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Slovo starostky obce
VáÏení ãtenáﬁi,
po pomûrnû dlouhé zimû pﬁichází koneãnû jaro, které s sebou pﬁiná‰í spolu
se vzrÛstající intenzitou sluneãního
svitu zv˘‰ení teplot a pro mnohé z nás
také lep‰í náladu. Zaãínáme intenzivnûji pracovat na sv˘ch zahrádkách
a my na obci mapujeme ‰kody na silnicích a chodnících, které zima zpÛsobila. Snûhové sráÏky byly letos vydatnûj‰í neÏ v minul˘ch letech, navíc obvykle nasnûÏilo o víkendu, pﬁesto jsme
se snaÏili, aby silnice i chodníky byly
v co nejkrat‰í dobû sjízdné a schÛdné.
Je tﬁeba si uvûdomit, Ïe uklizení snûhu
nûjakou dobu trvá, a tak nemÛÏe b˘t
celá obec uklizena najednou. KaÏdopádnû dûkuji v‰em, kteﬁí nám pomohli
tím, Ïe uklidili sníh pﬁed sv˘mi domy.
Bûhem zimních mûsícÛ se nám podaﬁilo zkolaudovat kulturní dÛm, a od
zaãátku ledna v nûm pravidelnû trénují
na‰i stolní tenisté. Postupnû se kulturní
dÛm také dovybavuje, tak aby mohl
slouÏit obci i v‰em, kteﬁí zde Ïijeme.
První velkou zatûÏkávací akcí byl obecní ples, kter˘ se myslím vydaﬁil.
V dubnu nás ãeká divadelní pﬁedstavení a setkání jubilantÛ. Setkání jubilantÛ
poﬁádáme pro na‰e obãany, kteﬁí v prvních ãtyﬁech mûsících oslavili nebo
oslaví v˘znamné Ïivotní v˘roãí. Pﬁijít
ale mÛÏe kdokoliv, kdo by chtûl strávit
pﬁíjemné odpoledne, popovídat si,
nebo si poslechnout harmonikáﬁe. Setkání oslavencÛ se u nás v obci usku-

teãní poprvé, ale byla bych ráda, aby
se tato setkání stala tradicí. Co se t˘ká
cviãení pro Ïeny, dûti, rÛzn˘ch workshopÛ nebo jin˘ch akcí, budu ráda,
pokud pﬁijdete s vlastními nápady a urãitû se nám spoleãnû podaﬁí je uskuteãnit.
V lednu jsme zmodernizovali webové
stránky obce, museli jsme vymûnit plynov˘ kotel v mateﬁské ‰kole, kter˘ trochu pﬁedãasnû pﬁestal slouÏit a pﬁipravili projekt knihobudky. ProtoÏe Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotaãní v˘zvu, díky které by bylo moÏné
zrekonstruovat dûtské hﬁi‰tû u ‰kolky
i u sportovního areálu, pﬁipravili jsme
projekt a MMR poÏádali o finanãní podporu. Kromû toho jsme také opravili nûkteré neãitelné cedule s oznaãením

ulic. Velkou radost mám z toho, Ïe se
mi po sloÏit˘ch jednáních podaﬁilo zajistit, aby z Moravanské ulice zmizela
dvû nepojízdná auta, která zde stála jiÏ
nûkolik let.
Pro jarní mûsíce pﬁipravujeme drobné opravy ulic a chodníkÛ, dokonãení
projektu knihobudky, opravu dﬁevûn˘ch
mantinelÛ fotbalového hﬁi‰tû. Jednáme
o uzavﬁení smluv na odkoupení ãásti
pozemkÛ na Moravanské ulici s jejich
majiteli a pﬁipravujeme projekt roz‰íﬁení
ãásti Moravanské ulice tak, aby v pﬁípadû vyhlá‰ení dotaãní v˘zvy, bylo
moÏné o dotaci poÏádat.
Na konci dubna (30. 4.) Vás v‰echny
zvu na tradiãní pálení ãarodûjnic
a v ãervnu (8. 6.) na oblíben˘ dûtsk˘
den.
Tû‰ím se na setkání s Vámi a pﬁeji
pﬁíjemné jarní dny.
Starostka obce,
Ing. Magda Pej‰ová

7. Obecní ples se vydaﬁil, ãtûte na stranû 2.

Obecní ples roztanãil Dolní Zálezly
V sobotu 23. bﬁezna se v na‰em novû zrekonstruovaném kulturním domû
konal 7. Obecní ples, a to témûﬁ po sedmi letech od posledního. Sál i pﬁísálí
byly zaplnûny do posledního místa.
K tanci i poslechu hrál skvûl˘ Jan Mikula Band, s ukázkami latinskoamerick˘ch tancÛ vystoupil taneãní pár z taneãního klubu Style-Dance Teplice a po
cel˘ veãer se o zábavu mimo parket postaral fotokoutek od Fotobedny.cz. Z
tomboly se radovali v‰ichni, protoÏe v kaÏdé zakoupené obálce s lístky do tomboly byl jeden v˘herní. Vydali jsme pﬁibliÏnû 350 cen.
Vûﬁím, Ïe se v‰em ples líbil a jiÏ se tû‰í na dal‰í zálezelské akce.
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MÎP spustilo projekt bezúroãn˘ch pÛjãek na v˘mûnu kotlÛ

kové dotace, o kterou si zaÏádají klasicky na kraji. Zbytek pÛjãky, tedy rozdíl
mezi poﬁizovací cenou nového kotle
a dotací, budou obci splácet postupnû.
Peníze lidem obce pÛjãí bezúroãnû
a bez jak˘chkoli dal‰ích poplatkÛ.
Kotlíkovou dotaci je moÏné pouÏít na
v˘mûnu starého kotle 1. nebo 2. emisní tﬁídy ãi star‰í za nov˘ ekologick˘
kotel na biomasu (na kusové dﬁevo

nebo pelety), tepelné ãerpadlo nebo
plynov˘ kondenzaãní kotel.
Pokud v souãasné dobû topíte v kotlích 1. a 2. emisní tﬁídy a mûli byste
o kotlíkovou pÛjãku na nov˘ moderní
zdroj tepla zájem, kontaktujte nás
osobnû na OÚ nebo e-mailem
info@dolni-zalezly.cz. Potﬁebujeme
znát Vá‰ zájem, abychom se mohli rozhodnou, jestli se do projektu zapojit.

Rekonstrukce
dûtského hﬁi‰tû

A

Vzhledem k tomu, Ïe dûtská hﬁi‰tû, jak to u ‰kolky, tak to u sportovního areálu, jsou jiÏ na hranici Ïivotnosti, rozhodli jsme se vyuÏít dotaãní v˘zvy Ministerstva pro místní rozvoj.
Vytvoﬁili jsme projekt na doplnûní
herních prvkÛ na hﬁi‰ti u ‰kolky
a kompletní rekonstrukci dûtského
hﬁi‰tû u sportovního areálu a poÏádali Ministerstvo pro místní rozvoj
o finanãní podporu. Pokud nám dotaci pﬁizná, coÏ bychom se mûli dozvûdût nejpozdûji do konce kvûtna,
probûhne v˘mûna herních prvkÛ
bûhem letních mûsícÛ. Souãasné
herní prvky pak obec nabídne k prodeji pro soukromé úãely. KdyÏ se finanãní podporu získat nepodaﬁí, budeme zdroje hledat jinde a hﬁi‰tû
udrÏovat tak, aby ho mohly dûti vyuÏívat.
ProtoÏe jsou legislativní podmínky
provozování veﬁejn˘ch hﬁi‰È stále
pﬁísnûj‰í, jsou i herní prvky stále
draÏ‰í. Z tohoto dÛvodu si myslíme,
Ïe je hospodárnûj‰í financovat projekt pomocí dotace.
▲

Na zaãátku ledna spustilo Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí tﬁetí a zároveÀ finální vlnu kotlíkov˘ch dotací. Na
tu novû navazuje doplÀkov˘m programem, kter˘ spou‰tí v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém
kraji.
Klasick˘ model kotlíkov˘ch dotací
poãítá se vstupní spoluúãastí Ïadatele,
kter˘ nejprve kotel zaplatí, vymûní
a následnû obdrÏí dotaci. Pro nûkteré
domácnosti je ale prakticky nemoÏné
na‰etﬁit peníze na nov˘ kotel dopﬁedu,
a tím pádem se pro nû kotlíkové dotace
stávají nedostupné. Právû s tím by mûl
pomoci nov˘ program kotlíkov˘ch pÛjãek, kter˘ domácnostem umoÏní v˘mûnu pﬁedem zafinancovat.
Majitelé domÛ nebudou o pÛjãku na
nov˘ kotel Ïádat na kraji, ale pﬁímo
u obce, pokud se obec do tohoto projektu zapojí. âást této pÛjãky následnû
obci majitelé domÛ splatí pomocí kotlí-

B

Na snímcích vlevo:
A) Hﬁi‰tû vizualizace
B) Hﬁi‰tû ‰kolka
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ÚdrÏba zelenû a úklid v na‰í obci
Úklid odpadkÛ, ãi‰tûní ulic, sekání
trávy a proﬁezávání stromÛ je nároãnou
disciplínou, na které nám záleÏí.
Obec na tyto ãinnosti vynakládá nemalé finanãní prostﬁedky. Díky veﬁejné
podpoﬁe politiky zamûstnanosti jsme
doposud úspû‰nû sniÏovali mzdové v˘daje, neboÈ jsme zamûstnávali tﬁi pracovníky na tzv. Veﬁejnû prospû‰né
práce, v minulosti to bylo dokonce aÏ 8
pracovníkÛ.
V tuto chvíli má obec jednoho vlastního pracovníka. Úﬁad práce nám sice
pﬁislíbil podporu veﬁejnû prospû‰n˘ch
míst, nicménû mnohem niÏ‰í neÏ
v pﬁedchozích letech. ZároveÀ se také
v˘raznû zpﬁísnili podmínky, které musí
uchazeãi o místo s veﬁejnou podporou
splÀovat. Bude tedy na obci údrÏbu zelenû a úklid obce zajistit z vlastních
zdrojÛ.
Chtûla bych Vás proto poÏádat,
abyste nevyhazovali odpadky jen tak
na ulici, uklízeli po sv˘ch psích miláã-

Odhozené odpadky u popelnic nad nádraÏím.
cích, tﬁídûn˘ odpad nosili do sbûrného
dvora, nebo do kontejnerÛ nad nádraÏím, a neházeli do popelnic na plast ãi
papír, co tam nepatﬁí. Pokud budete

chtít, mÛÏete pﬁiloÏit ruku k dílu. Proã
byste to mûli dûlat? ProtoÏe vám stejnû
jako nám záleÏí na tom, jak na‰e obec
vypadá.

Prackovick˘ fotbal Ïije! I díky Dolním ZálezlÛm
Je tomu uÏ dlouho, co fotbal v Dolních Zálezlech pﬁestal existovat, staré
hﬁi‰tû za vodárnou tuto pﬁedrevoluãní
éru uÏ jen pﬁipomíná. Pﬁesto se fotbal
do vesnice tak trochu vrátil, díky TJ
Sokol Prackovice.
Sám prackovick˘ Sokol byl pﬁed nûkolika lety na pokraji krachu, bez jakékoliv nadsázky mu hrozilo zru‰ení. Poprvé od roku 1956. Nemûl mládeÏ ani
starou gardu, o mal˘ch fotbalistech si
oddíl mohl nechat jen zdát. A-t˘m do-

spûl˘ch bojoval na hranû pﬁeÏití a jednou skonãil i na nejhor‰ím místû na
celém Litomûﬁicku.
A pﬁece se tak díky nûkolika obûtav˘m lidem nestalo. Klub se zvedl
a v podstatû zaãal od nuly. V roce 2014
se k hlavnímu muÏstvu pﬁidala stará
garda, na kterou navázalo to nejdÛleÏitûj‰í - obnovení mládeÏnick˘ch kategorií. Fotbal v Prackovicích se tak hrdû
vrátil po v‰ech stránkách na fotbalovou
mapu s tím, Ïe sám dokáÏe vyproduko-

Trénink na‰ich nejmen‰ích fotbalistÛ.
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vat okresu mladé fotbalisty. Momentálnû disponujeme dvûma mládeÏnick˘mi
kategoriemi - mlad‰í pﬁípravkou
a mlad‰ími Ïáky. Oba t˘my hrají pravidelnû mistrovská utkání pod vedením
ãtyﬁ trenérÛ.
Málokdo z Dolních Zálezel ví, Ïe
v rámci mládeÏe vystupujeme oficiálnû
pod názvem TJ Sokol Prackovice/Dolní
Zálezly. V klubu totiÏ máme celkem 25
dûtí a nûkteré z nich pocházejí právû
z Dolních Zálezel. Kdykoliv se tak na
mladé fotbalisty z va‰í obce mÛÏete
zajít podívat, a to na nedaleké hﬁi‰tû
v Prackovicích, které se nachází hned
nad vlakov˘m nádraÏím. Rozpis zápasÛ v‰ech prackovick˘ch t˘mÛ navíc budete nacházet také na tradiãních informaãních tabulích nejen v Prackovicích,
ale novû i v Dolních Zálezlech.
V˘raznou zmûnou pro‰lo i samotné
zázemí Sokola Prackovice. Klub se
mÛÏe pochlubit zbrusu novou stavbou
v podobû klubovny, ‰aten a ve‰kerého
sociálního zaﬁízení. Stavba byla dokonãena na konci minulého roku. Na‰e dûti
tak nemají k dispozici starou boudu, jak
tomu bylo v letech pﬁedchozích, ale
moderní zázemí splÀující nejpﬁísnûj‰í
parametry. ZároveÀ se snaÏíme o to,
abychom rodiãe dûtí finanãnû co nejménû zatûÏovali.
(Pokraãování na následujicí stranû)

NÁBOR 2019
Chcete pro své dítû první sportovní
zku‰enosti i vy? Pak není nic jednodu‰‰ího neÏ pﬁijít na FOTBALOV¯
NÁBOR, kter˘ se v Dolních Zálezlech
na umûlé trávû koná v nedûli 7. dubna
2019 od 14.00 hod. a je pro v‰echny
holky a kluky roãníkÛ 2008 aÏ 2013.
„B˘t souãástí fotbalové mládeÏe
v Prackovicích neznamená jen hrát
v sezonû kaÏd˘ t˘den zápasy a bojovat
o v˘hry, ale jako trenéﬁi apelujeme také
na to, aby v‰e fungovalo i mimo trávník.
To znamená, Ïe dûti získávají kromû
prvotních sportovních dovedností
schopnost b˘t v nejzákladnûj‰ích ohledech samostatné, dále se nauãí napﬁíklad pomáhat druh˘m, komunikovat se
sv˘mi vrstevníky a dospûl˘mi. Jezdíme
i na soustﬁedûní a zimní halové turnaje,
kde nám vysekávají poklonu i mûstské
kluby. KaÏdá tváﬁ je mezi námi vítána,
obû muÏstva pﬁivítají na trénincích jakéhokoliv nového kamaráda,“ ﬁíká Jaroslav Podan˘, jeden z trenérÛ prackovické mládeÏe.

Ve‰keré informace naleznete také na webov˘ch
stránkách https://tj-prackovice.webnode.cz/ nebo na
telefonním ãísle: 606 635 298.

Kulturní dÛm Labe
Po lednové kolaudaci jsme kulturní
dÛm uvedli do provozu. Za pomoci nûkter˘ch z Vás jsme spoleãnû kulturní
dÛm uklidili. Ná‰ t˘m stolního tenisu

mohl zaãít trénovat v nov˘ch prostorech. Zorganizovali jsme první tﬁi spoleãenské akce.
ProtoÏe se stále objevují dotazy na

téma financování kulturního domu, rozhodli jsme se je‰tû jednou a pﬁehlednû
tuto problematiku shrnout.
Oprava kulturního domu byla vyhlá‰ena jako veﬁejná zakázka formou
otevﬁeného ﬁízení. KaÏdá spoleãnost,
která splnila podmínky, se mohla
o opravu ucházet. Projektovou dokumentaci vyhotovil pan Ondﬁej ·vábek.
Plánovan˘ rozpoãet na opravu byl
17 980 tis. Kã. Do veﬁejné soutûÏe se
pﬁihlásilo 6 firem. Vítûznou nabídku
pﬁedloÏila firma STAMO s. r.o. Dûãín,
a to ve v˘‰i 15 082 158 Kã. Oproti pﬁedpokládan˘m nákladÛm v rámci soutûÏe
se cena sníÏila o 2 900 tis Kã. Z dÛvodu naru‰ené statiky stropÛ mezi druh˘m NP a tﬁetím NP a po zapoãtení
v‰ech víceprací a ménûprací se cena
rekonstrukce zv˘‰ila na 15 704 565 Kã.
(Pokraãování na následujicí stranû)

Sportovní aktivity v kulturním domû.
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Kulturní dÛm byl dále vybaven tak, aby mohl slouÏit obci i obãanÛm.
Objednali jsme v˘robu baru, kuchyÀsk˘ch linek, vybavení ‰aten, opon
a závûsÛ, vybavili koupelny a toalety, zakoupili jsme v˘ãepní zaﬁízení,
lednici, ve‰keré sklo a nádobí, ubrusy, ãistící koberce i odpadkové ko‰e.
Na Ïidle a stoly jsme získali dotaci od Ústeckého kraje. Náklady na vybavení se pohybují kolem 1 000 000 Kã, kdy nejdraÏ‰í poloÏkou je nábytek, za kter˘ jsme zaplatili více neÏ 60 % této ãástky.
Jsme rádi, Ïe máme místo, kde se mÛÏeme scházet, poﬁádat obecní
akce, kde mohou na‰e dûti, na‰i senioﬁi a vÛbec v‰ichni obãané sportovat a trávit svÛj voln˘ ãas.

Pozvánka na divadelní pﬁedstavení
Divadelní spolek The Spis a Obec Dolní Zálezly
Vás srdeãnû zvou na divadelní pﬁedstavení
„PROCESNù NEP¤IJATELNÉ“
Pﬁedstavení se skládá ze tﬁí jednoaktovek (Dveﬁe ã.8, Nedûlní bábovka, Mravenci), které mají spoleãné téma: nic není tak, jak to vypadá. Za jednoaktovku Nedûlní bábovka získal Viktor Keller Cenu
za hereck˘ v˘kon v rámci Národní pﬁehlídky jednoaktovek konané
v Holicích v listopadu 2018. ReÏie: Iva ·imková
Scénáﬁ: Kateﬁina Burgerová
Hrají: Marie Kuzbová, Irena Horáková, Iva ·imková, Michaela Kolkusová, Helena Elmanová, Václav Va‰ák, Viktor Keller a Marek
Oppel
Kdy: 13. dubna 2019 v 18:00
Kde: Kulturní dÛm Labe Dolní Zálezly
Vstupné dobrovolné.

Rozhodli jsme se, Ïe v leto‰ním roce obnovíme tradici pﬁání na‰im seniorÛm
k v˘znamn˘m Ïivotním v˘roãím. ProtoÏe nám záleÏí na tom, aby se cítili dobﬁe,
nemuseli ﬁe‰it, Ïe jim pﬁijde nûkdo domÛ a mûli moÏnost proÏít pﬁíjemné odpoledne, pozvali jsme seniory, kteﬁí oslavili ãi oslaví v prÛbûhu ledna aÏ dubna 70, 75, 80, 85 a více let, do Kulturního
domu Labe na 1.Setkání jubilantÛ. Pro oslavence a jejich doprovod pﬁipravíme obãerstvení a celé odpoledne bude k poslechu a pﬁípadnû i tanci hrát harmonikáﬁ. Setkání se budou konat pravidelnû cca jednou za 4 mûsíce. Poslechnout harmoniku, popovídat si, mÛÏe pﬁijít kdokoli. Vstupné je zdarma, pro neoslavence bude otevﬁen bar.

Setkání jubilantÛ

Informace z veﬁejného jednání zastupitelstva obce
3. veﬁejné jednání zastupitelstva obce
Na 3. zasedání zastupitelstva obce
Dolní Zálezly, které se uskuteãnilo
4. února 2019, se se‰lo 7 zastupitelÛ a 5
obãanÛ z ﬁad veﬁejnosti. Po formálních
úvodních náleÏitostech pﬁe‰li zastupitelé
k projednání jednotliv˘ch konkrétních
bodÛ.
Rozpoãtové opatﬁení ã.7/2018
Starostka informovala zastupitele
o rozpoãtovém opatﬁení, které bylo pﬁijato starostkou a místostarostkou na konci
roku, a to v souladu s rozhodnutím zastupitelstva. T˘kalo se nákupu keramické
pece do kulturního domu v ãástce 41tis.
Kã a v˘dajÛ na veﬁejnû prospû‰né práce
v ãástce 30 tis. Kã.
Zastupitelstvo vzalo rozpoãtové opatﬁení na vûdomí.
Rozpoãtové opatﬁení ã.1/2019
Souvisí s neplánovanou v˘mûnou plynového kotle a kouﬁovodu v M· a s obnovou tradice pﬁání obyvatelÛm obce
k v˘znamn˘m v˘roãím, dal‰í poloÏkou
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY

●

v rozpoãtovém opatﬁení je nav˘‰ení ãástky na v˘kon státní správy, kde se projevují i náklady na volby.
Zastupitelé jednohlasnû rozpoãtové
opatﬁení pﬁijali.
V˘bûr dodavatele pro dodání a v˘mûnu herních prvkÛ a mobiliáﬁe na dûtsk˘ch hﬁi‰tích provozovan˘ch obcí
Starostka informovala pﬁítomné, Ïe
dûtské hﬁi‰tû u mateﬁské ‰koly je tﬁeba
dovybavit herními prvky a dûtské hﬁi‰tû
v lesoparku není v dobrém stavu. Z tohoto dÛvodu byly osloveny tﬁi renomované
firmy, které se zab˘vají dodávkou a montáÏí herních hﬁi‰È, jsou na trhu del‰í dobu
a jejich hﬁi‰tû jsou hodnocena jako velmi
kvalitní, aby vypracovaly pro obec cenové nabídky, ve kter˘ch mûla b˘t zahrnuta
i spolupráce pﬁi zpracování podkladÛ pro
získání dotace.
Obec obdrÏela dvû kompletní a jednu
neúplnou cenovou nabídku. Spoleãnost,
která nedodala kompletní nabídku, byla
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vyzvána, aby ji ve stanoveném termínu
doplnila, coÏ se nestalo.
Hlavním kritériem pro v˘bûr dodavatele byla stanovena nabídková cena zahrnující v‰echny poptávané prvky.
NejniÏ‰í cenu za kompletní sluÏby nabídla spoleãnost Tewiko systems, s r.o.,
proto starostka navrhla, aby byla tato
spoleãnost vybrána pro dodání, v˘mûnu
a instalaci herních prvkÛ a mobiliáﬁe
s podmínkou, Ïe se akce uskuteãní,
pokud obec získá dotaci od Ministerstva
pro místní rozvoj.
Uzavﬁení smlouvy se spoleãností Tewiko systems, s r. o. bylo zastupitelstvem
jednohlasnû schváleno.
Podání Ïádosti o poskytnutí dotace
z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotaãní titul
117d8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpoãinku
(Pokraãování na následujicí stranû)

Starostka informovala, o tom, Ïe
k podání Ïádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj je tﬁeba souhlas
zastupitelstva. Proto zastupitelstvo
o souhlas poÏádala. Dotace je poskytována ve v˘‰i 70 %, 30 % je na obci.
Zastupitelstvo jednomyslnû odsouhlasilo podání Ïádosti. (Îádost byla
zpracována, podána a ãekáme na v˘sledek).
Delegování zástupce obce pro jednání s SVS
Paní starostka uvedla, Ïe Obec
Dolní Zálezly je akcionáﬁem Severoãeské vodárenské spoleãnosti, a.s.
Aby se mohla úãastnit valn˘ch hromad, je tﬁeba delegovat zástupce, ideálnû na celé volební období.
Zástupcem pro valné hromady SVS
byla pro celé volební období 20192022 zastupitelstvem jednomyslnû
schválena starostka obce.
Dar SVS na ãinnost dûtí a mládeÏe
ve sportovním oddíle stolního tenisu ve v˘‰i 13 tis Kã.
Zastupitelstvo obce Dolní Zálezly
jednohlasnû schválilo pﬁevedení daru
od spoleãnosti SVS oddílu stolního tenisu jako úãelov˘ dar na nákup sportovního náãiní pro dûti a mládeÏ.

Oddíl stolního tenisu jiÏ za tento dar
nakoupil sportovní náãiní pro dûti,
které v klubu pÛsobí.
Zámûr pronajmout sál kulturního
domu pro sportovní aktivity
Starostka obce informovala o zámûru na pronájem kulturního domu na
konkrétní dny a konkrétní hodiny pro
sportovní úãely.
Po jednání zastupitelstva byl zámûr
vyvû‰en a pﬁihlásili se dva zájemci,
o uzavﬁení nájemních smluv bude rozhodovat zastupitelstvo 15.4.
Oprava terasy a v˘mûna radiátorÛ
M·
Starostka dále informovala o potﬁebû rekonstrukce terasy a nutnosti v˘mûny litinov˘ch radiátorÛ v mateﬁské
‰kole. Zastupitelé se dohodli, Ïe nejdﬁíve bude zji‰tûn pﬁesn˘ stav a s tím
související náklady na opravy a poté
se rozhodne, jak˘m zpÛsobem budou
opravy financovány.
Jednání zastupitelstva starostka
ukonãila pozvánkou na 7. Obecní
ples.
Kompletní zápis z jednání zastupitelstva je k nahlédnutí na obecním
úﬁadû nebo na internetov˘ch stránkách obce.

Nav‰tivte novou
knihobudku
Na‰e obec má vlastní knihobudku. Vytvoﬁili jsme ji z pÛvodní telefonní budky,
která zaãátkem roku pﬁestala slouÏit
svému úãelu. Jde
o malou komunitní
knihovnu, která je
umístûna
ve
spodní ãásti Mírového námûstí.
Knihy jsou k dispozici v‰em a jejich zapÛjãení je
bezplatné. Uvítáme, pokud do knihobudky pﬁinesete knihy, které
doma
vyﬁadíte,
mohou tak poslouÏit ostatním. Pokud Vás
nûjaká kniha zaujme, mÛÏete si ji nechat
a nahradit jinou, kterou do knihobudky
pﬁinesete.
Velké
podûkování
patﬁí
paní
Capouchové, která do na‰í miniknihovny vûnovala velké mnoÏství kníÏek.

Aktuálnû, co se dûje u nás ve ‰kolce v Dolních Zálezlech
V lednu k nám do ‰kolky nastoupila
nová posila Marjána Andru‰koviã. Plní
funkci asistentky v rámci realizaci projektu ·ablony II., které jsou vyhlá‰ené Ministerstvem ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy âR. Paní Marjána je dal‰í pedagogick˘ pracovník pro celou tﬁídu z dÛvodu docházky dvoulet˘ch dûtí do M·.
Nejenom pro nás ve ‰kolce, ale pﬁedev‰ím pro paní starostku pﬁi‰la nemilá
zpráva o poru‰e plynového kotle, kter˘
vytápí celou M·. BohuÏel i pﬁes velkou
snahu nás v‰ech jsme museli provoz
‰kolky na pár dní pﬁeru‰it. Díky rychlému
a obûtavému pﬁístupu paní starostky
a firmy Port tepelná technika s.r.o., byla
celá situace brzy vyﬁe‰ena a dveﬁe ‰kolky se mohly opût dûtem otevﬁít.
Jeden problém byl vyﬁe‰en a uÏ pﬁichází dal‰í. Onemocnûla nám paní kuchaﬁka. Napadlo nás tedy zavolat panu
Vojtí‰kovi, zda by bylo v jeho silách zabezpeãit teplé obûdy pro dûti ve ‰kolce.
Jeho pohotovosti a vstﬁícnosti touto cestou je‰tû jednou moc dûkujeme.
Dobu jarních prázdnin jsme vyuÏili
k malování ‰kolky a k men‰í reorganizaci
vnitﬁního prostoru. Malování pﬁedcházelo
vystûhování nábytku a protoÏe jsme ve
‰kolce samé Ïenské, poprosily jsme tatínky a ti nám ochotnû pﬁi‰li pomoci nábytek vystûhovat a zpûtnû nastûhovat.

Stalo se pomalu tradicí, Ïe vyjíÏdíme
alespoÀ jednou do roka s dûtmi ze ‰kolky
na ‰kolu v pﬁírodû do Harrachova. BohuÏel v loÀském roce jsme nevyjeli, a to
pﬁedev‰ím z dÛvodu finanãní nároãnosti
pro rodiãe. Letos v kvûtnu se uÏ moc tû‰íme. Na uskuteãnûní ‰koly v pﬁírodû,
pﬁedev‰ím na jejím finanãním, a i dopravním zaji‰tûní dûkujeme na‰emu zﬁizovateli. Na ‰kolu v pﬁírodû jedeme od 12.5.
do 17.5. 2019. Pokud by mûl nûkdo z na‰ich b˘val˘ch dûtiãek ze ‰kolky zájem,
mÛÏe se pﬁidat. Máme je‰tû pár míst voln˘ch. V pﬁípadû zájmu kontaktujte M·.
âeká nás dal‰í den otevﬁen˘ch dveﬁí
pro dûti a jejich rodiãe. Pﬁijìte si pohrát

do ‰kolky 24.4.2019. Maminky, které
jsou doma s dûtmi a rády by vyplnily dopoledne, zveme do ‰kolky na pﬁedstavení, „Lenãiny pohádky“, a to 31.5. od 9.00
hodin u nás v M·.
âasto se stává, Ïe na cel˘ personál
mateﬁské ‰koly jsou nabalovány úkoly
a pﬁekvapení, které mnohdy nespadají do
na‰ich kompetencí. Proto je tak dÛleÏitá
úzká spolupráce ‰kolky s rodiãi a pﬁedev‰ím se zﬁizovatelem.
Jak ﬁíká spisovatelka a aktivistka Helen
Keller: „Sami toho zvládneme tak málo,
ale kdyÏ se spojíme zvládneme cokoliv.“
Pﬁeji hezké jarní dny.
Bc. Gabriela Bártová.

ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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MATE¤SKÁ ·KOLA DOLNÍ ZÁLEZLY ZVE RODIâE A DùTI K ZÁPISU,
KTER¯ SE BUDE KONAT VE DNECH 21.-22. 5. 2016 OD 9:00 DO 16.00 H.
Na‰e mateﬁská ‰kola je rodinného typu, která nabízí dûtem
i rodiãÛm pﬁátelské prostﬁedí, ale také kvalitní pﬁed‰kolní
vzdûlávání.
Od roku 2015 má ‰kola svÛj závazn˘ a povinn˘ ‰kolní
vzdûlávací dokument dle RVP PV s názvem ,,Barevn˘ rok se
sluníãkem’’.
Filozofie mateﬁské ‰koly
Na‰ím pﬁáním je, aby na‰e mateﬁská ‰kola, byla cílem
‰Èastného dûtství, kam se dûti a také jejich rodiãe rádi vrací.
Je zde prostor pro uplatnûní kaÏdého jednotlivce a v‰ichni se
zde cítí dobﬁe a bezpeãnû.
Cílem mateﬁské ‰koly je, aby se dûti nauãily Ïít ve skupinû
sv˘ch vrstevníkÛ, aby poznaly sílu kamarádství a pocit, Ïe
patﬁí tam, kde ho mají v‰ichni rádi. NejdÛleÏitûj‰ím partnerem
pro nás je rodina - rodiãe, prarodiãe, sourozenci. Na‰í prioritou je podávání dostateãného mnoÏství informací, mít stále
otevﬁené dveﬁe, poﬁádat spoleãné akce, vzájemnû komunikovat a vtahovat rodiãe do pﬁed‰kolního vzdûlávání a chodu
mateﬁské ‰koly.

u nás v mateﬁské ‰kole nebo vyjíÏdíme s dûtmi do mûstského divadla ãi kina v Ústí nad Labem, ale i jeho okolí)
• ‰kolu v pﬁírodû
• logopedickou prevenci (jazykové chvilky zamûﬁené na artikulaãní cviãení)
Co sebou k zápisu do M·
• rodn˘ list dítûte
• OP rodiãÛ
• Pﬁihlá‰ku do M· - vyplníte v den zápisu nebo moÏnost vyzvednutí v M·
Kontaktní údaje: Tel: +420 475 213 020,
mobil: +420 736 536 548, 777 854 284
www.msdolnizalezly.cz

Mateﬁská ‰kola tedy nabízí:
• pondûlní den pln˘ zábavy
• tvoﬁivé a sportovní odpoledne s rodiãi, zpravidla jednou
v mûsíci
• vánoãní setkání
• letní zahradní slavnost
• divadelní pﬁedstavení (profesionální divadelní soubory
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