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V Dolních Zálezlech zasedala pracovní skupina
pro služby na venkově SMS ČR
Starostky a starostové z různých koutů České republiky se zde sešli, aby se věnovali otázkám služeb, které by neměly
v malých obcích chybět. V popředí zájmu
jsou vždy především obchody, pošta, lékař
a pod, ale také veřejná hromadná doprava. Vzhledem k unikátnosti integrovaného
dopravního systému Dopravy Ústeckého
kraje, byla právě doprava stěžejním tématem. Účastníci si prohlédli Dolní Zálezly,
Velké i Malé Žernoseky, dubickou vyhlídku
a Větruši, při tom měli možnost vyzkoušet všechny druhy veřejné hromadné dopravy, které náš kraj nabízí. MHD, zelené
autobusy, příměstské vlaky, loď, přívozy,
ale také lanovou dráhu. Všichni byli nadšení z nádherného údolí Labe. Jsme rádi,
že si pracovní skupina Sdružení místních
samospráv ČR vybrala pro své zasedání
naši obec, protože jsme tak mohli přispět
malým dílem k tomu, aby se sdělovacími
prostředky vytvořený negativní obraz Ústecka mohl změnit.

O zeleň na veřejných prostranstvích pečují zaměstnanci obce
Veškerá zeleň na pozemcích obce Dolní Zálezly je v péči obce.
Jen malá část ploch je udržována občany, ale i těchto ploch pomalu ubývá stejně jako lidí, kteří pomáhají udržovat veřejnou zeleň
před svými pozemky z vlastního přesvědčení.
Začátkem dubna měla obec na úklid a údržbu dva stálé zaměstnance a dvě pracovnice z úřadu práce. V jarních měsících
se bohužel naplnilo přísloví, že neštěstí nechodí po horách, ale
po lidech, a tři ze čtyř pracovníků onemocněli. Dvě krátkodobě
a jeden dlouhodobě. To se bohužel odrazilo i na intenzitě úklidu
a pomalejším sekání trávníků. Snažíme se tým technických pracovníků posílit, abychom dohnali zpoždění a vše zas bylo, jak má
být. Na pracovním trhu nicméně není mnoho lidí, kteří by chtěli
pracovat. Najít schopné „sekáče“ uprostřed sezóny, kdy navíc tráva roste mnohem rychleji, než jsme zvyklí, není snadné. Začátkem
července by měl nastoupit jeden pracovník z úřadu práce a jedna
brigádnice. S dalším navýšením brigádníků i veřejně prospěšných
pracovníků počítáme v průběhu prázdnin.

V týmu nám bohužel od května chybí Jirka Vaněk. Na zvelebování obce se podílel více než 21 tis. pracovních hodin, a tak ho
máme s touto prací všichni tak nějak spojeného. Chtěla bych mu
touto cestou poděkovat a popřát mu pevné zdraví.
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Pomozte nám s výběrem nového herního
prvku na dětské hřiště
Vedení obce prověřilo možnost umístění nových herních prvků na dětské hřiště, a to na místo vzniklé pokácením nebezpečného stromu. Podmínky dotace variantu rozšíření herních prvků
umožňují a dojde-li k posunutí houpadel za oplocení, bude možné
i z hlediska technických norem počet atrakcí zvýšit. Protože jsou
hlavními uživateli hřiště naše děti, chceme jim dát šanci nové herní prvky s podporou rodičů vybrat.

Ve spolupráci s firmou, která pro obec hřiště postavila, jsme
připravili vizualizaci několika možných variant, ze kterých můžete vybírat. Každá rodina může hlasovat jen jednou, a to do 31. 7.
2021. Stačí jen ze zpravodaje vystřihnout anketní lístek, vyplnit
ho a vhodit do schránky OÚ. Varianta, která dostane nejvíce hlasů, bude realizována. Fotky herních prvků najdete na webových
stránkách obce v aktualitách, nebo na obecních nástěnkách.

1. Velký kolotoč a vahadlová houpačka

2. Trampolína a trojhrazda

3. Malý kolotoč, trojhrazda a vahadlová houpačka

4. Trojstěna na lezení a vahadlová houpačka

Anketní lístek
Dětské hřiště - rozšíření herních prvků
Příjmení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

☐ Velký kolotoč a vahadlová houpačka
☐ Trampolína a trojhrazda
☐ Malý kolotoč, trojhrazda a vahadlová houpačka
☐ Trojstěna na lezení a vahadlová houpačka

jméno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vybranou variantu označte křížkem a lístek vhoďte do 31. 7. 2021
do schránky OÚ.

Přijmeme brigádníky pro údržbu obce.
Náplň práce: sekání trávy, nátěry, úklid.
Pracovní doba dle dohody. Nástup možný ihned.
V případě zájmu kontaktujte starostku obce na tel. 725 911 072
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Štěstí přeje připraveným
Prioritou každé obce by nemělo být jen
udržení dobrého stavu veškerého majetku, ale především jeho zvelebování. Žádná obec na toto však nedosáhne ze svého
rozpočtu. Proto existují dotace. I my jsme
se vydali touto cestou a začali sledovat vypisované dotační tituly. V roce 2019 jsme
získali finanční podporu ve výši 583 200 Kč
na dětská hřiště v centru obce a u MŠ.
V loňském roce jsme se zaměřili na přípravu projektů. a požádali o finanční podporu
na tři projekty. Vzhledem ke špatnému stavu veřejného osvětlení jsme našli dotační
titul, který se zaměřuje na snížení energetické náročnosti a revitalizaci VO a v říjnu

jsme podali žádost. Na jaře jsme se dozvěděli, že bude náš projekt na výměnu svítidel a opravu rozvaděčů podpořen dotací
ve výši 625 990 Kč. Tím ale obnova našeho veřejného osvětlení neskončí. Potřeba
je také vyměnit vedení a někde i sloupy,
proto se rozhlížíme po dalších zdrojích,
abychom mohli i tuto finančně náročnou
rekonstrukci uskutečnit.
Špatný stav střechy a teras budovy MŠ
bychom řešili bez ohledu na získání dotace. Využili jsme ale příležitost a o dotaci
na rekonstrukci teras a střechy budovy MŠ
u MMR ČR požádali. Ve stejném programu
jsme podali žádost i o příspěvek na výmě-

nu povrchu antukového hřiště. Začátkem
června jsme dostali dobrou zprávu, že oba
naše projekty budou podpořeny, a to celkovou částkou bezmála 2 600 000 Kč.
Část projektů bude realizována ještě
v letošním roce.

Samoobslužné výdejní boxy na zásilky nově v Zálezlech
Také se Vám stalo, že Vás nezastihl
poštovní doručovatel či kurýr? Pracovní
doba pošty Vám nevyhovuje, jelikož jste
v zaměstnání a máte problém s převzetím
zásilky?
Snažíme se rozšiřovat služby pro naše
občany. Ve spolupráci se společností Zásilkovna.cz jsme v obci koncem dubna insta-

lovali samoobslužný výdejní box na zásilky. Nyní si můžete nechat zaslat své zásilky
přímo do Zálezel a svou zásilku si vyzvednout 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Tak,
jak Vám to bude vyhovovat. Výdejní box
se nachází u autobusové zastávky v centru obce Pro vyzvednutí balíku je nutné mít
nainstalovanou aplikaci Zásilkovna a za-

pnuté Bluetooth, díky čemuž se aplikace
automaticky spáruje a otevře schránku se
správnou zásilkou. Vyzvednutí zásilky je
velmi jednoduché a také bezpečné, protože se nemusíte na boxu dotýkat žádného
displeje. Již brzy bude možné přes box zásilku i poslat.

Jak na to?
1. Nakupte v e-shopu, který doručuje zboží přes Zásilkovnu.
2. V košíku zvolte doručení na výdejní místo.
3. V nabídce výdejních míst vyhledejte
Z BOX Dolní Zálezly
4. Jakmile vám přijde výzva od Zásilkovny k vyzvednutí zásilky, můžete pro ni
vyrazit!
5. U Z-BOXu zapněte na svém mobilním
telefonu bluetooth a otevřete aplikaci Zásilkovna a kliknete na ikonu otevřít. Telefon se pomocí Bluetooth sám
spáruje se Z-BOXem a otevře schránku
s vaší zásilkou.
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Na oblíbený jarní
cyklistický výlet
SYPCO CUP vyrazilo
více než 30 účastníků
Kromě jedné malé přepršky provázelo cyklistický peloton z Dolních Zálezel
do Opárenského údolí a zpět příjemné jarní počasí. Na cca 22 km dlouhou cestu se
výletníci pod vedením Jiřího Sypeckého
vydali již po 9. v řadě. Malí i velcí zvládli
trasu bez větších problémů a všichni se již
těší na příští jubilejní 10. ročník

Připravované akce
Šarlatán
sobota 31. 7.
Letní kino
film (po setmění 21:30)
vstup zdarma

3. Obecní
nohejbalový
turnaj
září/říjen
přesné datum bude
upřesněno

Divadelní pouť
sobota 25.9. celý den

Taneční kurzy
září–listopad
pokud to epidemická
situace dovolí
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Jarní akce v Dolních Zálezlech obrazem
Brigáda na antukovém hřišti

Dobrovolníci i v letošním roce pomohli připravit antukové tenisové hřiště na herní sezónu a starají se o něj stále. Téměř každodenní
kropení, hrabání i válcování je prostě náročné.

Nový asfaltový povrch
v ulicích Moravanská
a Stupkova louka
Začátkem dubna proběhla pokládka
nového živičného povrchu v části ulic Moravanská a Stupkova louka. Opravu zaplatila společnost ČEZ Distribuce a.s., která
v místě prováděla přemístění elektrického
vedení ze sloupů do země. Obnova povrchu v celé šíři ulice byla podmínkou naší
obce při udělení souhlasu k realizaci stavby.

Velikonoční hledání vajíček se zajícem Vildou

Na Velikonoční neděli se naši nejmenší mohli zapojit do hledání velikonočních vajíček. Po vyluštění šesti úkolů si odnesli své velikonoční vajíčko a sladkou odměnu. Každá rodina si předem rezervovala konkrétní čas, kdy vyrazila za plněním úkolů. Každý tak měl trasu
jen sám pro sebe. Děkujeme za Vaše úsměvy a dobrou náladu.
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Prořez aleje stromů k nádraží

7.4. jsme vlastními pracovníky za pomoci pronajaté plošiny provedli udržovací řez aleje stromů vedoucí k nádraží.

Prořez stromů na stezce k Moravanskému vodopádu

28.3 jsme odstranili ze stezky vedoucí k Moravanskému vodopádu popadané stromy. Zároveň jsme pokáceli dva stromy, které byly
částečně vyvrácené a hrozil jejich pád na stezku. Celkem bylo ze stezky odstraněno sedm spadlých stromů.

Prořez stromů na stezce do Vaňova

Chceme, aby byly vaše procházky po okolí obce pokud možno bez překážek. A proto i když nejsme správci turistické stezky z Dolních
Zálezel do Vaňova, jsme 2. dubna správce zastoupili a odstranili jsme z celé trasy až do Vaňova všechny popadané stromy.

7

8

Zálezelský zpravodaj

6 / 2021

Oprava gabionové zdi

V březnu jsme opravili gabionovou opěrnou zeď nad nádražím. Tu v minulém roce poškodil neznámý řidič, který zde havaroval a ujel.
Policii se viníka vypátrat bohužel nepodařilo.

Úklid v okolí obce

Dobrovolníci z řad občanů i chatařů uklidili během jarních měsíců okolí silnice na Moravany a okolí stezky do Chvalova. Je skvělé, že
jsou v Dolních Zálezlech lidé, kterým není lhostejný vzhled okolí naší obce. Dobrovolníkům za úklid děkujeme!

Rozmohl se nám tady takový nešvar

Pojďme se pokusit s tím něco udělat. Vážení majitelé čtyřnohých mazlíčků, buďte zodpovědní a pomozte nám udržet naši obec čistou.
Děkujeme.
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Přívoz

V roce 2021 je přívoz Dolní Zálezly–Církvice v provozu od června do konce září. V červnu a září o víkendech a svátcích a o prázdninách
každý den, od 9:00 do 18:30, odjezdy ze Zálezel vždy ve čtvrt, odjezdy z Církvic v celou.

Od 5. 7. do cca 2. 8. 2021 bude uzavřena čerpací stanice MOL z důvodu výměny nádrží.

Návrat dětí k fotbalu proběhl úspěšně
Konečně jsme zpátky! Fotbalový život
v Prackovicích nad Labem se po vynucené
koronavirové pauze naplno vrátil do běžného režimu. Do akce se po uvolnění vládních omezení nepustili jen hráči A-týmu či
staré gardy, ale především i naše děti z TJ
Sokol Prackovice/Dolní Zálezly.
V okrese Litoměřice, kde naděje z Prackovic a Dolních Zálezel působí v organizovaných soutěžích, jsme byli jedni z prvních,
kteří začali s pravidelnými tréninky. Ty
probíhaly dvakrát týdně až do 23. června.
Strach z úbytku dětí byl pro čtveřici trenérů po roční pauze více než velký. Přestože jsme se s dětmi a rodiči snažili být
alespoň nějakou měrou v kontaktu, nevěděli jsme, kolik fotbalistů a fotbalistek
z řad nejmenších takzvaně odpadne.
Místo toho nás během návratu překvapila vysoká účast na trénincích. Primárním cílem bylo především vrátit děti k aktivnímu pohybu, což v úplných začátcích
po restartu nebylo vůbec jednoduché.
Formou her se nám to ale podařilo, a tak
jsme po čase mohli přidat už i tréninky
s fotbalovými prvky. Odměnou za poctivý
přístup bylo dokonce absolvování přátelského utkání s přípravkou Neštěmic, děti
tak konečně okusily i zápasovou praxi.
V sobotu 26. června proběhla v klubovně na hřišti dokopná dětí spojená s diskotékou a večerním promítáním pohádky.
Tím se pro prackovické fotbalisty a fotbalistky oficiálně zakončila (bohužel) velice
krátká sezona 2020/2021.
Pro TJ Sokol Prackovice ovšem měsíční
letní přestávka nic neznamená, vedení oddílu pokračuje ve své práci dál. Na řadě je

například další zvelebení areálu (nově přibude hřiště na pétanque), dále úplné dokončení stavby nových střídaček či pořízení nových dresů pro všechny tři kategorie
TJ Sokol Prackovice. Děti už se navíc mohou radovat z nových fotbalových tašek,
které klub svým nejmenším předal právě
na dokopné.
Zatím nevíme, zda s dětmi počtvrté
pojedeme na oblíbené letní soustředění
do Defurových Lažan na Klatovsku, situace je v řešení a rozsekneme ji v nejbližších
dnech.
Během srpna bychom rádi uspořádali
na našem hřišti také dva víkendové fot-

balové kempy, abychom přípravku co nejlépe naladili na start okresního přeboru
Litoměřicka, který odstartuje na přelomu
srpna a září.
V tu dobu se vrhne do nové sezony také
hlavní mužstvo, které bude bojovat o body
v jedné ze soutěží Okresního fotbalového
svazu Litoměřice, stejně tak i stará garda.
Pevně doufáme a věříme, že tentokrát
start dalšího ročníku proběhne bez potíží
a všem členům klubu – a především pak
dětem – se vrátí tolik potřebná radost ze
sportování a z aktivního pohybu.
Za TJ Sokol Prackovice
trenér mládeže Jan Pechánek

Nejmenší fotbalisté a fotbalistky z TJ Sokol Prackovice/Dolní Zálezly mezi sebe rádi
přijmou další kamarády, každá nová tvář je mezi námi vítána! Z našich dětí chceme
mít především slušné a sportující děti s hromadou krásných fotbalových i nefotbalových zážitků.
Pro bližší info stačí zavolat na tel.: +420 606 635 298
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Informace z jednání zastupitelstva
14. veřejné zasedání zastupitelstva
obce se uskutečnilo 12. dubna 2021 a zúčastnilo se ho všech 7 zastupitelů. Po formálních úvodních náležitostech přešli zastupitelé k projednání jednotlivých bodů.
1. Odsouhlasení podání
žádosti o dotaci MF ČR na MŠ
a spolufinancování ve výši 10 %
Paní starostka informovala zastupitele, že je možnost požádat o dotaci na potřebnou rekonstrukci MŠ nově také (kromě žádosti na MMR ČR) na MF ČR a zvýšit
tak pravděpodobnost její získání. MF ČR
15.3. 2021 dotační výzvu z podprogramu–
Podpora obnovy a rozvoje materiálně
technické základny regionálního školství
v působnosti obcí. Dotace je určena na odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace, případně výstavbu chybějících
kapacit základních a mateřských škol v působnosti obcí či dobrovolných svazků obcí.
Minimální výše spoluúčasti příjemce dotace je 10 % z celkových nákladů akce. Kromě rekonstrukce střechy a teras (na které
jsme žádali na MMR) je možnost v rámci
této dotace zahrnout i náklady na rekonstrukci podlah, výmalbu v celé školce,
výměnu litinových radiátorů a nevyhovujících dveří. Zvýšené náklady by byly
vyváženy nižší spoluúčastí, takže nebude
nutné zvyšovat finanční spoluúčast obce.
Zastupitelstvo se jednohlasně domluvilo na podání žádosti o dotaci v podprogramu Podpora rozvoje a obnovy materiálně
technické základny regionálního školství
v působnosti obcí (pro rok 2021) se spolufinancováním z obecního rozpočtu ve výši
10 %, max. 320 tis Kč.
2. Schválení Řádu veřejného
pohřebiště
S ohledem na novelizaci zákona o pohřebnictví z roku 2017, bylo nutné revitalizovat dosavadní řád veřejného pohřebiště
z roku 2001. Musel být proveden nový hydrogeologický průzkum, získali jsme vyjádření hygieny a následně byl řád schválen
krajským úřadem. Řád byl vypracován dle
vzoru a metodického pokynu MMR ČR.
Řád byl schválen a zveřejněn na webových stránkách obce a na hřbitově.
3. Dotace SFŽP na veřejné osvětlení
Obec získala dotaci na snížení světelného zatížení a snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení. Pro realizaci akce
schválilo zastupitelstvo pracovní komisi,
ve které budou pracovat ve spolupráci se
specialisty na veřejné osvětlení všichni zastupitelé. Technická specifikace zakázky
a podklady pro výběrové řízení by měly být
připraveny tak, aby mohlo být po prázdninách vyhlášeno výběrové řízení, předpokládaný termín realizace je jaro 2022.
4. Smlouva přívoz pro rok 2021
Obec se dohodla s ÚMO Střekov na pod-

poře provozu přívozu za stejných podmínek jako v roce 2020. Zastupitelstvo
jednomyslně schválilo uzavření trojstranné smlouvy mezi obcí DZ, ÚMO Střekov
a vybraným provozovatel přívozu (pan
Třešňák). Podmínky smlouvy: provoz
v červnu a září o víkendech, v červenci
a srpnu každý den, a to od 9 do 18:15, resp.
odjezdy z Církvic 9-18, odjezdy z DZ 9:15-918:15 každou hodinu. Finanční podíl obce
DZ 70 000 Kč.
5. Různé
a) Žádost o pronájem - Zahrádkáři z Teplé
stráně požádali o možnost dlouhodobého
pronájmu pozemku pro umístění nádob
na vodu. Pozemek je umístěn nad Teplou
strání, obcí není nijak využívaný. Zastupitelé se dohodli, že je možné část požadovaného pozemku pronajmout za obvyklou
cenu, bude-li doložena legálnost vrtu, nádrže nebudou ničit vzhled obce, pozemek
bude nájemcem udržován. Po zveřejnění
záměru na úřední desce, může být pozemek pronajatý na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1rok.
b) Dětské hřiště - Na dětském hřišti došlo
k poškození houpadla, houpadlo již bylo
opraveno. Při opravě byla ze zástupcem
firmy TEWIKO reklamace odpadkového
koše na tříděný odpad. Také s ním byla
konzultována možnost doplnění herních
prvků místo pokáceného stromu. Vzhledem k tomu, že podmínky dotace umožňují do hřiště zasahovat, navrhla starostka
s paní místostarostkou, aby si herní prvek/
prvky mohli občané vybrat sami. Zastupitelé se dohodli, že budou vypracovány 3-4
návrhy na doplnění herních prvků, které
budou splňovat legislativu a podmínky
dotace. Tyto návrhy budou prezentovány občanům, kteří si z nabízených variant
vyberou. Následně bude vybraná varianta
realizována.
V rámci budování míst aktivního odpočinku upozornila paní starostka na absenci
herních prvků pro starší děti. Zastupitelé
se dohodli, že paní starostka s paní místostarostkou zpracují návrh, jak tento problém řešit.
c) Box Zásilkovny - Paní starostka informovala zastupitele, že se dohodla se Zásilkovnou na umístění zásilkového boxu
u zastávky autobusu. Z boxu bude možné
vyzvedávat zásilky 24h/ denně 7 dní v týdnu. Zásilkovna přislíbila, že přes box bude
možné i zásilky posílat. Čeká se na termín
instalace.
d) Velikonoční hra zajíčka Vildy - Pro děti
do 12 let obec uspořádala velikonoční hledání vajec, zúčastnilo se 58 dětí.
e) Změny na OÚ - K 31.1.2021 odešla
na vlastní žádost do starobního důchodu
jedna ze dvou úřednic obecního úřadu.
Rozhodli jsme snížit počet úředníků a místo již nebudeme obsazovat. Od 1.4.2021

jsme zřídili nové místo pracovníka správy
a údržby obce. Místo jsme obsadili na základě výběrového řízení, do kterého se
přihlásilo 11 zájemců. Nyní se o údržbu
obce starají 2 kmenoví zaměstnanci a 2
pracovníci na dotaci z úřadu práce. Obec
si vlastními silami zajišťuje veškerou péči
o zeleň, úklid obce, zimní údržbu komunikací a správu a údržbu obecního majetku.
f) Prořez stromů - Provedli jsme vlastními silami prořez popadaných a vyvrácených stromů na stezkách k Moravanskému
vodopádu a do Vaňova. Bezpečnostním
a zdravotním prořezem prošly také stromy
v aleji k nádraží.
g) Kácení stromů v Kaolínce - V pátek 16.4.
budou pokáceny nebezpečné stromy v Kaolínce a proběhne prořez větví stromu,
který poškozuje veřejné osvětlení a veřejný rozhlas.
h) Úklid nelegálních skládek kolem silnice
do Moravan - Dobrovolníci poklidili nepořádek kolem silnice do Moravan, odvezeno
bylo celkem 12 ks 120 l pytlů nepořádku.
Týden po úklidu se na jednom místě objevila nelegální skládka-opět byla odklizena.
i) Registrace očkování - Pomohli jsme seniorům s registrací na očkování proti Covid - 19– všichni již mají za sebou komplet
očkování.
j) Boj s psími exkrementy - Po tom, co
roztál sníh, se v obci objevilo větší množství psích exkrementů. Proto jsme po obci
umístili upozornění ve tvaru psích siluet,
že neuklizení psích exkrementů je přestupek a je možné za něj uložit pokutu.
k) Projekt Police symphony orchestra.
Na Viděnou! - Připojili jsme se k projektu
Police symphony orchestra. Na Viděnou.
Mladý kolektiv amatérských hudebníků
se rozhodl dostat do obcí bezpečnou kulturu a vytvořil plakáty s QR kódy. Po načtení chytrým telefonem se dostanou lidé
na skladby, které má orchestr schované
v šuplíku. Plakáty lze potkat v téměř 200
obcích, které se do projektu připojily.
l) 2. obecní vepřové hody z okénka - Přestože se musíme vypořádávat s řadou omezení, podařilo uspořádat 2. obecní vepřové hody. Děti ze školky s naším skvělým
týmem MŠ prošly obcí v masopustních
maskách a rozdávaly vlastnoručně upečené koláče. Do obce přijela pojízdná prodejna s masopustními výrobky. V rámci akce
jsme zaevidovali 43 objednávek.
m) Objekt bývalé prodejny v ulici Rudé armády změnil majitele. Noví majitelé začali
s opravami a plánují otevřít v objektu obchod.
n) Obchod u OÚ - Rozšiřuje otevírací dobu
(bude otevřeno v neděli od 8:00 do 12:00
a nabízí nově možnost platit platební kartou.
o) Hotel Praha - Kontaktovali jsme opětovně majitele hotelu Praha, co s hotelem
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zamýšlí. Majitel trvá na výstavbě cca 9
bytů, s čímž obec nesouhlasí (byly by to
malometrážní byty). O prodeji majitel neuvažuje, ale přislíbil, že nás bude kontaktovat, pokud by se rozmyslel.
p) Jarní příprava antukového kurtu - V loňském roce jsme požádali o dotaci na výměnu povrchu antukového tenisového kurtu.
Protože zatím nevíme, zda dotaci dostaneme, rozhodli se dobrovolníci kurt upravit,
aby se mohl pro tenis využívat. Jarní úprava proběhla o víkendu 10 a 11. 4.
q) Obnova povrchu v Moravanské ulici
- Po přeložce kabelů v Moravanské ulici
a v ulici Stupkova louka proběhla oprava
povrchů v celé šíři vozovky. Získali jsme tak
novou silnici na ¼ Moravanské ulice a části
komunikace Stupkova louka kolem hřbito-
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va.
r) Oprava opěrné gabionové zdi nad nádražím - Koncem března proběhla oprava
gabionové zdi nad nádražím, zeď naboural
neznámý řidič pravděpodobně nákladního
vozu, záležitost řešila policie. Protože nebyl viník zjištěn, byla zeď opravena z rozpočtu obce.
s) Vrak u moštárny - Ve spolupráci s Policií ČR jsme řešili špatně zaparkované auto
u moštárny. Majitelce byla zaslána výzva
k odstranění do 11. 4., auto nechala majitelka přemístit a již nebrání provozu
t) Přístavní můstek pro sportovní lodě
- Molo pro malá plavidla bylo pro letošní
sezónu zprovozněno. Zaklíněný strom ŘVC
vytáhlo z vody, strom bude rozřezán a dřevo nabídnuto občanům DZ k odkoupení.

Zálezelské hřiště patřilo dětem
V sobotu 26. června se na fotbalovém hřišti uskutečnil další
ročník oblíbené akce pro děti. DEN OBCE odstartoval kvůli dešti s malým zpožděním. Ještě půl hodiny před začátkem akce se
nad hřištěm honili všichni čerti, pak se ale náhle objevilo sluníčko
a svítilo až do konce odpoledne. Soutěží se zúčastnilo přes 200
dětí z naší i okolních obcí.
Děti skákaly v pytlích, házely na cíl, trefovaly se drobnými
mincemi do skleničky ve vodě a nechyběla ani oblíbená střelba
na terč. Za splnění úkolů byly po zásluze odměněny sladkými
drobnostmi. Kromě soutěží si děti do sytosti užily skákací a pouťové atrakce, stříkané tetování a hromadu cukrové vaty.
Obec pro všechny přichystala překvapení v podobě pojízdných
tanků, které si užili kluci i holky bez ohledu na věk. Pohodové odpoledne ukončilo losování soutěžních kartiček o pěkné ceny a řádění v hasičské pěně.
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u) Oprava výtluků - Po zimě se na některých komunikacích objevily drobné výtluky, aby nedocházelo k jejich rozšiřování,
došlo k jejich opravě studenou obalovanou směsí. V letošním roce není plánována
rozsáhlejší oprava.
v) Výměna kotle a instalace komína Na úřadě proběhla výměna kotle a byl instalován nový komín.
w) Chystáme opravu zábradlí u Mlynářova
kamene a u nádraží
6. Diskuse V rámci diskuse bylo řešeno
zrušení úřednického místa a zřízení
místa technického zaměstnance.
Kompletní zápis z jednání zastupitelstva je zveřejněn na webových stránkách
obce nebo k nahlédnutí na OÚ.
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Mateřská škola Dolní Zálezly

Vážení příznivci Mateřské školy Dolní
Zálezly, školní rok plný zvratů, změn, ale
i krásných chvil, které jsme stihli prožít
společně s dětmi v naší školce, se chýlí
ke konci.
Naštěstí nám postupné rozvolňování
protiepidemiologických opatření umožnilo se vrátit do školky a s chutí se pustit
do práce. Navázali jsme tam, kde jsme nuceně přestali, ale i doháníme to, co jsme
měli pro děti tento rok naplánované.
Snažíme se s dětmi trávit co nejvíce
času venku, a aby to, nebylo ,,pouhé hraní“ na pískovišti, vrhli jsme se do pěstování zeleniny a setí květin pro motýly a včely.
Do vyvýšených záhonů děti sázely rajčátka, salát a dýně, ale i sely okrasné tykvičky.
Velkou radost dětem přináší týpí pro fazole, hrášek a lichořeřišnici. Děti se prostřednictvím těchto aktivit naučí o plody naší
zahrádky starat a doufejme, že to bude
i velký dar do budoucna. Však ten největší poklad a překvapení se nám teprve rodí
ve školce….,ale o tom až v dalším vydání
Zálezelského zpravodaje.
Za celou MŠ Dolní Zálezly přejeme pohodové léto.
G. Váchová, Ředitelka MŠ.
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