INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DOLNÍ ZÁLEZLY

PRO OBâANY OBCE V¯TISK ZDARMA

Slovo starosty
VáÏení obãané, vychází první ãíslo Zálezelského zpravodaje v tomto volebním období, ale celkovû je to 47 vydání tohoto informaãního listu. Tento
zpravodaj vychází v lednu, proto se je‰tû vrátím k závûru roku 2014.
Pod vedením na‰í obãanky, paní
Pro‰kové Zdenky, probûhly 16. listopadu v obci povahové zkou‰ky terapeutick˘ch psÛ spoleãnosti Pes a ãlovûk.
Jsem rád, Ïe je v obci ãlovûk, kter˘ se
zab˘vá takovouto ãinností. Více v pﬁiloÏeném ãlánku.
Od poloviny listopadu kaÏd˘ pátek
od pÛl ‰esté veãer probíhá u HlaváãkÛ
(v b˘valé restauraci) pro Ïeny cviãení
ZUMBY s profesionální cviãitelkou. Hodina cviãení stojí 70,- Kã. Kdo má z na‰ich dívek ãi Ïen je‰tû zájem, mohou
v pátek pﬁijít. Tenisky a cviãební obleãení je podmínka.
Do obce na obecní dvÛr byl pﬁistaven
kontejner urãen˘ ke sbûru obno‰eného
obleãení, obuvi a hraãek. Kontejner je
zpﬁístupnûn v otevírací dobu sbûrného
dvora. Vûﬁím, Ïe obãané vyuÏijí této
moÏnosti a pomohou tak neznám˘m
lidem v jejich tíÏivé situaci.
V sobotu 13. prosince se uskuteãnil
autobusov˘ zájezd do vánoãních DráÏìan. Na tyto vyhlá‰ené vánoãní trhy
jezdí desítky autobusÛ z celé republiky.
·koda, Ïe ná‰ autobus byl poloprázdn˘
a obãané jej neobsadili, i kdyÏ byl zájezd zdarma.
V nedûli 14. prosince pﬁipravila paní
Zemanová a paní ·upinová adventní

dílnu pro na‰e dûti. Celá akce se odehrála v zasedací místnosti obecního
úﬁadu ve vánoãní atmosféﬁe. Dûti (ale
i tatínkové) vyrábûli rÛzné vánoãní
ozdoby z drátkÛ a korálkÛ, papírová vánoãní pﬁáníãka, zdobili triãka a ta‰ky
a nûkteré vánoãní ozdoby ‰ili. Probûhla
i soutûÏ o nejlep‰í vánoãní cukroví, porotci byli pﬁítomní tatínkové. Vítûzné
cukroví upekla paní Podaná.
Stavební firma ke konci roku zaãala
opravovat cestu do VaÀova, tzv. „Pohádkovou cestu“. Byl odstranûn sesuv
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pÛdy a roz‰íﬁena cesta, na kterou
v délce 120 m byl navezen makadam.
Dále se bude pokraãovat na jaﬁe, kdy
budou do svahu zatluãeny dﬁevûné piloty a na nû pﬁijde dﬁevûná lávka.
Zastupitelstvo obce na veﬁejném zasedání rozhodlo o novém poplatku za
popelnice na rok 2015. Poplatek se
platí jednorázovû do 27. února 2015
u paní Strakové. Zastupitelstvo rozhodlo, Ïe cenu za popelnici, kterou urãuje
svozová firma, poníÏí pro domácnosti
o 50% s tím, Ïe zbytek obec doplatí
z vlastních prostﬁedkÛ. To znamená, Ïe
domácnost pro rok 2015 z pÛvodní
ceny za popelnici 1.382,- Kã zaplatí jen
690,- Kã. Samostatnû Ïijící obãan nad
70 rokÛ zaplatí 345 Kã na rok.
Miroslav Such˘,
starosta obce

Mnoho
úspûchÛ
v novém
roce

2015

pﬁeje v‰em obãanÛm obce
starosta obce, zastupitelstvo
a pracovníci obecního úﬁadu

Zápis z 1. zasedání
Zastupitelstva obce
Dolní Zálezly,
které se konalo
dne 15. prosince 2014
Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úﬁadu
Dolní Zálezly od 18. 00 hodin, ukonãeno bylo 18.25 hodin. Jednání vedl starosta obce, pan Miroslav Such˘.
Zastupitelé: .................................
Pﬁítomno: ...................................5
Omluveni: ...................................0
Neomluveni: ...............................0
Obãané: ......................................9
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 1. zasedání zastupitelstva obce: paní PapeÏovou.
Ovûﬁovateli zápisu byli urãeni a
schváleni: pan Pej‰a a pan Vojtí‰ek,
vypracováním usnesení, pan Ale‰ Zíka.

Pﬁedvánoãní ãas v mateﬁince
Vydání tohoto zpravodaje budou provázet fotografie na‰ich nejmen‰ích obãánkÛ, jak tráví pﬁedvánoãní ãas v mateﬁince.

Dále pan starosta navrhl, Ïe kaÏd˘
ze zastupitelÛ mÛÏe k téÏe vûci hovoﬁit
pouze dvakrát v celkové délce 10 min.
Hlasování o urãení ovûﬁovatelÛ zápisu a vypracování usnesení a stanovení
délky pﬁipomínek zastupitelÛ k jednotliv˘m bodÛm:
Pro: .............................................5
Proti: ...........................................0
ZdrÏel se:....................................0
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 1. zasedání zastupitelstva obce tak,
jak byl vyvû‰en na úﬁedních deskách:
PROGRAM ZASEDÁNÍ:
1) Zahájení
2) Doplnûní kontrolního a finanãního
v˘boru o ãleny
3) Návrh rozpoãtu obce r. 2015
4) Nová cena za odvoz komunálního
odpadu z domácnosti
5) Urãení inventarizaãní komise
6) RÛzné
7) Diskuse
8) Usnesení
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9) Závûr zasedání
Poté nechal hlasovat o programu zasedání.
Pro: ............................................5
Proti: ...........................................0
ZdrÏel se:....................................0
Zastupitelé obce schválili program 1. zasedání zastupitelstva
obce.
2. DOPLNùNÍ KONTROLNÍHO
A FINANâNÍHO V¯BORU O âLENY
Na ustavujícím zasedání byli zvoleni
pﬁedsedové kontrolního a finanãního
v˘boru. Tyto v˘bory je potﬁeba doplnit o
ãleny, neboÈ kaÏd˘ v˘bor musí b˘t nejménû tﬁíãlenn˘.
Do kontrolního v˘boru navrhuje pan
starosta pana Kylí‰ka a pana Vojtí‰ka.
Hlasování o doplnûní kontrolního v˘boru o ãleny pana Kylí‰ka a pana Vojtí‰ka.
Pro: .............................................5
Proti: ...........................................0
ZdrÏel se:....................................0
Zastupitelé obce schválili pana
Kylí‰ka a pana Vojtí‰ka ãleny kontrolního v˘boru.
Do finanãního v˘boru navrhuje pan
starosta paní Îejglicovou a paní Nápravníkovou.
Hlasování o doplnûní finanãního v˘boru o ãleny paní Îejglicovou a paní
Nápravníkovou.
Pro: .............................................5
Proti: ...........................................0
ZdrÏel se:....................................0
Zastupitelé obce schválili paní
Îejglicovou a paní Nápravníkovou
ãleny finanãního v˘boru.
3. NÁVRH ROZPOâTU
OBCE R. 2015
Návrh rozpoãtu obce byl pﬁedloÏen
zastupitelstvu jako vyrovnan˘. Pﬁíjmy a
v˘daje jsou navrhovány na 5.298.000,Kã.
K návrhu rozpoãtu na rok 2015
nemûl nikdo pﬁipomínky a pan starosta
nechal o návrhu hlasovat.
Hlasování o návrhu rozpoãtu na
rok 2015 tak, jak byl pﬁedloÏen.
Pro: .............................................5
Proti: ...........................................0
ZdrÏel se:....................................0
Zastupitelé obce schválili návrh
rozpoãtu obce na rok 2015 jako vyrovnan˘.
4. NOVÁ CENA ZA ODVOZ
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Z DOMÁCNOSTI
Pro leto‰ní rok je za odvoz komunálního odpadu cena firmou AVE stanovena na 1.382,- Kã a pro pﬁí‰tí rok 2015
zÛstává stejná. Obecní zastupitelstvo

se rozhodlo, Ïe tuto ãástku pro obãany
poníÏí, a to o 50%.
To znamená, Ïe kaÏdá domácnost
zaplatí za jednu popelnici ãástku 690,Kã jednorázovû. Obãan nad 70 let, samostatnû Ïijící zaplatí roãnû jednorázovû ãástku 345,- Kã. Pokud, ale bude
nûkterá domácnost poÏadovat novou
dal‰í popelnici, zaplatí tuto jiÏ v plné
v˘‰i 1.382,- Kã.
Hlasování o v˘‰i ceny za odvoz ko-

munálního odpadu pro rok 2015 tj.
690,- Kã na jednu domácnost, 345,- Kã
pro obãana nad 70 let samostatnû Ïijícího a 1.382,- Kã za novou dal‰í popelnici s jednorázovou platbou.
Pro: .............................................5
Proti: ...........................................0
ZdrÏel se:....................................0
Zastupitelé obce schválili cenu
jedné popelnice pro domácnost na
690,- Kã, pro obãana nad 70 let sa-
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mostatnû Ïijícího ve v˘‰i 345,- Kã a
cenu nové dal‰í popelnice na domácnost v plné v˘‰i tj. 1.382,- Kã.
v‰e s jednorázovou platbou.
5. URâENÍ INVENTARIZAâNÍ
KOMISE
Pan starosta urãil komisi k provedení
inventur za rok 2014 ve sloÏení:
Pﬁedseda: Ale‰ Zíka
âlenové: Pavla Straková
âlenové: Blanka PapeÏová
Inventurní komise pﬁedloÏí hotové inventury do 30. ledna 2015.
6. RÒZNÉ
a) pan starosta uloÏil finanãnímu a kontrolnímu v˘boru odevzdat do 28. 2.
2015 zprávy o provedené kontrole
za 2. pololetí roku 2014 na obecním
úﬁadû a v mateﬁské ‰kole;
b) sbor pro obãanské záleÏitosti mûní
své ãlenky. Z pÛvodního sboru zÛstává paní Kadleãková, nov˘mi ãlenkami jsou paní Îejglicová, paní Nápravníková a paní BoÏena Pokorná.
Sbor se poprvé sejde zaãátkem
ledna 2015;
c) krajsk˘ úﬁad navrhl ﬁeditelce mateﬁské ‰koly paní Zímové finanãní odmûnu za 2. pololetí roku 2014.
Hlasování o schválení odmûny ﬁeditelce mateﬁské ‰koly paní Zímové.
Pro: .............................................5
Proti: ...........................................0
ZdrÏel se:....................................0
Zastupitelé schválili finanãní odmûnu ﬁeditelce M· paní Zímové za
2. pololetí roku 2014..
d) krajsk˘ úﬁad provedl kontrolu hospodaﬁení obce za 3. ãtvrtletí 2014 s v˘sledkem bez závad;
e) oslava zakonãení starého a pﬁivítání
nového roku probûhne 1. ledna od
18.00 hodin u tenisov˘ch kurtÛ velk˘m ohÀostrojem;
f) z dÛvodu nûkolika pochybení vrátil
stavební odbor krajského úﬁadu k
pﬁepracování stavebnímu odboru
magistrátu rozhodnutí o odstranûní
stavby na p. p. ã. 511 / vedle mateﬁské ‰kolky/;
g) dále pan starosta informovat, Ïe v
jednom rohu zaãalo zatékat do mateﬁské ‰kolky, prostor je v souãasné
dobû zakryt plachtou. Pan starosta
se domluvil s místní firmou, panem
Ale‰em Dohnalem, na opravû.
Pokud bude vhodné poãasí, zaãne
oprava jiÏ v lednu;
h) obec musí pokácet 2 vzrostlé topoly,
které rostou na obecním pozemku a
zasahují aÏ na Ïelezniãní traÈ. Pan
starosta oslovil dvû firmy: nabídka
jedné
firmy
je
cca
za
30.000,- Kã, nabídka druhé firmy je
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cca za 62.000,— Kã, ãeká se je‰tû
na nabídku tﬁetí firmy. Potom teprve
zastupitelstvo rozhodne, která firma
topoly pokácí.
ch) pracuje se na opravû Pohádkové
cesty smûrem na VaÀov. Na cestu v
délce 120 m se naváÏí a zhutÀuje
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makadam. Byl odstranûn sesuv
pÛdy. Pﬁí‰tí rok na jaﬁe se bude pokraãovat zatluãením dﬁevûn˘ch pilotÛ a dﬁevûnou lávkou;
i) úãetní odpisov˘ plán na rok 2015 k
úãetnímu odpisovému plánu na rok
2015 nemûl nikdo ze zastupitelÛ pﬁi-

pomínky a pan starosta navrhl jeho
schválení.
Hlasování o schválení úãetního odpisového plánu pro rok 2015.
Pro: .............................................5
Proti: ..........................................0
ZdrÏel se:....................................0
Zastupitelé obce schválili úãetní
odpisov˘ plán na rok 2015.
j) pan starosta informoval, Ïe se zvy‰uje cena vodného a stoãného, a to
o 3,57 Kã za m3 vody, coÏ bude ãinit
celkem 96,- Kã za m3;
k) pan starosta dále uvedl, Ïe se v noci
z pátku na sobotu v pÛl tﬁetí ráno
pod mostem objevil kontejner na
‰atstvo, obuv a hraãky. Auto, které
jej pﬁivezlo, neprojelo pod Ïelezniãním mostem. Kontejner bude ve
stﬁedu touto firmou pﬁemístûn na
obecní dvÛr. Obãané mohou to tohoto kontejneru dávat odûvy, obuv a
hraãky a firma si je bude odváÏet.
Obec za to získá roãnû 500,- Kã;
l) rozpoãtové opatﬁení ã. 4/2014 zastupitelÛm byl pﬁedloÏen návrh rozpoãtovému opatﬁení ã. 4/2014, Ïádn˘
zastupitel k uvedenému návrhu
nemûl pﬁipomínky a pan starosta nechal o schválení rozpoãtového opatﬁení ã. 4/2014 hlasovat
Pro: .............................................5
Proti: ...........................................0
ZdrÏel se:....................................0
Zastupitelé schválili rozpoãtové
opatﬁení ã. 4/2014.
7. DISKUSE
Paní Svobodová se zeptala na realizaci odkoupení ãásti pozemku v Moravanské ulici od majitele (cca 1m po
celé délce sesouvající se kamenné
zdi), o ãemÏ se pan starosta zmínil na
jednom ze zasedání.
Pan starosta uvedl, Ïe jde o zámûr
do daleké budoucnosti, neboÈ se souãasn˘m majitelem se nelze domluvit
(majitel má dluhy). Dne 9. 12. 2014
bylo upu‰tûno od veﬁejné draÏby,
neboÈ bylo zahájeno insolvenãní ﬁízení
a je tﬁeba poãkat zda majitel dluhy zaplatí ãi majetek získá nov˘ majitel.
Navíc na tak velkou akci je tﬁeba získat
dotaci, neboÈ obec na tuto opravu
nemá finanãní prostﬁedky.
K tomu pan Pej‰a uvedl, Ïe by si to
mûli pohlídat a pak je varianta koupit
pozemek v rámci insolvence, udûlat
oddûlovák , vzít z toho 1,5 m, kter˘
obec potﬁebuje a zbytek prodat dál.
Tím by byl vyﬁe‰en problém jednání s
budoucím majitelem.
Paní Nápravníková se zeptala na zabezpeãení prÛjezdnosti této komunikace obcí, kdyby zeì spadla. Pan starosta odpovûdûl, Ïe obec musí prÛjezdnost této komunikace zajistit.

Paní Svobodová vznesla dotaz, zda
by pﬁi kácení topolÛ mohl b˘t o‰etﬁen
oﬁech na obecním pozemku u ã. p. 76.
Pan starosta odpovûdûl, Ïe oﬁech bude
samozﬁejmû o‰etﬁen dle posudku, kter˘
má obec k dispozici.
8. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ
USNESENÍ
Návrh usnesení z 1. veﬁejného zasedání zastupitelstva obce Dolní Zález-

ly vypracoval a pﬁeãetl pan Ale‰ Zíka.
Pan starosta nechal o návrhu usnesení hlasovat:
Hlasování o schválení usnesení.
Pro: .............................................5
Proti: ..........................................0
ZdrÏel se: ..................................0
Zastupitelé obce schválili usnesení z 1. Veﬁejného zasedání zastupitelstva obce.
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9. ZÁVùR ZASEDÁNÍ
Pan starosta podûkoval ãlenÛm zastupitelstva obce za práci a pﬁítomn˘m
obãanÛm za úãast na veﬁejném zasedání a pozval v‰echny na setkání 1. 1.
2015 v 18.00 hodin na slavnostní pﬁivítání Nového roku 2015.
V Dolních Zálezlech
dne 17. prosince 2014
Zapsala:
Blanka PapeÏová
Ovûﬁovatelé zápisu:
Zdenûk Pej‰a
Martin Vojtí‰ek
Starosta obce:
Miroslav Such˘
■ ■ ■

Usnesení z 1. Veﬁejného
zasedání Zastupitelstva
Obce Dolní Zálezly konaného
dne 15. 12. 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Doplnûní ãlenÛ kontrolního v˘boru
panem Kylí‰kem a panem Vojtí‰kem
2. Doplnûním finanãního v˘boru paní
Îejglicovou a paní Nápravníkovou
3. Rozpoãet obce na rok 2015. Pﬁedpokládané pﬁíjmy 5.298.000 Kã.
Pﬁedpokládané v˘daje 5.298.000
Kã. Rozpoãet byl schválen jako vyrovnan˘ a závazn˘m ukazatelem
jsou celkové pﬁíjmy a v˘daje.
4. Nová cena za odvoz popelnice na
rok 2015 se sniÏuje o 50%, to je na
690 Kã. za rok pro jednu domácnost.
Osamûlému dÛchodci nad 70 let na
345 Kã. za rok. Pokud si objednavatel objedná dal‰í popelnici, zaplatí za
ní plnou ãástku urãenou firmou AVE
pro rok 2015 a dal‰í roky. Rozdíl v
cenû bude platit obec. Cena za popelnici se bude platit jednorázovû.
5. Odmûnu ﬁeditelce M·, Paní Zímové
za rok 2014.
6. Úãetní odpisov˘ plán na rok 2015
7. Rozpoãtové opatﬁení ã. 4 / 2014, v
pﬁíjmech ve v˘‰i 1. 175. 000 Kã. a
v˘dajích ve v˘‰i. -59.000 Kã.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Provedení inventury majetku obce
za rok 2014. Termín do 31. 1. 2015.
SloÏení inventarizaãní komise, pﬁedseda: p. Ale‰ Zíka, ãlenové: pí. Straková Pavla, pí. PapeÏová Blanka
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2. Kontrolnímu a finanãnímu v˘boru vypracovat zprávu o provedení kontroly za druhé pololetí roku 2014 v M·
a Obecním úﬁadu. Termín do 27. 2.
2015.
3. Doplnûní ãlenÛ pro Obãanské zále-
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Ïitosti pí. Îejglicovou, pí. Nápravníkovou, pí. Pokornou
Zapsal: Ale‰ Zíka
Schválil: Miroslav Such˘
V Dolních Zálezlech
dne 15. 12. 2014

ADVENTNÍ DÍLNA

Dne 14. prosince od 14.00 hodin se poﬁádala jiÏ 4. ãást Adventní dílny. Pﬁedkládáme vám pár fotografií,
které zachycují pohodu pﬁi práci a pûkné v˘robky v‰ech zúãastnûn˘ch.
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Dne 16. listopadu 2014 probûhly v na‰í obci povahové
zkou‰ky terapeutick˘ch psÛ spoleãnosti Pes A âlovûk.
Po pﬁedchozí domluvû s panem starostou Such˘m se na na‰em fotbalovém hﬁi‰ti v de‰tiv˘, sobotní den se‰lo celkem 18 psÛ, jejichÏ majitelé si vzali za cíl absolvovat jedny z nejtûÏ‰ích zkou‰ek povahy svého
ãtyﬁnohého pﬁítele.
Úspû‰né sloÏení povahov˘ch zkou‰ek je prvním krokem zájemcÛ na
cestû stát se canisterapeuty spoleãnosti Pes A âlovûk, která má v souãasné dobû takﬁka 100 dobrovoln˘ch pracovníkÛ po celé âR a spolupracuje s více neÏ tﬁicítkou zaﬁízení sociální péãe. Spoleãnost Pes A âlovûk se zab˘vá zooterapií - tedy vyuÏitím zvíﬁat v terapeutické práci - jiÏ
15 let a její povahové zkou‰ky patﬁí mezi nejtûÏ‰í v âR.
Povahové zkou‰ky slouÏí k ovûﬁení ovladatelnosti psa a schopnosti
jeho správné reakce ve vypjat˘ch situacích. Psi jsou vystaveni sérii testÛ
v rychlém sledu za sebou, bez moÏnosti odpoãinku. Tak, aby jejich nervová soustava byla podrobena zv˘‰ené zátûÏi. Bûhem testÛ se sleduje
reakce psa, jeho schopnost spolupráce s psovodem, styl vzájemné komunikace, ovladatelnost v prostoru i ve skupinû lidí ãi psÛ. Zkou‰ky zároveÀ simulují situace z praxe, které se mohou bûhem zooterapií objevit.
Setkat se pﬁi nich mÛÏete napﬁíklad s napadením psovoda i psa, se skupinkou podivnû se chovajících osob, s hluky, pachy, s leÏící osobou; samozﬁejmostí jsou francouzské hole a dal‰í rekvizity, které mají za cíl zjistit reakci psa na neznámé podnûty. Psovod i pes jsou po celou dobu
zkou‰ky povaÏováni za jeden t˘m a pracují stejnû jako v pﬁípadû samotn˘ch terapií. DÛraz je dbán na odpovídající vzájemnou komunikaci a spolupráci. Psovod má moÏnost psa usmûrÀovat, uklidÀovat, ãi jinak podporovat, v‰e ale pouze pozitivní motivací, bez fyzick˘ch ãi slovních trestÛ.
Psovod by zároveÀ mûl b˘t schopen odhadnout míru stresu, kterou je
jeho pes schopen zvládnout bez negativních následkÛ na psí psychiku.
Nepﬁípustná je jakákoli agresivita psa vÛãi ãlovûku a neschopnost adekvátním zpÛsobem vyﬁe‰it vzniklou situaci.
Zkou‰ky úspû‰nû absolvovalo 17 psÛ v‰ech moÏn˘ch ras. K vidûní byl

stafford‰írsk˘ bulteriér, dobrman, boloÀsk˘ psík, nûmeck˘ ovãák, irsk˘ vlkodav, australsk˘ ovãák, australsk˘ honáck˘ pes a celá ﬁada dal‰ích plemen.
Za domácí, zálezelské ãtyﬁnoÏce, jiÏ po tﬁetí obnovila povahové zkou‰ky erdelteriérka Corry Od Komáﬁí VíÏky, která s naprost˘m pﬁehledem
a s pln˘m poãtem bodÛ opût dokázala svou vhodnost pro jakoukoli práci
s lidmi. âtyﬁletá Corry zahájila svou terapeutickou kariéru u postiÏen˘ch
Ïen v DOZP HliÀany, následnû pomáhala mentálnû postiÏen˘m dûtem
v o. s. Helias, v Domovû dÛchodcÛ âíÏkovice, absolvovala nûkolik canisterapií coby zku‰ená terapeutka zauãující psí terapeutické nováãky
v Domovû dÛchodcÛ Dobûtice a v souãasnosti je terapeutkou klientÛ Oblastní charity âeská Kamenice. Kromû terapeutické ãinnosti se neunavitelná Corry vûnuje záchranáﬁskému v˘cviku a pﬁipravuje se na své první
zkou‰ky záchranáﬁské zpÛsobilosti.
Zdenka Pro‰ková • www.pac.mypage.cz

Informace o obci Dolní Zálezly z letáku spolku Verschönerungs-Verein
z doby pravdûpodobnû první âeskoslovenské republiky
(pﬁeklad z nûmeckého originálu - Mgr V. Zeman)
Obec Zálezly nad Labem je nejstar‰í a nejnav‰tûvovanûj‰í místo pro letní rekreaci v údolí
horního Labe. Obec leÏí na terasovitém svahu
obklopená ovocn˘mi zahradami. Díky své poloze, která je orientována v˘hradnû na jih, zatím
co od severu je chránûna, má obec mírné
a pﬁíznivé klima, jemuÏ vdûãí za své pﬁízvisko
„ãeské Merano“.
Jaro zde zaãíná uÏ skoro o t˘dny dﬁíve, neÏ
v okolí a kvûty vytváﬁí ve spojení s krajinou
nádhernou scenérii, která nemá sobû rovnou
konkurenci. Bez toho by obec asi sotva vábila
tisíce a tisíce náv‰tûvníkÛ. Témûﬁ jiÏní slunce
umoÏÀuje jiÏ velmi ãasnû v˘borné ovoce. Zálezelské jahody, meruÀky, broskve a tﬁe‰nû jsou
‰iroko známé. V poslední dobû se zde rozvíjí
ve velkém i pûstování rÛÏí, tulipánÛ, narcisÛ
atd.
Zvlá‰tnosti: Zálezly nad Labem leÏí na
levém bﬁehu Labe ve v˘‰ce 150 metrÛ nad
moﬁem, mají 160 domÛ s pﬁibliÏnû 800 obyvateli, obec má v˘bornou pitnou vodu pﬁivedenou
ze dvou vzdálen˘ch pramenÛ, elektrické osvût-

lení, koupali‰tû u ﬁeky a sluneãní láznû, krásnou pláÏ s mal˘m parkem a ãetn˘mi laviãkami
pro odpoãinek, po‰tovní úﬁad s telefonem a telegrafem. Obec má také vlastního lékaﬁe a lékárnu. V obci nejsou Ïádné továrny, proto je
zde ãist˘ vzduch. Îádn˘ lázeÀsk˘ poplatek se
v Zálezlech nevybírá.
Ke stravování slouÏí dobﬁe zavedené hostince s v˘teãn˘m jídlem a pitím. Je zde i kavárna a cukrárna. Haly/skleníky na pûstování
ovoce jsou po celé léto otevﬁené a pﬁístupné.
V obchodech je moÏno koupit potraviny a lahÛdky velmi dobré kvality.
V hostincích, ãetn˘ch vilách i soukrom˘ch
domech lze pronajmout ubytování s ãist˘mi postelemi. Byty jsou orientovány jiÏním smûrem,
vût‰ina má v˘hled na Labe, mnohé nabízí k vyuÏití i zahradu. Cena za jednu postel a noc ãiní
8-12 Kã.
O zábavu se starají vlastni kapely v hostincích, dále pak koncerty a odpolední ãaje s tancem. ¤eka Labe nabízí moÏnost plachtûní
a veslování (loìky na pÛjãení jsou k dispozici).

Kdo má rád rybaﬁení, mÛÏe si jej uÏívat za poplatek 40 Kã. Vût‰í koncerty a divadlo jsou
k dispozici v blízkém Ústí (13 minut jízdy vlakem).
Îelezniãní spojení: Zálezly jsou stanice na
trati Podmokly-Praha, stanice Sebuzín na trati
Dûãín-Praha je dosaÏitelná za 10 minut i s pﬁejezdem Labe, stanice Radejãín na trati LiberecTeplice je vzdálená asi hodinu cesty. Mimo to
jsou Zálezly zastávkou dvou linek parníkÛ.
Procházky: Po udrÏovan˘ch a dobﬁe znaãen˘ch cestách je moÏné dûlat men‰í v˘lety:
Panenská skála, vodopád, âermná, dubick˘
kostelík, Deblik, Varho‰È.
Do vzdálenûj‰ího okolí: Stﬁekov, Ústí, zﬁícenina Kam˘k, Îernoseky, Lovo‰. Je zde
i dobré spojení do Litomûﬁic, Teplic, Podmokel,
Dûãína a Prahy.
Kdo potﬁebuje vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vyhledat místo s mírn˘m klimatem,
nebo kdo si chce o dovolené uÏít krásnou krajinu a ãist˘ vzduch, nebo kdo je milovníkem
krásné barevné podzimní scenérie, tûm v‰em
lze pobyt v Zálezlech jen doporuãit.
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