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Slovo starosty starosty obce
VáÏení obãané, 9. bﬁezna se uskuteãnilo druhé VZZO. Zápis a usnesení
z tohoto zasedání najdete na dal‰ích stránkách zpravodaje.
Hned pﬁejdu k vûci, která mû velice
pﬁekvapuje. A to je tﬁídûní odpadu
v obci. V dobré víﬁe obec nechala umístit dvû popelnice na plasty a jednu na
sklo nad nádraÏím, aby to obãané
z dané lokality nemûli daleko na sbûrné
místo k obecnímu úﬁadu. V‰e bylo v poﬁádku aÏ do chvíle, kdy se v popelnicích
na plasty zaãaly objevovat vûci, které
tam rozhodnû nepatﬁí.
Co vede ãlovûka k tomu, Ïe mezi
plasty hodí pÛl pytle brambor, staré povleãení z postelí, obuv, nebo dokonce
i zabalená kuﬁecí stehna a dal‰í mastné

v˘robky. Co s takov˘m odpadem mají
dûlat pracovníci na tﬁídící lince, kde se
tﬁídí plasty? V kontejnerech umístûn˘ch
na dvoﬁe se takové vûci nevyskytují.
Obec nemÛÏe pﬁeci zaji‰Èovat hlídání
volnû umístûn˘ch kontejnerÛ po obci,
kdo co tam odkládá. Zb˘vá jediné.
Pokud se pﬁístup obãanÛ ze zmínûné
lokality k tﬁídûní odpadÛ nezlep‰í,
budou kontejnery odvezeny na obecní
dvÛr. Tento ne‰var dûlá jen pár jedincÛ,
kteﬁí tak ztíÏí tﬁídûní odpadÛ slu‰n˘m
obãanÛm v této lokalitû.
Po dobu nepﬁítomnosti vedoucí pro-

Brambory v kontejneru na plast!!!

dejny potravin v obci, bude tato prodejna dále v provozu a zákazník by nemûl
poznat Ïádnou zmûnu a to i díky pﬁítomnosti paní Urcové.
Od 1. dubna by mûli nastoupit do
obce v trochu pozmûnûné podobû opût
pracovníci z úﬁadu práce na pomoc pﬁi
úklidu obce. Pût pracovníkÛ je z obce
a ‰est˘ (za pana Matûjku) je z Ústí nad
Labem, ale v obci má chatu, na které
se zdrÏuje.
Ve spolupráci s obecním úﬁadem
paní Schejbalová a pan RÛÏiãka pﬁipravují nûkolik kulturních akcí pro dûti i dospûlé i v tomto roce. O uskuteãnûní
tûchto akcí budete vãas informováni.
(Pokraãování na následující stranû)

Neuvûﬁitelné! Nûkdo odhodil do kontejneru na plast peãivo!!!

(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
V mateﬁské ‰kolce bylo z bezpeãnostních dÛvodÛ postaveno oplocení
okolo ãistiãky. Mohlo by zde dojít
k úrazu dítûte a tímto ﬁe‰ením se tomu
zabrání.
Obecní úﬁad dostal nabídku na
nákup vstupenek do Národního divadla
na hru s Miroslavem Donutilem, Sluha
dvou pánÛ. Pﬁedstavení se uskuteãní
v ﬁíjnu, ale vstupenky se musí zaplatit
do konce kvûtna na obecním úﬁadû.
Doprava je autobusem z Ústí nad
Labem za 200,- Kã. Pokud by mûl
nûkdo z obãanÛ zájem, nechÈ se pﬁihlásí u paní PapeÏové.
Miroslav Such˘,
starosta obce

Povleãení z postelí a boty do kontejneru na plast nepatﬁí !!!

53. v˘roãní schÛze zahrádkáﬁské organizace
V Dolních Zálezlech existují tﬁi zahrádkáﬁské organizace,
z nich nejdel‰í tradici má ta s ãíslem 410023.
25. ledna 2015 se v restauraci u MatzkÛ, konala 53. v˘roãní schÛze této organizace a zúãastnilo se jí 31 ãlenÛ.
V souãasné dobû máme 56 ãlenÛ, místních je 15.
V˘bor funguje v tomto sloÏení: pﬁedseda pﬁ. Stanislav
Krampera, místopﬁedseda pﬁ. Franti‰ek Vanûk, pokladník pﬁ.
Jan Ko‰ner, tajemnice pﬁ. Vendulka Îáãková, revizní komise
pﬁ. Jiﬁí Vesel˘, evidence ãlenÛ pﬁ. Marie Janou‰ková, kronikáﬁ pﬁ. Jan Ko‰ner ml. a správce kolonie u vodárny pﬁ. Petr
Cabálka.
Setkání zahájil a ﬁídil pﬁedseda pﬁ. Krampera, zprávu o ãinnosti za rok 2014 pﬁeãetla tajemnice pﬁ. Îáãková, zprávu finanãní pﬁ. Ko‰ner, zprávu o provedené revizi úãetnictví pﬁednesl pﬁedseda pﬁ. Krampera.
Ve zprávû bylo konstatováno, Ïe v‰echny platby jsou
uhrazeny vÏdy v termínu. Jedná se o nájem za pozemek za
Adamcem, vodu v kolonii u vodárny a elektﬁinu a vodu
v mo‰tárnû.
V kolonii u vodárny, kterou si zahrádkáﬁská organizace
pronajímá, v‰echny cel˘ rok trápilo prasklé vodovodní potrubí. Havárka je v areálu vodárny a místní zamûstnanci pou‰tûli vodu na poÏádání nájemcÛ.
V souãasné dobû je jiÏ pﬁipraven materiál na opravu potrubí a zahrádkáﬁi se jiÏ tû‰í na bezproblémov˘ rok na jejich
zahrádkách. RybáﬁÛm ryby berou, pûstitelÛm zeleniny hryzci
uÏ tolik ne‰kodí.
V roce 2013 pﬁi‰la do na‰í obce opût povodeÀ. Z na‰í
mo‰tárny byl vidût jen komín a stﬁecha, zdivo dokonale vy-
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schlo aÏ v roce 2014, kdy jsme se naplno vrhli do její opravy. Na‰i ãlenové zde strávili 210 brigádnick˘ch hodin.
Za celou dobu fungování na‰í mo‰tárny je tato velice vytíÏená a oblíbená nejen lidmi z na‰í obce, ale i ze ‰irokého
okolí a povûst o kvalitû sluÏeb i mo‰tu se ‰íﬁí stále dál. V roce
2014 bylo zmo‰továno 150 tisíc kg ovoce, pﬁeváÏnû jablek
od dvou set zákazníkÛ.
V‰ichni pﬁítomní se usnesli a odhlasovali, Ïe dal‰í ãlenskou schÛzi svolají na 20. ãervna 2015 v 16 hodin u pﬁíleÏitosti 53. v˘roãí zaloÏení zahrádkáﬁského svazu v Dolních
Zálezlech. Restaurace u MatzkÛ je rezervována. Pozvánky
nebudou rozesílány, ale vyvû‰eny na na‰ich nástûnkách.
VzpomeÀ si, mil˘ ãtenáﬁi, zda tvoji rodiãe nebo prarodiãe
se podíleli 24. ãervna 1962 na zaloÏení zahrádkáﬁské organizace v Dolních Zálezlech.
Stále pﬁijímáme nové zájemce. Vstupte k nám, budete
spokojeni. Za známku do ãlenské legitimace se platí 100 Kã
roãnû. 60 Kã jde na provoz Zahrádkáﬁského svazu a zbytek
na poho‰tûní.
Pﬁedseda Zahrádkáﬁské organizace
pﬁ. Krampera Stanislav

Víte to?
âesk˘ zahrádkáﬁsk˘ svaz (âZS) je obãanské sdruÏení
majitelÛ a nájemcÛ zahrádek a pﬁátel zpÛsobu trávení volného ãasu naz˘vaného zahrádkaﬁení.
âOZS i âZS navázaly na ãinnost prvorepublikov˘ch svazÛ
a na zahradnickou a zahrádkáﬁskou tradicí sahající aÏ témûﬁ
do stﬁedovûku. Od konce 19. století byly zakládány rÛzné
místní a oblastní okra‰lovací spolky a spolky pﬁátel pﬁírody, v
jejichÏ rámci pÛsobili ãasto i zahrádkáﬁi. Za druhé svûtové
války byla podobná lokální spolková ãinnost omezována a na
pokyn (protektorátního) ministerstva zemûdûlství byly nûkteré stávající spolky zru‰eny ãi slouãeny do jednotného Svazu
zahrádkáﬁÛ. V padesát˘ch letech nejprve vznikaly regionální
organizace.
V roce 1957 vznikl âeskoslovensk˘ zahrádkáﬁsk˘ a ovocnáﬁsk˘ svaz (âOZS), do niÏ byly zaãlenûny dosavadní místní, regionální i oborová sdruÏení.
Roku 1979 (nûkteré zdroje uvádûjí 1989) se âOSZ pﬁejmenoval na âesk˘ zahrádkáﬁsk˘ svaz a byl zaãlenûn pod
pÛsobnost ministerstva zemûdûlství.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly,
které se konalo dne 9. bﬁezna 2015
Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úﬁadu
Dolní Zálezly od 18. 00 hodin, ukonãeno bylo v 19.10 hodin. Jednání vedl
starosta obce, pan Miroslav Such˘.
Zastupitelé:
Pﬁítomno: ..................................5
Omluveni: .................................0
Neomluveni: ..............................0
Obãané:....................................13
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 2. zasedání zastupitelstva obce: paní PapeÏovou.
Ovûﬁovateli zápisu byli urãeni a
schváleni paní ing. Nûmeãková a pan
Pej‰a, vypracováním usnesení pan
Ale‰ Zíka.
Dále pan starosta navrhl, Ïe kaÏd˘
ze zastupitelÛ mÛÏe k téÏe vûci hovoﬁit
pouze dvakrát v celkové délce10 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 2. zasedání zastupitelstva obce tak,
jak byl vyvû‰en na úﬁedních deskách:
Program zasedání:
11) Zahájení
12) Úkoly z minula
13) Hospodaﬁení M· za rok 2014
14) Rezignace ﬁeditelky M·, vyhlá‰ení
konkurzu na ﬁeditele M·
15) Oprava ﬁeãi‰tû potoku Moravanka
16) Zru‰ení sbûrného místa na kontejnery nad nádraÏím
17) Odkoupení ãásti pozemkÛ v Moravanské ulici
18) RÛzné
19) Diskuse

10) Usnesení
11) Závûr zasedání

hospodáﬁského v˘sledku mateﬁské
‰koly.

Pan Pej‰a navrhl roz‰íﬁit Program
zasedání o bod: MnoÏící se stíÏnosti na
práci paní uãitelky v mateﬁské ‰kolce,
neboÈ jak uvedl, nûkteﬁí rodiãe chtûjí
dát dûti z této ‰kolky do jiné a jiní jiÏ tak
uãinili. Je ‰koda, aby si obec neudrÏela M·.

4. REZIGNACE ¤EDITELKY M·,
VYHLÁ·ENÍ KONKURZU
NA ¤EDITELE M·
Pan starosta informoval, Ïe obdrÏel
rezignaci na funkci ﬁeditelky mateﬁské
‰koly paní Zímové k 31. 8. 2015 z dÛvodu odchodu do starobního dÛchodu.
Na tuto funkci bude vyhlá‰ené v˘bûrové ﬁízení s uzávûrkou pﬁihlá‰ek do 30.
dubna 2015. Poté bude následovat v˘bûrové ﬁízení, které provedou sami zastupitelé obce.
V novinách bude vyhlá‰en konkurz a
na obecních webov˘ch stránkách podmínky.
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí
rezignaci ﬁeditelky M· paní Zímové.

Poté nechal pan starosta hlasovat o
roz‰íﬁení programu zasedání o bod
MnoÏící se stíÏnosti na práci paní uãitelky v M·.
Pro: .............................................5
Proti:...........................................0
ZdrÏel se: ...................................0
Zastupitelé obce schválili roz‰íﬁení
programu 2. zasedání zastupitelstva
obce o bod MnoÏící se stíÏnosti na
práci paní uãitelky M· a pan starosta
jej zaﬁadil do bodu „ RÛzné“.
2. ÚKOLY Z MINULA
Úkol provedení inventur majetku inventurní komisí v termínu do 31. 1.
2015 byl splnûn.
Úkol provedení kontroly a vypracování zprávy o hospodaﬁení M· a OÚ za
2. pololetí roku 2014 v termínu do 27. 2.
2015 byl finanãním v˘borem splnûn.
Úkol provedení kontroly a vypracování zprávy za 2. pololetí roku 2014 byl
kontrolním v˘borem v termínu do 27. 2.
2015 splnûn.
3. HOSPODA¤ENÍ M·
ZA ROK 2014
Návrh na rozdûlení hospodáﬁského
v˘sledku za rok 2014 v mateﬁské ‰kolce.
Mateﬁská ‰kola v loÀském roce hospodaﬁila se ziskem 77.696,34 Kã.
Pan starosta navrhl rozdûlit hospodáﬁsk˘ v˘sledek takto:
• na úhradu ztrát
z minul˘ch let:..............16.671,- Kã
• ve prospûch fondu
odmûn:.........................20.000,- Kã
• ve prospûch
rezervního fondu: .........41.024,- Kã
Hlasování o návrhu na rozdûlení
hospodáﬁského v˘sledku mateﬁské
‰koly
Pro: .............................................5
Proti:...........................................0
ZdrÏel se: ...................................0
Zastupitelé obce schválili rozdûlení

Hlasování o vyhlá‰ení konkurzu na
ﬁeditele M· a provedení v˘bûrového ﬁízení zastupiteli obce.
Pro: .............................................5
Proti: ..........................................0
ZdrÏel se: ...................................0
Zastupitelé obce schválili vyhlá‰ení
konkurzu na ﬁeditele M· a provedení
v˘bûrového ﬁízení zastupiteli obce.
5. OPRAVA ¤EâI·Tù POTOKU
MORAVANKA
18. bﬁezna nastupuje firma a pﬁebírá
si staveni‰tû na opravu ﬁeãi‰tû potoka
Moravanka. Firma bude mít v obci 2
maringotky, umístûné v kaolínce.
Bude tam umístûna i ãást mechanizace a ãást bude umístûna na obecním
dvoﬁe. S firmou bude uzavﬁena nájemní smlouva. Práce na opravû ﬁeãi‰tû
potoka Moravanka potrvají do ﬁíjna
2016.
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí.
6. ZRU·ENÍ SBùRNÉHO
MÍSTA NA KONTEJNERY
NAD NÁDRAÎÍM
Pracovníky VPP byl pﬁi odstraÀování
plastÛ z pﬁeplnûn˘ch kontejnerÛ na
plasty nad nádraÏím nalezen odpad,
kter˘ do tûchto kontejnerÛ nepatﬁí. Jednalo se napﬁ. o staré boty, povleãení,
brambory, peãivo, sklo, plechovky,
maso a dal‰í. Pan starosta nechal kolovat foto, aby pﬁítomní vidûli, co se v
kontejnerech nachází.
Pan starosta uvedl, Ïe jsou tﬁi moÏnosti ﬁe‰ení. Buì nechat kontejnery odvést, nebo nainstalovat fotopast a sledovat, kdo do kontejneru tyto vûci dává
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(neboÈ jak si myslí, jedná se pouze o
jedince, urãitû to nedûlají v‰ichni obãané) anebo vyslovit první a poslední varování. Zastupitelé se dohodli, Ïe toto
varování i s fotografiemi bude uveﬁejnûno ve zpravodaji.
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí uveﬁejnûní prvního a posledního
varování a fotodokumentace ve zpravodaji.
7. ODKOUPENÍ âÁSTI
POZEMKÒ V MORAVANSKÉ
ULICI
Pan starosta uvedl, Ïe v Moravanské ulici od hﬁbitova nahoru po pravé
stranû jsou z tarasu vyvalené kameny. Majitelé pozemkÛ, kter˘m tarasy
patﬁí, na jejich opravu nemají finanãní
prostﬁedky. Zastupitelé se dohodli, Ïe
by od tûchto majitelÛ cca 1,5 m pozemku po celé délce tarasu obec odkoupila. Majitelé pﬁedbûÏnû s prodejem ãásti pozemkÛ souhlasí. Obec by
na opravu tarasu investovala peníze z
dotací.
Pan Pej‰a k tomu uvedl, Ïe ulice je v
nejuÏ‰ím místû ‰iroká 2,40 m a je potﬁeba ulici roz‰íﬁit alespoÀ o 120 cm,
aby se vyﬁe‰il pohodln˘ pﬁístup do obce
pro vozidla IZS /prÛjezdov˘ profil pro
hasiãskou techniku je 3,50 m/. Obec
musí pozemky vlastnit, aby mohla zaÏádat o dotaci a b˘t pﬁipravena, Ïe se
mÛÏe zaãít stavût /tﬁeba na etapy, to
podle v˘‰e dotace/. Zámûrem je, aby
komunikace byla sjízdná napﬁíklad v
dobû povodní kdy je jedinou pﬁístupovou komunikací do obce. Do budoucna
pokud bude vÛle a snaha a nûjak˘ dotaãní titul, byla by komunikace roz‰íﬁena i v dal‰ích úsecích.
Pan starosta nechal hlasovat o oslovení majitelÛ a odkoupení ãástí pozemkÛ v Moravanské ulici.
Pro:............................................ 5
Proti:...........................................0
ZdrÏel se: ...................................0
Zastupitelé obce schválili oslovení
majitelÛ a poté odkoupení ãásti jejich
pozemkÛ.
8. RÒZNÉ
Pan starosta informoval:
■ obecní úﬁad obdrÏel Ïádost firmy
VAMA s.r.o. Dûãín na povolení pﬁekopu
vozovky /p. p. ã. 788/1 a 788/2 v ulici
MeruÀková v ‰íﬁi 3,50 m pro pﬁeloÏení
elektrického kabelu ke vznikající nemovitosti na pozemku p. p. ã. 1782. Obec
potom bude mít na svém pozemku
vûcné bﬁemeno.
Hlasování o povolení pﬁekopu vozovZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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ky v ‰íﬁi 3,5 m v ulici MeruÀková k uloÏení elektrického kabelu;
Pro: .............................................5
Proti:...........................................0
ZdrÏel se: .................................. 0
Zastupitelé schválili pﬁekop vozovky
p. p. ã. 778/1 a 778/2 k poloÏení elektrického kabelu.
■ na zahradû u domu ã. p. 76 byl pokácen oﬁech. Oﬁech byl pokácen odbornou firmu horolezeckou technikou.
Technik odhadl stáﬁí oﬁechu na 140 let
a uvedl, Ïe strom byl pokácen v pravou
chvíli, neboÈ leto‰ní úrodu oﬁechÛ a tíhu
listÛ by neunesl. V ãásti, kde byl rozdvojen, byl oﬁe‰ák úplnû dut˘. Vzhledem k tomu, Ïe pracovníci na VPP po
pokácení stromu prostor uklidili sami,
klesla plánovaná cena pokácení ze
14.000,- Kã na 9.800,- Kã;
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí.
■ pokácení 2 topolÛ v blízkosti vlakov˘ch kolejí âD stálo 12.800,- Kã;
■ dle novelizace zák. ã. 185/2001
Sb. o odpadovém hospodáﬁství je od
leto‰ního roku obec povinna od 1. 4.
do 30. 10. sbírat od obãanÛ bioodpad
/listí, vûtve, tráva apod./ Vzhledem k
tomu, Ïe na tﬁídûní bioodpadu jsou od
státu vyhlá‰eny vysoké dotaãní tituly,
navrhuje pan starosta poÏádat o dotaci. Obec zakoupí 200 kompostérÛ a dostala by je domácnost, která si o nû poÏádá. Cena jednoho kompostéru je
napﬁ. 2590,- Kã, dotace 90%, zb˘vá
259,- Kã, které by zaplatila domácnost
nebo obec. To se je‰tû bude ﬁe‰it. Dále
by se koupil velk˘ ‰tûpkovaã /prÛmûr
vûtví 15 cm/ a jedem kontejner na bioodpad, kter˘ by byl na obecním dvoﬁe.
Se svozovou firmou by se uzavﬁela
dal‰í smlouva na odvoz bioodpadu. Pﬁi
vãasném uzavﬁení smlouvy na dotaci s
firmou, která toto zaji‰Èuje, by obec
mohla mít kompostéry je‰tû v leto‰ním
roce;
Pan starosta nechal hlasovat o Ïádosti obce o dotaci na nákup kompostérÛ, ‰tûpkovaãe a kontejneru.
Pro: ............................................5
Proti: ..........................................0
ZdrÏel se: ...................................0
Zastupitelé obce schválili Ïádost o
dotaci na nákup 200 kusÛ kompostérÛ,
‰tûpkovaãe a kontejneru.
■ pan starosta obdrÏel dopis od
pana Karla Sladkého, ﬁeditele Junior
arény s nabídkou zaji‰tûní vstupenek
na divadelní Pﬁedstavení „Sluha dvou
pánÛ“ v Národním divadle dne 20. 10.
2015 od 19. 00 hodin. Cena vstupenky
je 1.100,- Kã pﬁízemí aÏ druh˘ balkon,
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450,- Kã první galerie. Poãet vstupenek je tﬁeba znát do konce dubna a to
vãetnû sloÏení dvojic, trojic atd. Do
konce kvûtna je potﬁeba zaplatit. BliÏ‰í
informace budou uvedeny ve zpravodaji.
■ na opravu Úzké uliãky bylo jiÏ tﬁikrát zaÏádáno o dotaci s negativním
v˘sledkem, letos je poÏádáno naposledy. Pokud obec nezíská dotaci ani tentokrát, provede opravu z vlastních
zdrojÛ. Jedná se o ãástku zhruba
500.000,- Kã;
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí.
■ obec plánuje opravu bytu paní
Mar‰íkové a paní Kopalové v domû ã.
p. 76, kde se projevují dodnes následky povodnû z roku 2013. Byty jsou
vlhké tak, Ïe jiÏ zaãaly opadávat omítky. Práce se budou provádût v kvûtnu
cca 14 dní /sanaãní omítky, vymalování
a dal‰í opravy/.
Na opravu bytÛ jsou cenové nabídky
dvou firem:
• Maax Grand. s. r.o.
Ústí nad Labem.............71.149,- Kã
• HVS Maconnerie
S.A.R.L
Ústí nad Labem ............83.988,- Kã
■ pan starosta navrhl, aby práce
provedla firmy Maax Grand s.r.o. Ústí
nad Labem.
Hlasování o povedení opravy bytÛ v
domû ã. p. 76 firmou Maax Grand s.r.o.
Ústí n. L.
Pro: .............................................5
Proti:...........................................0
ZdrÏel se: ..................................0
Zastupitelé schválili opravy bytÛ v
domû ã. p. 76 firmou Maax Grand s. r.
o. za 71.149,- Kã.
■ v M· byla provedena firmou Ale‰e
Dohnala oprava rovné stﬁechy. âásteãnû byla vymûnûna dlaÏba a, provedeno oplechování. Je‰tû bude vymalována odpoãívárna, kde zÛstal flek.
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí.
■ M· pojede na t˘den od 19. 4. na
‰kolku v pﬁírodû do Chﬁibské. Rodiãe
budou hradit 500,- Kã, ostatní náklady
ponese obecní úﬁad. PrÛkaz zdravotníka si udûlala paní Martina Pihanová,
která sloÏila k tomu potﬁebné zkou‰ky;
■ dále pan starosta informoval, Ïe z
dÛvodu neúmûrnû narÛstající administrativy na obecních úﬁadech se na krajském setkání starostÛ obcí a mûst dne
19. 2. dohodli napsat dopis senátorÛm.
V dopise vyjádﬁili své pﬁesvûdãení o

neodÛvodnûném stoupajícím zatíÏení
samospráv, vypl˘vajícím ze stále nov˘ch legislativních opatﬁení a návrhÛ.
Poté pan starosta pﬁeãetl cel˘ text tohoto dopisu;
■ zastupitelÛm obce byla pﬁedloÏena
rozpoãtová zmûna ã. 1/2015, ke které
zastupitelé nemûli pﬁipomínky
Pan starosta nechal hlasovat o rozpoãtové zmûnû ã. 1/2015.
Pro: .............................................5
Proti:...........................................0
ZdrÏel se: ...................................0
Zastupitelé obce schválili rozpoãtovou zmûnu ã. 2015.
■ za kontejnery umístûné na obecním dvoﬁe platí obec nájemné 70,- Kã
dennû, coÏ ãiní roãnû cca 26.000,- Kã,
za 10 let 260.000,- Kã. Proto navrhuje
zakoupení 2 kontejnerÛ, 1 na velkoobjemov˘ odpad a 1 na kovov˘ ‰rot.
Cena kontejneru ãiní asi 48.000,- Kã.
Firma AVE s tím souhlasí, své kontejnery by odvezla a dále vyváÏela kontejnery na‰e.
Hlasování o zakoupení dvou kontejnerÛ na sbûrn˘ dvÛr.
Pro ............................................5
Proti: ..........................................0
ZdrÏel se: ...................................0
Zastupitelé obce schválili zakoupení
2 kontejnerÛ na obecní dvÛr.
stavy úãtÛ k 6. 3. 2015:
BûÏn˘ úãet u KB: ............3,781 tis. Kã
Fond rozvoje bydlení: ........303 tis. Kã
Úãet u âNB: ......................234 tis. Kã
Spoﬁící úãet u KB: ..........2.724 tis. Kã
Celkem má obec
na úãtech ....................7.043.265,- Kã
■ v‰ichni pracovníci na veﬁejnû prospû‰né práce skonãili k 28. 2. 2015 a
jsou v souãasné dobû nezamûstnaní.
Vyjednávají se podmínky nástupu
pracovníkÛ na VPP od 1. 4. 2015 /dítû
do 10 let, vûk nad 55 let/. Pan starosta
usiluje o to, aby zde mohli pracovat
stejní pracovníci, vyjma pana Miroslava
Matûjky, kter˘ je invalidním dÛchodcem. Na pracovním úﬁadu si zaÏádal
je‰tû o 2 pracovní místa, pro 1 Ïenu a
1 muÏe. MuÏ jiÏ byl vybrán v 1 kole v˘bûrového ﬁízení na úﬁadu práce, Ïena
bude vybrána na v˘bûrové ﬁízení ve
ãtvrtek 12. 3. 2015;
■ zahrádkáﬁi v zahrádkáﬁské kolonii
v ulici Rudé Armády podali na obecní
úﬁad Ïádost o souhlas se zﬁízením nového odbûrního místa elektrické energie na p. ã. 527 /pozemek je majetkem
obce/. Náklady na zﬁízení ponesou zahrádkáﬁi.
Hlasování o zﬁízení nového odbûrní-

ho místa el. energie k pozemku ã. 527
- zahrádkáﬁská kolonie
Pro: .............................................5
Proti:...........................................0
ZdrÏel se: ...................................0
Zastupitelé obce schválili zﬁízení nového odbûrního místa k parcele ã. 527
na náklady zahrádkáﬁÛ.
■ vzhledem k tomu, Ïe v ã. p. 76 je
poﬁád vlhko, které jde ze sklepa, je
tﬁeba hodnû vûtrat. Proto budou plné
dveﬁe na zadní dvÛr vymûnûny za
mﬁíÏe. MﬁíÏové dveﬁe budou zhotoveny
do 3 t˘dnÛ a budou ihned nainstalovány;
■ v pﬁí‰tím t˘dnu bude dle volebního
programu zprovoznûn veﬁejn˘ pﬁístup
na internet v okolí obecního úﬁadu;
■ pálení ãarodûjnic bude 30. 4. pﬁed
hotelem Praha, obãerstvení zaji‰Èuje
pan Lupínek z Prackovic.
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí
■ obec oslovila firma DaS, která zaji‰Èuje poji‰tûní právní ochrany. Pokud
by byla uzavﬁena smlouva, firma by pak
obec zastupovala v pﬁípadû potﬁeby u
soudu. Roãní pojistné ãiní 35.000,- Kã.
Firma byla zastupitelstvem odmítnuta;
■ slovo si vzal pan Pej‰a a uvedl, Ïe
na ãleny zastupitelstva se obrátili rodiãe nûkter˘ch dûtí, s tím, Ïe jsou hrubû
nespokojeni s prací paní uãitelky v mateﬁské ‰kolce. Vzhledem k tomu, Ïe
jsme malá obec, nemÛÏeme si dovolit,
aby rodiãe dávali dûti do jin˘ch ‰kolek
a na‰e ‰kolka nebyla obsazena. Jedni
rodiãe jiÏ dítû umístili ve ‰kolce v Prackovicích, dal‰í rodiãe o tom uvaÏují. Dle
pana Pej‰i jsou zji‰tûní alarmující a navrhuje pozvat paní ﬁeditelku a paní uãitelku a situaci neprodlenû ﬁe‰it. Vzhledem k tomu, Ïe paní ﬁeditelka odchází
navrhuje pan Pej‰a: „aby ode‰la i paní
uãitelka a t˘m ‰kolky se postavil zcela
novû“. Dle pana Pej‰i jde o hrubé poru‰ení pracovní káznû. Zastupitelé navrhují, aby paní ﬁeditelka a paní uãitelka byly pozvány v nejbliÏ‰í dobû na
obecní úﬁad k ﬁe‰ení této situace.
Pan starosta uvedl, Ïe paní ﬁeditelka
a paní uãitelka budou pozvány do kanceláﬁe pana starosty na 16. 3. v 17.00
hodin a pﬁedpokládá, Ïe se v‰ichni zastupitelé zúãastní.
Paní Nûmeãková je‰tû uvedla, Ïe by
se do ‰kolky mohly pﬁijímat dûti od 2
let, protoÏe ﬁadû rodiãÛ by to pomohlo.
Prackovice mají pﬁevis dvoulet˘ch dûtí,
takÏe by potom byla ‰ance, Ïe by se
‰kolka mohla naplnit.
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí.

9. DISKUSE
Pan F. Vanûk se zeptal, kdo by odváÏel kompostéry. Pan Pej‰a odpovûdûl, Ïe kompostéry se nevyváÏí.
Na obecním dvoﬁe bude kontejner na
bioodpad, a co se nevejde obãanÛm do
kompostéru, mohou pﬁivést do kontejneru.
Pan Kylí‰ek uvedl, Ïe se na internetu
díval na plastové kontejnery, kdy jeden
800 l stojí cca 1.200,- Kã a názorÛm,
Ïe tyto plastové nevydrÏí více jak 5 let,
Ïe se znehodnotí, kdyÏ na nû svítí slunce atd. lze pﬁedejít jejich zastﬁe‰ením.
To uvádí proto, aÏ se bude zastupitelstvo rozhodovat, jak˘ kompostér koupit. Pan starosta k tomu uvedl, 200 takov˘ch kompostérÛ by stálo 240.000,Kã, ale dotace obce obdrÏí aÏ pﬁi hodnotû nad 450.000,- Kã.
Pan F. Vanûk je‰tû dodal ke kontejnerÛm nad nádraÏím, Ïe je kontroluje a
pravdou je, Ïe tam vidûl vyhozené
kvûtináãe, maso, brambory a dal‰í, a
Ïe si myslí, Ïe to dûlá jeden ãlovûk. Dokonce tam napsal upozornûní pro obãany. Pan Vanûk je‰tû dodal, Ïe je potﬁeba opravit schody do DláÏdûné ulice
ze strany od BozáÀÛ.
Pan starosta slíbil opravu tûchto
schodÛ pﬁi akci opravy bytÛ v ã. p. 76 v
kvûtnu.
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí
10. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ
USNESENÍ
Návrh usnesení z 2. veﬁejného zasedání zastupitelstva obce Dolní Zálezly
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
2. Veﬁejného zasedání zastupitelstva
obce.
11. ZÁVùR ZASEDÁNÍ
Pan starosta podûkoval ãlenÛm zastupitelstva obce za práci a pﬁítomn˘m
obãanÛm za úãast na veﬁejném zasedání.
V Dolních Zálezlech
dne 16. bﬁezna 2015
Zapsala:
Blanka PapeÏová
Ovûﬁovatelé zápisu:
Ing. Irena Nûmeãková
Zdenûk Pej‰a
Starosta obce:
Miroslav Such˘
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Usnesení z 2. Veﬁejného zasedání Zastupitelstva
Obce Dolní Zálezly konaného dne 9. 3. 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Návrh na rozdûlení hospodáﬁského
v˘sledku M· za rok 2014 v celkové
v˘‰i 77 693,34 Kã
2. Vyhlá‰ení konkurzu na funkci ﬁeditelky, ﬁeditele M·
3. Odkoupení ãásti pozemkÛ v Moravanské ulici za úãelem roz‰íﬁení pﬁístupové komunikace do obce
4. Pﬁekop vozovky na pozemku 788/1
a 788/2 za úãelem pﬁeloÏení elektrického kabelu na pozemek 1782
5. Na základû nového zákona o odpadech nákup kompostérÛ pro obãany,
nákup ‰tûpkovaãe a kontejneru na

biologick˘ odpad
6. Rozpoãtovou zmûnu ã. 1/2015
7. Opravu bytu paní Mar‰íkové a paní
Kopalové v domû ã. p. 76 po povodních 2013
8. Nákup dvou kontejnerÛ na velkoobjemov˘ a kovov˘ odpad
9. Îádost zahrádkáﬁÛ na zﬁízení nového odbûrného místa elektrické energie na p. p. ã. 527
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí:
1. Opravu ﬁeãi‰tû Moravanského potoka
2. Pokácení oﬁechu u paní Mar‰íkové

3. Rezignaci paní Zímové na funkci ﬁeditelky M·
4. Pálení ãarodûjnic dne 30. 4. 2015
pﬁed hotelem Praha
5. Opravu stﬁechy v M·
6. Opravu Úzké uliãky
7. StíÏnost na práci uãitelky M·
8. Opravu schodÛ v DláÏdûné ulici
9. Uveﬁejnûní prvního a posledního
varování v Zálezelském zpravodaji
ke kontejnerÛm nad nádraÏím
Zapsal: Ale‰ Zíka
Schválil: Miroslav Such˘
V Dolních Zálezlech dne 9. 3. 2015

Nûco z historie Dolních Zálezel...
(pﬁevzato z ãasopisu Zpravodaj klubu dráhaﬁÛ ã. 50 vydaném dne 28. 2. 2007)
Lanovka v Dolních Zálezlech
¤editelství Praha Sever pí‰e na ministerstvo dne 9. 12.
1926: Firma Glasssandwerke und Kaolinschlämmerei GmbH
v Zálezlech vystavûla koncem roku 1925 a zaãátkem 1926
lanovou dráhu z továrního nádvoﬁí ke kolejím státních drah v
km 506,4/6, která má slouÏit pﬁepravû KAOLÍNU A PÍSKU
ze závodu firmy ke dráze a na zpáteãní cestû dopravû uhlí z
dráhy. Na pozemku Ïelezniãním leÏí pouze vykládací stanice,
ke které zﬁídila firma vleãnou kolej, pﬁipojenou v km 506,4 do
bûÏné trati a obsluhovanou ze stanice Zálezly. V návrhu na
stavbu, lanové dráhy na pozemku Ïelezniãním, které nám
firma zaslala 30. 11. 1925, vyskytly se nûkteré závady, které
byla nucena opravit a doplnit statick˘ v˘poãet, coÏ stalo se
teprve po del‰í dobû,po nûkolika urgencích. V pﬁíloze pﬁedkládáme 2 soupravy detailního návrhu lanovky a Ïádáme o
schválení.
MÎ návrh schválilo v˘nosem ze dne 7. 2. 1927, ¤SD pak
mohlo udûlit stavební povolení.
Lanová dráha jiÏ byla v provozu.
Lanovku postavila firma Lanoprá‰il - SAG (bratﬁi Prá‰ilové)
a spol. Nûkteré parametry podle technické zprávy: vodorovná délka 470 metrÛ, v˘‰kov˘ rozdíl koncov˘ch stanic 52,9
m. Nad vozov˘mi cestami v km 0,246 a 0,458 jsou dﬁevûné
ochranné mosty. Nosná lana jsou podporována na ãtyﬁech
místech - dvou uloÏeních na ochrann˘ch mostech a dvou
podpûrách v km 0,115 (lokální hﬁbet) a 0,372 (svah nad tratí).
Zpráva asi zapomnûla na páté místo a km 0,3, oznaãené
„pﬁevod pﬁes hﬁbet“, kde lana musela b˘t také podepírána, jelikoÏ zde byl lokální vrchol.
Vykládací stanice je jako v‰echny ostatní stavby ze soudní dﬁevûné konstrukce (konec smyãky má v km 0,488, nakládací stanice v závodu km 0,0). Po obou stranách vykládací
stanice rovnobûÏnû s vleãkou, je nákladi‰tû dlouhé celkem
95,1 m (tj. boãní smyãky na obû strany). Jeho podlaha je
3,74 m nad vrchní hranou kolejnice a vozíky lanovky se vyprazdÀují pﬁes násypky do vozÛ. Prostor pod nákladi‰tûm je
vyuÏit pro skladi‰tû kaolínu.
Pro dorozumûní se obou stanic a pro signalizování pﬁi dopravû je podél trati telefon a v kaÏdé stanici mikrofon.
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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TûÏba surovin v Dolních Zálezlech skonãila v roce 1957,
poté byla lanovka i cel˘ závod zlikvidován. Nacházel se zastrãen v boãním údolí, nyní sem k nûkolika domkÛm stoupá
místní komunikace, nazvaná podle kaolínky. Dochovaly se tu
opûrné zdi, nad cestou i základy a jakési nádrÏe, je‰tû v˘‰
pak zarostl˘ lom. V nejvy‰‰ím bodû trasy lanovky stojí dodnes velmi zajímav˘ pozÛstatek onoho „pﬁevodu pﬁes hﬁbet“.
Sestává z dvanácti betonov˘ch podstavcÛ v rozestavení 4x3,
z nichÏ ten na severov˘chodním rohu z dÛvodu klesajícího
terénu má v˘‰ku asi 4 metry (!). JiÏní ‰estice navíc nese dﬁevûné sloupy, zbytek nûkdej‰í konstrukce. Na podstavci v jihov˘chodním rohu je v betonu vyryt˘ letopoãet 1925. Základy ostatních podpûr jsou zﬁejmû vût‰inou zlikvidovány, dobﬁe
patrné jsou jen betonové patky podpûry na svah nad tratí, pﬁi
pozorném pohledu viditelné i z vlaku. Lanovka se jen o málo
odchylovala ze severojiÏního smûru, k trati proto ústila
‰ikmo, v projektu témûﬁ pﬁesnû proti staniãníku 506,5 km. V
místech b˘valé vleãky a stanice lanovky je roz‰íﬁen˘ traÈov˘
násep na stranû svahu.

Víte to?
Kaolin (nûkdy také kaolín) je hornina, která se skládá z minerálu kaolinit a drobn˘ch kﬁemenn˘ch zrn, která ovlivÀují
viskozitu materiálu. Je reziduální nepﬁemístûná bûlavá hornina sedimentárního pÛvodu. Vzniká zvûtráváním ãi kaolinizací Ïivcov˘ch hornin.
Kaolin se pouÏívá na v˘robu porcelánu. Plaven˘ kaolin se
pouÏívá jako plnivo pﬁi v˘robû papíru, jako pﬁímûs do barev a
do Ïáruvzdorn˘ch cihel. Jejich charakteristické vlastnosti
jsou Ïáruvzdornost, plasticita a vaznost. Kaolin rozpu‰tûn˘
ve vodû je pouÏíván jako nátûrová hmota, pﬁípadnû jako souãást jin˘ch nátûrov˘ch hmot. Kaolin je také v˘znamn˘m anorganick˘m plnivem v gumárenství.
âeská republika patﬁí mezi nejvût‰í spotﬁebitele kaolinu na
svûtû. V roce 2010 se v âesku vytûÏilo 2 950 000 tun kaolinu. Po Spojen˘ch státech americk˘ch, Uzbekistánu a Nûmecku byla âeská republika jeho ãtvrt˘m nejvût‰ím producentem.

FOTOREPORTÁÎ Z MATE¤INKY...
DNE 26. ÚNORA PROBùHL KARNEVAL, DùTI SE DOB¤E POBAVILY
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DNE 11. B¤EZNA DùTI TVO¤ILY V KERAMICKÉ DÍLNù
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