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Slovo starostky
Skonãil rok 2020, kter˘ zhodnotím jednodu‰e tak, Ïe byl jin˘. Byl
jin˘ pro nás pro v‰echny bez rozdílu a nûjak˘m zpÛsobem poznamenal Ïivot kaÏdého z nás. Nûkoho se události loÀského roku dotkly bohuÏel zdravotnû, jiného pracovnû, kaÏdopádnû v‰ech s notnou dávkou emocí. Poãáteãní velké nasazení, kdy jsme vûﬁili, Ïe to
brzy pﬁejde, vystﬁídaly na podzim pocity strachu a beznadûje, Ïe na
konci tohoto tunelu není vidût svûtlo. Zmûnil se ná‰ Ïivotní rytmus
a kvalita Ïivota dostala nové rozmûry, coÏ více ãi ménû ovlivnilo nás
v‰echny a ovlivÀuje dodnes. Museli jsme si zvyknout, Ïe slova koronavirus ãi covid sly‰íme ze v‰ech stran v rÛzn˘ch souvislostech
od rána do veãera.
Opatﬁení související se ‰íﬁením nemoci ovlivnila i komunitní Ïivot
u nás v obci. Cel˘ advent byl odli‰n˘ od zaÏit˘ch zvyklostí. Mrzí mû,
Ïe jsme se nemohli sejít pﬁi rozsvícení stromeãku, vyrobit si nûco na
adventní dílnû, nebo spoleãnû pﬁivítat nov˘ rok Novoroãním ohÀostrojem. Jsem ale moc ráda, Ïe pﬁesto v‰echno bylo sváteãnû vyzdobeno nejen centrum obce, ale i domy a zahrady a za to patﬁí mé
podûkování Vám v‰em. Vûﬁím, Ïe jste si uÏili v rodinném kruhu sváteãní atmosféru a nenechali si svátky niãím pokazit.
Nyní stojíme na prahu roku 2021 a vyhlíÏíme, jak˘ ten nov˘ rok
bude. S urãitostí víme, Ïe v na‰í obci nás ãeká dost práce. Podali
jsme Ïádosti o dotace na rekonstrukci stﬁechy a teras M·, v˘mûnu
povrchu antukového hﬁi‰tû a také na zkvalitnûní veﬁejného osvûtlení. Pokud se podaﬁí dotace získat, pﬁibude nám víceménû bezúdrÏ-

bové hﬁi‰tû, které budou moct vyuÏívat v‰ichni obãané. Budou vymûnûna svítidla veﬁejného osvûtlení za úsporná ledková, ãímÏ
u‰etﬁíme aÏ 60 % finanãních prostﬁedkÛ vynakládan˘ch na spotﬁebu el. energie pro veﬁejné osvûtlení. Rekonstrukce stﬁechy M· probûhne bez ohledu na to, zda dotaãní podporu získáme. Vzhledem
k tomu, Ïe jsme si v loÀském roce schválili zadání územního plánu,
budeme na nûm i v tomto roce intenzivnû pracovat. Se stejn˘m nasazením pokraãuje také akce roz‰íﬁení silnice na Moravany. Loni se
nám podaﬁilo pﬁevést na obec v‰echny potﬁebné pozemky, zajistili
jsme projekt a Ïádost o vyjmutí z pozemkového fondu. V leto‰ním
roce nás ãeká stavební ﬁízení a také musíme vytipovat zdroje, ze
kter˘ch bude moÏné akci financovat. Na co nesmím zapomenout je
zmûna zákona o odpadech, která byla pﬁijata na konci roku 2020
a znamená mnoho úprav v odpadovém hospodáﬁství, a hlavnû postupné zásadní zvy‰ování cen za skládkování smûsného odpadu.
V kontextu daÀov˘ch zmûn, nejisté ekonomické situace, balancování stﬁední podnikatelské vrstvy na hranici pﬁeÏití, ãeká obce sníÏení pﬁíjmÛ se sdílen˘ch daní, a i s tím se budeme muset poprat.
Jak to bude se spoleãensk˘mi akcemi si netroufám v tuto chvíli odhadnout, ale urãitû se nevzdáváme a jiÏ teì pﬁipravujeme Vepﬁové
hody tak, aby byla dodrÏena ve‰kerá opatﬁení a zaji‰tûna bezpeãnost nás v‰ech.
Na závûr bych chtûla podûkovat v‰em, kteﬁí se spoleãnû
s námi snaÏí dûlat z na‰í obce co nejlep‰í místo pro Ïivot, a za
sebe i vedení obce Vám popﬁát pﬁedev‰ím hodnû zdraví a co nejpﬁíjemnûj‰í prÛbûh roku 2021.
Va‰e starostka Ing. Magda Pej‰ová, MPA

Pﬁehled ãinností a akcí obce v roce 2020
1.1. Novoroãní ohÀostroj. Rok 2020 jsme
zahájili tradiãním ohÀostrojem.

20. 1. Odstranûní star˘ch dﬁevin na hﬁbitovû.

21. 2. V˘mûna dopravních znaãek. Instalovali jsme nové dopravní znaãky v ulicích
Rudé armády, Národní fronty a U Trati.
Staré znaãky jiÏ z dÛvodu vybledlosti barev
neplnily svou funkci

13. 2. - Oprava zábradlí Na Vyhlídce.

25. 2. Kaãírek na dûtském hﬁi‰ti. Pro vût‰í
pohodlí a ménû bláta na botách dûtí jsme
okolí herních prvkÛ na dûtském hﬁi‰ti vysypali kaãírkem.

16. 2. Propad a následná oprava chodníku v ulici U Trati.

5. - 18. 1. Úprava dﬁevin v lesoparku. Byly
odstranûny suché a také nízko rostoucí
vûtve, u kter˘ch hrozilo, Ïe by se o nû mohl
nûkdo zranit.
29. 2. Vepﬁové hody. Poslední, ale velmi
vydaﬁená spoleãenská akce pﬁed pﬁíchodem koronavirové krize
17. 2. Zabezpeãení de‰Èov˘ch svodÛ Kulturní dÛm. Zabezpeãili jsme zaústûní de‰Èov˘ch svodÛ u KD.

6. 3. - Kreativní tvoﬁení. Keramické odpoledne, které uspoﬁádal t˘m na‰í M·

19. 1. ·kolka v pﬁírodû Harrachov. Obec
finanãnû podpoﬁila v˘jezd dûtí z na‰í mateﬁské ‰kolky na ·kolku v pﬁírodû do Harrachova.
17. 2. Oprava de‰Èové vpusti Moravanská.
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5. - 8. 3. Odstranûní nebezpeãn˘ch stromÛ v Kvûtinové ulici. Po pádu jednoho ze
stromÛ ze soukromého pozemku na silnici, jsme proﬁezali v‰echny suché stromy
z tohoto pozemku, u kter˘ch hrozil pád na
silnici.

18. 3. ·ití rou‰ek pro seniory. Jarní nasazení v boji s koronavirem bylo neskuteãné,
je‰tû jednou moc dûkujeme v‰em Ïenám,
které se podílely na ‰ití rou‰ek na‰im seniorÛm.

31. 5. Odstranûní vûtví u vjezdu do obce.
Proﬁezali jsme vûtve komplikující prÛjezd
obcí autobusÛm

2. 6. Nesekáme, krmíme hmyz. Na nûkter˘ch veﬁejn˘ch místech jsme z dÛvodu
sucha omezili seãení. Odmûnou bylo rozkvetlé luãní kvítí s bzuãícím hmyzem, kter˘ na
takov˘ch místech hledá své útoãi‰tû.
13. 3. Odstranûní nebezpeãn˘ch stromÛ
stﬁed obce. Nechali jsme zpracovat bezpeãnostní posudek na vzrostlé stromy na
pozemcích v centru obce. Dendrolog oznaãil 2 stromy za majetek ohroÏující a dva stromy v lesoparku v havarijním stavu za zdraví
lidí ohroÏující. V‰echny ãtyﬁi stromy byly odbornou firmou pokáceny.

15. 5. 2020. Úprava zelenû u pomníku.

30. 5. - 30. 9. Pﬁívoz. Pﬁívoz byl v roce 2020
v provozu od zaãátku ãervna do konce záﬁí

6. 6. SYPCO CUP. Pod taktovkou Jirky Sypeckého se v ãervnu uskuteãnil tradiãní
v˘let na kolech

14. 3. Zru‰en˘ ples obce. Kompletnû pﬁipraven˘ ples byl zru‰en tﬁi dny pﬁed jeho konáním kvÛli opatﬁením souvisejícím s ‰íﬁením nemoci covid-19, moc nás to mrzelo.
10. 6. V˘mûna lamp veﬁejného osvûtlení
v ulici Stupkova louka
30. 5. Balónkov˘ den. Trochu netradiãnû
jsme oslavili s dûtmi jejich svátek. Dûti si
mohly najít svÛj balónkov˘ dárek a potkat pﬁi
tom pohádkové bytosti
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25. 6. Rozlouãení s pﬁed‰koláky.-Díky rozvolnûní opatﬁení proti ‰íﬁení koronaviru jsme
se mohli na kaÏdoroãní zahradní slavnosti
rozlouãit s pﬁed‰koláky.

31. 7. Letní kino. První letní promítání u nás
v Dolních Zálezlech

28. 8. Letní kino. Poãasí nám nepﬁálo,
proto jsme promítání letního kina pﬁesunuli
do KD

2. 9. Nov˘ stÛl na stolní tenis. Nechali
jsme zrenovovat betonov˘ stÛl na stolní
tenis.
30. 6. Harrachov ·kolka v pﬁírodû. Dûtem
z na‰í M· zaãaly prázdniny t˘denním v˘letem do Harrachova. Mûly se parádnû, protoÏe se o nû staral ná‰ t˘m M·, a to se v‰ím
v‰udy, vãetnû vaﬁení.

2. 8. Pﬁívalov˘ dé‰È. Vlivem silné de‰Èové
prÛtrÏe do‰lo k zahlcení kanalizace a zaplavení ãerpací stanice kanalizace v ulici Rudé
armády.

26. âervenec-srpen. Opravy nátûrÛ laviãek, zábradlí V ãervenci a srpnu jsme zamûstnali nûkolik studentek a studentÛ.
V‰ichni byli pracovití a dost nám pomohli
s údrÏbou obce.

2. 7. 2020 Rekonstrukce podlah Mateﬁská
‰kola.
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12. 9. Den obce. KvÛli vládním opatﬁením
se DEN OBCE konal v netradiãním záﬁiovém termínu. Pro dûti byla pﬁipravena ﬁada
atrakcí, soutûÏí o sladkosti i o hezké ceny.
Za dûtmi pﬁijeli piráti a spoustu krásn˘ch
postaviãek pro dûti vykouzlila Balónková
Eviãka
16. 8. Ucpan˘ propustek. Pﬁi pﬁívalov˘ch
de‰tích do‰lo k zanesení a ucpání propustku
pod komunikací v ulici Na Vyhlídce naplaven˘m dﬁevem a bahnem. Propustek byl vyãi‰tûn a zprÛchodnûn, aby vody z pﬁívalov˘ch de‰ÈÛ mohly volnû odtékat.

21. 8. Letní kino. LETNÍ ZÁBAVU jsme se
kvÛli nevelkému zájmu rozhodli zru‰it, místo
ní probûhlo dal‰í letní promítání s nezapomenutelnou atmosférou

16. 9. Oprava stﬁechy M·. Byla provedena
oprava zatékání stﬁechy. Vzhledem ke stavu
krytiny, jsme podali Ïádost o dotaci na její
celkovou rekonstrukci.

19. 9. Nohejbalov˘ turnaj. 2. roãník turnaje
byl sice trochu ovlivnûn zhor‰ující se epidemickou situací, pﬁesto se ho zúãastnilo 10
druÏstev s velk˘m nasazením.

25. 10 Propadlá vpusÈ Národní fronty.
SnaÏíme se ‰etﬁit finanãní prostﬁedky a ﬁadu
oprav a ãinností si provádíme vlastními silami.

3. 10. Divadelní pouÈ. Pod ‰ir˘m nebem se
pﬁedstavil CIRKUS NOSTALGIE se svou
‰ou podivuhodn˘ch bytostí, studio DAMÚZA s pﬁedstavením Honza pták, na lodi
Marie ãetl z kníÏky drÏitel Ceny Thálie 2020
Jakub Gottwald a veãer se promítal film
Baron Prá‰il.

9.11. V˘mûna vedení âEZ Moravská
ulice. Spoleãnost âEZ Distribuce a.s provedla v˘mûnu vedení elektrického vedení
v ulici Moravanská, kolem hﬁbitova, smûrem
ke Stupkovû louce. Kompletní oprava povrchÛ bude provedena v jarních mûsících.

29. 11. Zahájení adventu, rozsvícení
stromku a betlém. Nemohli jsme zahájit
Advent spoleãnû slavnostním rozsvûcením
vánoãního stromeãku. Stromeãek jsme pﬁesto rozsvítili první adventní nedûli a pﬁipravili pﬁekvapení v podobû betlému, na kterém
se finanãnû podílela spoleãnost SVS a. s.

4. 12. Mikulá‰ská v M·. KdyÏ to jinak
ne‰lo, ãerti s Mikulá‰em dorazili alespoÀ do
M·. ProtoÏe máme jen hodné dûti, ãerti nakonec zÛstali na zahradû.

24. 10. Po‰kozen˘ strom u ohni‰tû. Pﬁi
prÛbûÏné kontrole dﬁevin jsme narazili na
zlomen˘ kmen v centru obce. Provedli jsme
zdravotní proﬁez.

25. 10. Stra‰ideln˘ les. Vzhledem k omezením pohybu a shromaÏìování nebylo
moÏné uspoﬁádat stra‰idelnou stezku s lampionov˘m prÛvodem, proto jsme alespoÀ
stra‰idelnû vyzdobili centrum obce

14. 11. Zamûﬁení ‰kolky pro Ïádost o dotaci na rekonstrukci stﬁechy a teras. Abychom nemuseli tolik zatíÏit rozpoãet obce,
zpracovávali jsme podklady pro Ïádost
o získání dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj âR. Vzhledem k velmi komplikovanému tvaru stﬁechy jsme nafotili stﬁechu pomocí dronu, abychom mohli pﬁesnû zpracovat v˘kaz v˘mûr a ostatní podklady.

15. 11. Kontrola stavu stromu dronem

17. 12. Popﬁáli jsme na‰im jubilantÛm.
Epidemická situace nám neumoÏnila uspoﬁádat setkání jubilantÛ, proto jsme v‰em
oslavencÛm, kteﬁí v roce 2020 oslavili 70,
75, 80, 85 a více let pogratulovali osobnû
a pﬁedali jim drobnou pozornost.
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
12. VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
DOLNÍ ZÁLEZLY
12. veﬁejné zasedání zastupitelstva se
uskuteãnilo 16. prosince 2020 a zúãastnilo
se ho v‰ech 7 zastupitelÛ. Po formálních
úvodních náleÏitostech pﬁe‰li zastupitelé
k projednání jednotliv˘ch bodÛ.
1. Rozpoãtové opatﬁení ã. 4/2020
Opatﬁení zahrnuje pouze pﬁesuny z jednotliv˘ch poloÏek na jiné tak, aby to odpovídalo skuteãnému stavu. K bodu nemûl nikdo
pﬁipomínky a rozpoãtové opatﬁení bylo jednomyslnû schváleno.
Paní starostka dále poÏádala zastupitele
o moÏnost provést v pﬁípadû potﬁeby rozpoãtovou zmûnu do konce roku 2020 spoleãnû
s paní místostarostkou. Navrhla stejnû jako
v loÀském roce umoÏnit starostce a místostarostce udûlat rozpoãtové opatﬁení ã. 5
v maximální v˘‰i 100 000 Kã, které bude zastupitelstvu pﬁedloÏeno pﬁi nejbliÏ‰ím jednání zastupitelstva v roce 2021. K tomuto bodu
také nemûl nikdo pﬁipomínky a bylo jednomyslnû schváleno.
2. Návrh stﬁednûdobého v˘hledu rozpoãtu obce na období 2022-2023
Paní starostka uvedla, Ïe návrh stﬁednûdobého v˘hledu, jak byl zveﬁejnûn na úﬁedních deskách, nereflektuje predikované sníÏení pﬁíjmÛ do rozpoãtÛ obcí, a proto navrhuje úpravu v podobû sníÏení pﬁíjmÛ na 7
510 000 Kã v roce 2022 a 7 610 000 v roce
2023 s v˘daji 8 010 000 Kã v roce 2022 a 8
110 000 Kã v roce 2023, po oba dva roky
poãítá v˘hled se splátkou úvûru ve v˘‰i 1
006 000 Kã. V následujících letech tedy rozpoãtov˘ v˘hled poãítá se schodkem a financováním z pﬁebytkÛ hospodaﬁení
z pﬁedchozích let. Úkolem pro zastupitelstvo pro rok 2021 bude hledat moÏnosti,
jak sníÏit bûÏné v˘daje, kde u‰etﬁit a sníÏit
tak zásah do rezerv. K bodu nemûl nikdo
pﬁipomínky, stﬁednûdob˘ v˘hled byl schválen v‰emi zastupiteli.
3. Návrh rozpoãtu obce pro rok 2021
Návrh rozpoãtu obce Dolní Zálezly byl
zveﬁejnûn v souladu se zákonem a zároveÀ
byl pﬁedán zastupitelÛm s dostateãn˘m ãasov˘m pﬁedstihem. Obec nedostala k návrhu rozpoãtu Ïádné písemné pﬁipomínky.
Návrh rozpoãtu poãítá se sníÏením pﬁíjmÛ
z RUD. ZároveÀ odráÏí nutné v˘daje do
opravy stﬁechy a teras v M·, do oprav VO,
do územního plánu, ãi nav˘‰ení v˘dajÛ za
odpadové hospodáﬁství. Proto byl rozpoãet
navrÏen jako schodkov˘. Paní starostka vyzvala zastupitele k diskusi. V rámci diskuse
uvedl pan zastupitel Such˘, Ïe nesouhlasí
s tím, aby byly v rozpoãtu plánované tak vysoké v˘daje na studenou vodu. Paní starostka uvedla, Ïe v˘daje na vodu vycházejí
z nastaven˘ch záloh od spoleãnosti SâVK.
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Podle pana zastupitele Suchého by mûly b˘t
zálohy sníÏeny, protoÏe tak velká spotﬁeba
vody je nereálná. Paní starostka uvedla, Ïe
zálohy jsou nastaveny dle spotﬁeby. Zastupitelé diskutovali o tom, Ïe je tﬁeba zjistit dÛvody velké spotﬁeby. Spotﬁeba bude sledována mûsíãnû a v pﬁípadû konání akcí v KD,
také pﬁed a po akci. Pan zastupitel Hetto
dále vznesl dotaz na pﬁíjmy z RUD, kde
je‰tû není stále jasné, jaké vlastnû budou,
protoÏe nebyl schválen ani státní rozpoãet
a ani daÀov˘ balíãek (senát vrátil snûmovnû
se zmûnami). Paní starostka uvedla, Ïe navrhovan˘ rozpoãet obce poãítá spí‰e s hor‰í
variantou a niÏ‰ími pﬁíjmy. Paní místostarostka k tomu zareagovala, Ïe pokud bychom ãekali na státní rozpoãet, rozpoãet
obce neschválili, hospodaﬁili bychom v rozpoãtovém provizoriu. Tento postup by mohl
komplikovat pﬁípadné investice obce v zaãátku rozpoãtového roku, ãímÏ by mohly b˘t
ohroÏeny dlouhodobé projekty a pﬁípadné
ãerpání dotací. Návrh rozpoãtu byl schválen
6 zastupiteli, jeden se hlasování zdrÏel (pan
Miroslav Such˘). V rámci bodu schvalování
rozpoãtu obce byl jednohlasnû odsouhlasen
pﬁíspûvek M· ve v˘‰i 320 000 Kã/rok 2021
a také rozpoãet M· pro rok 2021.
4. 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 - multifunkãní hﬁi‰tû
Paní starostka informovala zastupitele, Ïe
Ministerstvo pro místní rozvoj âR vyhlásilo
v rámci dotací pro podporu venkova dotaãní
v˘zvu pro Podporu budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpoãinku. Podpora je
80 % uznateln˘ch nákladÛ - podíl obce je
tedy 20 %. V rámci této podpory je moÏné
realizovat projekt v˘mûny povrchu tenisového hﬁi‰tû, které je dnes antukové a klade vysoké nároky na jarní pﬁípravu a kaÏdodenní
péãi. SníÏila by se tím jednak spotﬁeba vody,
ale bylo by moÏné hﬁi‰tû vyuÏívat i pro jiné
sporty, neÏ pro tenis. ZároveÀ by hﬁi‰tû
s nov˘m povrchem mohla vyuÏívat tenisová
‰koliãka. Nov˘ povrch by bylo moÏné vyuÏívat s minimální péãí celoroãnû. Pﬁedpokládané náklady na rekonstrukci hﬁi‰tû jsou
1500 000 Kã vãetnû DPH. Podíl obce tedy
cca 300 tis. Kã. K bodu nemûl nikdo Ïádné
pﬁipomínky a Ïádost o dotaci na v˘mûnu povrchu hﬁi‰tû byla jednomyslnû schválena.
5. Podání Ïádosti o poskytnutí dotace
z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotaãní titul
117D8210E - Rekonstrukce a pﬁestavba veﬁejn˘ch budov - oprava stﬁechy
a teras M·
Paní starostka informovala o vyhlá‰ené
dotaãní v˘zvû Ministerstva pro místní rozvoj
âR Rekonstrukce a pﬁestavba veﬁejn˘ch
budov. Vzhledem k tomu, Ïe je stﬁecha M·
ve velmi ‰patném stavu a rozpadají se tera-

sy, do objektu zatéká, je tento dotaãní titul
pﬁíleÏitostí, jak opravu budovy M· financovat. Podíl je stejnû jako u hﬁi‰tû 80 % MMR
a 20 % obec uznateln˘ch nákladÛ. Byl zpracován rozpoãet s v˘kazem v˘mûr, podle kterého se pﬁedpokládá v˘‰e nákladÛ cca 1
600 000 Kã, tedy podíl obce cca 320 tis. Kã.
V rámci diskuse popsal zastupitel Zdenûk
Pej‰a, jaké práce rozpoãet zahrnuje. Zastupitelé se dále dohodli, Ïe v pﬁípadû, Ïe obec
dotaci nezíská, vrátí se zastupitelé k projektu a budou hledat jiné cesty, jak ho financovat, pﬁípadnû ﬁe‰it jeho rozsah. Îádost o dotaci na rekonstrukci stﬁech a teras byla jednohlasnû schválena v‰emi zastupiteli.
6. Nová cena za odvoz komunálního odpadu z domácností a rekreaãních objektÛ
Spoleãnost AVE je jedinou spoleãností,
která je schopná vyváÏet odpad z domácností v na‰í obci, máme s touto spoleãností
smlouvu, na jejímÏ základû provádí odvoz.
Vzhledem ke zv˘‰ení vstupních nákladÛ této
spoleãnosti, obdrÏela obec v listopadu návrh
dodatku smlouvy, kter˘ zvy‰uje ceny za
odvoz odpadu. BohuÏel aÏ zaãátkem prosince byl schválen nov˘ zákon o odpadech,
kter˘ v˘raznû zvy‰uje poplatek za skládkování. Z tohoto dÛvodu nás spoleãnost AVE
upozornila, Ïe její návrh cen z listopadu neplatí a nové ceny nám dá k dispozici aÏ
bûhem ledna 2021. ProtoÏe v dobû jednání
zastupitelstva nebyla známa cena za svoz
a likvidaci odpadÛ, dohodli se zastupitelé, Ïe
v˘‰e poplatku pro obãany bude stanovena
aÏ na základû cen svozové spoleãnosti.
7. Schválení Zadání Územního plánu
Dolní Zálezly
V roce 2017 schválilo zastupitelstvo obce
poﬁízení územního plánu a jmenovalo zastupitelem pro poﬁízení Územního plánu pana
Martina Vojtí‰ka. V roce 2019 byla uzavﬁena
smlouva s Mgr. Jindﬁichem Felcmanem, Ph.
D., osobou kvalifikovanou pro územní plánovací ãinnost, ãímÏ si obec zajistila kvalifikaãní poÏadavky. Smluvní poﬁizovatel zpracoval bûhem ãervna aÏ ãervence 2020
návrh zadání ÚP Dolní Zálezly. Dne 10. 8.
2020 probûhlo pracovní jednání se ãleny Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, na kterém
byl návrh zadání konzultován. Bûhem srpna
byly smluvním poﬁizovatelem dokonãeny
úpravy zadání. Následnû v prÛbûhu záﬁíﬁíjna bylo zadání projednáno s dotãen˘mi orgány, sousedními obcemi a veﬁejností. Z tohoto projednání vze‰ly pouze formální úpravy zadání, bez vlivu na jeho vûcn˘ obsah.
V˘sledn˘ návrh zadání ÚP Dolní Zálezly byl
pﬁedloÏen zastupitelstvu ke schválení.
K bodu nebyly Ïádné pﬁipomínky a Návrh
zadání Územního plánu Dolní Zálezly byl
schválen v‰emi zastupiteli.
8. RÛzné
a) Îádost paní ﬁeditelky M· o finanãní
podporu realizace ‰koly v pﬁírodû

Zastupitelstvo obce schválilo úhradu ãásti
nákladÛ spojen˘ch s v˘jezdem na ·vP M·
v roce 2021, a to dopravu v plné v˘‰i a dále
1/2 nákladÛ na pobyt dûtí s trval˘m bydli‰tûm

k) 1. 1. 2021 od 18:00 se uskuteãní ohÀostroj. Prosíme o dodrÏování odstupÛ a zakrytí d˘chacích cest (Epidemická situace bohuÏel neumoÏnila pﬁivítání roku 2021 ohÀostrojem, Novoroãní ohÀostroj byl zru‰en)

b) Odmûna paní ﬁeditelce M·
Zastupitelstvo obce schválilo odmûnu
paní ﬁeditelce mateﬁské ‰koly, která není
hrazena z rozpoãtu obce.

9. Diskuse
V rámci diskuse byla ﬁe‰ena stavba âEZu
v Moravanské ulici a v ulici Stupkova louka,
um˘vání krytÛ VO a ãi‰tûní uliãních vpustí
v Kvûtinové ulici.
Na závûr paní starostka podûkovala zastupitelÛm za jejich celoroãní práci, pﬁedala jim
kníÏku Ústecko z nebe a popﬁála v‰em veselé vánoãní svátky a klidn˘ nov˘ rok 2021

c) Informace o provedení inventur majetku obce
Paní starostka informovala zastupitelstvo,
Ïe uloÏila provedení inventury do 31. 1.
2021 ledna a jmenovala inventarizaãní komisi ve sloÏení:
pﬁedseda: Ing. Irena Nûmeãková, ãlenové
komise Pavla Straková, Blanka PapeÏová
d) Dílãí pﬁezkoumání hospodaﬁení obce
Dolní Zálezly
Paní starostka informovala, Ïe pﬁezkoumání hospodaﬁení probûhlo externû a krajsk˘ úﬁad neshledal Ïádná pochybení.
e) Kontroly finanãního a kontrolního v˘boru
Finanãní i kontrolní v˘bory provedly kontroly za první pololetí. Kontrolní v˘bor provedl kontrolu plnûní usnesení-bez v˘hrad. Finanãní v˘bor se zamûﬁil na faktury za první
pololetí a kromû drobn˘ch formálních pﬁipomínek nebyla shledána Ïádná pochybení.
f) Porucha VO Národní fronty a DláÏdûná
V prosinci do‰lo k poru‰e veﬁejného
osvûtlení v ulicích DláÏdûná, Národní fronty.
Problém byl bohuÏel v pﬁívodním kabelu,
kter˘ vedl pﬁes soukromé pozemky. Závada
byla odstranûna a nefunkãní kabel v zemi
odpojen.
g) Îádost o VO v zahrádkáﬁské kolonii na
Horkách
Paní starostka informovala zastupitele, Ïe
obyvatelé zahrádkáﬁské kolonie Na Horkách
poÏádali obec o instalaci VO kolem ulice Na
Horkách, od památného dubu k odboãce do
kolonie. Vzhledem k tomu, Ïe se jedná o pomûrnû zásadní investici do oblasti, která je
i v návrhu nového územního plánu koncipována jako místo pro rekreaci dohodli se zastupitelé, Ïe Ïádosti za souãasn˘ch podmínek nemohou vyhovût.
h) Stav obecních úãtÛ
k 15. 12. 2020 - BÚ - 10 948 501,59 úãet
âNB 1 239 000 Kã celkem 12 187 501 Kã
k 9. 12. 2019 - âNB - 1 550 937,73 BÚ
9 369 251,51 celkem 10 920 189,2 Kã
k 9. 12. 2018 - âNB - 824 739,53 BÚ
9 102 492,58, celkem 9 927 232,11 Kã
i) Úﬁední hodiny bûhem vánoãních svátkÛ
Obecní úﬁad bude uzavﬁen od 23. prosince 2020 do 3. ledna 2020.
j) Provozní doba sbûrného dvoru
stﬁeda 23. 12. 2020 - uzavﬁen, sobota
26. 12. 2020 svátek - uzavﬁen,
stﬁeda 30. 12. 2020 otevﬁen 15:0017:00, sobota 2. 12. 2020 otevﬁen od 8:30
-10:00

13. VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
DOLNÍ ZÁLEZLY
13. veﬁejné zasedání zastupitelstva se
uskuteãnilo v pondûlí 1. února 2021 a zúãastnilo se ho 6 zastupitelÛ, 1 se omluvil (
pan Miroslav Such˘), a 1 zástupce z ﬁad obãanÛ. Po formálních úvodních náleÏitostech
pﬁe‰li zastupitelé k projednání jednotliv˘ch
bodÛ.
1. Nová cena za odvoz komunálního odpadu z domácností a rekreaãních objektÛ
Paní starostka uvedla, Ïe se vzhledem ke
zmûnû zákona o odpadech aÏ ke konci loÀského roku, dohodlo v prosinci zastupitelstvo, Ïe ceny za odvoz a likvidaci smûsného
komunálního budou pro obyvatele stanoveny aÏ po doruãení cen od spoleãnosti AVE.
Spoleãnost AVE zaslala návrh nov˘ch cen.
Na základû tohoto návrhu byly stanoveny
a zastupiteli jednohlasnû schváleny nové
poplatky pro obãany.
1. popelnice 1170 Kã/rok ( obec pﬁispûje
896 Kã), u seniorÛ nad 70. let Ïijících samostatnû cena 1. popelnice 585 Kã (obec pﬁispûje 1481 Kã). 2. a dal‰í popelnice 2066
Kã, odpady pro rekreanty zÛstávají na 500
Kã/nemovitost/rok.
2. Schválení Programu rozvoje obce
Dolní Zálezly na období 2021-2027
Paní starostka uvedla, Ïe se 1. záﬁí 2020
se‰la poprvé pracovní skupina pro tvorbu
Programu rozvoje obce, sloÏená nejen ze
zastupitelÛ, ale také zástupcÛ obãanÛ. Na
základû této schÛzky byla provedena anal˘za a v‰em byla zaslána k pﬁipomínkování.
Následnû byla vypracována strategie, kterou opût v‰ichni ãlenové pracovní skupiny
dostali k pﬁipomínkování. V˘sledkem je
nov˘ Program rozvoje obce s tûmito stûÏejními cíli
1. Zkvalitnûní dopravní infrastruktury prostﬁednictvím oprav, rekonstrukcí a následné údrÏby pﬁíslu‰n˘ch komunikací a silnic
2. Investice do zlep‰ení veﬁejné infrastruktury obce
3. Prevence pﬁed povodnûmi
4. Rozvoj veﬁejné infrastruktury cestovního
ruchu
5. Péãe o drobné kulturní památky v obci
6. Podpora v sociální oblasti, podnikání
a sluÏeb

7. Zkvalitnûní sportovního zázemí a k tomu
doprovodné sportovní infrastruktury
v obci
8. Rozvoj spolkÛ a neziskov˘ch organizací
9. Zaji‰tûní pestrého celoroãního kulturního
programu ve spolupráci s místními spolky
a podnikateli
10. Nalezení vhodné platformy a vhodn˘ch
partnerÛ pro spolupráci
Program rovnûÏ identifikuje vhodné zdroje financování pro konkrétní cíle.
K bodu nemûl nikdo pﬁipomínky. Program rozvoje obce na období 20212027byl schválen v‰emi pﬁítomn˘mi zastupiteli.
4. Vstup Obce Dolní Zálezly do území
MAS Labské skály pro SCLLD 2014+
Zastupitelstvo obce Dolní Zálezly schválilo zaﬁazení svého správního území do
územní pÛsobnosti Místní akãní skupiny
(MAS) Labské skály z. s. IâO 27010066
a schválilo realizaci Strategie komunitnû vedeného místního rozvoje Místní akãní skupiny Labské skály pro období 2014 - 2020.
5. RÛzné
a) Rozpoãtové opatﬁení ã. 5/2020
V souladu s usnesením zastupitelstva
obce z 12. veﬁejného zasedání zastupitelstva - bod 2. , ze dne 16. 12. 2020 oznámila paní starostka zastupitelÛm, Ïe bylo zpracováno rozpoãtové opatﬁení ã. 5/2020, ve
kterém byly zohlednûny drobné zmûny v pﬁíjmech a na v˘dajové stranû do‰lo k pﬁesunu
mezi poloÏkami. Zastupitelstvo obce vzalo
na vûdomí Rozpoãtové opatﬁení ã. 5/2020
bez pﬁipomínek.
b) V˘bûrové ﬁízení na pozici Technick˘
pracovník/pracovnice správy obecního majetku
Paní starostka informovala, Ïe obec vyhlásí v˘bûrové ﬁízení na obsazení pozice,
hlavního zamûstnance údrÏby obce. Tento
zamûstnanec bude mít na starosti úklid,
údrÏbu zelenû, sekání trávy, zaji‰tûní drobn˘ch oprav, hlídání servisních prohlídek a revizí strojÛ. Bude pﬁedev‰ím v˘konn˘m pracovníkem. Poãet zamûstnancÛ obce zÛstane stejn˘, jen se úﬁednická pozice zmûní na
technickou. (V˘bûrové ﬁízení bylo vyhlá‰eno, zveﬁejnûno na webov˘ch stránkách, webov˘ch stránkách nabízejících zamûstnání,
úﬁedních deskách obce DZ, nástûnkách
a zasláno na úﬁad práce, zájemci se mohou
hlásit do 24. 2. )
6. Diskuse
V rámci diskuse byly diskutovány podmínky a poÏadavky na technického pracovníka a dále nutnost zmûny koncepce odpadového hospodáﬁství v následujících letech.
Závûrem paní starostka podûkovala zastupitelÛm za jejich práci, obãanÛm za úãast
a popﬁála v‰em hezk˘ zbytek dne.
Kompletní zápisy z jednání zastupitelstva jsou zveﬁejnûny na webov˘ch stránkách obce nebo k nahlédnutí na OÚ.
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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Nov˘ zákon o odpadech zvy‰uje náklady na jejich likvidaci
V prosinci byl schválen nov˘ zákon o odpadech, jehoÏ hlavním
úkolem je zajistit co nejvy‰‰í podíl tﬁídûní, recyklaci, materiálové vyuÏití a odklon od skládkování tak, aby byly dosaÏitelné nové evropské cíle pro nakládání s komunálními odpady.
Zákon stanoví závazné cíle pro recyklaci komunálních odpadÛ.
Podle nûj jiÏ v roce 2025 musí âR recyklovat 55 % ve‰kerého komunálního odpadu, v roce 2030 60 % a v roce 2035 je‰tû o 5 %
více. Dnes se âR daﬁí recyklovat pouze 38 %, na‰e obec bohuÏel
ani tohoto prÛmûrného ãísla nedosahuje. Zákon stanovuje rok 2030
jako termín, od kterého bude zakázáno ukládat na skládky vyuÏitelné a recyklovatelné odpady. Nedává Ïádn˘ návod, jak toho docílit,
nicménû ekonomicky znev˘hodÀuje skládkování. Skládkovací poplatek zvy‰uje postupnû z pÛvodních 500 Kã za tunu uloÏeného komunálního odpadu na 800 Kã v roce 2021, v roce 2023 na 1 000 Kã,
v roce 2025 na 1 500 Kã, aÏ 1850 Kã v roce 2029. Tzn. Ïe se po-

Dûti se uãí tﬁídit odpady
POPLATKY ZA PSY
■ poplatek za psa 100,- Kã, za 2. psa 200,- Kã, za kaÏdého dal‰ího

psa 300,- Kã
■ poplatek za psa pro dÛchodce 50,- Kã, za 2. psa 100,- Kã, za kaÏ-

dého dal‰ího 150

Vût‰inou staãí prázdné papírové krabice rozloÏit,
aby se do kontejneru ve‰ly
platek za skládkování zv˘‰í do roku 2029 témûﬁ 4x. S tím je logicky
spojeno i postupné razantní zvy‰ování poplatkÛ za sbûr a likvidaci
odpadÛ pro obãany.
Stát sice nastavil systém slev, ten ale v˘raznû znev˘hodÀuje obce
s vysok˘m podílem rekreantÛ. Slevu získá obec pﬁi dodrÏení limitÛ,
které jsou nastaveny na obyvatele, nicménû nezohledÀují fakt, Ïe
napﬁ. v na‰í obci produkuje od jara do podzimu odpad také cca 250
rekreaãních objektÛ.
Na‰e obec v leto‰ním roce pﬁispûje kaÏdé domácnosti na první
popelnici 896 Kã a samostatnû Ïijícím seniorÛm nad 70 let 1481
Kã. Díky tomu nemusí domácnosti (pokud se vejdou do jedné 120
l resp. 80 l popelnice) zaplatit za svoz smûsného odpadu 2066 Kã,
ale 1170 resp. 585 Kã. Nejsou to nicménû jediné v˘daje za odpadové hospodáﬁství, které obec za obãany dotuje. Je tﬁeba si uvûdomit, Ïe i sbûr, odvoz a pﬁedání recyklovatelného odpadu specializované firmû je pro obec velmi finanãnû nákladné a vysoké náklady jsou spojené také s odvozem a likvidací velkoobjemového
a nebezpeãného odpadu. V‰echny tyto v˘daje se schválením nového zákona o odpadech bohuÏel rovnûÏ narostly a budou rÛst i dál.
POPLATKY ZA SVOZ ODPADU
■ popelnice /domácnost/rok, 1170 Kã, kaÏdá dal‰í 2066 Kã/domácnost/rok
■ Samostatnû Ïijící senioﬁi nad 70. let - 585 Kã/1. popelnice/rok,
kaÏdá dal‰í 2066 Kã/popelnice/rok
■ Rekreaãní objekty - 500 Kã/rekreaãní objekt/rok
Platbu poplatku lze provést v hotovosti na OÚ v PO a ve ST¤ od
8:00 do 10:00 a od 14:00 do 17:00 (od 8. února do 11. bﬁezna 2021),
pﬁípadnû bezhotovostním pﬁevodem na úãet obce (platební údaje:
ve prospûch úãtu 5164489319/0800; do zprávy - jméno, pﬁíjmení
a ãíslo popisné ãi evidenãní), do 11. bﬁezna 2021 (po zaplacení Vám
doruãíme smlouvu a novou samolepku)
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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I takto nûkdy bohuÏel vypadají sbûrná místa na komunální
odpad rekreantÛ

Obecní úﬁad Dolní Zálezly nabízí sluÏby
■ INFORMAâNÍ SMS
DÛleÏité informace z obce pﬁímo do telefonu.
• Krizové informace a varování
• Upozornûní na v˘padky energií
• Novinky z radnice a úﬁadu
• Pozvánky na kulturní akce. Chcete-li dostávat na‰e INFO
zprávy, staãí vyplnit formuláﬁ, kter˘ je k dispozici v knihobudce
a vloÏit ho do schránky OÚ.
■ ZAJI·TùNÍ NÁKUPU základních potravin a lékÛ-urãeno pﬁedev‰ím pro seniory, kteﬁí nemají nikoho, kdo by jim s nákupem
pomohl - staãí zavolat na 725911072
■ SENIORÒM NABÍZÍME TAKÉ POMOC s elektronickou re-

gistrací na oãkování proti nemoci COVID -19 - staãí zavolat na
725 911 072

Sãítání lidu 2021 startuje jiÏ na konci bﬁezna
Probûhne od 27. bﬁezna do
11. kvûtna 2021. Velk˘
dÛraz se klade na on-line
ãást, která zaãne 27. 3.
Formuláﬁ na webov˘ch
stránkách nebo v aplikaci bude moÏné vyplnit aÏ do 9. dubna. Na rozdíl od minulého
sãítání budou respondenti odpovídat místo
na 47 otázek pouze na 23. Ti, co se rozhodnou vyplnit sãítací formuláﬁ on-line, nebudou
muset ﬁe‰it, kde získat nebo odevzdat papírov˘ dotazník. K vyplnûní postaãí poãítaã,
tablet nebo mobilní telefon, ãíslo OP
a datum narození. Obec Dolní Zálezly nabí-

zí sv˘m seniorÛm nebo lidem, kteﬁí „nekamarádí“ k informaãními technologiemi, pomocnou ruku. Budete-li chtít se sãítáním online pomoci, kontaktujte nás na tel.
725911072 a domluvíme se na konkrétním
termínu. Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe je on-line
sãítání v této dobû nejbezpeãnûj‰í variantou.
Lidé, kteﬁí se do elektronického sãítání nezapojí, budou mít moÏnost od 17. dubna do
11. kvûtna vyplnit papírov˘ formuláﬁ, kter˘
bude moÏné vyzvednout na kontaktních
místech, nebo jim ho domÛ donese sãítací
komisaﬁ. Vyplnûn˘ formuláﬁ pak vrátí na
kontaktní místo, sãítacímu komisaﬁi, nebo

vhodí v obálce do schránky âeské po‰ty.
Úãast na sãítání je povinná pro v‰echny,
kteﬁí mají v âesku trval˘ ãi pﬁechodn˘ aspoÀ
90denní pobyt nebo azyl. Tûm, kteﬁí se zámûrnû vyhnou sãítání hrozí pﬁestupkové ﬁízení a pokuta aÏ do v˘‰e 10 000 Kã. Pﬁi prvním
soupisu obyvatel v roce 1753 byl trest o nûco
pﬁísnûj‰í. Bylo stanoveno, Ïe poddan˘, kter˘
se soupisu zámûrnû vyhne, bude se ukr˘vat
nebo dokonce uprchne, bude poté, co bude
dopaden, zatãen a potrestán dvûma lety
prací na pevnostních stavbách. Pokud by
pﬁed soupisem ukryl svÛj dobytek, kdekoli
bude dobytek nalezen, bude konfiskován.

Statistika obce 2020
K 1. 1. 2020 bylo v na‰í obci zapsáno 588 obyvatel, Ïen 280,
muÏÛ 308. První dítû v roce 2020 se narodilo aÏ 5. ãervence, je to
chlapec a byl v tomto roce jedin˘m narozen˘m dítûtem v obci. Zemﬁelo 8 obyvatel - 3 muÏi a 5 Ïen. Trval˘ pobyt v obci získalo 16 obãanÛ a 14 se z obce odhlásilo. PrÛmûrn˘ vûk obyvatel obce se stále
zvy‰uje - k 1. 1. 2020 to bylo 43,7 let, u Ïen 44,9 a muÏÛ 42,7.
Leto‰ní snûhové nadûlení pﬁiná‰í nejen starosti s úklidem, ale
také plno radosti dûtem a je pﬁíleÏitostí pro kreativní tatínky.

Úklid snûhu z chodníkÛ

Snûhová ma‰ina od Va‰ka Málka a Honzy Bachoríka

Dovádûní dûti na snûhu

Úklid komunikace v ulici Na Horkách

Poãet obyvatel podle v˘sledkÛ sãítání

Mireãek Smetana, jediné miminko roku
2020, narodil se 5.ãervence, v 19:23 hodin,
mûﬁil 47 cm a váÏil 2 550 g.

1869 - obyvatelstvo pﬁítomné civilní, 1880 aÏ 1950 - obyvatelstvo pﬁítomné, 1961 aÏ
1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlá‰ené v obci k trvalému pobytu), 2001 - obyvatelstvo
bydlící (osoby s trval˘m nebo dlouhodob˘m pobytem), 2011 osoby s obvykl˘m pobytem.
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Z HISTORIE NA·Í OBCE

Z kroniky obce rok 1981
„Zdej‰í základní ‰kola byla zru‰ena
k 30.6.1981. Poslední vyuãovací den se pﬁi‰li rozlouãit zástupci MNV se 40 dûtmi na‰í
‰koly, které v dÛsledku zru‰ení na‰í místní
základní ‰koly pﬁecházejí na základní ‰kolu
do VaÀova. V upomínku na na‰i ‰kolu dostaly pûknou kníÏku. Vûﬁíme, Ïe v‰echny

dûti budou rády vzpomínat na na‰i ‰kolu,
tak jako vzpomínají jejich rodiãe. ¤editel Mir.
Zeman nastoupil na místo ﬁeditele na Z· na
Stﬁekovû, s.uãitelka H. Galeová uãí v Ústí
n.L.. Od 1. záﬁí 1981 dojíÏdûjí na‰e dûti autobusem do Z· ve VaÀovû. Odjezd ‰kolního
autobusu je v 7:30, pﬁíjezd v 15 hodin,

v pondûlí v 16 hodin. PonûvadÏ ve VaÀovû
nestaví vlaky, autobusové spojení není zavedeno, je zhor‰ená spolupráce ‰koly s rodinou. ·kolní budova v na‰í obci byla do
konce roku uzavﬁená. Na jaﬁe se budou
opravovat místnosti pro pﬁestûhování úﬁadoven místního národního v˘boru.“
Zapsala paní Pavla Mixová,
kronikáﬁka

·kolní autobus slaví ãtyﬁicetiny
Letos 1. záﬁí uplyne 40 let, co do Zálezel zajíÏdí ‰kolní autobus.
První jízda probûhla 1. 9. 1981. Nicménû snaha o prodlouÏení autobusové linky ãíslo 15 z VaÀova do Dolních Zálezel je podstatnû
star‰í. Prvotním impulzem bylo zru‰ení tramvajové linky ã. 6 k 31.
12. 1958. Linka jezdila od ústeckého divadla k restauraci Kotva ve
VaÀovû. Od 1. 1. 1959 zaji‰Èovaly mûstskou dopravu do VaÀova autobusy. Toãna autobusÛ se aÏ do poloviny 80. let nacházela v prostoru dne‰ního autobazaru AAA Auto. První snaha o prodlouÏení
autobusové linky ã. 15 do Zálezel pochází z roku 1960. Dopravní
podnik mûsta Ústí nad Labem chtûl zku‰ební provoz zahájit k 1. 4.
1961. Îádost byla adresována odboru dopravy Mûstského národního v˘boru. Ten ji podstoupil Okresnímu národnímu v˘boru a ten
Krajskému národnímu v˘boru. Krajsk˘ národní v˘bor ve vûci dlouho nerozhodoval. Tato skuteãnost byla zﬁejmû na podnût MNV
v Dolních Zálezlech kritizována v deníku Sever. Po urgencích vydal
odbor dopravy ONV zamítnutí prodlouÏení linky ã. 15 do Zálezel.
Rozhodnutí ONV vydal 28. 3. 1961, tedy pouhé 3 dny pﬁed zahájením zku‰ebního provozu. A tak si obãané Zálezel museli na svÛj
„‰kolní autobus“ poãkat dal‰ích 20 let.
(S pﬁispûním Spolku majitelÛ historick˘ch
autobusÛ Ústí nad Labem z. s.)

Autobus Karosa B732 v Dolních Zálezlech v roce 2006
(Foto: Petr ·a‰ek )

Autobus Karosa ·M11 odjíÏdí z VaÀova smûr Ústí n.L. dobová
pohlednice konec 70. let

Pohled na prostor dne‰ní autobusové zastávky na konci 60. let.
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Zamítnutí prodlouÏení tratû DP ã. 15 ze dne 28. 3. 1961

Po‰tovní sluÏby v Dolních Zálezlech
V poslední dobû se vyskytly problémy
s doruãováním zásilek, a proto jsme vyvolali jednání se zástupci âeské po‰ty. âást problémÛ zapﬁíãinila meteorologická situace,
ãást stﬁídání doruãovatelÛ a ãást neoznaãené, pﬁípadnû z ulice ‰patnû viditelné po‰tovní schránky.
Z jednání vyplynulo, Ïe jsou zásilky do

obce doruãovány ve dvou rychlostním reÏimu, tedy se doruãovatelé stﬁídají a není
v jejich silách si zapamatovat, kdo kde
bydlí. Z tohoto dÛvodu v‰em doporuãujeme, aby si schránky ﬁádnû oznaãili. Neoznaãená schránka mÛÏe zapﬁíãinit vrácení
po‰tovní zásilky nebo po‰tovní poukázky
zpût odesílateli. Dále jsme se zástupci

âeské po‰ty dohodli, Ïe nás budou pﬁi v˘skytu problémÛ s doruãováním bezodkladnû informovat, abychom mohli informace
pﬁedat obãanÛm.
Poboãka âeské po‰ty v Dolních Zálezlech
je otevﬁena kaÏd˘ v‰ední den od 14:15 do
16:15 hodin. U poboãky umístûná po‰tovní
schránka se vybírá kaÏd˘ den.

Nechtûn˘ host zastavil i fotbal v Prackovicích
MládeÏnick˘ fotbal bojuje v ãím dál modernûj‰í dobû s mnoha problémy. Poãítaãe,
tablety, mobily, star‰í generace pﬁi pohledu
na své dûti ãi vnouãata ãasto a nechápavû
obrací oãi k nebi.
Îe zájem dûtí o sport klesá, to je bohuÏel
vûc v‰eobecnû známá. Ov‰em i pﬁesto se
pﬁed lety parta nad‰encÛ v sousedních
Prackovicích pustila do nûãeho, co se ve
spojitosti s pﬁedchozími ﬁádky zdálo takﬁka
nemoÏné - obnovit ve vesnici fotbalovou
mládeÏ.
Zadaﬁilo se. Staãilo jen chtít a nevzdávat
se. Z dobrovolného krouÏku se postupn˘mi
kroky stala plnû fungující sloÏka, která je
souãástí TJ Sokol Prackovice. Tﬁicítka dûtí
sportující tﬁikrát t˘dnû tak rázem byla a je
uznávanou souãástí klubu na hranû litomûﬁického okresu. Je aÏ s podivem, Ïe se stagnující oddíl bûhem nûkolika let posunul dopﬁedu natolik, Ïe sklízí uznání i od mnohem
vyspûlej‰ích znaãek, jeÏ disponují mládeÏí
desítky let.
Îe si fotbal mohou zahrát kousek od
svého bydli‰tû i dûti z Dolních Zálezel, se
rozkﬁiklo více neÏ bleskovû. A z pohledu fotbalu fungující spolupráce obou obcí dospûla
aÏ do fáze, kdy v rámci mládeÏe prackovick˘ klub zaãal pÛsobit pod znaãkou TJ Sokol
Prackovice/Dolní Zálezly.
Navíc - v‰e zdaleka není jen o fotbale,
z „na‰ich“ ratolestí chceme mít pﬁedev‰ím
slu‰né dûti s pﬁirozen˘m vztahem k aktivnímu pohybu. O to se v Prackovicích starají
hned ãtyﬁi trenéﬁi. Pﬁidanou hodnotou je pak
nespoãet dal‰ích spoleãn˘ch aktivit v ãele
s t˘denním letním soustﬁedûním.
BohuÏel v roce 2020 nám (nejen) do sportovního svûta vstoupil nechtûn˘ host - koro-

navirus. Ten uÏ pﬁes rok znemoÏÀuje jakoukoliv spoleãnou sportovní aktivitu. A nepﬁíjemnou situaci nejvíc odná‰ejí právû dûti,
pro které je kaÏdá hodina sportování více
neÏ dÛleÏitá.
Netrénujeme. PﬁestoÏe nás souãasná
opatﬁení neskuteãnû mrzí, dodrÏujeme nastavená pravidla. Nejen u dûtí, ale i u At˘mu a u staré gardy. Zb˘vá nám jen doufat,
kdy budeme moci v‰echny na‰e ãleny pﬁivítat zpátky na hﬁi‰ti, abychom pokraãovali
v zábavû.
UÏ mnohokrát jsme vidûli svûtlo na konci
tunelu. Vidíme ho i teì. Ale jako by se onen
pomysln˘ tunel dál a dál prodluÏoval. Vûﬁí-

me, Ïe se co nejrychleji vrátíme na hﬁi‰tû,
ov‰em to je tak jediné, co nyní mÛÏeme
dûlat. Máme hromadu nápadÛ, jak cel˘ TJ
Sokol Prackovice znovu posunovat, ale musíme ãekat. Snad se brzy doãkáme a spoleãnû se uvidíme na spoustû akcí, které
nejen pro na‰e nejmen‰í ãleny za bûÏn˘ch
okolností poﬁádáme.
Závûrem mi dovolte popﬁát vám i va‰im
nejbliÏ‰ím pﬁedev‰ím co nejménû zdravotních komplikací. Jakmile se fotbalov˘ kolotoã opût rozjede, budeme se tû‰it na spoleãné záÏitky.
S pozdravem za TJ Sokol Prackovice
Jan Pechánek
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Informace z mateﬁské ‰koly
Zaãátkem ‰kolního roku 2020 jsme nejen v mateﬁské ‰kole zaÏívali turbulentní ãasy. Ke standartním povinnostem provozu se
znovu pﬁidávají neustálé zmûny v protiepidemiologick˘ch opatﬁeních. Museli jsme zru‰it podzimní, ale i zimní ‰kolu v pﬁírodû. Nejvíce nás, ale potrápil pﬁicházející mûsíc prosinec, kter˘ se kaÏdoroãnû pojí s mikulá‰skou nadílkou a vánoãní besídkou. Mikulá‰ s ãertem na konec dorazil v zastoupení na‰í paní Aleny Podhorské, vedoucí stravovny a paní starostky Magdy Pej‰ové, která se ujala role
ãertice.
Rodiãe také nepﬁi‰li zkrátka. Dûti se ujaly role hercÛ, my reÏisérÛ a producentÛ na‰eho spoleãného vánoãního filmu, kter˘ si mohli
prostﬁednictvím DVD pustit bûhem vánoãního ãasu doma se sv˘mi
nejbliÏ‰ími.
S pﬁáním pevného zdraví a pohody Gabriela Váchová
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