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dotace 2019-2022
Výměna povrchu antukového hřiště
1 297 400 Kč
Vysoká náročnost údržby antukového hřiště, velká spotřeba
vody i specifické požadavky na hráče, kteří hřiště využívají, nás
přivedlo na myšlenku, že by bylo vhodné povrch hřiště vyměnit.
Nejdříve jsme museli zvolit povrch, který bude požadavkům odpovídat. Po zhlednutí několika hřišť a rozhovorech s provozovateli
jsme našli favorita, povrch Classic Clay. Díky dobře zpracované
žádosti se nám podařilo získat dotaci od Ministerstva pro místní
rozvoj a projekt realizovat. Velké poděkování za pomoc s tímto
projektem patří Přemkovi Kadlečkovi (podrobnější info v článku
Díky dotaci…)

Zefektivnění sběru rostlinného odpadu
266 000 Kč

2022
Rekonstrukce Mateřské školy
1 279 754 Kč
Největším projektem roku 2022 je bezpochyby rekonstrukce
střechy a teras Mateřské školy. Velmi špatný stav střešní krytiny
i dlouhodobý problém se zatékáním do budovy přes terasy budovy, bylo nutné vyřešit. Byli jsme připraveni opravu realizovat
z vlastních zdrojů, ale naskytly se hned dvě dotační výzvy, které
byly na opravy školních budov zaměřené. Naše žádosti jsme proto
do obou zaslali. V jedné z nich to nakonec vyšlo, a tak je realizace
projektu z velké části financována prostředky z Ministerstva pro
místní rozvoj (Podrobnější info v článku rekonstrukce MŠ).

Nakládání s odpady je ožehavým tématem. Přestože se může
zdát, že biodpad není nutné řešit, opak je pravdou. Při péči o zeleň
vzniká zeleného odpadu velké množství. Například při sekání fotbalového hřiště musí pracovníci obce naložit 4-6 plných valníků
trávy, to je náročné jak na fyzičku, tak na čas. Abychom tuto práci
zefektivnili, rozhodli jsme se zakoupit kontejnerový nosič za malotraktor a k tomu několik velkoobjemových kontejnerů. Pro odvoz
zeleného odpadu budou moci kontejnery využívat i občané obce.
Finanční podporu jsme získali od Ústeckého kraje z Programu pro
podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji.

3. Divadelní pouť
150 000 Kč
Festival divadelních spolků u nás zdomácněl a přivádí do obce
stále více nových návštěvníků. Společnost ČEZ se tak stala i v letošním roce jejím hrdým podporovatelem.

Výměna svítidel veřejného osvětlení

Pořízení velkého stanu a setů na sezení

625 990 Kč

275 880 Kč

Tento projekt byl zaměřený především na snížení energetické
náročnosti a světelného smogu veřejného osvětlení v naší obci.
Kompletní modernizace a výměna všech svítidel přinese obci jednak finanční úsporu ve spotřebě el. energie, ale také nižší náklady
na údržbu. Projekt byl finančně podpořen Státním fondem životního prostředí.

V loňském roce vstoupila naše obec do MAS Labské skály. Díky
tomu se obci, spolkům i podnikatelům, působícím na území obce,
otevřely další možnosti na čerpání finančních prostředků z dotací.
Pro Dolní Zálezly to v roce 2022 znamená získání finanční podpory na pořízení velkého párty stanu a dřevěných setů (lavic a stolů)
pro venkovní společenské, kulturní a sportovní akce.

Získané dotační prostředky
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Ohlédnutí za jarními akcemi
Čarodějnice jsou zpět!
Po dvouleté pauze jsme mohli v Dolních
Zálezlech opět naplno oslavit pálení čarodějnic. Přípravy probíhaly pečlivě, ovšem
s mírnými obavami, jaké bude počasí a zda
Zálezelští na oblíbenou veselici nezapomněli. Všechno vyšlo na jedničku! Krásné
slunečné počasí, spousta dětí i dospělých
v úžasných kostýmech, veselá hudba, takže rej mohl začít.
Na malé čaroděje a čarodějnice čekaly
stanoviště s vyloženě čarodějnickými disciplínami. Děti si mohly poskládat čarodějnici s vlastním designem, namíchat si kouzelný lektvar, natrénovat létání na koštěti
a velkému zájmu se těšilo čarodějnické
malování na obličej. Vatra s čarodějnicí
úspěšně vzplála a vůně špekáčků se linula obcí. Nechyběla sladká strašidelná odměna s diplomem, bohaté občerstvení,
ani vyhlášení nejlepší čarodějnické masky
mezi dětmi i dospělými.

Den obce
Soutěže, hasičská pěna, skákací atrakce, dětský kolotoč a řetízák, bez toho si den obce nikdo nedovede představit. Ani v sobotu
11.6. tomu nebylo jinak.
Již v předvečer akce přijíždí na fotbalové hřiště první atrakce
a připravuje se prostor pro dětské soutěže. Od brzkého sobotního
rána má napilno celý tým organizátorů. V poledne je vše připraveno a kolem půl jedné přicházejí první nedočkavci. Na vstupu
pomáhají studenti, a tak se otázce „jste místní nebo cizí?“ nevyhne nikdo z příchozích. Děti překonají osm soutěžních úkolů,
vhodí kartičku do slosovacího kyblíku a uhánějí na atrakce. Velký
řetízkový kolotoč se během odpoledne zastavuje jen pro výstup
a nástup. Na dětském kolotoči se některé děti drží celé odpoledne, mezi nafukovacími atrakcemi přebíhají děti bez bot. V zadní
části hřiště duní motory minitanků, i ty se zastaví až na samém
konci akce.
Nechybí ukázky IZS, sanitka záchranné služby, auto i motorka Policie ČR ani dobrovolní hasiči z Prackovic s pěnou na závěr.
Krásné, slunečné, pohodové odpoledne – Dětský den, jak má být!
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Nové veřejné osvětlení přinese úspory
Stávající sodíkové zdroje jsme vyměnili
za moderní LED svítidla, přičemž se o vše
postarala společnost ČEZ Energetické
služby.
Stávající soustava výbojkových svítidel
se sodíkovými zdroji nám už delší dobu
byla trnem v oku, a to jak kvůli svému stáří, tak i drahému provozu. Navíc svítidla
sice osvětlují potřebnou plochu, ale také
zbytečně veškeré její okolí, včetně oken
do ložnic místních obyvatel. Světelnost
mají naopak malou, takže zkreslují barvy, což je nebezpečné zvláště pro pozdní
chodce. Když k tomu připočteme nemalou
enviromentální zátěž, neboť výbojky produkují i nadměrný světelný smog a zbytečnou konzumací elektřiny se podílejí
na nadměrné produkci skleníkových plynů, nebylo o čem dál přemýšlet. Tedy jen
o tom, jakým způsobem výměnu osvětlení
ufinancovat.
V průběhu měsíce května bylo vyměněno všech 154 ks stávajících výbojkových

Manželé Vaňkovi
oslavili diamantovou
svatbu
Společných 60 let si v sobotu 23. dubna
2022 v Dolních Zálezlech připomněli manželé Boženka a František Vaňkovi. Manžele
dala dohromady Františkova setra Marie,
která pracovala s Boženkou v Benaru Velké Březno, psal se rok 1960 a František
byl tehdy na vojně. O dva roky později
21.4.1962 byla svatba a od té doby žijí
v Dolních Zálezlech. Společně vychovali
a do života dobře vyzbrojili tři syny - Františka, Jaroslava a nejmladšího Jaromíra.
Radost jim dělají tři vnoučata Veronika,
Pavel a Jaruška a 5 pravnoučátek Davídek,
Nikolka, Dominik, Marek a Kačenka.
Milí Vaňkovi přejeme vám hodně zdraví radosti a spokojenosti. Buďte spolu
i s námi dlouhá léta šťastni a užívejte krásy
života v kruhu své rodiny, přátel a sousedů.

osvětlovacích těles za nová, úsporná, vybavená LED technologií. Zároveň došlo
k přezbrojení a modernizaci elektrických
rozvaděčů veřejného osvětlení.
Náklady na modernizaci veřejného
osvětlení činily 1 681 948 Kč. Na modernizaci se nám podařilo zajistit dotaci od Státního fondu životního prostředí ČR ve výši
625 990 Kč. Obec tak ze svého rozpočtu
uhradí pouze 1 055 958 Kč, což je jen 62 %
z celkových nákladů. Naším motivem pro
tuto investici je výrazná úspora elektrické
energie a tím snížení nákladů na provoz veřejného osvětlení v naší obci.
Jelikož naše obec leží na území CHKO
České středohoří, zvolili jsme velmi vyspělý druh svítidel, který zároveň výrazným
způsobem snižují míru tzv. světelného
smogu, které lampy veřejného osvětlení
vyzařují do svého okolí. I z tohoto důvodu modernizaci veřejného osvětlení v naší
obci finančně podpořil Státní fond životního prostředí ČR.
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Stavba čerpací stanice odpadních vod
v Dolních Zálezlech byla zahájena
Věděli jste, že veškeré odpadní vody,
které vznikají u nás v Zálezlech se doposud
bez čištění vypouštějí do řeky Labe? Bohužel je to tak. Majitelem a provozovatelem
kanalizační sítě v naší obci je Severočeská
vodárenská společnost a.s (dále jen SVS).
Společnost SVS se cca posledních 7 let
pokouší získat dotaci na vybudování čistírny odpadních vod v Sebuzíně a svedení
odpadních vod z Dolních Zálezel a Církvic
do této ČOV. Na vypouštění odpadních vod
měla SVS doposud výjimku. Ta již nebyla
prodloužena, a proto SVS přistoupila k realizaci této velmi nákladné investiční akce
z vlastních prostředků.
V rámci nyní zahajované části stavby
bude v prostoru u moštárny postavena
nová čerpací stanice odpadních vod. Pod

hlavní silnicí Ústí - Lovosice bude proveden podvrt a protaženo potrubí. Následně
bude položeno na dno řeky Labe potrubí až do Sebuzína. V Sebuzíně se začíná
stavět nová čistírna odpadních vod, kam
budou splaškové vody ze Zálezel čerpány
a tam čištěny. Na tuto novou čistírnu budou nově svedeny i splaškové vody z Církvic, které jsou rovněž vypouštěny do Labe.
V průběhu stavby dojde v měsíci srpnu
a září k omezení provozu v ulici Rudé armády v prostoru mezi kulturním domem
a moštárnou. Příjezd do Zálezel bude veden sjezdem od Lovosic. Průjezd podjezdem pod železniční tratí do ulice Národní
fronty bude zachován.

Dolní Zálezly získaly ocenění
v soutěži Vesnice roku 2022
Slavnostní předání ocenění Vesnice
roku Ústeckého kraje 2022 se v pátek 12.
srpna uskutečnilo ve vítězné obci Lukavec.
Cenu za „Péči o kulturní dědictví obce“
převzala z rukou poslance Petra Lišky také
starostka Dolních Zálezel Magda Pejšová.
Soutěž Vesnice roku je pro obce ideální
příležitostí, jak se představit lidem zvenčí,
zapojit fantazii při přípravě zajímavé prezentace, stmelit kolektiv místních a zabojovat o prestižní titul a zlato ve formě stuhy. Organizace soutěže probíhá následně
ve dvou kolech – krajském a celostátním.
Nechápejte však Vesnici roku jako soutěž
krásy jednotlivých obcí. Hodnotí se, jak
se obec stará o společenský život, svoje
aktivity, historii nebo o životní prostředí.
Všechny tyto aspekty musí skloubit, aby se
stala vítěznou.

Dolní Zálezly se soutěže zúčastnily vůbec poprvé. V pátek 17.června se
představily desetičlenné hodnotící
komisi. Přestože jsme byli v soutěži
„nováčkem“ a vnímali naši účast spíše jako velkou zkušenost s průpravou
do budoucna, podařilo se nám společně zabojovat a získat diplom „Za péči
o kulturní dědictví“ s finanční odměnou 50 000 Kč. Velmi děkujeme
za prezentaci činnosti spolkům působícím v naší obci konkrétně spolku
KULT - Honzovi Kvasničkovi, TJ Dolní
Zálezly - Stanislavu Kramperovi, ZO
ČSZ Dolní Zálezly - Jiřímu Veselému, Villa Federer - Marku Oppelovi,
Přívoz - Labská pohoda - Martinu
Müllerovi, Spolek majitelů historických autobusů - Zdeňku Pejšovi.
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Z historie obce
Hasiči v Dolních
Zálezlech
V roce 1987 slavili hasiči 90 let od založení 1. hasičského sboru v Dolních Zálezlech, vznikl již v roce 1897 a po 2. světové válce na něj navázal Sbor dobrovolných
hasičů, jehož zakladatele najdete na fotografii z roku 1947. Novodobá historie hasičů v Dolních Zálezlech je spojena s rodinou
Vaňkových. František Vaněk st. byl jedním
ze zakladatelů hasičského sboru, působil jako velitel a později předseda hasičů,
resp. požárníků. V 80. roce po něm předsednickou štafetu převzal syn František
a ve vedení byl až do roku 1989. Ve sboru
dobrovolných hasičů zastával již od roku
1973 funkci vedoucího mládeže. V době
jeho působení s malými hasiči nejen trénovali a jezdili po soutěžích, ale podnikali víkendové a prázdninové výpravy. Své místo
měl mezi hasiči i jeho bratr Jirka. Po roce
1989 převzal vedení hasičů Miroslav Bozáň
a po něm M. Pokorný. Hasičská jednotka
působila v obci až do roku 1995, kdy byla
dle zápisu v kronice obce tehdejšími zastupiteli zrušena pro nečinnost a pasivitu.

Fotografie hasičského sboru z roku 1947. Na fotografii: Karel Krutiš - starosta hasičů,
František Vaněk st. velitel hasičů, Karel Vejšera - obecní povozník, který rozvážel uhlí, Josef Šeda, Oldřich Gabriel –bytem Národní fronty 22, Josef Louda – místní pošťák, bytem
Národní fronty 48, pan Janoušek, pan Herian, pan Jíra – bytem Rudé armády 2, Restaurace Slávie, syn Oldřicha Gabriela-údajně se měl utopit po bujaré oslavě v Sebuzíně a našli
ho až v Brné, Václav David – zdravotník hasičů, Anna Janoušková, Miroslav Okénko, Marie
Okénková, Hřebíková Miluška-bytem Květinová 3, František Matouch – bytem Národní
fronty 97, kde byla pekárna, Anna Hrabcová, Josef Malý- bydlel Mírové náměstí 17, v jeho
stodole prožili malí kluci koncem 40. a začátkem 50. let své dětství, dělali si nory ve slámě, pomáhali při žních, za odměnu dostali chleba se sádlem s okurčičičkou, jak pan Malý
říkával.

Mladí hasiči ze Zálezel s velitelem jednotky Františkem
Vaňkem na soutěži. Za nimi vůz jednotky PRAGA RN zvaná Erena (na fotografii poznáni Stanislav Krampera, Leoš
Švehlík, Franta a Jarda Vaňkovi, Smola a Arnošt Beck

foto Sboru dobrovolných hasičů z 1. republiky.

Milostivé léto je zpět
Poslanci v červnu schválili pokračování Milostivého léta. Zákon o zvláštních
důvodech pro zastavení exekuce opět
umožní části dlužníků splatit vymáhané
peněžité závazky bez úroků nebo penále.
Ačkoliv možnost zbavit se dluhů pomocí Milostivého léta skončila občanům
již 28. ledna, podařilo se prosadit jeho
pokračování, to začne 1. září. Milostivé

léto se vztahuje na exekuce zahájené před
28. říjnem 2021 u dluhů u státu, měst,
státních a městských firem, zdravotních
pojišťoven, státních nemocnic, České televize nebo Českého rozhlasu a dalších veřejných institucí. Dluh může být odpuštěn
fyzické osobě, která není v insolvenčním
řízení a jejíž exekuce je vedena soudním
exekutorem. Postupovat mohou občané
zasláním doporučeného dopisu nebo uvě-

doměním datovou schránkou exekutorovi,
že Milostivého léta II využijí. Od něj mohou
případně zjistit stávající výši dluhu.
Pokud od 1. září do 30. listopadu 2022
občané doplatí svůj původní dluh zvýšený o částku 1 815 Kč na účet exekutora,
tak budou jejich exekuce zastaveny. Obec
Dolní Zálezly je připravena občanům s vyřízením žádostí v rámci „Milostivého léta“
pomoc.
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Stavba protihlukové stěny má povolení
V roce 2019 jsme oslovili společnost
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), jestli by si
od obce nepřevzali protihlukovou stěnu
kolem hlavní silnice na Lovosice. Již tehdy
nebyl její technický stav dobrý a vyžadoval velké investice. I když stěna v minulosti vybudovaná obcí přinesla obyvatelům
obce od hluku úlevu i plnila i velkou měrou
funkci bezpečnostní, byla nestandardním

náhradním řešením a suplovala funkci plnohodnotné protihlukové zdi.
S ŘSD jsme se dohodli, že reflektují
na náš návrh a vnímají výstavbu nové protihlukové zdi jako úkol spadající do jejich
kompetence. Společnost prakticky okamžitě zahájila práce na projektu nové protihlukové ochrany, vyčistila svahy od náletů a provedla zaměření. Získala všechna

Díky dotaci je v Zálezlech
špičkové hřiště
Rekonstrukce antukového tenisového
hřiště byla dokončena. Kurt je opatřen
moderním povrchem tzv. umělou antukou.
V rámci rekonstrukce byla pod kurtem
položena nová betonová plocha. Po jejím
vyzrání byl na betonovou plochu položen speciální polypropylenový koberec,
do něhož je vpraven zhutněný jemný červený písek, povrch je tak dokonale rovný.
Skvělé vlastnosti povrchu jsou navíc spojeny s velkou odolností proti opotřebení
a hrací sezóna je prodloužena - může se
hrát od začátku jara do konce podzimu bez
citlivosti na mráz a změny teploty. Povrch
celého dvorce propouští vodu, po silném

dešti je možné během několika minut pokračovat ve hře. Umělá antuka vyžaduje
pouze minimální péči. Není nutná náročná
jarní údržba, jako u běžných antukovýchh
dvorců. Povrch se nemusí kropit ani lajnovat. Jedná se o špičkový systém vyráběný
předním světovým výrobcem v Austrálii.
Na hřišti lze hrát tenis, nohejbal i volejbal,
podmínkou je použití vhodné hladké sportovní obuvi.
Na rekonstrukci jsme pro obec získali
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR
ve výši 80% z předpokládaných nákladů.
Celkové náklady činily 1 690 310,- Kč. Dotace činila 1 297 400,- Kč. Naše obec tak
za nový kurt zaplatila pouze 392 910,- Kč.

nezbytná vyjádření ke stavebnímu řízení
a požádala o stavební povolení. V květnu
letošního roku vydal odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu
Ústeckého kraje stavební povolení. Po vydání stavebního povolení řeší ŘSD vypořádání pozemků a realizaci předpokládá
v roce 2023.

Setkání s ředitelem
České pošty

Dne 13.dubna se starostka spolu se zástupci Sdružení místních samospráv ČR
zúčastnila v Praze jednání s generálním
ředitelem České pošty Ing. Romanem Knapem. Obsahem jednání byly rozsah, kvalita a rozvoj služeb, které Česká pošta s.p.
poskytuje v malých obcích a na venkově.
Jednou z otázek, která se probírala, bylo
zachování poboček ČP v malých obcích
a revize financování Pošt Partner. Ředitel všechny ubezpečil, že není v zájmu ČP
rušení poboček, ale efektivní fungování
a zajištění služeb ČP tam, kde je to třeba.
Jakákoliv změna pobočky v Poštu Partner,
záměr ukončení činnosti pobočky apod.,
probíhá vždy v souladu se zájmem obce.
Česká pošta s rušením svých služeb
v Dolních Zálezlech nepočítá, což mimo
jiné dokládá i skutečnost, že v letních měsících proběhla oprava budovy a ČP plánuje do svého majetku v DZ i další investice.
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Informace z jednání zastupitelstva
19. veřejné zasedání
Zastupitelstva obce Dolní Zálezly se konalo dne 16. května 2022
Přítomných bylo 6 zastupitelů, jeden
(Martin Vojtíšek) se řádně omluvil. Po projednání formálních záležitostí jednání přistoupili zastupitelé k jednotlivým bodům
programu.
1. Rozpočtové opatření č. 2/2022
Zastupitelstvo obce Dolní Zálezly
schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2022,
které zahrnuje nové příjmy a výdaje v oblasti zaměstnávání VPP. Dále byla navýšena položka v kultuře na straně příjmů
(příjem z plesu). Na straně výdajů byla navýšena položka humanitární pomoci, kam
byly přesunuty výdaje na vybavení KD. Navýšeny byly výdaje na el. energii, kde došlo
ke zvýšení záloh.
2. Smlouva o zajištění provozu přívozu
Zastupitelstvo obce
a) schválilo uzavření Smlouvy o zajištění lodní dopravy pro rok 2022 s provozovatelem Martinem Müllerem, IČO: 86850695,
se sídlem Církvice 42, 403 02 Ústí nad Labem na zabezpečení pravidelné přepravy
osob přes řeku Labe přívozním plavidlem
v úseku Církvice - Dolní Zálezly a to:
■ od 1. 6. do 30. 6. v časovém rozsahu
od 9.00 do 18.30 hodin pouze sobota
a neděle;
■ od 1. 7. do 31. 8. v časovém rozsahu
od 9.00 do 18.30 hodin denně;
■ od 1. 9. do 30. 9. v časovém rozsahu
od 9.00 do 18.30 hodin pouze sobota,
neděle a svátek.
za nabídkovou cenu 85.000,- Kč vč. DPH
3. Smlouva o smlouvě budoucí
na prodej části pozemku p.p.č. 3
v k.ú. Dolní Zálezly společnosti ČEZ
Společnost ČEZ požádala o odkup části
pozemku p.p.č. 3 k.ú. Dolní Zálezly, jedná
se o pozemek nad obecním úřadem, kde
stojí trafostanice, kterou má ČEZ v plánu zrekonstruovat. Na prodej pozemku
byl zveřejněn záměr, který byl vyvěšen
na úřední desce.
Zastupitelstvo
schválilo
uzavření
smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
4. Smlouva o smlouvě budoucí
na prodej části pozemku p.p.č. 269
v k.ú. Dolní Zálezly společnosti ČEZ
Společnost ČEZ požádala o odkup části
pozemku p.p.č. 269 k.ú. Dolní Zálezly, jedná se o pozemek v Květinové ulici, kde má
ČEZ v plánu umístit novou kompaktní trafostanici. Na prodej byl zveřejněn záměr,
který byl vyvěšen na úřední desce.
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření
smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
5. V rámci bodu různé starostka
informovala o:
a. Rekonstrukci MŠ.

b. Rekonstrukci sítí v Květinové ulici
c. Výměně všech svítidel veřejného
osvětlení na úsporná LED
d. Výměně povrchu multifunkčního hřiště
e. Nástupu Veřejně prospěšných pracovníků od 1.6.
f. Odjezdu ukrajinských maminek
s dětmi zpět na Ukrajinu
g. Chystaných společenských a kulturních akcích
8. Diskuse
Do diskuse se přihlásil přítomný občan
a zeptal na situaci s lékařem pro dospělé
v obci. Paní starostka vysvětlila, že paní
MUDr. Derynková ukončuje svoji praxi
k poslednímu květnu. Přestože měla původně v plánu v Dolních Zálezlech ještě
nějakou dobu ordinovat, nebylo možné
jednu ordinaci zrušit a druhou zachovat.
Musela by ji opětovně zaregistrovat, a tak
se rozhodla ukončit svoji lékařskou činnost zcela.
Vzhledem k tomu, že je obvodních lékařů všeobecně málo, všichni jsou vytížení, zájem dojíždět do Zálezel nikdo nemá.
Paní starostka sdělila, že sehnat lékaře je
nepravděpodobné a navrhla, že by seniorům měla být zajištěna nějaká podpora při
dopravování k lékaři. Vzala na sebe úkol
prověřit možnosti dopravy seniorů k lékaři
a zpět do Zálezel.

20. veřejné zasedání
Zastupitelstva obce Dolní Zálezly se konalo dne 13. června 2022
Přítomno bylo 6 zastupitelů, jeden (Aleš
Zíka) se omluvil. Po projednání formálních
věcí jednání přistoupili zastupitelé k jednotlivým bodům programu.
Jako první bylo bez připomínek schváleno rozpočtové opatření č. 3/2022, to
zahrnuje nové příjmy a výdaje v oblasti
kulturních akcí, navýšení příjmů za kompenzace ubytování ukrajinských uprchlíků
a dotaci na rekonstrukci Mateřské školy
od Ministerstva pro místní rozvoj. Na straně výdajů byla navýšena položka bytového
hospodářství.
V dalších bodech byly jednohlasně
a bez připomínek schváleny účetní závěrka a závěrečný účet obce za rok 2021,
účetní závěrka Mateřské školy Dolní Zálezly za rok 2021 a dále rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření MŠ za rok 2021
v celkové výši 8 515,05 Kč, a to ve prospěch
rezervního fondu.
V bodu Různé byly řešeny následující
body:
a. Rekonstrukce MŠ – k této problematice dostal slovo technický dozor
Zdeněk Pejša, který má rekonstrukci MŠ na starosti. Všechny přítomné

informoval o průběhu prací a provedených vícepracích. Zastupitelé
se dále dohodli, že využijí toho, že
je na budově lešení a v rámci rekonstrukce bude opravena i fasáda MŠ
za cenu maximálně do 230 tis. Kč vč.
DPH.
b. Mimořádná událost MŠ – Paní starostka informovala zastupitele, že se
v pátek 3.6. se v MŠ stala velmi nepříjemná událost, kdy 5ti letý chlapec
utekl ze školní zahrady bez vědomí
personálu. Stalo se to v době, kdy
do školky chodí cizí strávníci pro
obědy. Školka se rodičům omluvila
a ihned přijala opatření, že po dobu
pobytu dětí na zahradě školky zůstávají vrátka zamčená a cizí strávníci si vyzvedávají obědy až v době,
kdy jsou děti uvnitř budovy. Zároveň
paní ředitelka pozvala do školky zástupce městské policie, aby dětem
vysvětlili, jak nebezpečné je opustit školku bez rodičů či paní učitelek. Rodičům byla předána zpráva,
ve které byla podrobně popsána
situace, vysvětlena opatření, která
přijala MŠ i poučení, že je třeba dítěti ze strany rodičů také vysvětlit, že
se ze školky odcházet nesmí. Paní
starostka sdělila, že věc vnímá jako
velmi závažnou událost, k jaké by
docházet nemělo. Nepochybně je
ponaučením pro veškerý školkový
personál a je velké štěstí, že se nic
nestalo a bylo možné přijmout opatření, která rizika minimalizují. Zároveň ale připomněla, že MŠ získala
za posledních 6 let dobrou pověst
právě díky obětavému personálu,
který bere děti na školy v přírodě,
lyžařské kurzy, výlety, exkurze a nikdy nedošlo k žádnému pochybení.
Považuje tedy opatření přijatá paní
ředitelkou za dostatečná a zodpovědně reagující na vzniklou situaci. Následně vyzvala zastupitele
k diskusi k tomuto bodu, případně
k návrhům prevence. Do diskuse se
přihlásil pouze Petr Hetto, který navrhl namátkové kontroly dodržování
přijatých bezpečnostních opatření.
Nikdo další se k bodu nevyjádřil.
c. Pronájem pozemků – žádosti o pronájem pozemků p.p.č.694 a p.p.č.183
v k.ú. Dolní Zálezly. Paní starostka informovala přítomné o tom, že obec
obdržela žádosti o pronájem pozemků. Jedná se o veřejně přístupné
pozemky ve vlastnictví obce. V rámci
diskuse se zastupitelstvo shodlo, že
není v zájmu rozšiřovat počty pronajímaných pozemků a že nebude
revokovat usnesení zastupitelstva,
které pronájem a prodej pozemků
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(kromě narovnávání stavu) omezilo.
d. MAS Labské skály - výzva na podporu komunitního života na venkově
2022. Paní starostka informovala
přítomné, že mohou obce, spolky
i jednotlivci, podat žádost o příspěvek na komunitní akci, žádost je třeba doručit od 1.7. do 11.8., max podpora 35 tis. Kč.
e. Kulturní dům – paní starostka informovala, že v kulturním domě od 1.6.
nikdo nebydlí, Volné jsou oba prostory určené ke krizovému bydlení.
Náhrady za ubytování 9 uprchlíků
za dva měsíce obdržela obec ve výši
96 tis Kč. Vyzvala zastupitele, aby se
vyjádřili, zda bydlení pro uprchlíky
stále nabízet v rámci krizového ubytování uprchlíkům, Nikdo z přítomných se nevyjádřil proti. Ubytování
tedy zůstalo v systému KACPu.
f. Ukončení rekonstrukce přivaděče
vody z Žernosek
g. Pan zastupitel Suchý se zeptal, zda
obec nechce, aby se v katastru stavěly nové domy, které by přinesly
nové občany, a s tím i více peněz
do rozpočtu. Proč nedala obec společnosti BIDLI souhlas se stavbou?
Paní starostka reagovala, že žádost
společnosti Bidli pravidelně na jednáních zastupitelstva komunikuje.
Zastupitelstvo informovala a informuje o všech krocích. Přesto zopakuje, že při prvním setkání, kdy společnost BIDLI požádala obec o souhlas
se stavbou, obec jednoznačně
deklarovala, že projekt výstavby
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domů podporuje, nicméně požaduje po společnosti BIDLI projektovou
dokumentaci komunikací a veřejného osvětlení pro stavební řízení, ze
které budou zřejmé technické parametry. Následně dojde k uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí na převedení těchto sítí na obec po dostavbě. Místo dokumentace, ale společnost BIDLI zaslala na obec návrh
smlouvy o společné spolupráci, která v podstatě měla dát společnosti
BIDLI souhlas se vším, co se stavby
týká, čímž by obci vznikla řada povinností, nicméně by přišla o právo
výstavbu jakkoliv ovlivnit. Tento návrh smlouvy jsme připomínkovali,
opět s deklarováním, že máme o výstavbu zájem a podporujeme ji, ale
za daných podmínek - dokumentace
VO a komunikací a smlouvy o smlouvě budoucí na jejich převod. Přesto
obci po nějaké době opět dorazil
upravený návrh smlouvy o vzájemné
spolupráci. Zároveň vyvstal problém
s řešením kanalizace v oblasti. Společnost SČVaK nedala oblasti svolení k napojení na kanalizaci do doby,
než bude vybudována ČOV v Církvicích. Obec v souladu se stanoviskem
Povodí Ohře i Odboru životního prostředí a s ohledem na to, že se jedná o sesuvné území, odmítá řešení
oblasti domácími ČOV a upozornila
společnost BIDLI na skutečnost, že
je ČOV v Církvicích v plánu investic
na letošní rok. Kvůli nevyřešeným
otázkám proto obec doposud ne-
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vydala ke stavbě souhlas, nicméně
svůj zájem o výstavbu opět deklarovala, a to i tím, že vydala závazné
stanovisko ke kácení stromů souvisejícím se stavbou a souhlas s vynětím z půdního fondu. Na posledním
jednání již byly domluveny konkrétní
podmínky a podklady pro dořešení.
Zároveň paní starostka nabídla pomocnou ruku při jednání se společností SČVK a hledání řešení odkanalizování oblasti výstavby.
Pan Suchý uvedl, že mu jde jen
o to, aby se domy postavily. Na to
reagoval pan Pejša, že tento zájem je
na všech stranách nicméně obec nemůže jít do rizika, že bude výstavba
pro obec přítěží a ne prospěchem.
V rámci diskuse požádal jeden z občanů o prořezání zeleně nad chodníkem naproti školce, kde větve přesahují do cesty
ze soukromého pozemku. Paní starostka
uvedla, že poslala majiteli výzvu k zajištění ořezu. Výzvu bude opakovat se stanovením termínu a upozorněním, že při nesplnění bude zeleň prořezána pracovníky
obce. (Zeleň již byla majitelem prořezána)
Dále podala paní starostka po dotazu
jednoho z občanů informaci o stavbě investora společnosti SVS a.s. v Květinové
ulici (více se o stavbě v Květinové ulici dozvíte v článku).
Kompletní zápisy z jednání zastupitelstva jsou umístěny na webových stránkách
obce, nebo jsou k nahlédnutí na obecním
úřadě.

Bylinkový záhon
Při plánování výzdoby sálu na obecní ples vznikla myšlenka, že květiny ze stolů musí najít své uplatnění ve veřejném prostoru. Od myšlenky pak nebylo daleko k realizaci. Vhodné místo pro nový bylinkový záhon se našlo hned a o šikovné ruce také nebylo nouze. Stačil
jeden dotaz ve skupině žen, které chodí cvičit Fitness s Olgou.
Jedno středeční květnové odpoledne se sešlo třináct žen a dívek, jeden muž, a pustili se do práce. Výsledek můžete vidět, slyšet i cítit
pokaždé, když projdete za kulturním domem k pomníku. Všichni, kdo se na jeho vzniku podíleli, se o záhon i dál starají (poznám to tak,
že si říkám, že by bylo třeba ho vyplít a pokaždé mě někdo předběhne). Další společná „brigáda“ je v plánu, až se trochu ochladí.
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Jak jsme třídili v roce 2021
V roce 2021 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových
kartonů v rámci tříděného sběru a využití odpadů z obcí ČR v systému EKO-KOM
uspořeno 23,9 mil. GJ energie, tedy přibližně tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok
více než 367 tisíc domácností. V případě
diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadu z obcí ke snížení emisí o 987 597 tun
CO2 ekv.
K této úspoře obec Dolní Zálezly přispěla 336 610 MJ energie a snížením emisí
o 16, 373 tun CO2 ekv.
Děkujeme všem, kteří třídí odpad!
PRODUKCE
ODPADŮ
celkem v t 2021
na obyvatele v kg
celkem v t 2020
na obyvatele v kg
celkem 2019 v t
na obyvatele v kg
celkem 2018 v t
na obyvatele v kg

Směsný
komunální
55,88
95,04
49,33
83,47
51,29
88,89
53,26
92,78

Objemný
a směsný Plasty Sklo
od rekreantů
60,22
4,94
3,41
102,41
8,40
5,79
79,66
5,26
3,84
134,79
8,90
6,49
59,72
5,30
3,71
103,50
9,18
6,49
66,42
5,06
4,33
115,71
8,81
7,54

Jedlý
Papír
Celkem
olej
Nebezpečný Kovy Oděvy
a lepenka
náklady v Kč
a tuk
0,15
3,75
1,23 10,22
0,45
656 196,00
0,26
6,38
2,10 17,38
0,76
1115,98
0,16
3,34
1,95 10,02
0,40
715 486,00
0,27
5,65
3,30 16,95
0,67
1 210,64
0,08
3,43
0,86
9,78
0,66
614 205,00
0,14
5,95
1,49 16,95
1,14
1 064,48
0,00
3,12
1,95
8,87
0,97
573 379,00
0,00
5,44
3,40 15,45
1,68
998,92

Rekonstrukce Mateřské školy

I přes prázdniny pokračovala rekonstrukce budovy naší mateřské školky.
Školka má již zcela novou střechu včetně
veškerého oplechování a nových dešťových svodů. V současné době pokračují
práce na rekonstrukci teras, venkovních
schodišť a celková oprava fasády.

V rámci opravy teras dojde rovněž k repasi původního litinového zábradlí na venkovních terasách.
Součástí opravy je i stavba nového zastřešení vstupního schodiště. Nový kabát
dostávají také místnosti, koupelna, ložnice, třída i spojovací chodba budou při-

pravené na příchod dětí ve školním roce
2022/2023 novou výmalbou.
Na rekonstrukci naší Mateřské školky
jsme získali dotaci od Ministerstva pro
místní rozvoj ČR ve výši 80% uznatelných předpokládaných nákladů ve výši
1279 754 Kč.
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Výročnímu SYPCO CUPu přálo počasí

10. ročník cyklistického výletu do Opárna, známý pod jménem Sypco Cup, uspořádal Jíří Sypecký se svým týmem. Jubilejní ročník
výstřelem odstartoval slavný ústecký boxer Statopluk Žáček-bronzový medailista z mistrovství Evropy 1977. Počasí přálo, a tak si všech
36 účastníků užilo trasy od 24 do 56 km. Skvěle strávený den ve společnosti fajn lidí. Pokud jste se ještě nikdy nezúčastnili s obavou, že
kopec na Velemín je nad vaše síly, nebojte se a v příštím roce to zkuste, dá se to zvládnout.

Rekonstrukce kanalizace, vodovodu a plynu v Květinové ulici
Již od května realizuje Severočeská vodárenská společnost a.s. rekonstrukci
splaškové kanalizace a vodovodu v Květinové ulici.

Z tohoto důvodu jsme vstoupili do jednání
s dodavatelem vody, tj. společností SčVaK
a.s. a dohodli poskytnutí kompenzace
obyvatelům Květinové ulice ve výši promi-

nutí platby za odebraných 10 m3 vody. Což
je sleva cca 1000,- Kč na odběrné místo.
Sleva bude zahrnuta do vyúčtování v příštím účtovacím období.

V rámci stavby došlo rovněž k výměně
rozvodu zemního plynu. Stavba se neplánovaně prodlužuje, jelikož při výkopových
pracích stavební firma nalezla některé rozvody inženýrských sítí na jiných místech,
než předpokládala projektová dokumentace. Rovněž byly v místě stavby zastiženy
staré sklepy.
Stavba negativně ovlivňuje život v naší
obci, nicméně celková rekonstrukce všech
inženýrských sítí v této ulici nestojí náš
obecní rozpočet žádné finanční prostředky, jelikož majiteli těchto sítí jsou dodavatelé vody a plynu. Jako pozitivní vnímáme
rovněž to, že se mění všechny inženýrské
sítě najednou. Po dokončení rekonstrukce dodavatel stavby položí v délce stavby
nový asfaltový povrch v celé šíři ulice. To je
pro obec rovněž významná finanční úspora, jelikož dojde k rekonstrukci komunikace a obecní rozpočet to nebude opět stát
žádné finanční prostředky.
Probíhající stavba je velmi omezující hlavně pro obyvatele Květinové ulice.
ZÁLEZELSKÝ ZPRAVODAJ • Vydává Obec Dolní Zálezly, Mírové náměstí 8, 403 01 Dolní Zálezly, IČO: 00266710, 3krát ročně, Evidenční číslo: MK ČR E 24186.
Srpen 2022, 4. vydání, 2. ročník.
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Překvapení
jménem Josef
Dvořák

Pravidelné aktivity
Fitness s Olgou
Pondělí a čtvrtek v malém sále KD od 18:00.
Za příznivého počasí venku u dětského hřiště od 18:00.
Máte-li zájem o toto cvičení, hlaste se u paní starostky na tel: 725 911 072.

CVIČENÍ ČCHI-KUNG
Každou středu v malém sále KD od 18:00
Nenáročné cvičení pro všechny generace. Zdraví, dlouhověkost, dýchání, pohybový
aparát. Pod vedením Romana Matěje

V červnu naši obec navštívil herec Josef Dvořák. Byl součástí překvapení, které
pro návštěvníky „Jazzové lodě“ připravila
pořádající agentura FOR. Loď vyplouvala z Vaňova, ale známý herec se nalodil
v Zálezlech. A jelikož čas připlutí lodě nešel přesně určit, poskytla v letním horku
zázemí Josefu Dvořákovi a jeho paní naše
starostka v kulturním domě. A tak musíme konstatovat, že po bobrech se u nás
na břehu Labe začínají objevovat i slavní
vodníci.

Multifunkční hřiště
Hřiště je k dispozici zdarma, přednost
mají vždy občané Zálezel, proto je třeba
si ho předem rezervovat v rezervačním
systému na webových stránkách obce
nebo na tel: 777 637 731. Po rezervaci
dostanete kód na bezpečnostní schránku, ve které jsou umístěny klíče. Kód se
pravidelně mění. K dispozici jsou již 2 hřiště (Červené a Zelené – podle barvy povrchu). Na červené hřiště je vstup dovolen
pouze v hladké sportovní obuvi. Po hře
je vždy třeba hřiště uklidit a uhrabat síťovačkou.

15. 10. 2022 proběhne v naší obci první
výstava laboratorních potkanů. Organizátorem výstavy je Specializovaná Organizace Chovatelů Potkanů, garantem výstavy
je Zdenka Prošková a Spolek Pes A Člověk,
hlavním sponzorem výstavy je Zvěrokruh.
V rámci výstavy budou posuzovány jednotlivé barvy, variety a kresby potkanů,
zvolen nejlepší samec i samice výstavy
a spousta dalších disciplín. Oko diváka po-

těší potkani s rozličnými tvary oušek, nejrůznějších barev, potkani osrstění se srstí
jemnou i hrubou, ale i potkani bez srsti.
Zkrátka bude na co koukat.
Raritou naší výstavy je možnost pomazlit si rattusterapeuty, tedy potkany, kteří
jsou využíváni při zooterapiích u klientů
sociální péče. Budete si tak moci vyzkoušet jejich účinek na vlastní kůži.
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10. září

Vyberte si film pro letní promítání

Slavnostní otevření nového hřiště
s umělou antukou

Na poslední letošní promítání jsme pro vás připravili nabídku třech filmů a je jen na vás, na který se nakonec společně podíváme. Hlasovat můžete do 2. září
na FCB, nebo prostřednictvím hlasovacího lístku, který je třeba vhodit do schránky OÚ.

V rámci 4. obecního nohejbalového turnaje bude
slavnostně otevřeno nové hřiště.
■ Od 900 do 1600 bude pro děti k dispozici skákací hrad.
■ Pro dospělé od 19:30 Letní kino.
■ Stánek s občerstvením po celý den.

15. září

Hudebně zábavný pořad
Bylo nebylo s Jiřím Helekalem

Letní promítání - hlasovací lístek
1. Řekni to psem
2. Poslední závod
3. Kdyby radši hořelo
Vybranou variantu zškrtněte a lístek vhoďte
do 2. 9. 2022 do schránky OÚ.
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Děti se v mateřské škole
hodně naučí
Návštěva mateřské školy hraje důležitou
roli při rozvoji a rozšiřování kognitivních
a sociálních dovedností dětí.
Mozek dítěte se velmi rychle vyvíjí
a s každým novým poznatkem v něm vznikají nová spojení, ovlivňující myšlení, cítění a reakce dítěte i v dospělosti.
V mateřské škole se děti učí nové věci
a rozvíjejí své schopnosti. Kromě toho se
učí chovat v kolektivu, budují si sebevědo-

mí a připravují na základní školu. Rozvíjejí
slovní zásobu, základy matematických dovedností, jemnou i hrubou motoriku.
Děti v naší mateřské škole se učí smysluplně a prožitkově, mají dostatek času
na zkoumání a vlastní projekty. Paní učitelky jim vytvářejí bezpečný prostor se
samostatně rozhodovat a najít tak své hranice, respektovat druhého, spolupracovat,
umět se vyjádřit a najít řešení. Jak takové
učení probíhá zachycují fotografie.
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