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Slovo starostky
Milí ãtenáﬁi, skonãil ãas dovolen˘ch, kdy si snad
kaÏd˘ na chvilku odpoãinul od kaÏdodenní práce
a v‰ech starostí. Na‰im dûtem pﬁi‰ly s prvním
‰kolním dnem ‰kolní povinnosti a dospûl˘m zaãal
pracovní kolotoã. To v‰e nám kaÏdoroãnû znaãí,
Ïe léto pﬁedává vládu podzimu. Letos je to umocnûno druhou vlnou koronavirové krize, která svou
silou pﬁiná‰í do na‰ich ÏivotÛ ﬁadu zmûn. Po tom,
co jsme se v létû nadechli, se opût uãíme dodrÏovat v‰e, co je tﬁeba, orientovat se v problému,
zvykáme si na nová omezení a mûníme zpÛsob
svého Ïivota. Moc se nám nechce, ale musíme,
protoÏe nikdo z nás netouÏí po tom, aby se problém s nemocn˘mi neustále zvût‰oval. Zatímco
na jaﬁe se témûﬁ nikdo z nás s nemocí Covid-19
nesetkal, teì uÏ to tak není a ani na‰í obci se nevyhnula. Nikdo z nás nechce, aby se opatﬁení prodluÏovala donekoneãna, a proto prosím, reagujme pruÏnû, racionálnû, beze strachu a bez zbyteãné paniky. DodrÏujme pravidlo tzv. 3R. Nosme
rou‰ky pﬁes nos i ústa, myjme, pﬁípadnû dezinfikujme si pravidelnû ruce a dodrÏujme odstup
alespoÀ 2 metry. Souãasná krize nás uãí, Ïe pohoda a zdraví druh˘ch ovlivÀuje i nás, a tak
buìme vstﬁícní a ohleduplní a pomáhejme tûm,
kteﬁí to nejvíc potﬁebují. Pro na‰e seniory stále
platí nabídka obce, Ïe jsme pﬁipraveni zajistit
nákup, pﬁípadnû vyzvednutí lékÛ.
Situace kolem koronaviru se neustále mûní, co
platí dnes, nemusí platit zítra. Tak je to i s plánováním veﬁejn˘ch akcí. Na prvním místû je zdraví
a od toho se odvíjí v‰e ostatní.
NezapomeÀte, Ïe nejlep‰ím lékaﬁem je pobyt
na ãerstvém vzduchu a slunce. Máme zahrady
a dvorky, tak vyuÏijte tûchto v˘hod Ïivota na venkovû. Omezte sledování TV, zavolejte sv˘m blízk˘m a doma se na sebe usmívejte!
Kdyby bylo ohlednû Covidu-19 cokoliv, co by
Vás trápilo, co byste potﬁebovali ﬁe‰it a nevûdûli
jak, obraÈte se na obec. PomÛÏeme Vám, co bude
v na‰ich silách.
Pﬁeji Vám pevné zdraví a samé dobré zprávy!
Va‰e starostka Ing. Magda Pej‰ová

Paní starostka, na fotografii s Ing. Petrem Li‰kou, starostou obce Malé Îernoseky a Ing. Ladou Rej‰kovou, starostkou obce Libotenice, se dne 16. 6. 2020 zúãastnila podpÛrného shromáÏdûní starostÛ, které bylo uspoﬁádáno v Praze na Malostranském námûstí u budovy Poslanecké snûmovny Parlamentu âR s cílem podpoﬁit
schválení senátního návrhu zákona, na jehoÏ základû by mohly b˘t do rozpoãtÛ obcí
rychle navráceny finanãní prostﬁedky ve v˘‰i 1.200,- Kã/ obyvatele, o které obce pﬁi‰ly kvÛli vyplácení kompenzaãních bonusÛ v souvislosti s koronavirem. Na shromáÏdûní se se‰lo pﬁes tﬁi sta starostÛ a starostek. PoÏadovan˘ zákon byl posléze
schválen.

Diskutovali jsme
o rozvoji obce
Na zaãátku záﬁí se se‰la pracovní skupina
pro pﬁípravu Programu rozvoje obce na období 2021-2027. Do diskuse o rozvojov˘ch
otázkách, kterou vedl starosta stﬁedoãeské
obce Kam˘k nad Vltavou Petr Halada, se
kromû v‰ech ãlenÛ zastupitelstva zapojili
i dal‰í aktivní obãané.
Pracovní skupina identifikovala silné
i slabé stránky obce. Problémy jsou spatﬁovány ve zvy‰ujícím se mnoÏství aut, tedy i nedostatku parkovacích míst, v absenci kvalitního restauraãního zaﬁízení, v bariérovém pﬁístupu na nádraÏí, ale také v neexistenci pﬁirozeného centra obce, velké ãásti úãastníkÛ
diskuse vadí chátrající budova hotelu Praha.
V‰ichni se shodli na tom, Ïe jsou Zálezly pﬁíjemné místo k Ïivotu, s dostateãnou dopravní obsluÏností, dobr˘m kulturním a sportovním zázemím, v˘hodnou polohou a ãist˘m
vzhledem.
Dokument, kter˘ ze spolupráce vznikne,
je klíãov˘ pro ﬁízení rozvoje, ukazuje, jak˘m
smûrem se hodlá obec v dal‰ích letech rozvíjet a také slouÏí pro zpracování investiã-

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 ãi úﬁadu
• Pozvánky na kulturní akce
Na zaãátku bﬁezna jsme v obci zavedli informování obãanÛ prostﬁednictvím SMS
zpráv. Do této chvíle máme zaevidováno
110 telefonních ãísel, na která odesíláme
aktuální informace o dûní v obci. Chcete-li
i Vy dostávat na‰e INFO zprávy, staãí vyplnit formuláﬁ, kter˘ je k dispozici v knihobudce a vloÏit ho do schránky OÚ.
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ních zámûrÛ realizovan˘ch v obci. Bude
zpracován na omezenou dobu a není
uzavﬁen˘m materiálem, ale bude dochá-

zet k jeho aktualizaci podle mûnících se
vnitﬁních a vnûj‰ích podmínek Ïivota celé
obce.

Pﬁání jubilantÛm v roce 2020
Stejnû jako v loÀském roce jsme i v leto‰ním roce pﬁipravovali pro na‰e jubilanty, kteﬁí v
leto‰ním roce oslavili nebo oslaví 70, 75, 80, 85 a více let, nûkolik setkání a chtûli jsme jim
osobnû pogratulovat k jejich v˘roãím. Situace s koronavirem nám to bohuÏel ani na jaﬁe, ale
ani teì na podzim nedovolila. PﬁestoÏe pevnû vûﬁíme, Ïe je‰tû bude mnoho pﬁíleÏitostí si to
vynahradit, rádi bychom v‰em, kteﬁí v tomto roce oslavili nebo oslaví v˘znamné Ïivotní v˘roãí popﬁáli mnoho krásn˘ch dní, spoustu ‰tûstí, pevné zdraví, plnou náruã radosti,
a pﬁedev‰ím Ïádné starosti! S drobn˘m dárkem se u v‰ech zastavíme hned, jak to bude
moÏné a pro v‰echny bezpeãné.

Zaji‰tûní nákupÛ základních potravin
a lékÛ (urãeno pﬁedev‰ím pro seniory)
Dovoz obûdÛ (rodinám s dûtmi na domácí v˘uce-70 Kã za porci i s polévkou)
V omezeném mnoÏství dezinfekci ANTI
COVID a jednorázové rou‰ky (pﬁedev‰ím
seniorÛm)

Îádáme obãany, aby úﬁad nav‰tûvovali
pouze v nutn˘ch pﬁípadech v úﬁedních hodinách v pondûlí a ve stﬁedu od 8,00 - 10,00
a od 14:00 do 17:00
VyuÏívejte telefon 725911072,
email: info@dolni-zalezly.cz,
starosta@dolni-zalezly.cz
Dûkujeme.

Mandala pro radost od dûtí z na‰í M·

V˘zva fotografkám a fotografÛm - ZAOST¤ENO NA DOLNÍ ZÁLEZLY
Podaﬁilo se Vám zachytit na sv˘ch fotkách zajímav˘ a hezk˘ kousek na‰í obce ãi okolí? Budeme rádi, kdyÏ se o v˘sledek svého fotografického umûní s námi podûlíte. Fotografie mÛÏe zachycovat flóru ãi faunu, zajímavé pﬁírodní úkazy nebo místa v obci. Fotografie
budou uloÏeny v archivu obce. Zasláním fotografie udûlíte souhlas s pﬁípadn˘m zveﬁejnûním ne webov˘ch stránkách obce, na Facebooku nebo v Zálezelském zpravodaji. Tû‰íme se na Va‰e úlovky!
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
11. veﬁejné zasedání zastupitelstva se
uskuteãnilo 14. záﬁí 2020 a zúãastnilo se ho
6 zastupitelÛ a 2 obãané. Po formálních
úvodních náleÏitostech pﬁe‰li zastupitelé
k projednání jednotliv˘ch bodÛ.
1. Rozpoãtové opatﬁení ã. 3/2020
Opatﬁení zahrnuje pﬁesuny mezi jednotliv˘mi poloÏkami, na stranû pﬁíjmÛ neplánované transfery, které dorazily na úãet. U pﬁesunÛ se jedná o v˘daje spojené s transportem a péãí o psa v útulku, s projektem na
opûrnou zeì v ulici Moravanská, s dokumentací k Ïádosti o dotaci na sníÏení energetické nároãnosti VO, s plánem rozvoje
obce a územním plánem a také s volbami.
K rozpoãtové zmûnû nikdo nemûl pﬁipomínky a byla jednomyslnû schválena.
2. Pronájem pozemku p. ã. 451 k. ú.
Dolní Zálezly
Jedná se o pozemek u ﬁeky Labe, kter˘
byl doposud pronajímám za 1284 Kã/rok,
coÏ odpovídá bûÏné cenû za pronájem travnatého pozemku v obci. O tento pozemek jiÏ
nemá souãasn˘ nájemce zájem, a tak do‰lo
ke zveﬁejnûní zámûru o pronájmu. Na
zámûr reagoval jeden zájemce s nabídkou
1300 Kã za rok s tím, Ïe bude pozemek vyuÏívat k lovu ryb a bude se o pozemek
ﬁádnû starat a udrÏovat jej v poﬁádku. Zastupitelé jednomyslnû schválili uzavﬁení

smlouvy o pronájmu pozemku na dobu neurãitou s v˘povûdní lhÛtou dva mûsíce
a podmínkou ﬁádné údrÏby.

tûÏko obhajitelné postupovat v tomto pﬁípadû jinak. Z tohoto dÛvodu zaãala paní starostka jednat se zástupci ¤SD o cenû.

3. Obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 1/2020 zru‰ení OZV ã. 3/2011
Zastupitelstvo obce schválilo jednohlasnû
vydání Obecnû závazné vyhlá‰ky ã.1/2020,
kterou se zru‰uje neaktuální Obecnû závazná vyhlá‰ka ã.3/2011 o místním poplatku ze
vstupného, která není vyuÏívána.

6. RÛzné
V bodu RÛzné byly ﬁe‰eny stíÏnosti na
soukromé neupravené pozemky v Kvûtinové ulici a Na Vyhlídce, ale také Ïádost
o provûﬁení bezpeãnosti v˘znamného stromu v ulici Na Horkách.

4. Veﬁejné osvûtlení-podklady a Ïádost
o dotaci EFEKT 2020
Obec ve spolupráci s Regionální poradenskou agenturou pﬁipravuje podklady pro Ïádost o dotaci na sníÏení energetické nároãnosti veﬁejného osvûtlení. Dotace by mohla
pokr˘t 50 % nákladÛ na v˘mûnu svítidel a
rozvadûãÛ a sníÏeny tak náklady na energie.
Îádost o dotaci bude podána do konce ﬁíjna.
5. Majetkoprávní vypoﬁádání pozemkÛ
zastavûn˘ch silnicí ã. I/30
Spoleãnost ¤editelství silnic a dálnic po
aktuálním zamûﬁení pozemkÛ vypoﬁádává
pozemky podél silnic I. tﬁídy. V na‰em pﬁípadû se jedná o pozemky kolem prÛchodu
k pﬁístavi‰ti s celkovou v˘mûrou 71 m2. Za
tyto pozemky nabídla obci celkovou cenu
5160 Kã, coÏ je cca 73 Kã/m2. Vzhledem
k tomu, Ïe obec v poslední dobû prodala podobn˘ pozemek za vy‰‰í ãástku, bylo by

Paní starostka informovala o:
• letních brigádách,
• následcích letních pﬁívalov˘ch de‰ÈÛ,
• provedené rekonstrukci podlah v M·
• projektu roz‰iﬁování Moravanské ulice pro
IZS
• stavu projednávání územního plánu
• Programu rozvoje obce
• probûhlé akci Den obce
• odloÏení taneãních kurzÛ
• o pﬁipravovan˘ch akcích 2. Obecním nohejbalovém turnaji a Divadelní pouti
7. Diskuse
V rámci diskuse byly ﬁe‰eny buxusy na
hﬁbitovû, v˘luka na Ïeleznici, propachtované pozemky, poãet pracovníkÛ na obci a sloÏení okrskové volební komise.
Kompletní zápis z jednání zastupitelstva
je zveﬁejnûn˘ na webov˘ch stránkách obce
nebo k nahlédnutí na OÚ.

Z HISTORIE NA·Í OBCE
NádraÏní budova v Dolních Zálezlech byla postavena v roce 1850 a je jedinou zachovanou budovou v pÛvodní podobû podle projektu
Aloise Negrelliho (nejznámûj‰í stavba Negrelliho viadukt v Praze) a Bedﬁicha Schnircha (nejznámûj‰í stavba Stádleck˘ ﬁetûzov˘ most na
LuÏnici). Od roku 1958 je chránûna jako kulturní památka.

NádraÏí kolem roku 1903

NádraÏní budova pﬁed rekonstrukcí v roce 2004

Pﬁestavba nástupi‰tû koncem 70. let 20. století.

Do provozu uvedeno v prosinci 1979
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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SPOLEâENSKÉ AKCE

Den obce se vydaﬁil
Sobota 14.9. patﬁila v na‰í obci pﬁedev‰ím dûtem. Z jara pﬁesunut˘ Den obce se vydaﬁil díky v‰em organizátorÛm, úãinkujícím, ale
i poãasí. Dûti si uÏily pouÈov˘ch a nafukovacích atrakcí, nacpaly se
cukrovou vatou, nechaly si nastﬁíkat tetování. Balónková Eviãka vyãarovala úsmûvy sv˘mi zvíﬁátky a postaviãkami z nafukovacích balónkÛ nejen dûtem. Po celé odpoledne se soutûÏilo o sladkosti,
a nakonec byly kartiãky slosovány o krásné ceny. Na rodiãe ãekalo
pﬁekvapení od Spolku majitelÛ historick˘ch autobusÛ, kter˘ na Den
obce pﬁivezl svÛj hasiãsk˘ vÛz v barvách Dolních Zálezel a do slosování vûnoval nûkolik „‰tanglí“ loveckého salámu. Dûkujeme za
podporu v‰em, kteﬁí na dûtsk˘ den pﬁispûli i tûm, kteﬁí se podíleli na
jeho organizaci.

Divadelní pouÈ ve spolupráci s KULTEM
Je‰tû neÏ byla pﬁijata nejpﬁísnûj‰í opatﬁení spojená s omezením
zpûvu, divadelních pﬁedstavení a vnitﬁních a venkovních akcí pro více
náv‰tûvníkÛ, uspoﬁádala obec Dolní Zálezly ve spolupráci s Divadelním spolkem KULT dlouho pﬁipravovanou Divadelní pouÈ. Pod ‰ir˘m
nebem se pﬁedstavil CIRKUS NOSTALGIE se svou show plnou podivn˘ch bytostí, bizarních pﬁíbûhÛ a nevídan˘ch ãísel. Temn˘ netvor,
nejvy‰‰í baletka svûta, obﬁí had, oboustranná Ïena, neuvûﬁiteln˘
Dlouhorukáã, moﬁská panna a mnoho dal‰ích podivností svûta.

Na lodi ãetl pasaÏérÛm z kníÏky Bájí a povûstí Jakub Gottwald
a nechybûla ani loutková pohádka studia DAMÚZA, dva vypravûãi,
jedna loutka, vozembouch a nûco jako fla‰inet. To v‰e okouzlilo náv‰tûvníky natolik, Ïe vidûli nûkterá pﬁedstavení vícekrát. Krásn˘ letní
podzimní den zakonãilo promítání filmu Baron Prá‰il. OheÀ, pÛvodnû slouÏící k opékání buﬁtíkÛ, vykouzlil v pozadí bûhem promítání neopakovatelnou atmosféru. Akci finanãnû podpoﬁil Ústeck˘ kraj, spoleãnost âEZ a.s. a Statní fond kultury.

ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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V letních mûsících se konala prémiová promítání na‰eho letního kina. Dvakrát nám pﬁálo poãasí a potﬁetí jsme se museli pﬁesunout do Kulturního domu. Tﬁi filmy a tﬁikrát jiná atmosféra. Pohodové letní veãery s obãerstvením si dohromady uÏilo kolem dvou set divákÛ. Tû‰íme se na pﬁí‰tí léto a dal‰í pﬁíjemné okamÏiky strávené s Vámi.

Letní kino

Nohejbalov˘ turnaj
Dolní Zálezly uspoﬁádaly jiÏ druh˘ roãník
nohejbalového turnaje. Do soutûÏe se pﬁihlásilo celkem deset nohejbalov˘ch trojic.
První místo bral za své v˘kony na multifunkãním hﬁi‰ti t˘m JJMUP, stﬁíbrnou pﬁíãku
získali hráãi t˘mu Devils B a na tﬁetí pozici
se umístila trojice v ãele s poﬁadatelem t˘m
BLUE. Turnaj se uskuteãnil v sobotu 19.záﬁí
2020 a díky skvûl˘m v˘konÛm v‰ech hráãÛ
trval témûﬁ deset hodin.

Stolní tenis
S nov˘m ‰kolním rokem zaãala i nová sezóna pro oddíl stolního tenisu TJ Dolní Zálezly. V okresních soutûÏích máme 3 muÏstva a 18 aktivních dospûl˘ch hráãÛ. Je velice potû‰ující, Ïe nárÛst poãtu je díky zapojení sportovcÛ z ﬁad obyvatel Dolních Zálezel a doufáme, Ïe tento
trend bude i nadále pokraãovat.
Za krátkou dobu 1,5 roku, kdy tuto sportovní ãinnost díky zrekonstruovanému kulturnímu domu a podpoﬁe obce Dolní Zálezly provozujeme,
se jméno obce zapsalo do vûdomí v‰ech vyznavaãÛ stolního tenisu
v okrese i kraji. AÈ jiÏ úãastí jednoho druÏstva v celokrajské soutûÏi
nebo poﬁádáním turnajÛ, jak pro hráãe hrající soutûÏ, tak pro neregistrované, ale také organizací vánoãního turnaje a turnaje ke konci ‰kolního roku pro dûti a mládeÏ. V‰ech turnajÛ se zúãastnilo témûﬁ 200 vyznavaãÛ tohoto sportu.
V krouÏku dûtí, kter˘ se v místním kulturním domû setkává kaÏdou
stﬁedu, hraje celkem 12 dûtí. Tímto poãtem jsme nejvût‰ím mládeÏnick˘m oddílem v okrese a vlastnû jedin˘m, kter˘ pojal stolní tenis jako
vhodnou volnoãasovou aktivitu pro mládeÏ, kdy se dûti nejen uãí stolnímu tenisu, ale mohou se i „vyﬁádit“. Ostatní oddíly v okrese pÛsobí spí‰e
na v˘konnostní bázi. Neznamená to, Ïe bychom do budoucna nechtûli
na‰e dûti zapojit do mládeÏnick˘ch soutûÏí a turnajÛ, jen jsme zvolili ponûkud jinou cestu.
Za oddíl stolního tenisu Stanislav Krampera
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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DùNÍ V OBCI OBRAZEM
P¤ÍVALOV¯ DÉ·Ë
Bûhem léta nás postihlo nûkolik pﬁívalov˘ch de‰ÈÛ, nestihala ãerpadla a pﬁetekla
kanalizace. Na‰tûstí dé‰È netrval dlouho
a v‰e bylo dáno do poﬁádku, vyãistili jsme
propustek v ulici Na Vyhlídce, proãistili odvodÀovací kanálky a ze sklepa KD odãerpali vodu.

OPRAVA ST¤ECHY M·
V záﬁí byla provedena oprava zatékání
stﬁechy M·, vzhledem ke stavu krytiny,
bude v nejbliÏ‰í dobû nutná její celková v˘mûna.

ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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BRIGÁDNÍCI NA OBCI
V ãervenci a srpnu na obci pomáhali brigádníci z ﬁad studentÛ. Natﬁeli laviãky, zábradlí, pomohli s v˘robou paletov˘ch stolkÛ
pro obecní akce, s úklidem i pletím. Zmapovali hrobová místa na hﬁbitovû a provedli jejich fotodokumentaci.

OPRAVA STOLU NA STOLNÍ TENIS
1.záﬁí jsme nechali zrenovovat betonov˘
stÛl na stolní tenis. Od té doby opût slouÏí
k tomu, k ãemu byl urãen.

NOVÉ PODLAHY V M·
Na zaãátku prázdnin probûhla rekonstrukce podlah v M·. Ty nové jsou mnohem veselej‰í, co ﬁíkáte?

P¤ÍVOZ - V leto‰ním roce byl pﬁívoz v provozu od ãervna do záﬁí, se stejn˘m rozsahem poãítáme i pro pﬁí‰tí rok.

Spolupráce s organizací „âlovûk v tísni“ - Rozhodãí doloÏka/smlouva a rozhodãí ﬁízení
V minulém díle ze seriálu ãlánkÛ o dluzích jsme si popsali, jak získat informace
ohlednû sv˘ch závazkÛ. Pokud mapujete
své závazky, tak je dobré zjistit, kdo je vûﬁitelem (spoleãnost, osoba které dluÏím),
jaká je aktuální dluÏná ãástka a neménû
dÛleÏitá informace, co je v dané exekuci
exekuãním titulem. Exekuãním titulem
se zjednodu‰enû rozumí listina, která
slouÏí jako podklad pro exekuci. AÏ na v˘jimky nelze naﬁídit exekuci bez exekuãního titulu. Exekuãním titulem mÛÏe b˘t rozsudek, platební rozkaz, notáﬁsk˘ zápis,
usnesení ãi rozhodãí nález. V pﬁípadû,
Ïe je va‰e exekuce vedena na základû
rozhodãího nálezu, je potﬁeba zbystﬁit,
neboÈ je ‰ance, Ïe pÛjde va‰í exekuci zastavit. Co je v exekuci exekuãním titulem,
zjistíte v exekuãním pﬁíkaze. Ten vÏdy
chodí po‰tou na adresu povinného. Je-li
vám exekuãnû sráÏeno ze mzdy, tak bude
mít exekuãní pﬁíkaz i va‰e mzdová úãetní,
poproste jí tedy o kopii.

Je-li ve va‰í exekuci exekuãním titulem
rozhodãí nález, tak jste v minulosti pﬁi podpisu smlouvy podepsali rozhodãí smlouvu
(na samostatném listu) ãi rozhodãí doloÏku
(souãást v‰eobecn˘ch podmínek). Podpisem rozhodãí doloÏky/smlouvy se zavazujete k tomu, Ïe pokud vznikne mezi vámi
a vûﬁitelem spor (prodlení s platbami, platební neschopnost, zesplatnûní), tak bude
pﬁíslu‰n˘ spor ﬁe‰en skrze rozhodce v rozhodãím ﬁízení (dále jako R¤) nikoliv skrze
obecné soudy. R¤ lze popsat jako alternativu civilního procesu pﬁi ﬁe‰ení majetkov˘ch sporÛ. Rozhodce je osoba, která rozhoduje v rozhodãím ﬁízení. Rozhodce by
mûl b˘t nestrann˘ a nezávisl˘, a zde naráÏíme na problém. Za kaÏd˘ rozhodnut˘
spor náleÏí rozhodci odmûna, tzn., ãím více
sporÛ bude rozhodce rozhodovat, tím více
si vydûlá. Je tedy tak trochu v jeho zájmu,
aby rozhodoval ve prospûch sv˘ch chlebodárcÛ, tedy vûﬁitelÛ, kteﬁí si sami urãují,
kter˘ rozhodce bude spor rozhodovat,

neboÈ vûﬁitel si do rozhodãí smlouvy
mÛÏe libovolnû rozhodce vybrat. Vzniká
zde tedy urãitá ekonomická závislost
rozhodcÛ na vûﬁitelích a tendence rozhodovat spory ve prospûch vûﬁitelÛ, v takovém pﬁípadû nelze hovoﬁit o nestrannosti a nezávislosti.
R¤ je zde hlavnû k odlehãení pﬁetíÏené
justice, protoÏe je rychlej‰í a neveﬁejné,
coÏ se mÛÏe jevit jako v˘hody. Nûkteﬁí poskytovatelé úvûrÛ v‰ak tyto v˘hody obrátili ve svÛj prospûch a vyuÏívají rozhodãí
ﬁízení jako zpÛsob, jak získat exekuãní
titul, neboÈ ãasto nemravná ujednání ve
smlouvách by pﬁes obecné soudy nepro‰ly, nebo by mûl dluÏník alespoÀ moÏnost
se bránit skrze odvolání, coÏ v rozhodãím
ﬁízení nemá.
V pﬁípadû potﬁeby nás mÛÏete kontaktovat na telefonním ãísle +420 778 442
551 ãi na webu www.jakprezitdluhy.cz

Projekt CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0009073 „Protidluhové poradenství
v ORP Ústí nad Labem“ je spolufinancován Evropsk˘m sociálním fondem
a státním rozpoãtem âR.
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Mateﬁská ‰kola vstoupila do nového ‰kolního
roku 2020/21 a spoleãnû s námi i nové dûtiãky
Kluci a holãiãky z Dolních Zálezel, na které jsme se moc tû‰ili.
Koncem léta se pro dûti, pﬁipravovalo a plánovalo spoustu novinek.
V˘lety, ‰kola v pﬁírodû a jiné mimo‰kolní aktivity, které jsme bohuÏel
díky souãasné nároãné situaci museli odloÏit.
Tím, ale nic nekonãí, protoÏe velk˘ kus práce je za námi, je‰tû
vût‰í v˘zvy pﬁed námi, na které si rádi poãkáme a udûláme maximum, abychom i pﬁes nevypoãitateln˘ ‰kolní rok pln˘ omezení a nejistot dûtem pobyt ve ‰kolce usnadnili a zpﬁíjemnili.
S pﬁáním pevného zdraví Gabriela Váchová a kolektiv M·
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