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Úvodní slovo starostky
VáÏení ãtenáﬁi,
opût se Vám do rukou dostává Zálezelsk˘ zpravodaj. Jeho nové ãíslo informuje
o dûní v obci v dobû prázdnin i o tom, co se
chystá do konce roku. Prav˘ smysl prázdnin pociÈují pﬁedev‰ím dûti, ale pro mnoho
dospûl˘ch b˘vají ãasem nejvût‰ího shonu.
Ani na obci nelze ﬁíct, Ïe by prázdniny byly
klidn˘m obdobím. Pﬁi bûÏné údrÏbû obce je
v létû práce více neÏ dost. Do toho je tﬁeba
zajistit opravy komunikací, obecních objektÛ, v˘mûny zaﬁízení, dodrÏet plán péãe
o zeleÀ a hlídat termíny realizace dotaãních
projektÛ.
Bûhem léta jsme zrealizovali vyãi‰tûní povrchu a v˘mûnu písku umûlé trávy multifunkãního hﬁi‰tû, zajistili opravy komunikací,
podaﬁilo se mi zajistit dotaci na rekonstrukci

obou dûtsk˘ch hﬁi‰È, kromû toho jsme pracovali na odkupu pozemkÛ v Moravanské
ulici pro moÏnost jejího roz‰íﬁení, kde je uzavﬁení smluv v tuto chvíli závislé na udûlení
závazného stanoviska a souhlasu k rozdûlení pozemkÛ, ale také na dohodnutí konkrétního znûní smluv s majiteli. Také jsme zaãali intenzivnû pracovat na novém územním
plánu. Byla provedena vstupní anal˘za
území, byla vyhlá‰ena v˘zva k podání Ïádostí a pﬁipomínek, které momentálnû zpracováváme a pﬁipravujeme zadání pro vypracování územního plánu jako takového.
Co se t˘ká spoleãensk˘ch akcí, tak jsme
v ãervenci zorganizovali 1. obecní nohejbalov˘ turnaj s úãastí devíti t˘mÛ. PﬁestoÏe
bylo poãasí trochu aprílové, v‰ichni jsme si
sportovní den uÏili.

Informace z jednání zastupitelstva
V pondûlí 9. záﬁí se uskuteãnilo 6. veﬁejné zasedání zastupitelstva
Jednání se zúãastnilo 6 zastupitelÛ a dva
zástupci z ﬁad obãanÛ. Zastupitelstvo projednalo tyto body.
1. Rozpoãtové opatﬁení ã.4/2019
V rozpoãtové zmûnû se promítly dotace
poskytnuté úﬁadem práce na veﬁejnû prospû‰né pracovníky, náklady na materiál pro
opravu mantinelÛ multifunkãního hﬁi‰tû, pﬁeplatky na energiích a dal‰í drobné zmûny
související s bûÏn˘m provozem.
Zastupitelé jednohlasnû rozpoãtové opatﬁení ã.4/2019 odsouhlasili.
2. PoÏární dokumentace obce
Paní starostka informovala o kontrole
HZS Ústeckého kraje, která upozornila na
chybûjící dokumenty, které musí kaÏdá obec
vydávat. Podle protokolu o kontrole chybûl

obci PoÏární ﬁád obce, ¤ád ohla‰ovny poÏáru, Dokument k zabezpeãení preventivnû
v˘chovné ãinnosti v poÏární ochranû
a Roãní plán preventivnû v˘chovné ãinnosti
v poÏární ochranû. V‰echny dokumenty byly
vypracovány a jsou pﬁipraveny ke schválení.
Pan zastupitel Miroslav Such˘ namítl, Ïe
v dokumentu ¤ád ohla‰ovny poÏáru není
v úvodním ãlánku, kde je pﬁehled míst ohla‰oven poÏáru, uvedeno telefonní ãíslo jedné
z ohla‰oven.
Paní starostka uvedla, Ïe ohla‰ovny poÏáru slouÏí k osobnímu ohlá‰ení poÏáru pro
pﬁípad, Ïe by nûkdo nemûl telefonní pﬁístroj
nebo ho mûl nefunkãní. Pﬁi poÏáru je pﬁednostnû voláno na ãíslo 150. Ohla‰ovny jsou
spí‰e pojistkou. Zastupitelé se dohodli, Ïe
dojde k úpravû dokumentÛ a bude doplnûna
informace, Ïe ohla‰ovny slouÏí k osobnímu
nahlá‰ení poÏáru.

Na podzim plánujeme opravu terasy M·,
abychom zabránili zatékání do koupelny
v M·. Dále bychom chtûli dotáhnout projekt
kvûtnaté louky a zvelebit ãást pozemku za
kulturním domem. Za sebou máme 2. setkání jubilantÛ, v plném proudu jsou taneãní
kurzy, pﬁipravujeme 2. retropárty, v˘pravu
za krásami Ústeckého kraje pro seniory
a dal‰í kulturnû spoleãenské akce spojené
s adventní dobou. Tû‰ím se, Ïe se na nûkteré s akcí setkáme.
Jak jsem jiÏ mnohokrát ﬁekla, vnímám
„starostování“ jako práci pro obec a v‰echny její obyvatele. Nemohu z povahy vûci vyhovût v‰em poÏadavkÛm a splnit v‰echna
pﬁání, ale jsem pﬁipravena Vám naslouchat
a pﬁijímat Va‰e podnûty a vûcné pﬁipomínky.
Pﬁeji v‰em krásn˘ podzim. UÏijte si ho
s tûmi, které milujete.
Ing. Magda Pej‰ová - Va‰e starostka
Upravené dokumenty byly jednohlasnû
schváleny.
3. Smlouvy o koupi ãástí pozemkÛ
v Moravanské ulici za úãelem roz‰íﬁení
silnice pro bezpeãn˘ prÛjezd IZS
Nákup pozemkÛ byl zastupitelstvem jednohlasnû schválen.
4.Smlouva prodej pozemku âEZ
Na základû usnesení z minulého zastupitelstva jsme zveﬁejnili zámûr o prodeji pozemku, par.ã. 519/2, kter˘ se oddûlil z pÛvodního pozemku par. ã. 519 v k.ú. Dolní
Zálezly, dle vyhotoveného geometrického
plánu ã. 701-116/2018. Jedná se o pozemek 2 m2, kter˘ je fakticky za plotem vodárny. Na vyvû‰en˘ zámûr zareagovala
spoleãnost âEZ, a.s. cenovou nabídkou
500 Kã/ m2. Vzhledem k tomu, Ïe se jedná
o cenu, která je vy‰‰í, neÏ je cena obvyklá,
a Ïe se jedná o narovnání faktického stavu,
navrhla paní starostka prodej pozemku
schválit.
(Pokraãování na následující stranû)

Prodej pozemku byl zastupiteli jednohlasnû schválen.
6.Územní plán obce
V souladu s usnesením z ãervnového zastupitelstva byly uzavﬁeny smlouvy s poﬁizovatelem a zpracovatelem územního plánu,
kteﬁí zaãali na na‰em územním plánu pracovat. Paní starostka opûtovnû upozornila, Ïe
do konce záﬁí je moÏné podat podnûty a poÏadavky na úpravy ÚP, po tomto termínu nebude moÏné jiÏ nové podnûty zahrnout do
zadání. V˘zva byla zveﬁejnûna v ãervnovém
zpravodaji obce a na webov˘ch stránkách
obce.
7. RÛzné
Paní starostka informovala o pﬁívozu

Dolní Zálezly-Církvice. Jeho provoz se nakonec podaﬁilo pro leto‰ní sezónu zajistit
kaÏdodennû od 20.7. do 21.9. V tuto chvíli
jiÏ jednáme o moÏnosti uzavﬁení smlouvy na
del‰í ãasové období.
Pan zastupitel Such˘ upozornil na nutnost oﬁezání stromÛ v ulici Na Horkách, na
potﬁebu ãi‰tûní kanálÛ, které on nechával
ãistit 3x roãnû a na potﬁebu obnovy pﬁechodu u M· a dûlících ãar v ulici Rudé armády. Paní starostka reagovala, Ïe s obnovou dûlících ãar poãítá, oﬁez stromÛ zajistí a pokud by vûdûla, Ïe je ãi‰tûní kanálÛ v kompetenci obce, pak by je nechala
vyãistit. Dále podûkovala panu Suchému
za podnûty a uvedla, Ïe za ní mÛÏe kdykoliv pﬁijít a mohou tyto podnûty ﬁe‰it opera-

tivnû a ne ãekat na zasedání zastupitelstva.
Diskuse obãanÛ se t˘kala roz‰íﬁení kanalizace, âOV a srozumitelnosti rozpoãtu
obce. Ke kanalizaci a âOV paní starostka
uvedla, Ïe je majetkem Severoãeské vodárenské spoleãnosti a je v její kompetenci.
Podle informací se s roz‰íﬁením kanalizace
momentálnû nepoãítá, ale ãistírna odpadních vod je v plánu do konce roku 2021. Co
se t˘ká rozpoãtu, tak ten se sestavuje stále
stejn˘m zpÛsobem dle stanoven˘ch podmínek.
Kompletní zápis z 6. Veﬁejného zasedání
zastupitelstva obce je k dispozici na internetov˘ch stránkách obce nebo k nahlédnutí na OÚ.

SPORT V OBCI

Obecní nohejbalov˘ turnaj 13. ãervence
Turnaj byl obsazen bûhem nûkolika dní po zveﬁejnûní informace o jeho konání. Zúãastnilo se ho 9 tﬁíãlenn˘ch t˘mu. Zvítûzil t˘m Jarda a spol, na druhém místû se umístili Jelínkovci a tﬁetí místo vybojovala trojice Star‰í páni. Udûleny byly také zvlá‰tní ceny pro nejlep‰ího a nejstar‰ího hráãe, které si odnesli ãlenové vítûzného t˘mu.

Fotbalisté makali na soustﬁedûní v JiÏních âechách
MládeÏ TJ Sokol Prackovice/Dolní Zálezly vstoupila na
konci srpna do nové sezony
2019/2020. Zápasov˘ maratón jsme znovu rozjeli v rámci
dûtí na dvou frontách - o body se perou pod
vedením ãtyﬁ trenérÛ mlad‰í Ïáci a mlad‰í
pﬁípravka. Cel˘ závûr léta byl ale nejen fotbalov˘!
Nejvût‰ím záÏitkem bylo pro na‰e dûti
prázdninové soustﬁedûní v Defurov˘ch LaÏanech na Klatovsku. S ‰estnácti svûﬁenci
jsme vyrazili na t˘den do pﬁírody. Spali jsme
v chatkách, v táboﬁe mezi lesy. Na místû,
kde nebyla ani elektﬁina. Nás, trenéry, po
soustﬁedûní nejvíce pﬁekvapil fakt, Ïe ani
jedno dítû si po cel˘ t˘den nevzpomnûlo na
telefon. KaÏd˘ den byl totiÏ tak pestr˘, Ïe
nepﬁítomnost elektﬁiny nikdo ani neﬁe‰il.
Na denním poﬁádku bylo koupání v nedalekém zatopeném lomu, dûti slaÀovaly ze
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skal, stﬁílely z luku, hledaly poklad ãi zdokonalovaly své dovednosti ve v‰emoÏn˘ch
hrách. Mezitím nechybûly ani v˘lety a samozﬁejmû ani nároãné fotbalové tréninky
vãetnû ranních rozcviãek. Dûti zkrátka nepromrhaly ani hodinu svého ãasu flákáním
a nicnedûláním. DÛkazem budiÏ to, Ïe s odbitím deváté hodiny veãer byl tábor pln˘ spících dûtí.
Na celém soustﬁedûní nás pﬁekvapila
vzornost v‰ech ratolestí. Vyjma men‰ích
problémÛ jsme neﬁe‰ili Ïádnou závaÏnou
patálii. Zde se odrazila na‰e dlouholetá v˘teãná práce spojená s rodiãi, z mlad˘ch
fotbalistÛ a fotbalistek TJ Sokol Prackovice/Dolní Zálezly chceme mít pﬁedev‰ím
slu‰né a sportující dûti. Navíc klub splnil do
puntíku i dal‰í cíl - snaÏit se rodiãe zatûÏovat co nejménû finanãnû. Úãast na soustﬁedûní stála rodiãe velice pﬁijateln˘ch 500
korun.

Po návratu domÛ jsme se hned pustili do
pﬁíprav na novou sezonu. Obû kategorie
hrají zápas kaÏd˘ t˘den, do toho mají v pondûlí a ve stﬁedu na hﬁi‰ti v Prackovicích tréninky. A Ïe pracujeme dobﬁe? Pﬁesvûdãili
jsme se o tom tﬁeba minul˘ t˘den, kdy jsme
za ‰patného poãasí vyhlásili dobrovoln˘ trénink. A pﬁi‰lo tolik dûtí, jako bychom informaci o dobrovolném tréninku ani nedali
vûdût. Pﬁesnû to nás táhne dál!
Co závûrem? Snad uÏ jen jedno. I v mimonáborovém období pﬁijmeme do sv˘ch
ﬁad nové tváﬁe. Dveﬁe má u nás otevﬁené
úplnû kaÏd˘. I ten, kdo do míãe nikdy nekopl. Va‰e dítû si mÛÏe trénink tﬁeba jen vyzkou‰et a pak se rozhodnout. MÛÏe získat
nové kamarády, samostatnost i smysl pro
sport. V pﬁípadû zájmu a pro bliÏ‰í informace staãí kontaktovat trenéra Jaroslava Podaného na ãísle 776 007 511. Tû‰íme se na
vás!
Jan Pechánek

Dne 19. 10. se od 9:00 hodin uskuteãní v Kulturním domû v Dolních Zálezlech turnaj ve
stolním tenisu, kter˘ organizuje TJ Dolní Zálezly.
Pﬁihlásit se mohou v‰ichni, které stolní tenis baví. SoutûÏit se bude v nûkolika kategoriích, registrovaní hráãi samozﬁejmû nebudou zápasit proti pﬁíleÏitostn˘m hráãÛm. Pokud se Vám nebude chtít hrát, mÛÏete pﬁijít fandit. Do
turnaje se pﬁihlaste pﬁedem u Stanislava Krampery pﬁi pravideln˘ch trénincích stolních tenistÛ v KD ve stﬁedu od
16:30 hod. do 18:00 hod., na tel: 603 192 625, nebo e-mailem jaroslav.riha@cz.rheinmetall.com.

Turnaj ve stolním tenisu
Z DùNÍ V OBCI OBRAZEM

Lokální opravy
místních komunikací

Oprava mantinelÛ
a povrchu
multifunkãního hﬁi‰tû

Natírání laviãek
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Z DùNÍ V OBCI OBRAZEM

Oprava lávky
nad nádraÏím

Nové oznaãení
Kulturního domu

V na‰í obci probûhlo oãkování psÛ
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Rekonstrukce
dûtsk˘ch hﬁi‰È

Pﬁívoz Dolní Zálezly-Církvice
Po problémech se zaji‰tûním provozu pﬁívozu pro leto‰ní rok,
které byly zpÛsobeny tím, Ïe dosavadní provozovatel se tûsnû pﬁed
zahájením sezóny rozhodl pﬁívoz dále nezaji‰Èovat, vyjel pﬁívoz na
svou pravidelnou trasu v polovinû ãervence a pﬁeváÏel cestující aÏ
do 21. záﬁí. Kompletní informace o poãtech pﬁevezen˘ch cestujících
a jízdních kol zveﬁejníme v prosincovém zpravodaji. Pokud byste
mûli zájem o v˘let pﬁívozem i mimo sezónu, mÛÏete s pﬁedstihem
kontaktovat pana pﬁevozníka Tﬁe‰Àáka na tel. ãísle 602 495 767
a na lodním v˘letû a jeho podmínkách se s ním domluvit.

Upozornûní k odstranûní a okle‰tûní
stromoví a jin˘ch porostÛ
âEZ Distribuce upozorÀuje vlastníky a uÏivatele pozemkÛ, pﬁes
nûÏ vede nadzemní elektrické vedení distribuãní soustavy provozované spoleãností âEZ Distribuce, a.s. nebo na nûÏ zasahuje
ochranné pásmo, na povinnost odstranûní a okle‰tûní stromoví a jin˘ch porostÛ ohroÏujících bezpeãné a spolehlivé provozování zaﬁízení distribuãní soustavy
ZÁSAH PROVÁDùJTE PRÒBùÎNù V OBDOBÍ VEGETAâNÍHO
KLIDU DLE NÍÎE UVEDENÉHO ROZSAHU Pﬁi práci dodrÏujte
bezpeãné vzdálenosti od vodiãÛ uvedené v âSN EN 50110-1.
K vodiãÛm se nesmí pﬁiblíÏit pod bezpeãnou vzdálenost ani nástroje, ani vûtve dﬁevin pﬁi oﬁezu. Zásah nesmíte provádût v pﬁípadû, Ïe se vûtve stromÛ a jin˘ch porostÛ pﬁed zásahem dot˘kají vedení nebo hrozí pﬁi pádu oﬁezané vûtve stromÛ a jin˘ch porostÛ
dotek s vedením. V pﬁípadû, Ïe zásahem mÛÏe b˘t ohroÏena bezpeãnost osob nebo zaﬁízení distribuãní soustavy, kontaktujte âEZ
na lince 800 850 860.

Jedlé oleje a tuky - kam s nimi?

Povinné ãipování psÛ od ledna 2020
Povinnost opatﬁit psa ãipem ukládá majitelÛm novela veterinárního zákona a souãasnû také naﬁízení EU o neobchodních pﬁesunech
zvíﬁat v zájmovém chovu, a to od 1. ledna 2020. Tûm, kteﬁí toto naﬁízení nesplní, hrozí pokuta aÏ do v˘‰e 20 tisíc Kã. Neoãipovan˘m
psÛm navíc nebude z pohledu zákona uznána platnost oãkování
proti vzteklinû, i kdyÏ zvíﬁe oãkováno bylo a má to ﬁádnû zaznamenané v oãkovacím prÛkaze.
·tûÀata musí b˘t oznaãena mikroãipem nejpozdûji v dobû prvního oãkování proti vzteklinû, tedy nejpozdûji v pÛlroce vûku. Povinnost nechat psa oãipovat se nevztahuje na majitele zvíﬁat s ãiteln˘m
tetováním, které bylo provedeno pﬁed 3. ãervencem 2011.
Kolik stojí ãipování?
Poﬁizovací cena jednoho ãipu se pohybuje mezi 120-450 Kã a závisí na typu ãipu. Co se jeho aplikace t˘ãe, veterinární lékaﬁi si za ni
úãtují 300-550 Kã. Îivotnost ãipÛ se odhaduje na 25 let.

Obec Dolní Zálezly novû nabízí obãanÛm moÏnost, jak se ekologicky zbavit pouÏit˘ch rostlinn˘ch olejÛ z domácností. Nádoba ãerné
barvy se zelen˘m ‰títkem, která je urãena pro
odkládání jedl˘ch olejÛ
a tukÛ z domácností, je
umístûna ve sbûrném
dvoﬁe vedle kontejneru
na textil. Sbûr potravináﬁsk˘ch olejÛ odlehãí zejména kanalizaãní síti,
která je oleji vylit˘mi do
bûÏn˘ch odpadÛ v domácnostech v˘raznû zatûÏována.
Podmínkou sbûru pouÏit˘ch rostlinn˘ch olejÛ je,
aby byly do sbûrné nádoby ukládány v uzavírateln˘ch obalech, napﬁíklad
PET lahvích. Sbûrné nádoby jsou urãeny k ukládání pouÏit˘ch fritovacích
olejÛ a ztuÏen˘ch jedl˘ch tukÛ. V Ïádném pﬁípadû neslouÏí ke sbûru
technick˘ch olejÛ, maziv a kapalin. Interval v˘vozu nádob bude
zatím provádûn dle aktuální potﬁeby.

Spolupráce s organizací âlovûk v tísni - NemÛÏe dluÏit i Va‰e dítû?
V âeské republice ãelí exekucím tisíce
dûtí a mladistv˘ch a dal‰í desetitisíce
dnes jiÏ dospûl˘ch lidí si dluhy pﬁinesly
z dûtství. Nejãastûj‰ím dÛvodem dûtsk˘ch
exekucí je fakt, Ïe jejich rodiãe za dûti neplatili rÛzné poplatky ãi pokuty a nereagovali ani na následné v˘zvy k zaplacení.
Nápravu tohoto neutû‰eného stavu
mohou zajistit dvû právní normy, kter˘mi
se v následujících t˘dnech bude zab˘vat
Poslanecká snûmovna. Jedná se o novelu obãanského zákoníku a pozmûÀovací
návrh insolvenãního zákona.
Jak dûtem vznikají dluhy?
Nejãastûj‰ím dÛvodem dûtsk˘ch exekucí je fakt, Ïe jejich rodiãe za dûti neplatili rÛzné poplatky ãi pokuty a nereagovali
ani na následné v˘zvy k zaplacení (pokud

o nich vûdûli). Postupem ãasu dluÏná ãástka rostla o sankce a nejrÛznûj‰í poplatky, aÏ
se ãasto z banálních ãástek staly dluhy
v ﬁádu desetitisícÛ. Jedná se o dluhy:
• pokuta za jízdu na ãerno
• za nezaplacené poplatky za komunální
odpad (jiÏ zmûnûno zákonem o poplatcích
2015, ale stále je tu ﬁada dûtí, po kter˘ch
se tento dluh exekuãnû vymáhá)
• dluh v knihovnû (sankce za nevrácenou
knihu nebo po‰kozenou apod.),
• faktura za telekomunikaãní sluÏby (smlouva byla uzavﬁena nezletil˘m zastoupen˘m
zákonn˘m zástupcem) apod.
Kdo nese odpovûdnost?
„Problémem je, Ïe podle souãasného
znûní § 31 obãanského zákoníku se má za
to, Ïe kaÏd˘ nezletil˘, kter˘ nenabyl plné

svéprávnosti, je zpÛsobil˘ k právním jednáním co do povahy pﬁimûﬁen˘m rozumové a volní vyspûlosti nezletil˘ch jeho
vûku. Toto pravidlo se uplatÀuje i na zpÛsobilost nezletilého napﬁ. k uzavﬁení pﬁepravní smlouvy. Ve chvíli kdy vznikne nesplacen˘ dluh, Ïalobu vût‰inou, díky formalismu ãeské justice, neprojednává
soudce. A pokud ano, jdou zájmy dítûte
vût‰inou stranou,“ vysvûtluje Daniel HÛle.
Autor: Martin Kovalãík,
mediální koordinátor
Kontakt na dluhové poradce:
Bc. Alan Djuroviã,
mobil: +420 778 442 551,
email: alan.djurovic@clovekvtisni.cz
Bc. Jan Gregor,
mobil: +420 777 367 870,
email: jan.gregor@clovekvtisni.cz
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Kvûtnatá louka
V leto‰ním roce jsme v souladu s doporuãením ministerstva Ïivotního prostﬁedí (kvÛli
velkému suchu) sníÏili na nûkter˘ch místech
ãetnost sekání trávy. Odmûnou byla místa
plná luãního kvítí, ãmelákÛ, mot˘lÛ a dal‰ích
mal˘ch ÏivoãichÛ. ZároveÀ jsme zaloÏili
v centru obce, vedle pomníku malou kvûtnatou louku, která se ukáÏe v celé své kráse
aÏ v dal‰ích letech. Letos zde je‰tû vykvete
svazenka a pﬁí‰tí rok to bude plno rÛzn˘ch
trav a barevného kvítí. Louka rozzáﬁená
kvûty je pro oko urãitû pﬁitaÏlivûj‰í neÏ zelen˘ trávník.

KULTURNÍ A SPOLEâENSKÉ DùNÍ
Ve ãtvrtek 12. záﬁí se ve velkém sále Kulturního domu uskuteãnilo jiÏ 2. Setkání jubilantÛ. Pozvání tentokrát pﬁijalo 8 jubilantÛ s doprovodem. Akci zahájila zástupkynû Sboru pro obãanské záleÏitosti paní Kadleãková velmi pûkn˘m pﬁáním. Poté se
ujala slova paní starostka, popﬁála jubilantÛm hodnû ‰tûstí, pevné zdraví a pﬁedala jim, spolu s místostarostkou, drobn˘ dárek. Program
a zábava byly cel˘ podveãer v rukách Zdenka Lukesleho o obãerstvení se postaraly Ïeny ze Sboru pro obãanské záleÏitosti.

2. Setkání jubilantÛ

První taneãní kurzy v novodobé historii Dolních Zálezel zahájil taneãní mistr Jiﬁí Petr v pátek 13.
záﬁí obligátním a velmi krásn˘m tancem. Byl jím Walz. Dvanáct taneãních párÛ zaplnilo parket
velkého sálu a v‰ichni si první spoleãn˘ veãer uÏili naplno. Na konci celého kurzu je za odmûnu
ãeká „vûneãek“, kam si mohou pozvat pﬁíbuzné, známé nebo své pﬁátele. Mezi taneãníky jsou zastoupeny v‰echny generace od náctilet˘ch po seniory a v‰ichni se vûnují nov˘m taneãním krokÛm se stejn˘m nasazením. Tanec prostû spojuje!

Taneãní kurzy
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Chystané akce:
V¯LET ZA POZNÁNÍM
ÚSTECKÉHO KRAJE
PRO SENIORY
Kdy: 22.10. 2019
Kam: Elektrárna Ledvice-informaãní centrum zamûﬁené na klasickou uhelnou energetiku je tﬁípodlaÏní a vyznaãuje se v˘razn˘m moderním architektonick˘m a v˘tvarn˘m ﬁe‰ením. Styl expozice je akãní, interaktivní, nabízí záÏitkovou formu prezentací
a vyuÏívá vysoce vyspûlé audiovizuální
technologie, napﬁ. 3D zobrazení, virtuální realitu, on-line mûﬁení fotosyntézy Ïivého stromu, detailní popisy technologie nového
uhelného elektrárenského bloku, atd.
V rámci prohlídky je také v˘stup na unikátní
rozhlednu. Díky své poloze mezi âesk˘m
stﬁedohoﬁím a v˘chodním úpatím Kru‰n˘ch
hor nabízí rozhledna jedineãné v˘hledy. Náv‰tûvníkÛm je k dispozici prosklená vyhlídka
s pﬁístupn˘m ochozem ve v˘‰ce 140 metrÛ.
Ocitnete se tak na stﬁe‰e nejvy‰‰í prÛmyslové stavby v âeské republice.
Doprava: Veﬁejnou dopravou - max. cena
pro seniory 65+ 32 Kã, ostatní dospûlí 60 Kã
Máte-li o v˘let zájem, hlaste na paní starostce na OÚ osobnû, telefonicky 725 911
072, nebo e-mailem starosta@dolni-zalezly.cz

■ Pátek 8. 11. Retropárty
■ Sobota 9. 11. Lampionov˘ prÛvod se
stra‰idelnou stezkou
■ Sobota 30. 11. Tradiãní pﬁedvánoãní
dílniãky pro v‰echny generace
■ Nedûle 1. 12. Rozsvícení stromeãku
s ohnivou show, svaﬁáãkem
a klobásami
■ Sobota 7. 12. Mikulá‰ská nadílka
■ âtvrtek 12. 12. Vánoãní pohoda +
3. Setkání jubilantÛ
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Prázdniny jsou za námi
Prázdniny a dovolené jsou za námi a my bychom se do nich rádi,
byÈ jen na pár chvil, zase vrátili. Dûti mûly moÏnost, alespoÀ doufám, více ãasu strávit s maminkou a tatínkem.
UÏívat si krásné chvíle u vody, v lese nebo se obãas tﬁeba i trochu
nudit. Tu obãasnou nudu nejvíce uvítáme my paní uãitelky. Na‰e
mysl si odpoãine a pﬁijde i na vûci, které by nás v tom kaÏdodenním
pracovním shonu nenapadly. BlíÏí se poslední dva t˘dny v srpnu.
Hlavu máme plnou nápadÛ, které chceme s dûtmi zrealizovat. Rodiãe se uÏ nemohou doãkat otevﬁen˘ch dveﬁí ‰kolky a my se tû‰íme
na dûti, které se z prázdnin do ‰koly vracejí je‰tû zasnûné. Nûkdy je
zdobí ,,silniãní“ li‰ej a vût‰ina z nich má opálen˘ nos a vy‰isované
vlásky. A teì si s tím poraìme.
Dlouho jsem se domnívala, Ïe pﬁípravn˘ t˘den (poslední t˘den
v srpnu) je od toho, aby se ve ‰kolce v‰e pûknû nachystalo. Poslední dobou si ale myslím, Ïe slouÏí pﬁedev‰ím jako adaptaãní období pro nás v‰echny ze ‰kolky, pro dûti a jejich rodiãe. Zvykáme si
na ranní vstávání a dal‰í povinnosti s tím spojené. A co nás tedy
ãeká ve ‰kolním roce 2019-2020? To, co jsme plánovali se koneãnû
stane skuteãností. Dûti, ale i rodiãe se mohou tû‰it na tvoﬁení v ke-

ramické dílnû kulturního domu Dolní Zálezly. TamtéÏ také budeme
chodit cviãit a vyuÏívat velkého prostoru na bûhání, kter˘ dûti mají
moc rády. Nejvíce se v‰ak dûti tû‰í na skotaãení v novém hﬁi‰ti ‰kolky a na zimní ‰kolu v pﬁírodû. To v‰e za velké podpory obce.
âekají nás také samé v˘lety, jeden z prvních je v˘let do praÏské
ZOO. Doufám, Ïe i pﬁes nároãné záﬁí, v nás v‰ech co nejdéle, zÛstane záblesk z letní pohody a dokáÏeme se ve sv˘ch voln˘ch chvílích nûkdy i tﬁeba nudit. Nuda je zdravá.
Gabriela Bártová
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