVĚR ZASEDANf
Pan starosta poděkoval členům zastupitelstva obce za spolupráci při přípravě a jednání zastupitelstva, přítomným občanům za účast na veřejném
zasedání.
V Dolních Zálezlech
dne 17. září 2012
psala: Blanka Papežová
Ověřovatelé zápisu:
Aleš Zíka
MUDr. Martin Konschill
Starosta obce:
Miroslav Suchý

Usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva
obce Dolní lálezly konaného dne 12. 9. 2012
1.

Zastupitelstvo
obce schvaluje:
1.1. Clenství obce v honebním společenství Chvalov.
1.2. Příjem daru - části Úzké uličky od majitele Jiřího Petra dle
katastrálního snímku a mapy
1.3. Rozpočtovou změnu Č. 2 na r. 2012
příjmy: 720.000,-Kč
výdaje: 720.000,-Kč
rozdíl:
O,-Kč
1.4. Záměr prodeje pozemku v katastru obce Dolní Zálezly p. Č. 1525
o výměře 315 m2, obecní cesta v zahrádkářské kolonii Na Horkách.
1.5. Nákup pozemků v katastru obce Dolní Zálezly p. Č. 1680 o výměře
1.040 m2, a 1681 o výměře 967 m2 od vlastníka pozemků paní Lenky
Tltěrové.

2.

Zastupitelstvo
obce bere na vědomí:
2.1. Závěrečný účet hospodaření Mikroregionu Milada za r. 2011

Úkol pro JUDr. Zemana: vypracování dodatku ke stávající nájemní smlouvě
p. Trčky (paní Grizové)
Zpracoval JUDr. Viktor Zeman 17. září 2012

ZPRAVODAJ DOLNf zALEZLY.
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Ze života naší ma eřin y

Naši nejmenší občénci na jedné z podzimních vycházek. Poznáváme naší obec i její blízké okolí.

Dne 17. 10. 2012 jsme se vydali na výlet vlakem do Opárenského údolí, kde jsme obdivovali krásu podzimní přírody.
ZPRAVODAJ DOLNí ZÁLEZLY. 6/2012

V rámci terapeutické výchovy jsme 24. 10. 2012 návštívili
dětské oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Dne 8. 10. 2012 naše děti shlédly v mateřské škole ve
Vaňově - Sváťovo dividlo. Představení se všem líbilo.

Rady •.odičům našich nejmenších ...
• Své dítě dovedete do třídy a osobně jej předáte učitelce .• Zbytečně neprodlužujte loučení, pokuste se rychle odejít.
• Čím déle budete slibovat, že brzy přijdete, prodlužujete trápení sobě i dětem .• Předejte dítě učitelce a důvěřujte jí (má
bohaté zkušenosti) .• Pokud nás potkáte na vycházce. nikdy na dítě nevolejte, dítě pak pláče a chce jít s vámi .• Pokud
slíbíte. že dítě půjde domu po obědě, vždy svuj slib dodržte .• Jídelníček je pestrý a sestavován podle norem pro předškolní děti. Pokud se objeví jídlo. které vaše dítě nemá rádo, i přesto o jídle mluvte s dítětem hezky .• Sledujte nástěnku.
Dozvíte se, co děláme, čemu se učíme. co chystáme apod .• Sledujte výrobky dětí na nástěnkách, výstavkách a chvalte své dítě .• Máte-Ii nějaké pochybnosti. požadavky. obraťte se s důvěrou na paní učitelku.

ZPRAVODAJ DOLNf ZÁLEZLY. 7/2012

Nejk,.ásnější pohled na naši obec
je 1 vyhlídky Mlynápůu kámen
MLYNÁŘŮV KÁMEN je vyhlídka s
nádhemým pohledem do údolí na meandrujícf řeku Labe obklopenou vrchy
Ceského středohoří. Nachází se na
okraji skalnatého srázu nad obcf Dolní
Zálezly. Samotný
název Mlynářův
kámen je lehce zavádějící, neboť se
nejedná o kámen jako takový, ale především o vyhlídku s velice atraktivními
výhledy do údolí meandrujícf řeky Labe.
Ještě než se vydáme k vyhlídce, můžeme si prohlédnout místní dominantu,
kostel sv. Barbory. Hned vedle něj je
restaurace se zahrádkou, odkud jsou

pěkné výhledy na Labe a protilehlý
vrch Deblík.
Po kilometru chůze dojdeme k rozcestníku. Zde budeme pokračovat
rovně k další značce na stromě. Na vyhlídkovou plošinu se vstupuje po kovové lávce. Dříve se tomuto místu říkalo i
Hláska, neboť kdysi sloužilo pro svoji
výhodnou
polohu jako signalizační
místo. Uprostřed je velký kámen, do
kterého je zasazen několik metrů vyso-

ký kovový kříž. Díky tomuto vysokému
kříži je vyhlídka Mlynářův kámen viditelná již z velké dálky.
V kameni pod křížem je zabudovaná
čemá deska s německou básní. Její
text zní: Mír, miluj nádhernou přírodu,
miluj "íhostvořitele, miluj svého bližního jako sebe samého (1914-1918 hrdinům vlasti). Výhledy do údolí na řeku
Labe obklopenou vrchy Ceského středohoří jsou překrásné.

Při pohledu dopředu je pod vyhlídkou vidět obec Dolní Zálezly a Labe protékající
krásnou krajinou Ceského středohoří.

Vydává Obecní úřad v Dolních Zálezlech ve spolupráci s firmou MAPA VYDAVATELSTVí ÚSTí
NAD LABEM • Nevyžádané příspěvky se nevracejí. • Náklad tohoto vydání je 250 výtisků .•
TENTO ZPRAVODAJ JE ZAREGISTROVÁN

NA MINISTERSTVU
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