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Slovo starostky obce
Milí ãtenáﬁi, vítám Vás v novém kalendáﬁním
roce, tentokrát s ãíslovkou 2020. Doufám, Ïe
jste proÏili krásné a pohodové svátky, se‰li se
se sv˘mi blízk˘mi a spoleãnû tak vychutnali
klid a pohodu. Vûﬁím, Ïe jste zároveÀ naãerpali nové síly do roku, kter˘ je pﬁed námi.
Velmi mû potû‰ila va‰e úãast na rozsvûcení
vánoãního stromeãku, adventní dílnû, Mikulá‰ské nadílce, Vánoãním posezení i na divadelním pﬁedstavení. Ráda bych zde je‰tû jednou
podûkovala v‰em, kteﬁí se na akcích podíleli. S radostí pozoruji, Ïe
máme u nás stále více „ZálezlákÛ“, kteﬁí nám pomáhají s organizací i technick˘m a personálním zaji‰tûním obecních akcí. Jsem moc

ráda, Ïe nejsme sami ve snaÏení zajistit, aby se nám v na‰í obci spoleãnû dobﬁe Ïilo.
Máme pﬁed sebou nov˘ rok a s ním i mnohé v˘zvy. âeká nás intenzivní práce na územním plánu, pﬁipravujeme opravy komunikací,
musíme zajistit proﬁez stromÛ na celém území obce a rádi bychom
se zúãastnili soutûÏe Vesnice roku 2020. Samozﬁejmû se budeme
vûnovat bûÏn˘m provozním záleÏitostem i péãi o vzhled obce. Co se
t˘ká kulturního, spoleãenského a sportovního dûní, naváÏeme na rok
2019, nûkteré akce zopakujeme, jiné obmûníme a dal‰í pﬁidáme.
První velkou akcí bude masopustní zabíjaãka, kterou plánujeme na
konec února. Sobotu 14. bﬁezna 2020 si zaznamenejte v kalendáﬁi,
jako den, kdy se uskuteãní 8. Obecní ples Dolních Zálezel.
Dovolte mi, milí sousedé, touto cestou vám popﬁát hodnû zdraví,
které je myslím naprosto klíãové pro kvalitní a spokojen˘ Ïivot
a mnoho úspûchÛ ve va‰em soukromém i profesním Ïivotû.
Va‰e starostka Ing. Magda Pej‰ová

INFORMACE Z DùNÍ V OBCI

Rozsvícení Vánoãního stromku
Rozsvûcení Vánoãního stromeãku se
uskuteãnilo v podveãer první adventní nedûle 1. prosince 2019.
V úvodu v‰echny pﬁivítala paní starostka
Magda Pej‰ová a pﬁedala slovo paní ﬁeditelce M· Gabriele Bártové, která uvedla

pásmo mateﬁské ‰koly. Andûlské vystoupení na‰ich nejmen‰ích vneslo v‰echny, kteﬁí
se akce zúãastnili, do vánoãní atmosféry.
KdyÏ pak po malinké pauze vystoupily dûti
se sv˘mi maminkami, tûÏko se pﬁítomní bránili dojetí. Následovala ohnivá show Toma

a Mí‰i, která byla pomyslnou tﬁe‰niãkou na
dortu. V‰echna vystoupení se moc povedla.
A pak jiÏ pﬁi‰lo oãekávané rozsvícení vánoãním stromeãku, coÏ kaÏdému pﬁipomnûlo,
Ïe vánoce se opravdu blíÏí.
Nechybûlo ani obãerstvení v podobû svaﬁeného vína, horkého ãaje a grilovan˘ch klobás.

Mikulá‰ská nadílka s pekelnou atmosférou
V kulturním domû v Dolních Zálezlech se se‰lo 77
dûtí a jejich rodiãÛ na Mikulá‰ské nadílce. V‰echny dûti
byly obdarovány balíãkem a i
kdyÏ nûkteré mûly namále,
Ïádné z nich si ãerti do pekla
neodnesli.
Pﬁísn˘ pﬁístup Mikulá‰e,
laskav˘ andûlÛ a rozvern˘
ãertÛ, nenechal spolu s vytvoﬁenou pekelnou atmosférou nikoho na pochybách,
Ïe zálezel‰tí ãerti jsou opravdoví.

Realizace projektu „ZeleÀ za kulturním domem“

Chceme, aby se nám v na‰í obci pûknû Ïilo. S tím souvisí i revitalizace nehezk˘ch míst. Do jednoho takového projektu úpravy veﬁejného prostranství se pustila paní místostarostka Irena Nûmeãková koncem ﬁíjna loÀského roku. Prostor za kulturním domem osázela dﬁevinami malého vzrÛstu, trvalkami a v‰e obsypala kÛrou pro snaz‰í údrÏbu. Na jaﬁe zde je‰tû pﬁibudou dekorativní kameny a ohraniãení. JiÏ
dnes je ale místo mnohem hezãí neÏ dﬁíve.
INFORMACE O POPLATCÍCH PRO ROK 2020
■ KOMUNÁLNÍ ODPAD
1. popelnice/domácnost/rok - 932 Kã, kaÏdá dal‰í 1832 Kã
Samostatnû Ïijící senioﬁi nad 70. let - 466 Kã/1.popelnice/rok,
kaÏdá dal‰í 1832 Kã/popelnice/rok
Rekreaãní objekty - 500 Kã/rekreaãní objekt/rok
Poplatky se hradí na Obecním úﬁadû od 15. ledna do 28.února
2020
■ POPLATKY ZA PSY
1. Pes - 100 Kã/rok, 2. pes - 200 Kã/rok, kaÏd˘ dal‰í 300 Kã/rok
Senioﬁi star‰í 65 let - 1. pes - 50 Kã/rok, 2. pes - 100 Kã/rok,
kaÏd˘ dal‰í 150 Kã/rok
Poplatky se hradí od 15. ledna do 31. bﬁezna 2020,
popﬁ. do 15. dnÛ ode dne vzniku povinnosti
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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■ SMS INFO
Pﬁipravili jsme pro Vás novinku-zasílání informací formou SMS.
Informace napﬁíklad o plánovaném pﬁeru‰ení dodávky energií
a vody, o zmûnách svozu odpadu, ordinaãních hodin paní doktorky,
dopravních omezeních, ãi zprávy o spoleãenském dûní v obci, mÛÏete mít po ruce ve svém mobilním telefonu. K odbûru se mÛÏete
pﬁihlásit na obecním úﬁadû vyplnûním souhlasu se zpracováním
osobních údajÛ.
Zprávy o dûní v obci Vám následnû budou chodit zdarma formou
SMS na Vá‰ mobilní telefon.
Formuláﬁe budou k dispozici také v knihobudce, staãí si je tam vyzvednout, vyplnit a donést na OÚ, nebo je u vchodu OÚ vhodit do
schránky. Informaãní systém bude plnû spu‰tûn v prÛbûhu mûsíce
bﬁezna 2020.

Uklízejte, prosím, po svém psovi
Pes pﬁiná‰í nejen radost a uÏitek, ale i ﬁadu nepﬁíjemností.
Velmi diskutovan˘m problémem je uklízení exkrementÛ. Ani
na‰í obci se tento problém nevyh˘bá. Psí exkrementy na ulicích
a v trávû nás v‰echny obtûÏují,
bez ohledu na to, zda jsme nebo
nejsme majiteli psa. V poslední
dobû se tento problém v Zálezlech zintenzivnil natolik, Ïe nás

psí exkrementy nutí témûﬁ
ke slalomové exhibici.
V prosinci 2019 jsme pﬁijali
novou obecnû závaznou
vyhlá‰ku t˘kající se poplatkÛ za psy. PﬁestoÏe má
obec s úklidem po pejscích
a jejich neukáznûn˘ch páníãcích velké náklady, rozhodli jsme se i pro leto‰ní
rok poplatky za psy nezvy-

‰ovat. Pokud se ale chování majitelÛ psÛ
nezmûní, bude tento stav dlouhodobû neudrÏiteln˘. ZároveÀ bychom chtûli upozornit,
Ïe placení poplatku neosvobozuje od základní povinnosti uklidit po svém psu.
Zamysleli jsme se nad tím, jak majitelÛm
pejskÛ pomoci s úklidem exkrementÛ a rozhodli jsme se, Ïe kaÏd˘ majitel psa dostane
pﬁi zaplacení poplatku sadu pytlíkÛ a zároveÀ, Ïe po obci rozmístíme 5 popelnic pouze
na psí exkrementy. Vûﬁíme, Ïe se situace
s psími v˘kaly na ulicích zlep‰í natolik, Ïe
nebudeme muset v pﬁí‰tím roce poplatky za
psy zvy‰ovat.

Vánoãní turnaj dûtí
Ve stﬁedu 11. prosince 2019 zorganizoval oddíl stolního tenisu
Vánoãní turnaj pro dûti. Zúãastnilo se ho 8 dûtí. Hrálo se systémem
kaÏd˘ s kaÏd˘m. Absolutní vítûzkou se stala Kristina Kramperová.

Zlatou medaili a drobn˘ dárek ale vybojovaly v‰echny dûti, a rozhodnû si je za své v˘kony zaslouÏily, bylo totiÏ znát, Ïe cel˘ rok pilnû
trénovaly.
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P¤EHLED AKCÍ V ROCE 2019
1. 1. - Novoroãní ohÀostroj
Rok 2019 jsme zahájili tradiãním novoroãním ohÀostrojem

19. 2. - 1. trénink stolních tenistÛ
po kolaudaci KD
V na‰em novém kulturním domû na‰el dÛstojné zázemí oddíl stolních tenistÛ TJ Dolní
Zálezly, kter˘ hraje krajskou soutûÏ. ZároveÀ stolní tenisté obnovili dûtsk˘ oddíl pro
zálezelské dûti.

23. 3. - 7. obecní ples
Obnovili jsme tradici obecních plesÛ. Ná‰
nov˘ kulturní dÛm nám poskytuje zázemí
pro v‰echny kulturní a spoleãenské akce.
Dle kladn˘ch ohlasÛ mûl ples úspûch. Tû‰íme se na Vás na 8. Obecním plese 14.3.
2020.

13. 4. - Divadelní pﬁedstavení
„Procesnû nepﬁijatelné“ divadelního
spolku The Spis
První divadelní pﬁedstavení v na‰em kulturním domû. Netradiãní pojetí v podání teplického amatérského divadelního souboru

ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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25. 4. - 1. setkání jubilantÛ
Novû jsme zaloÏili tradici spoleãného setkávání s na‰imi obãany, kteﬁí oslavují v˘znamné Ïivotní jubileum. Veãer s programem,
drobn˘m obãerstvením a hudbou pro na‰e
seniory se vydaﬁil.

13. 7. - 1. obecní nohejbalov˘ turnaj
Skvûlé sportovní v˘kony, v˘borná nálada
a hodnotné ceny pro vítûze ozdobily 1.
obecní nohejbalov˘ turnaj. Pro velk˘ ohlas
11.7 2020 zorganizujeme 2. roãník.

30. 4. - Pálení ãarodûjnic
Tradiãní pálení ãarodûjnic. V roce 2019 poprvé v kost˘mech a se soutûÏemi pro dûti
o ceny. Grilované klobásky vonûly ‰iroko,
daleko. Buﬁty a limonáda pro dûti byly
zdarma.

12. 9. - 2. setkání jubilantÛ
Druhé setkání s na‰imi seniory, kteﬁí oslavili
svá Ïivotní jubilea. Dobrá nálada, obãerstvení s drobn˘mi dárky pro oslavence. Na‰im
seniorÛm patﬁil i taneãní parket.

31. 5. - Retropárty
Taneãní zábava ve stylu 80. let. Vyprodan˘
kulturní dÛm. Skoro v‰ichni zúãastnûní v dobovém obleãení. Byli jste skvûlí.

8. 6. - Den obce
Tradiãní oslava pro na‰e nejmen‰í. Kolotoãe, atrakce, soutûÏe pro dûti o spousta
sladkostí. Ukázky hasiãské techniky. Je
hezké vidût tolik dûtsk˘ch úsmûvÛ.

13. 9. - Zahájení taneãních kurzÛ
První roãník taneãních kurzÛ pﬁilákal 15 taneãních párÛ, které v 10 lekcích zasvûtil do
základÛ spoleãenského tance taneãní mistr
Jiﬁí Petr s partnerkou

7. 10. - Slavnostní otevﬁení nového
dûtského hﬁi‰tû
Podaﬁilo se nám získat dotaci na rekonstrukci obou na‰ich dûtsk˘ch hﬁi‰È. Nové
herní prvky si uÏ uÏívají na‰i nejmen‰í.

19. 10. - Turnaj ve stolním tenise
Oddíl stolního tenisu TJ Dolní Zálezly uspoﬁádal otevﬁen˘ turnaj pro na‰e obãany. K vidûní byly skvûlé sportovní v˘kony. Zahrál si
kaÏd˘, kdo dorazil.

22. 10. - V˘let pro seniory elektrárna
Ledvice
Pozvali jsme na‰e seniory na v˘let do Elektrárny Ledvice, kde se nachází nejvy‰‰í prÛmyslová budova v âR. Na její stﬁe‰e je nejvy‰‰í rozhledna v âechách. V˘hled byl nádhern˘.

8. 11. - Retropárty 2
Pro velk˘ úspûch kvûtnové Retropárty jsme
si návrat do 80. let v listopadu zopakovali.
A co nás ãeká letos? Nechte se pﬁekvapit.

9. 11. - Stra‰ideln˘ lampionov˘ prÛvod
Pro na‰e nejmen‰í jsme pﬁipravili Stra‰ideln˘ prÛvod. Asi ani netu‰ili kolik stra‰idel
v Zálezlech bydlí. Letos se k nim asi pﬁidají
dal‰í ....

10. 11. - Keramické odpoledne
Pro potﬁeby na‰í ‰kolky jsme zakoupili keramickou pec. V rámci Keramického odpoledne si práci z hlínou a vypalování keramiky
mohli vyzkou‰et v‰ichni, kteﬁí pﬁi‰li.

1. 12. - Rozsvícení vánoãního stromeãku
Rozhodli jsme se oslavit zaãátek Adventu
spoleãnû s Vámi. První rozsvûcení vánoãního stromeãku bylo velmi milé sousedské
setkání provonûné vÛní svaﬁeného vína.

6. 11. - Autobusov˘ v˘let do Litvínova
Uspoﬁádali jsme v˘let historick˘m autobusem do Litvínova na v˘stavu plnou fantazie
„Imaginárium Bratﬁí FormanÛ“. V˘let byl pro
na‰e obãany zdarma.

7. 12. - Mikulá‰ská nadílka
Letos nás poprvé ãerti na‰li v kulturním
domû. Chvílemi to vypadalo, Ïe to jejich
peklo je pﬁímo u nás v Zálezlech

23. 11. - Vûneãek taneãních KurzÛ
Po deseti lekcích taneãních kurzÛ se v‰ichni
úãastníci pochlubili taneãním umûním sv˘m
blízk˘m na tradiãním Vûneãku.

30. 11. - Adventní dílna
Jak si vyzdobit svÛj domov v dobû adventu?
Inspiraci jste mohli získat a ozdoby vyrobit
na Adventní dílnû. Atmosféra byla velmi pﬁíjemná a v˘robky krásné. Letos si to urãitû
zopakujeme.

11. 12. - Dûtsk˘ vánoãní turnaj ve
stolním tenise
Turnaj pro na‰e nejmen‰í stolní tenisty se
nesl v atmosféﬁe sportovního zápolení. Na‰i
nejmen‰í bojovali s obrovsk˘m nasazením.

12. 12. - 3. setkání jubilantÛ a vánoãní
posezení
Pﬁedvánoãní setkání s na‰imi oslavenci.
Opût nechybûlo dobré jídlo, skvûlá nálada
a drobné dárky.

13. 12. - Divadelní pﬁedstavení zvyk
je zvyk
Druhé divadelní pﬁedstavení, opût v podání
divadelního spolku The Spis, nám ukázalo,
Ïe Vánoce a „Zlaté prasátko“ je jiÏ za dveﬁmi ...
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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12. 2. - Obnova oznaãení ulic
Obnovili jsme oznaãení názvÛ na‰ich ulic

âINNOST V OBCI
20. 1. - Nov˘ kotel ve ‰kolce
Poﬁídili jsme nov˘ plynov˘ kotel pro M·.

2. 4. - Knihobudka
Ze zru‰ené telefonní budky jsme pro Vás vyrobilyi Knihobudku, ve které najdete knihy
k volnému pÛjãení. Hezké ãtení.

14. 5. - ·kolka v pﬁírodû Harrachov
Podpoﬁili jsme v˘jezd na‰ich dûtí na ·kolku
v pﬁírodû do Harrachova. Dûti si pobyt na
horách velmi uÏily.

15. 5. - Osázení dﬁevûn˘ch kvûtináãÛ
u infotabulí.
U infotabulí v lesoparku jsme osadili a osázeli dﬁevûné kvûtináãe trvalkami. Dûkujeme
paní Svobodové!

22. 1. - Nové webové stránky obce
Spustili jsme pro vás nové webové stránky
obce, na kter˘ch naleznete v‰echny dÛleÏité informace z chodu obce.

1. 2. - Nová opona a závûsy v KD
V rámci dovybavení na‰eho nového kulturního domu jsme poﬁídily oponu a závûsy.

9. 2. - Odstranûní vrakÛ aut
z Moravanské ulice
Po zdlouhav˘ch jednáních se podaﬁilo zajistit odtaÏení odstaven˘ch vrakÛ aut, které
nûkolik let pﬁekáÏely v Moravanské ulici

ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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19. 4. - Kvûtnatá louka
ZaloÏili jsme Kvûtnatou louku u kulturního
domu. Barevné kvûty okrá‰lí stﬁed na‰í
obce.

1. 5. - Zahájení sbûru hliníkov˘ch
nápojov˘ch obalÛ
Novû mÛÏete odevzdat hliníkové obaly od
nápojÛ v na‰em sbûrném dvoﬁe. Hliník je
kvalitní druhotná surovina a do odpadkÛ nepatﬁí.

18. 6. - Oprava ostûní a povrchu
multifunkãního hﬁi‰tû
Zajistili jsme vyãi‰tûní povrchu. Zahájili jsme
opravu ostûní multifunkãního hﬁi‰tû. Oprava
bude pokraãovat i v roce 2020.

19. 6. - Oprava místních komunikací DláÏdûná, Na Vyhlídce, U Trati
I v roce 2019 jsme opravili dal‰í ãást na‰ich komunikací, aby Va‰i „plechoví mazlíãci“ netrpûli.

20. 6. - Oprava pﬁístupové komunikace
k chatové oblasti na Horkách
Probûhla oprava asfaltového povrchu pﬁístupové komunikace v zahrádkáﬁské kolonii
Na Horkách.

26. 6. - ÚdrÏba po‰kozen˘ch stromÛ
lesopark u ãerpací stanice
V minulém roce jsme zahájili údrÏbu pﬁestárl˘ch stromÛ v lesoparku u autobusové
zastávky. V leto‰ním roce budeme pokraãovat v nutn˘ch zásazích k zabezpeãení bezpeãnosti chodcÛ

1.7. - Zahájení sbûru pouÏit˘ch
jedl˘ch olejÛ
Jako pﬁíspûvek k ochranû Ïivotního prostﬁedí jsme novû zahájili sbûr pouÏit˘ch jedl˘ch
olejÛ. Odevzdávat je mÛÏete ve sbûrném
dvoﬁe.

10. 7.- Oprava lávky pﬁístavního mÛstku
Vymûnili jsme prkna na lávce pﬁístavního
mÛstku

11. 7. - Oprava schodi‰tû v DláÏdûné ulici
Zrealizovali jsme opravu betonového schodi‰tû v DláÏdûné ulici

12. 7. - Odstranûní spadlého stromu
Kaolinka
Ve spolupráci s jednotkou hasiãÛ z Prackovic jsme odstranili popadané stromy na
stezce k Moravanskému vodopádu, které
nevydrÏely nápor vûtru pﬁi bouﬁce

17. 7. - Oprava nátûrÛ laviãek
Obnovili jsme nátûr na laviãkách

20. 7. - zaji‰tûní zahájení provozu
pﬁívozu DZ-Církvice
Podaﬁilo se nám najít nového provozovatele pﬁívozu a zajistit tak provoz pﬁívozu Dolní
Zálezly - Církvice. V roce 2020 bude pﬁívoz
opût v provozu.

26. 7. - Oznaãení kulturního domu
Ná‰ Kulturní dÛm má nové oznaãení ...

24. 8. Ve spolupráci SÎDC oprava lávky
Ve spolupráci se SÎDC probûhla rekonstrukce lávky pro pû‰í na na‰em nádraÏí.

Záﬁí rekonstrukce dûtského hﬁi‰tû
Získali jsme dotaci na rekonstrukci dûtského
hﬁi‰tû u kurtÛ. Hﬁi‰tû je zcela nové s nov˘mi
hracími prvky a nov˘m oplocením. AÈ dobﬁe
slouÏí na‰im nejmen‰ím

Záﬁí rekonstrukce dûtského hﬁi‰tû
‰kolka
V rámci dotace jsme zrekonstruovali i dûtské hﬁi‰tû u mateﬁské ‰kolky. Na‰i „‰koláci“
si nové hﬁi‰tû náramnû uÏívají.

ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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7.10. - Obnova vodorovného dopravního
znaãení
V rámci zv˘‰ení bezpeãnosti jsme obnovili
vodorovné dopravní znaãení vãetnû pﬁechodu pro chodce v ulici Rudé armády

20. 10. - Úprava prostranství u KD
Pokraãujeme ve zvelebování veﬁejn˘ch prostranství. Vybudovali jsme novou okrasnou
zeleÀ u kulturního domu

3. 11. - Havarijní proﬁezání stromÛ
na Horkách
Ve spolupráci s hasiãi z Prackovic jsme provedli havarijní proﬁez stromÛ v ulici Na horkách, aby vûtve nezasahovaly do elektrického vedení

INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Dne 9. prosince 2019 se konalo 7. veﬁejné zasedání Zastupitelstva obce Dolní
Zálezly, kterého se zúãastnili v‰ichni zastupitelé a 6 obãanÛ.
Rozpoãtové opatﬁení ã. 5/2019
K návrhu rozpoãtového opatﬁení nemûl
nikdo ze zastupitelÛ pﬁipomínky a jednomyslnû jej schválili. Dále zastupitelé jednohlasnû schválili povûﬁení paní starostky a paní
místostarostky, aby v pﬁípadû potﬁeby v období od 10. 12. 2019 do 31. 12. 2019 zpracovaly rozpoãtové opatﬁení ã. 6/2019 v maximální v˘‰i 100.000,— Kã a informovaly
o nûm zastupitele na prvním jednání zastupitelstva v roce 2020.
Návrh stﬁednûdobého v˘hledu rozpoãtu
obce Dolní Zálezly a M· Dolní Zálezly pro
rok 2021-22
Nikdo ze zastupitelÛ nemûl k návrhÛm
stﬁednûdob˘ch v˘hledÛ Ïádné pﬁipomínky.
Oba dokumenty byly zastupitelstvem jednohlasnû schváleny.
Návrh rozpoãtu obce Dolní Zálezly a M·
Dolní Zálezly na rok 2020
Paní starostka informovala, Ïe byl návrh
rozpoãtu obce zveﬁejnûn v souladu se zákonem a zároveÀ byl pﬁedán zastupitelÛm
s dostateãn˘m ãasov˘m pﬁedstihem. Na základû zveﬁejnûní na úﬁední desce nedostala
obec Ïádnou písemnou pﬁipomínku od obãanÛ. Paní starostka vyzvala zastupitele
i pﬁítomné obãany, zda mají ke zveﬁejnûnému návrhu pﬁipomínky. V rámci diskuse
o návrhu rozpoãtu byl ﬁe‰en zpÛsob jeho vyvû‰ení a zastupitelé se dohodli, Ïe napﬁí‰tû
bude na úﬁední desce zveﬁejnûn spoleãnû
s rozpisem po jednotliv˘ch poloÏkách. Dále
se ﬁe‰ila poloÏka 350 000 Kã na v˘mûnu
obecního osobního automobilu, kdy paní
starostka navrhla v˘mûnu souãasného
osobního vozu Dacie Logan a jako dÛvod
uvedla jeho stáﬁí 11 let a ‰patn˘ technick˘
stav. Dále navrhla nákup tzv. roãního vozu
od oficiálního prodejce, ideálnû ·kody Fabia
(pﬁed nákupem bude proveden prÛzkum
trhu). Zásadnû proti se postavil pan zastupitel Such˘. Uvedl, Ïe Dacie není ve ‰patném
stavu, protoÏe by potom nepro‰la technickou kontrolou a také, Ïe vozidlo Fabia je
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malé auto, do kterého se nic nevejde. Neví,
zda s automatikou ãi bez automatiky, nebo
zda se bude paní starostka uãit ﬁadit a ani
od koho. Zásadnû s nákupem nového vozu
nesouhlasí, protoÏe paní starostka nemusí
za 3 roky na obci sedût. Paní starostka
uvedla, Ïe se v souãasném vozidle necítí
bezpeãnû, vozidlo bude tedy stát na dvoﬁe
a nebude se vyuÏívat. Zastupitelé byli dále
informováni, Ïe na vozidlo Dacie Logan byl
zpracován znaleck˘ posudek, ve kterém je
uvedeno, Ïe na vozidle byla v minulosti provedena na nûkolika místech oprava karoserie v dÛsledku dopravních nehod, je patrné
po‰kození prahu karoserie, kdy hrozí fatální
po‰kození tohoto dílu, rovnûÏ jsou patrná
i dal‰í drobná po‰kození diskÛ a kol. Nikdo
z pﬁítomn˘ch obãanÛ ani zastupitelÛ k návrhu rozpoãtu nemûl Ïádné dal‰í pﬁipomínky.
Pro schválení rozpoãtu hlasovalo 6 zastupitelÛ, jeden (pan zastupitel Such˘) byl proti.

kaÏdou dal‰í. Pro samostatnû Ïijící seniory
bude i nadále platit 50 % zv˘hodnûní. Dále
bylo odsouhlaseno zv˘‰ení za odvoz a likvidaci odpadÛ z rekreaãních objektÛ na
500 Kã vãetnû DPH za rekreaãní objekt.

Návrh rozpoãtu byl pﬁijat v závazn˘ch ukazatelích, a to ve v˘‰i
celkové pﬁíjmy 8 437 600,- Kã
celkové v˘daje:7 983 322,- Kã
Financování: 454 278,- Kã
Dále zastupitelé bez pﬁipomínek a jednomyslnû schválili rozpoãet M· Dolní Zálezly
s pﬁíspûvkem od obce ve v˘‰i 320 000 Kã.

Îádost M· o finanãní podporu realizace
‰koly v pﬁírodû
Zastupitelé schválili pﬁíspûvek na realizaci ‰kolky v pﬁírodû v Harrachovû leden 2020
s podmínkou, Ïe se ‰kolky v pﬁírodû zúãastní více neÏ 10 dûtí z Dolních Zálezel, uhrazeny budou náklady s dopravou a polovina
pobytu za dûti s trval˘m bydli‰tûm v Dolních
Zálezlech.

Obecnû závazné vyhlá‰ky-místní poplatky
Na základû zmûny zákona o místních poplatcích byly novelizovány Obecnû závazné
vyhlá‰ky o místním poplatku ze psÛ a obecnû závazná vyhlá‰ka o místním poplatku za
uÏívání veﬁejného prostranství, u obou zÛstala v˘‰e poplatkÛ ve stejné v˘‰i jako doposud.
Nová cena za odvoz komunálního odpadu
z domácností a rekreaãních objektÛ
Pro rok 2020 zv˘‰ila spoleãnost AVE
cenu za odvoz odpadu ze souãasn˘ch 1
768 Kã s DPH/popelnice/rok na 1 832
s DPH/popelnice/rok. Pro domácnosti to
znamená nav˘‰ení ceny. Obec v roce 2019
pﬁispûla domácnostem na odvoz odpadu
cca 176 800 Kã. V roce 2020 poãítá s pﬁíspûvkem 900 Kã na 1. popelnici na jednu domácnost, coÏ je cca 180 000 Kã. Zastupitelé jednohlasnû odsouhlasili cenu za odvoz
odpadu 932 Kã/1. Popelnici a 1832 Kã za

Prodej náhrobku
Zastupitelé jednohlasnû odsouhlasili prodej náhrobku ã. 78 na pozemku p. ã. 238 k.
ú Dolní Zálezly jedinému zájemci.
Zﬁízení smlouvy o smlouvû budoucí na
zﬁízení sluÏebnosti „REKO MS Dolní Zálezly-Kvûtinová“
V Kvûtinové ulici se chystá rekonstrukce
vodovodu a kanalizace, k tomu se pﬁidává
je‰tû rekonstrukce plynovodu. Akce by mûla
probûhnout v letních mûsících 2020. Momentálnû probíhá jednání o cenû za zﬁízení
sluÏebnosti.

RÛzné
Byla schválena odmûna paní ﬁeditelce M·
(není hrazena z rozpoãtu obce). Paní starostka informovala o provozu pﬁívozu, o inventurách, o schválení stﬁednûdobého v˘hledu a rozpoãtu mikroregionu Milada,
o prÛbûhu a v˘sledcích finanãního auditu,
o protihlukové stûnû u hlavní silnice a o poÏadavku na opravu plotu nad nádraÏím na
SÎDC. Dále sdûlila informace o uzavﬁení
obecního úﬁadu a sbûrného dvora bûhem
Vánoc a o uzavﬁení poboãky âeské po‰ty
dne 31.12.2019. Také pﬁipomnûla, Ïe se
15.12. 2019 mûní jízdní ﬁády vlakÛ i autobusÛ. V‰echny pﬁítomné pozvala na Vánoãní
posezení s jubilanty, divadelní pﬁedstavení
Zvyk je zvyk a novoroãní ohÀostroj. Dále
probûhla diskuse.
Úplné znûní zápisu z jednání zastupitelstva je k dispozici na webov˘ch stránkách obce, nebo k nahlédnutí na OÚ.

Spolupráce s organizací „âlovûk v tísni“
Jak zjistím, kde dluÏím?
V praxi se dost ãasto stává, Ïe mají lidé
zájem ﬁe‰it své dluhy, ale nemají témûﬁ
Ïádné informace o sv˘ch závazcích. Pﬁitom
vûdût, kolik dohromady dluÏím, komu dluÏím
a o jak˘ typ závazkÛ se jedná, jsou velmi dÛleÏité informace, bez kter˘ch nelze urãit,
jaké je ideální ﬁe‰ení dané situace. V tomto
ãlánku se dozvíte, jak v˘‰e uvedené informace získat.
První krok je v˘pis z centrální evidence
exekucí (CEE), kter˘ vám ukáÏe, kolik je
proti vám aktuálnû vedeno exekucí. Z v˘pisu lze tedy vyãíst poãet aktuálnû bûÏících
exekucí, spisové znaãky exekucí a dnes uÏ
i jméno a kontakt na pﬁíslu‰ného exekutora,
kter˘ má danou exekuci na starost. Je tedy
poté na vás exekutory telefonicky, emailem
ãi korespondenãnû kontaktovat a získat potﬁebné informace. Je také dobré zjistit, co je
v dané exekuci exekuãním titulem. V˘pis
z CEE lze udûlat na po‰tû ãi obecním úﬁadû,
zkrátka tam, kde je sluÏba CZECHPOINT.
Jako druh˘ krok doporuãujeme zaÏádat si
na pﬁíslu‰ném okresním soudû dle trvalého
bydli‰tû o tzv. lustraci ﬁízení. V této lustraci
naleznete záznamy ve‰ker˘ch ﬁízení, které
byly vedeny vÛãi va‰í osobû u pﬁíslu‰ného

soudu a hlavnû zde najdete dluhy, které
je‰tû nejsou v exekuci. Najdete zde dluhy,
u kter˘ch byl vydán exekuãní titul (rozsudek,
platební rozkaz) anebo dluhy, které vûﬁitel
teprve zaÏaloval nebo byl podán návrh na
vydání platebního rozkazu. Pokud jste se
v minulosti ãasto stûhovali, tak Ïádejte
o lustraci v‰ude, kde jste mûli trvalé bydli‰tû, vÏdy tedy u pﬁíslu‰ného okresního
soudu.
Tﬁetím krokem je v˘pis z registru SOLUS.
Do registru SOLUS se zpravidla dostanete
po neuhrazení tﬁí po sobû jdoucích splátek
(u telekomunikaãních operátorÛ pﬁi prodlení
trvajícím minimálnû tﬁi mûsíce od data splatnosti faktury). V˘jimky tvoﬁí zaãátek smluvního vztahu, kde lze dluÏníka zaﬁadit do registrÛ SOLUS jiÏ po dvou neuhrazen˘ch
splátkách, a na konci smluvního vztahu, kdy
je dlouhodobû neuhrazena jedna poslední
splátka. Klienta spoleãnost zaﬁazuje také

v pﬁípadû, kdy pro neplacení do‰lo k zesplatnûní úvûru nebo odstoupení od smlouvy.
Dal‰í krok je zamyslet se, kde jste v minulosti uzavírali smlouvy apod. KaÏdá domnûnka stojí za ovûﬁení, staãí zvednout telefon a zeptat se v dané instituci, zdali u nich
nemáte nûjak˘ dluh. Doporuãujeme prohledat skﬁínû a ‰uplíky, zdali tam neleÏí nûjaká
smlouva, upomínka ãi exekuãní pﬁíkaz, kter˘
by vás navedl. NezapomeÀte, Ïe dluhy
mÛÏou vznikat i u tûchto institucí: zdravotní
poji‰Èovna, magistrát mûsta (obecní úﬁad),
finanãní úﬁad, okresní správa soc. zabezpeãení, dopravní podnik, âeská televize, dodavatelé plynu a elektﬁiny, mobilní operátoﬁi.
Doporuãujeme si v‰e zaznamenávat napﬁíklad do tabulky, abyste mûli pﬁehled sv˘ch
závazkÛ vÏdy po ruce.
V pﬁípadû potﬁeby nás mÛÏete kontaktovat na telefonním ãísle +420 778 442 551 ãi
na webu www.jakprezitdluhy.cz

Kulturní pas EUROREGIONU ELBE/LABE
Euroregion Elbe/Labe pﬁipravil pro ãeské
náv‰tûvníky moÏnost získat slevy na vstup
do více jak 50 vybran˘ch sask˘ch kulturních
institucí díky Kulturnímu pasu Euroregion
Elbe/Labe. Nejvût‰ím lákadlem jsou tradiãnû umûlecké sbírky v DráÏìanech nebo
pevnost Königstein. Kulturní pas Euroregionu Elbe/Labe stojí 30 Kã umoÏÀuje vlastníkÛm po pﬁedloÏení aÏ 50 % slevu ze vstupného. Zájemci si mohou pas zakoupit napﬁíklad v informaãním centru v Ústí nad Labem
(Palác Zdar Mírové námûstí).
Pﬁíklady institucí poskytujících slevy:
Galerie star˘ch mistrÛ a Galerie nov˘ch
mistrÛ v DráÏìanech
Muzeum umûní na zámku v Pilnitz*
Mûstské muzeum DráÏìany
Dopravní muzeum v DráÏìanech
Vojensko-historické muzeum
Pevnost DráÏìany
Barokní zámek Moritzburg
Muzeum Karla Maye Radebeul
Pevnost Königstein
Zámek Weesenstein
Hrad Stolpen
Skalní jevi‰tû Rathenn
Botanická zahrada Bad Schandau
Informaãní stﬁedisko Národního parku
Saské ·v˘carsko Bad Schandau
Museum Olbernhau
a dal‰í
BliÏ‰í info na
www.euroregion-elbe-labe.eu

Barokní zámek Moritzburg

Hrad Stolpen
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY

●

9 / 2020

Fotbalisté uÏ vyhlíÏejí jarní ãást sezony
Fotbalová sezona 2019/2020 se nachází
pﬁesnû ve své polovinû. Do roãníku jsme v
Prackovicích znovu nastoupili se dvûma
mládeÏnick˘mi kategoriemi, které tradiãnû
doplnila stará garda a hlavní t˘m dospûl˘ch.
A stejnû jako v sezonách pﬁedchozích, i na
podzim jsme na v‰ech frontách makali, dﬁeli
a bojovali o body.
V rámci mládeÏe jsme do nové sezony
vstupovali posilnûní o t˘denní zku‰enost z
letního soustﬁedûní. Mlad‰í Ïáci i mlad‰í pﬁípravka hrála pod hlaviãkou TJ Sokol Prackovice/Dolní Zálezly v okresním pﬁeboru Litomûﬁicka, na obou t˘mech bylo vidût dal‰í
velké zlep‰ení. PﬁestoÏe nám v˘hry nepﬁib˘valy do tabulky kaÏd˘ t˘den, ãasto se proti
nám zapotily i nadûje z klubÛ, které disponují mládeÏnick˘m fotbalem desítky let.
Nutno ov‰em podotknout, Ïe prvotním cílem
mal˘ch prackovick˘ch fotbalistÛ pod vedením ãtyﬁ trenérÛ není za kaÏdou cenu vyhrávat, ale sportovat, nauãit se b˘t slu‰n˘ a samostatn˘, umût si najít kamaráda, respektovat dospûlého a v neposlední ﬁadû i soupeﬁe.
Mlad‰í Ïáci navíc po podzimu absolvovali

je‰tû tﬁi turnaje, jeden v Ne‰tûmicích, druh˘
ve Strupãicích a tﬁetí v Krupce. Hlavnû na
prvních dvou jsme pﬁedvádûli parádní v˘kony, porazili jsme tﬁeba Velké Bﬁezno, Svádov, Bílinu i Chuderov, a navrch uhráli remízy s Ne‰tûmicemi ãi s Brnou.
Co se t˘ãe zbyl˘ch dvou t˘mÛ, hlavní
muÏstvo po jarním sestupu do IV. tﬁídy ukázalo, Ïe se v nejniÏ‰í okresní soutûÏi nehodlá ohﬁát dlouho. Deseti v˘hrami z deseti zápasÛ jsme se sami pasovali do role jasného
adepta na rychl˘ návrat do vy‰‰í soutûÏe,
coÏ budeme chtít potvrdit uÏ na jaﬁe. Za
‰atnu áãka mohu ﬁíct, Ïe na postup myslíme
v‰ichni, ov‰em moc dobﬁe víme, Ïe jsme
zatím jen v polovinû cesty a Ïe nás po zimní
pﬁestávce ãeká mnohem tûÏ‰í boj, na kter˘
se musíme poﬁádnû pﬁipravit.
Stará garda, kterou hrají fotbalisté nad 35
let, se ve sv˘ch zápasech také neztratila.
Její zápasy uÏ ov‰em nejsou Ïádnou nelítostnou ﬁeÏbou, jak tomu ãasto b˘vá u At˘mu. Starou gardu provází láska k fotbalu a
pohoda hráãÛ, kteﬁí si jdou jednou za t˘den
zakopat. Páteãní zápasy „star˘ch pánÛ“
jsou zkrátka takovou první vla‰tovkou fotba-

lového víkendu, kter˘ pro ná‰ klub bûhem
sezony následuje.
Nyní je zimní pﬁestávka. Zdaleka to ale
neznamená klid v na‰em klubu. Právû naopak - teì je ten správn˘ ãas na práci mimo
trávník. Nové klubové zázemí pro‰lo dal‰í
malou úpravou vnitﬁku, ãekají nás i úpravy
venkovní. Novinkou jsou také sportovní teplákové soupravy, které uÏ si na‰e dûti vyzkou‰ely a které dostanou od klubu zdarma.
Trenéry mládeÏe navíc ãeká spoleãné naplánování pﬁípravy, trénovat budeme i v Dolních Zálezlech.
Pokud i vy doma uvaÏujete nad tím, Ïe
byste chtûli dát své dítû na fotbal, na‰e nadûje mezi sebe rády pﬁijmou nové kamarády. Va‰e dítû si mÛÏe tﬁeba jen zkusit jeden
trénink a pak se rozhodnout, zda je pro nûj
fotbal tou správnou volbou. V‰e u nás ale
zdaleka není jen o kopání do míãe. Prim
hrají také obratnost, tvoﬁivost, atletické
prvky a hlavnû pﬁirozen˘ vztah ke sportu.
Není nic jednodu‰‰ího, neÏ b˘t jedním z
nás! Podrobnûj‰í informace získáte u trenéra Jaroslava Podaného na telefonním ãísle
776 007 511. S pozdravem, Jan Pechánek

V Dolních Zálezlech se uskuteãnil turnaj ve stolním tenise
Patnáct pﬁíznivcÛ stolního tenisu, z toho jedna Ïena, dorazilo
v sobotu 19. ﬁíjna 2019 do kulturního domu, aby se zde utkali v ping
pongu. Poﬁadatelé z TJ Dolní Zálezly kromû registrovan˘ch hráãÛ
pﬁivítali také nad‰ence, kteﬁí se
stolnímu tenisu vûnují rekreaãnû.
Úãastníci byli rozdûleni do dvou
skupin. V první skupinû soupeﬁili
registrovaní, ve druhé skupinû neregistrovaní hráãi.
Z vítûzství v první skupinû se radoval P. Pavlík, druhou pﬁíãku obsadil D. Defl, tﬁetí skonãil S. Krampera. Druhou skupinu vyhrál
T. Zíka, druhé místo obsadil
R. Kluj pﬁed tﬁetím J. Francem.
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VáÏení rodiãe a obãané Dolních Zálezel
Poprvé spoleãnû s nûkter˘mi z Vás jsme
se potkali na rozsvícení vánoãního stromeãku v na‰í obci Dolní Zálezly. Nejen pro nás
paní uãitelky, ale i pro dûti z mateﬁské ‰koly
to byla premiéra vystupovat pﬁed tak velk˘m publikem a co teprve pro jejich maminky, které byly plné obav, aby nûco nepokazily. V‰e dopadlo na jedniãku a zaslouÏí si
touto cestou, je‰tû jednou velké podûkování. Také vûﬁím, Ïe to nebylo poslední na‰e
spoleãné vystoupení a stane se tradicí Dolních Zálezel.

Pokraãováním pﬁedvánoãních oslav adventu vyvrcholilo vánoãní besídkou v mateﬁské ‰kole nejen pro rodiãe. Dûti vystupovaly
s programem pln˘m písní, básní a taneãkem. Pﬁiznám se, Ïe jsme mûli trochu
obavy, jak to celé dopadne, protoÏe skloubit
vûkové sloÏení dûtí dva a pÛl roku a sedm
let není vÛbec jednoduché. Dûti byly víc neÏ
úÏasné a dÛkazem toho v‰eho byly slziãky
jejich publika.
Do nového roku jsme vstoupili s v˘jezdem
na ‰kolu v pﬁírodû, tradiãnû do Harrachova.

Dûti si uÏily spousty sportovních aktivit na
snûhu, ale i ve ‰kolní tûlocviãnû. Dûti si uÏily
sníh a nûkdo se nauãil i lyÏovat. Velké podûkování patﬁí panu Brichtovi, kter˘ zajistil
pro dûti lyÏaﬁské vybavení, a hlavnû jsme
vyuÏili jeho instruktorsk˘ch zku‰eností. Moc
dûkujeme paní starostce a obci, která ‰kolu
v pﬁírodû z velké ãásti financovala.
Vûﬁím, Ïe i v roce 2020 bude tak skvûlá
spolupráce mezi obcí, M· a rodiãi jako doposud.
Bc.Bártová Gabriela, ﬁeditelka M·
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