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OBECNÍ ZPRAVODAJ — vychází obãasnû, vydává Obecní zastupitelstvo v Pfiezleticích. Náklad 500 v˘tiskÛ.

VA·E DOTAZY, P¤IPOMÍNKY âI POCHVALY P¤EDÁVEJTE, PROSÍM
AË UÎ V PÍSEMNÉ âI ELEKTRONICKÉ PODOBù DO SCHRÁNKY OÚ!
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Podrobnější informace zájemcům

budou podány přímo na Obecním úřadě

tel.: 286 852 133.

Pfiíspûvek obce
na dopravu

‰kolních dûtí
Pfiíspûvek na autobusovou

dopravu dûtem a studentÛm
Z· a S· pro ‰kolní rok 2008/09,

kter˘ schválilo ZO ve v˘‰i 1000 Kã
pro dûti a mládeÏ s trval˘m

bydli‰tûm v Pfiezleticích,
bude vyplácen v úfiedních
hodinách na OÚ Pfiezletice

v termínu od

20. 6. 2009 – 30. 9. 2009

FORMOVÁNÍ POSTAVY
odbourání tuku a celulitidy

STUDIO K Objednávky, informace, tel.: 723 953 557
Klenovská 102, Praha 9 - Vinofi, 190 17

Oznámení OÚ

� Vacuum - masáÏ baÀkami
o‰etfiení celulitidy – redukce tuku, strií, povoleného vaziva

� Lymfoven - pfiístrojová lymfo masáÏ
detoxikace - odplavení ‰kodlivin z tûla

� Celules systém - ucelené tûlové o‰etfiení
peeling – masáÏ – zábal

OÚ Přezletice nabízí k pronájmu

nebytové prostory:

objekt v ulici Veleňská 48, Přezletice 

stávající provozovna

restaurace s kuchyní.



1) Dokonãují se práce na spod-
ní ãásti ulice Zahradní. ZdrÏely
nás dotace (ãekali jsem na po-
slední ãást financí) a práce na re-
konstrukci elektrick˘ch rozvodÛ.

2) Pokraãují práce âEZu na
rekonstrukci elektrick˘ch rozvo-
dÛ, zatím dle plánu popsaném

v minulém zpravodaji. 
3) Na na‰ich webov˘ch strán-

kách nyní skonãila anketa „Co vás nejvíce
pálí v Pfiezleticích“ (tomuto tématu se po-
drobnûji vûnuje paní zastupitelka Lída âer-
vínová). Drtivá vût‰ina z vás si zcela opráv-
nûnû stûÏuje na dûravé silnice. I nás tento
problém pálí nejvíce. BohuÏel, jak jiÏ pí‰i
opakovanû, hlavní silnice: Vinofiská, VeleÀ-
ská a Cukrovarská, jsou v majetku Krajské-
ho úfiadu. JiÏ pfied nûkolika mûsíci jsme ode-
slali Ïádost (vãetnû projektu, odborného po-
souzení katastrofálního stavu vozovek a fo-
todokumentace) o rekonstrukci panu ná-
mûstkovi Krajského úfiadu, kter˘ má na sta-
rosti dopravu. Zatím nám nikdo neodpovû-
dûl. ZároveÀ jednáme a tlaãíme na vyspra-

vení tûch nejhor‰ích dûr - Ïádali jsme ales-
poÀ jejich vyfrézování a opravu. Pracovníci
Správy a údrÏby silnic nám sdûlili, Ïe z ve-
dení Krajského úfiadu mají zákaz frézování
sinic III. tfiídy s tím, Ïe se pak spotfiebuje
pfiíli‰ mnoho asfaltu. A tak byly ty nejhor‰í
díry pouze „zaplácnuty“. Uvidíme jak to
dlouho vydrÏí. 

Pan hejtman Rath má jiné priority. Inve-
stuje napfi. do Stfiedoãeské univerzity, ãi se
chystá odkoupit zpût zdravotnická zafiízení,
která jsou nyní soukromá a dobfie fungují.
Dokud bude vládnout na Kraji âSSD, asi se
budeme muset smífiit se souãasn˘m stavem
vozovek. Doufám, Ïe se m˘lím.

4) Z ankety také vypl˘vá, Ïe na druhém
místû na‰e obãany trápí koufi z komínÛ. I zde
jsme bohuÏel bezmocní. Na‰e legislativa nám
neumoÏÀuje zakroãit ani v tûch nejkfiiklavûj-
‰ích pfiípadech, kdy si nûktefií na‰i spoluob-
ãané obãas zapálí bÛhvíjak˘m „sajrajtem.
NemÛÏeme dûlat nic jiného, neÏ tyto obãany
Ïádat o ohleduplnost. Jde o zdraví nás v‰ech.

5) Rekonstrukce horní ãásti ulice Za-
hradní a ulice Na Váze je zatím ohroÏena

„finanãní krizí“. Dotaci sice máme pfiizna-
nou, ale není jisté kdy peníze dostaneme.

Stále vyvíjíme nátlak na pfiíslu‰né úfiední-
ky, ktefií v‰ak po pádu vlády fiíkají, Ïe je nut-

no poãkat na rozhodnutí no-
v˘ch ministrÛ. Budu vás prÛ-
bûÏnû informovat.

MoÏná se nûkomu zdá,
Ïe pád vlády se dûje kdesi
„nahofie“ a nás obyãej-
n˘ch smrtelníkÛ se net˘ká.
Toto je konkrétní pfiíklad
toho, Ïe to tak není. Mys-

lím, Ïe ti, ktefií „shodili“ vládu, mûli mít
pfiipravené náhradní fie‰ení. 

6) Absolvovali jsme dal‰í kontrolu t˘kají-
cí se „v˘stavby vodovodu a kanalizace“. Ten-
tokráte ‰lo o kontrolu z Finanãního fieditel-
ství, o kterou jsme poÏádali sami. Kontrolní
skupina nezjistila u investiãní akce „Vodovod
Pfiezletice“ a „Tlaková kanalizace Pfiezleti-
ce“ Ïádné poru‰ení rozpoãtové káznû. 

7) Velmi nás v souãasnosti v‰echny za-
tûÏuje v˘stavba firmy Benuga „Zlat˘ ko-
pec“ Neustále vyvíjíme nátlak na zástupce
firmy - na to, aby stavební firmy uklízely,
zamûstnanci neparkovali na nevhodn˘ch
místech…, zkrátka, aby se minimalizovaly
v‰echny nepfiíjemné dopady v˘stavby na
na‰e obãany. UÏ aby to bylo za námi.

Mé pfiíspûvky vût‰inou b˘vají dlouhé.
Dnes vás nebudu dále trápit. V‰em pfieji
krásné léto, plné odpoãinku a hezk˘ch záÏit-
kÛ na pfiípadné dovolené ãi pfiíjemn˘ch chvil
stráven˘ch na va‰ich zahrádkách. Pfieji v‰em
hodnû sluníãka a tepla. 

Starostka obce
VERONIKA VRECIONOVÁ
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stavby nefie‰í. Pfies sliby o rychlém dokonãe-
ní ze strany soukrom˘ch stavebníkÛ se nic ne-
dûje a místo je „rozkopáno“ skoro pÛl roku.
Na neutû‰en˘ stav této stavby chodí na obec
fiada stíÏností, bohuÏel ani stále urgence sta-
vebníkÛ ze stran zastupitelÛ nevedou k do-
konãení stavby.

DOTACE NA V¯STAVBU ZASTÁV-
KOVÉHO MÍSTA

Ing.âervínová informovala ZO o problé-
mech s realizací stavby zastávkového místa na
cyklotrase 0034 na Horní návsi – pro tento
obecní pozemek se poãítá s vyuÏitím na stav-
bu M·. Vzhledem k pfiedpokládané stavbû ne-
ní moÏno zastávku realizovat v tomto roce,
proto se bude s Nadací partnerství – Strom Ïi-
vota hledat fie‰ení novû vzniklé situace.

Mimofiádné zasedání
DNE 12. 3. 2009

Zastupitelstvo obce povûfiilo místostarostu
obce objednáním dodávky CZECH POINTu
na klíã, vãetnû získání dotace prostfiednictvím
firmy Galileo Corporation s.r.o., dále schvalu-
je Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace
na realizaci projektu „Typov˘ projekt-Czech-
POINT – kontaktní místo“ (viz pfiíloha ã. 1). 

DNE 6. 5. 2009
� ZO povûfiilo starostku podpisem Smlou-

vy o budoucí smlouvû o zfiízení vûcného bfie-
mene – vodovod DN 200 Vinofi – Pfiezletice

� ZO povûfiilo starostku podpisem Smlouvy
o vûc. bfiemenu ã. ev. VV/G33/5406/0902109
(v k. ú. Vinofi s firmou PRE)

� ZO povûfiilo starostku podpisem Smlou-
vy o dílo (oprava kapliãky)

� ZO souhlasilo s podpisem Plánovací
smlouvy v pfiedloÏeném znûní s tím, Ïe pfied
podpisem této smlouvy budou obûma zú-
ãastnûn˘mi stranami podepsány i souvisejí-

cí smlouvy a souhlasná prohlá‰ení (budoucí
kupní smlouvy na pozemky, urãené k v˘-
stavbû – viz minulé zápisy). Pokud smlou-
vy budou v jiném neÏ schváleném znûní ne-
bo nebudou dodány do 18. 5. 2009, pak bu-
dou projednány znovu na dal‰ím zasedání
ZO. Tato plánovací smlouva nahrazuje Plá-
novací smlouvu schválenou na jednání ZO
dne 24. 3. 2009 ã. 4/09.

� ZO povûfiilo starostku obce  k podpisu
Darovací smlouvy v pfiedloÏeném znûní
/J. Kynclová (Jilmová ul.)/

� ZO souhlasilo s navrÏen˘m znûním do-
datku a povûfiuje starostku obce k podpisu
uvedeného dodatku (úprava termínu pro
ukonãení prací, pfiedloÏení závûr.zprávy a vy-
úãtování dotace)

� ZO vzalo na vûdomí schválené rozpo-
ãtové opatfiení, nenavrhuje Ïádné zmûny.
(pfieúãtování v rámci jedné úãtové skupiny)

� ZO vzalo na vûdomí závûry jednání
s ROPIDem. Obyvatelé obce budou o v˘sled-
cích jednání informováni prostfiednictvím
Obecního zpravodaje 

� ZO bylo seznámeno s tím, Ïe je pfiipra-
vena podstatná ãást kroniky obce. Obec je dle
platn˘ch zákonÛ povinna vést kroniku, pÛ-
vodní kronika v‰ak byla ztracena a bylo nut-
né zpracovat dûjiny obce znovu. Povûfiena
znovuobnovením kroniky byla Ing. Ludmila
âervínová. Velkou snahou její a nûkolika ob-
ãanÛ Pfiezletic byla shromáÏdûna podstatná
ãást informací o historii na‰í obce. Aktuálnû
je kronika upravována do publikovatelné ver-
ze a po jejím dokonãení bude umístûna mj. na
webové stránky obce. 

� ZO dûkuje Ing. âervínové a jejím spo-
lupracovníkÛm. ZároveÀ navrhuje vyzvat ob-
ãany ke spolupráci – pokud má nûkdo nûja-
kou zajímavou historku, informaci, vzpomín-
ku, vztahující se k historii, aÈ se o ni podûlí.  

� Starostka obce seznámila ZO s poÏadav-
kem pana Miroslava Vacka na vyjádfiení obce
k zámûru stavebníka. Pan Vacek zam˘‰lí pro-
vést stavbu rodinného domu a autodílny na
parc. ã. 243/19 a 243/23 (pozemky za stávají-

cí autolakovnou). PoÏádal obec o vyjádfiení
k zámûru. Ulice Ka‰tanová není v souãasné
dobû technicky vyhovující ani není vybavena
technickou infrastrukturou. Technické fie‰ení
– rekonstrukce – je plánováno aÏ po r. 2010.
MoÏnost napojení stavby na komunikaci ul.
Ka‰tanové byla konzultována s architektem p.
Starãeviãem a ZO bylo s tímto stanoviskem
seznámeno a souhlasilo s ním 

� ZO povûfiilo starostku zabezpeãením
podpisu kupní smlouvy do 31.5.2009. Pokud
nebude smlouva uzavfiena do uvedeného data,
nebude dále s p. Li‰kou o prodeji jednáno
(v k.ú.Vinofi)  

� ZO povûfiilo starostku obce k dal‰ím
jednáním se stavebníkem Moravská staveb-
ní INVEST. Navrhuje zváÏit moÏnost pfiipo-
jení lokality na plynovou pfiípojku v ul. Ctû-
nická (u hasiãárny). Tato varianta by byla
vhodná i z dÛvodu plánované uzavírky uli-
ce Ctûnická (v souvislosti s v˘stavbou v lo-
kalitû Zlat˘ kopec) a do budoucna by o‰et-
fiila pfiípadn˘ problém s rekonstrukcí ulice
Ka‰tanová – pfii rekonstrukci této ulice by
napfi. odpadl problém s pfieklady plynového
vedení apod. Pokud by firma trvala na pfii-
pojení v ulici Ka‰tanová, bylo by nutné v‰e
nejprve projektovû vyfie‰it. 

� ZO bylo informováno o moÏné besedû
s Mgr. Nûmcovou (Muzeum v Brand˘se n.
L.). Tématem by mûly b˘t archeologické ná-
lezy v Pfiezleticích a okolí z období tzv. Unû-
tické kultury. PfiedbûÏnû byl navrhnut termín
v polovinû ãervna 2009.

� ZO navrhlo termín 10. 6. nebo 17. 6.
2009. Obãané budou o konání besedy infor-
mování standardním zpÛsobem.

DISKUZE:
� paní Hanzlíková vznesla pfiipomínka

k rozvodu elektfiiny u hasiãárny - kdyÏ pr‰í,
není chránûn rozvod elektfiiny a pak vznikají
problémy. Odpovûì: právû probíhající uklá-
dání elektrického vedení do zemû zahrnuje
i uloÏení kabelu u hasiãárny, tzn. stávající
problém bude vyfie‰en.DNE 24. 3. 2009

� ZO schválilo Závûreãn˘ úãet za rok
2008 a Zprávu o v˘sledku pfiezkoumání hos-
podafiení obce Pfiezletice za rok 2008 (závûr:
Nebyly zji‰tûny chyby a nedostatky)

� ZO povûfiilo starostku podpisem smlou-
vy o uzavfiení budoucí smlouvy o zfiízení vûc-
ného bfiemene IV-12-6007118 s firmou âEZ

� ZO zamítlo Ïádost p. Horáãka o osvo-
bození od poplatku za zhodnocení pozemku
jeho pfiipojením na vodovod a kanalizaci dle
OZV ã. 3 /2008

� ZO povûfiilo starostku podpisem Smlou-
vy o budoucí kupní smlouvû s firmou Morav-
ská stavební – Invest na prodej pozemku parc.
ã. 200/6 v lokalitû Nohavice

� ZO povûfiilo starostku podpisem smlouvy
o budoucí kupní smlouvû s firmou Moravská
stavební – Invest na prodej pozemkÛ 1337/82,
953/3, 953/4, 953/5, 953/6, 953/7 v k.ú. Vinofi

� ZO povûfiilo starostku podpisem Plánova-
cí smlouvy s firmou Moravská stavební-Invest

� ZO povûfiilo starostku podpisem smlou-
vy o uzavfiení budoucí smlouvy o zfiízení vûc-
ného bfiemene s firmou Moravská stavební-
Invest na obecních pozemcích v k.ú.Vinofi

� ZO povûfiilo starostku podpisem Sou-
hlasného stanoviska ve smyslu odst. 2,

písm. c, § 86 stavebního zákona s v˘stavbou
rodinn˘ch a bytov˘ch domÛ v lokalitû Noha-
vice pro firmu Moravská stavební-Invest

� ZO povûfiilo starostku podpisem Doho-
dy o finanãním vyrovnání s firmou Moravská
stavební-Invest

� ZO souhlasilo s textem vyjádfiení obce
ke zji‰Èovacímu fiízení podle §6 zákona
ã.100/2001 Sb. o posuzování vlivÛ na Ïivotní
prostfiedí v platném znûní k zámûru Stfiedo-
ãeského kraje STC1056-II/244 /Pfiezletice,
pfieloÏka silnice)

� ZO povûfiilo starostku podpisem ob-
chodní smlouvy s firmou FINEKOM Consul-
ting s.r.o. na zaji‰tûní dotací na projekt tvorba
(aktualizace) zemního plánu obce

� ZO povûfiilo starostku podpisem darovací
smlouvy s p.Kynclovou, kdy obec získá do své-
ho vlastnictví pozemky parc. ã. 421/8 a 421/29

� ZO povûfiilo starostku pfiípravou a dopra-
cováním smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene
na pozemcích parc. ã. 953/11, 953/12, 953/2
v k.ú.Vinofi a jejím následn˘m podpisem

� ZO povûfiilo starostku pfiípravou a do-
pracováním Mandátní smlouvy a jejím ná-
sledn˘m podpisem

� ZO souhlasilo s podáním Ïádosti o dota-
ci z programu FROM na projekt rekonstrukce
ulice Topolové

� ÚPRAVA VODOTEâE
ZO projednalo otázku úpravy vodoteãe po

pravé stranû od silnice na Vinofi – jedná se
o velmi zane‰en˘ a neudrÏovan˘ vodní tok,
do kterého ústí nejen pÛvodní de‰Èová kanali-
zace v obci, ale také spla‰kové vody. PÛvod-
ní moÏnost úpravy vodoteãe zatrubnûním by-
la pfiehodnocena a obec nechá vodní tok vy-
ãistit a pokusí se mu vrátit podobu z let dáv-
no minul˘ch. To samé nechá upravit i na
druhé stranû vodoteãe, podél v˘stavby Zlat˘
kopec. Pro finanãní participaci v této ãásti bu-
de oslovena firma Benuga.

� AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Obec zaslala Petici na magistrát hl.m.Prahy

ohlednû nesouhlasu s úpravami linek metra C.
kdy kaÏd˘ druh˘ spoj konãí jiÏ ve stanici Ládví.
Odmítavé stanovisko magistrátu vyvolává nut-
nost fie‰it dopravu v obci s firmou ROPID a ZO
povûfiilo starostku zahájením jednání s ROPI-
Dem o navrácení linky 302 na pÛvodní trasu.

� STÁLE NEDOKONâENÉ ODVOD-
NùNÍ LOKALITY POD VINO¤Í

Ing.âervínová opût poukázala na stále ne-
konãící stavbu „odvodnûní pole pod Vinofií“
a zejména na hromady neodklizené hlíny, roz-
bahnûn˘ a mal˘ vstup na louku pod vinofi-
sk˘m lesem a hlavnû stále nijak nezabezpeãe-
nou jámu tûsnû vedle chodníku do Vinofie.
BohuÏel dotãené pozemky patfií SUS Mnicho-
vo Hradi‰tû, které v‰ak otázku dlouhotrvající

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE

Nejménû 30 let jsem se snaÏil
bojovat proti ‰kÛdcÛm a choro-
bám rostlin. Bojoval jsem vlastnû
proti pfiírodû a marnû. Tímto
jsem se vzdálil od v‰eho Ïivého,
v domnûní, Ïe mám v‰e pod kon-
trolou. Moje neláska k takzva-
n˘m ‰kÛdcÛm se mi projevovala
tak, Ïe do‰lo ke zv˘‰enému mno-
Ïení v‰ech ‰kÛdcÛ, coÏ je pfiiro-
zená reakce pfiírody.

Do‰el jsem k závûru, Ïe v‰e
musí Ïít v symbióze, v míru,
v rovnováze a bez chemie v‰eho
druhu. Napfiíklad m‰ice jsou po-
travou pro slunéãka, ‰kvory,
pestfienky i ptáãky. Za pfiemnoÏe-
ní mravencÛ mÛÏe ãasté sekání
trávníkÛ, protoÏe v neustále krát-
ké trávû nemohou Ïít jiní brouci,
tfieba zrovna pfiirození nepfiátelé
mravencÛ. Sekat, sekat a sekat –
to nám umoÏÀuje technika
a hlavnû neustálá reklama na za-
hradní techniku.

Já kdyÏ jdu ráno na zahradu, vÏdy ji po-
zdravím a neÏ vstoupím, nechám v‰echny
negativní my‰lenky a starosti pfied zahra-
dou. TakÏe vcházím s ãistou myslí a mám
snahu rozmlouvat s rostlinkami o tom, k ãe-
mu nám slouÏí a jak jsou uÏiteãné.

KdyÏ se skloním, pokleknu ãi si tfieba leh-

nu vÏdy zde zanechám svoje stopy a energii,
která se zde udrÏí dlouhou dobu, dokonce aÏ
roky. Toto znali i mají odzkou‰eno zahrád-
káfii, zahradníci i zemûdûlci. S pozitivním
my‰lením i energií dokáÏeme zlep‰it
a ozdravit pÛdu i v‰echny rostliny. Budeme-
li toto provádût po cel˘ rok, dokáÏe se zhar-
monizovat a ozdravit pÛda, rostliny, zvífiata
a lidé. Dokonce se to projeví i na náfiadí
a strojích, protoÏe zÛstanou déle funkãní.

Jak vlastnû reagují rostliny, zvífiata, ptáci
na chování ãlovûka?

Zvífiata vidí do srdce ãlovûka, vûdí,
jak upfiímnû to lidé myslí. Mír s jedním
Ïivoãi‰n˘m druhem vede automaticky
k míru se v‰emi ostatními druhy zvífiat.
To samé platí i o rostlinách a vlastnû
i mezi v‰emi navzájem.

Pro zvífiata jako je je‰tûrka, Ïába ãi jeÏek

je potfieba vytvofiit vhodné podmínky – hro-
madu kamení, malé jezírko. Necháme-li
u toho rÛst léãivé rostliny a podobnû, mÛÏe
nám tfieba jeÏek pomoci odstranit slimáky,
malou my‰ i nûkter˘ hmyz. JeÏek dokáÏe
vzít za vdûk i trochou hustého kfioví nebo
mu mÛÏeme postavit budku.

Nejsou-li na zahradû vytvofieny podmín-
ky pro pestr˘ Ïivot více Ïivoãi‰n˘ch a rost-
linn˘ch druhÛ, nikdy zahrada nebudu fun-
govat tak jak má. Vladimír Pokorn˘,
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SLOVO STAROSTKY
VáÏení spoluobãané, milí PfiezleÈáci.

Dûti se jiÏ urãitû nemohou doãkat prázdnin,
vy pracujete na zahrádkách a my je‰tû stále „rozko-

páváme“ obec. A je‰tû nûjak˘ ãas budeme.
V minulém zpravodaji jsem vám podrobnû popsala

úkoly, kter˘m se chceme vûnovat do konce volebního
období - a tak nyní pfiipomenu pouze to aktuální.

Jde to i bez boje?!



� TûÏké stavební stroje a kon-
certní zpûv – hezká kombinace.
Jak jste se ke zpûvu lidov˘ch písní
z jihozápadních âech dostal?

„To je vlastnû takové pfiirozené po-
kraãování mé hudební ‚kariéry‘.“

� Kariéry?
„Je to tak. Já se vûnuji hudbû od dûtství –

jako mnoho z vás jsem chodil do ZU· (dfií-
ve L·U, fieãená ‚lidu‰ka‘), kde jsem zaãínal
s kytarou. JenÏe znáte to – neustálé nudné
opakování stupnic a etud (hrÛza, to opravdu

znám) mû pfiivedlo do chlapeckého pûvecké-
ho sboru pfii ZU· na Proseku, kde jsem zpí-
val skoro do 16 let. Lákal mû ale zpûv sólo-
v˘, a tak jsem po „odmutování“ chodil k pa-
ní profesorce Malíkové a studoval základy
operního zpûvu; nejprve v rámci ZU· a po-
sléze i soukromû. Dokonce jsem váÏnû uva-
Ïoval o studiu na konzervatofii a po jejím
ukonãení se zpûvu vûnovat jako svému za-
mûstnání. Úspû‰nû jsem sloÏil po maturitû
na obchodní akademii pfiijímací zkou‰ku na
praÏskou i teplickou konzervatofi a dokonce
i na AMU. JenÏe do radosti z úspûchu pfiije-
tí na tûchto ‰kolách se vloudil stín pochyb-
nosti, zda v budoucnu dokáÏu „zpûvem“ za-
bezpeãit svou rodinu. Sice budoucnost ve 20
letech je‰tû lehce vzdálená, pfiesto tento

„stín“ v mém rozhodo-
vání pfieváÏil a já nastou-
pil do obchodu jako ve-
doucí prodejny. Zpûvu
jsem se vûnoval v‰ak
dál, jen s malou pauzou
po maturitû, kdy jsem si
odskoãil jako au-pair,
student, do Anglie.

� Vy a au-pair?
„Proã ne. Ideální pro studium jazyka a teì,

kdyÏ na to vzpomínám, prostû nádherná prá-
ce. Obstarat tfii dûti, nakrmit domácí zvífiata,
posekat asi pût zahrad a mít „ãistou hlavu“,
Ïádné stresy v práci jako tady.“

� To máte pravdu a asi je zpûv  pro Vás
i urãit˘ relax.

„To urãitû, i kdyÏ soutûÏe ve zpûvu, to
byl také trochu adrenalin. Je‰tû do sv˘ch 23
let jsem se úãastnil  pûveck˘ch soutûÏí po-
fiádan˘ch pro ZU· a dokonce se mi podafii-
lo po nûkolika druh˘ch místech na jednom
roãníku i zvítûzit.“

� To gratuluji, i kdyÏ zpûtnû. A jak jste
se dostal ke ·palíãku?

„Tím, Ïe se pohybujete v urãitém prostfie-
dí, v mém pfiípadû hudebním, znáte se se

spoustou lidí a víte i o jejich práci. KdyÏ
·palíãek potfieboval zpûváka a hráãe na vo-
zembouch ani jsem neváhal  a skoro 8 let uÏ
spoleãnû vystupujeme. MÛÏete nás potkat od
jara do podzimu na fiemesln˘ch trzích v pod-
statû po celé republice; nûkdy s námi vystu-
puje i taneãní skupina Mateník.“

� A zimu vûnujete rodinû.
„ Tak nûjak, jenÏe my zpíváme v podsta-

tû cel˘ rok, jen pfiizpÛsobujeme ná‰ reper-
toár roãnímu období – adventní koncerty
do Vánoc, konec ledna a únor je masopust-
ní doba, Velikonoce jsou za dvefimi a je ja-
ro a s ním zaãínají trhy. Ale mám skvûlou
tolerantní manÏelku, a to myslím fakt váÏ-
nû, protoÏe bez toho by to ne‰lo. (Obzvlá‰È
kdyÏ je‰tû zpívá i s taneãním orchestrem
J. K. Band z Roudnice nad Labem a „sta-
ré fláky“ od Sinatry, Presleyho ãi Gotta
jsou Ïádané celou plesovou sezónu.)

� To je spí‰ zamûstnání na pln˘ úvazek
neÏ koníãek. KdyÏ zmiÀuji koníãky – co
Vy a sport?

„V mládí jsem závodnû tancoval (sport
spojen˘ s hudbou, no bodejÈ), kdyÏ jsme
se pfiistûhovali do Pfiezletic,

hrával se v pátek volejbal v podstatû za
m˘m plotem, tak jsem se rád pfiidal. UÏ se
zde nehraje, tak jsme se s manÏelkou dali na
badminton, nejlep‰í je manÏelská ãtyfihra.

� Od koníãkÛ zpátky k práci. Nemohu
nezmínit spolupráci s obcí pfii zemních pra-
cích tfieba na cestû do Ctûnic nebo pomoc
pfii likvidaci kontaminované pÛdy. Ochota
se vÏdycky cení. 

„Já myslím, Ïe to by to mûla b˘t i jistá
slu‰nost v‰ech podnikatelÛ na území obce.
Na‰e auta jsou samozfiejmû zátûÏí pro silnice
i obyvatele, coÏ se snaÏíme kompenzovat na-
bídkou zv˘hodnûn˘ch sluÏeb obci i místním
obãanÛm, coÏ bylo tfieba pfii v˘kopech pro vo-
du a kanalizaci.“

To má pan Mesner pravdu, vÏdyÈ i v malé
obci platí by mûl platit znám˘ v˘rok americ-
kého prezidenta JFK: Neptejte se, co dá Ame-
rika vám, ale co vy dáte Americe.

Díky za ãas a v˘born˘ svatební koláãek
(jejichÏ vÛnû z kuchynû mû celou dobu fakt
rozptylovala a to sladké nemusím). 

Lâ s prosbou o dal‰í námûty
za k˘m zajít Na slovíãko
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Zatím jsem si povída-
la se sam˘mi starou-

sedlíky, a to vãetnû se-
dmnáctileté Krist˘ny, proto jsem ten-

tokrát zvolila nûkoho z jiného konce ãasové pfiímky
– ãlovûka, kter˘ v obci Ïije „pouh˘ch“ 5 let. 

Pan T. Mesner bydlí s rodinou v ulici U Hfii‰tû, kde si postavili v rohu za-
hrady svého „táty“ p. Heinsche domek. (Z mého pohledu ideální stav.) Firma
Stavební a zemní stroje Heinsch je známá hlav-
nû tûm, ktefií potfiebovali bagry tfieba pfii
stavbû domÛ, ale i pfii v˘kopov˘ch pracích pro
pfiípojky vody a kanalizace. Pan Mesner zde
pracuje jako dispeãer a v podstatû je to on,
kdo posílá bagry ãi jefiáby aÏ pfied vá‰ dÛm.

Málokdo ale ví o jeho druhém „zamûstnání“
– od dûtství se vûnuje zpûvu, a to na skoro
profesionální úrovni. Pfiekvapení? Pro mû te-
dy velké a neb˘t Velikonoãního jarmarku
v Radonicích, kde vystupoval s folklórní sku-
pinou ·palíãek Praha, asi bych se tûÏko
(k na‰í ‰kodû) o tomto jeho koníãku dozvûdû-
la. Ale to nebylo jediné pfiekvapení:

Na slovíãko...

...s Tomá‰em Mesnerem
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Strana Platné hlasy
název celkem v %

1. Libertas.cz 0 0.00
2. KfiesÈ.demokr.unie-âs.str.lid. 4 1.33
3. Vûci vefiejné 4 1.33
4. Obãanská demokratická strana 158 52.84
5. Suverenita 19 6.35
6. Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 1 0.33
7. SdruÏ.pro rep.-Republ.str.âsl. 0 0.00
8. âeská str.národ.socialistická 0 0.00
9. Evropská demokratická strana 15 5.01

10. Strana svobodn˘ch demokratÛ 0 0.00
11. Demokratická Strana Zelen˘ch 0 0.00
12. âeská strana národnû sociální 0 0.00
13. Národní strana 2 0.66
14. SDÎ-Strana dÛstojného Ïivota 0 0.00
15. Humanistická strana 4 1.33
16. Moravané 0 0.00
17. Spojení demokraté-SdruÏ.nezáv. 1 0.33
18. Liberálové.CZ 0 0.00
19. Strana demokracie a svobody 0 0.00
20. Nejen has. a Ïivn. s uã. do E. 3 1.00
21. Komunistická str.âech a Moravy 24 8.02
22. „STAR.A NEZ.-VA·E ALTERNATIVA“ 2 0.66
23. Strana svobodn˘ch obãanÛ 6 2.00
24. SNK Evrop‰tí demokraté 9 3.01
25. Balbínova poetická strana 1 0.33
26. Strana zelen˘ch 6 2.00
27. Koruna âeská (monarch.strana) 0 0.00
28. Lidé a Politika 0 0.00
29. „Strana soukromníkÛ âR“ 4 1.33
30. Zelení 2 0.66
31. Dûlnická strana 0 0.00
32. NEZÁVISLÍ 0 0.00
33. âeská str. sociálnû demokrat. 34 11.37

VOLBY
do Evropského parlamentu
konané ve dnech 5.6. — 6.6. 2009 

V˘sledky hlasování

P¤EZLETICE
Ve druhém ãervnovém t˘dnu dokonãila firma AZ Elektro

pokládku elektrick˘ch kabelÛ vãetnû vefiejného osvûtlení
a rozhlasu a stavební firma Pragis zaãala poslední práce v té-
to ãásti Zahradní ulice. âást vsakovacích jam u stromÛ bude
zakryta betonovou dlaÏbou, která má dobrou absorpãní
schopnost a vût‰í Ïivotnost (ale hlavnû odolnost pfii pfiejezdu
autem, zejména nákladním, coÏ je stál˘ ne‰var neukáznûn˘ch
fiidiãÛ) oproti plánovan˘m plechov˘m ro‰tÛm.

Na podzim, kdy panují pfiíhodnûj‰í podmínky neÏ v relativnû
teplém ãervnu, budou ihned osázena pfiipravená volná místa
vhodn˘mi stromy, které budou plnû uspokojovat nároky dne‰ní
doby na vefiejnou zeleÀ.  

BohuÏel zde musíme zároveÀ konstatovat, Ïe se pfies ve‰keré sna-
hy obce i stavebních firem o co nej‰etrnûj‰í pfiístup ke vzrostl˘m li-
pám v dolní ãásti Zahradní nepodafiilo stromy stavebními, zejména
v˘kopov˘mi,  pracemi nezasáhnout. Díky nevhodnému sklonu ulice
do‰lo k naru‰ení kofienového systému (u tûchto stromÛ dojde k po-
‰kození uÏ ve 20 cm pod povrchem) a stromy se po ãase stanou ne-
bezpeãn˘mi samy sobû (po‰kozené kofieny napadá „houba“, která
niãí stromy zevnitfi). OkamÏité nebezpeãí pro své okolí v‰ak pfied-
stavují stromy uÏ dnes, protoÏe byla pravdûpodobnû naru‰ena jejich
stabilita a pfii velmi silném vûtru (typu vûtrného víru) hrozí moÏné
vyvrácení stromÛ. Nejhor‰í situace je u lípy na rohu Zahradní
a Akátové, jejíÏ po‰kozené kofieny se ocitly dokonce  nad úrovní po-
vrchu, a její stav lze oznaãit jako havarijní – obecní úfiad  proto vy-
dal povolení strom co nejrychleji pokácet. 

Obec ve spolupráci s odborníky na Ïivotní prostfiedí a péãi o stro-
my (arborety a dendrology) pfiipravuje postupnou obnovu stávají-
cích stromÛ, která bude probíhat po dobu nûkolika let. Tyto úpravy
jsou nezbytné pro vytvofiení vhodn˘ch podmínek pro „Ïivot stromÛ
na ulici“ a jejich pravidelná údrÏba vãetnû nezbytné obnovy v roz-
mezí 30ti let by mûla b˘t do budoucna samozfiejmostí. ZO

Voliãi
v seznamu

Volební
úãast

Vydané
obálky705 299 42,41%

V¯SADBA STROMÒ
V ZAHRADNÍ ULICI



JiÏ 3. rok probûhlo na kvûtnovou nedûli (17.
5.) pfiezletické Vítání obãánkÛ. Letos paní sta-
rostka pfiivítala mezi PfiezleÈáky 8 dûtí, 4 hol-

ãiãky (Nela Hájková, Josefí-
na Kábelová, Barbora

Liscová a Jana Macko-
vá) a 4 kluky (Matûj
Doleãek, Karel
Drexler, Jifií Ma-
courek a Marek
Smolík). Po zapsá-
ní dûtí i rodiãÛ do
pamûtní knihy obce
dostaly dûti mal˘

dárek – zlat˘ pfiívû-
‰ek s iniciálou jejich
kfiestního jména a na
druhé stranû bylo vy-
ryto lunární znamení.
Budou mít opravdu
pûknou vzpomínku
na svÛj první rok Ïi-
vota. Maminky ale
také nepfii‰ly zkrátka,
dostaly kytiãku a na
závûr si v‰ichni pfií-
tomní dospûlí pfiipili
skleniãkou sektu na
zdraví dûtí.

Leto‰ním âarodûjnicím opravdu poãasí moc nepfiálo.
UÏ pÛl hodiny po zapálení ohnû se pfiihnala pofiádná
boufika a místo postávání u ohnû jsme se museli choulit
pod de‰tníky. Vody spadlo tolik, Ïe se na „taneãním par-
ketu“ vytvofiila ohromná louÏe, coÏ ale na‰tûstí country
taneãníkÛm nevadilo. Zasahovat nemusela ani letos prv-
nû povolaná zásahová jednotka, která mûla dohlíÏet na
pofiádek zejmé-
na po oficiál-
ním skonãení
akce (loni byly
potíÏe se samo-
zvan˘mi pfiikla-
daãi do ohnû).
I kdyÏ moÏ-
ná mûla hodit
oãko na dûtské
hfii‰tû, kde osla-
vovala Filipo-
jakubskou noc
mládeÏ místní
a z blízkého
okolí.
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KULTURA

Pfiezletice jsou rozkopané, ale bez v˘kopÛ
nelze nic budovat, coÏ jistû kaÏd˘ pochopí,
ale je potfieba této situaci pfiizpÛsobit své cho-
vání, zejména v autû. Opût se opakuji, ale po-
dívejte se nûkdy pfii jízdû obcí do zpûtného zr-
cátka, jestli ale pfies mraãna prachu vÛbec
nûco uvidíte! Podél ulic pfiekvapivû bydlí lidé,
kter˘m v‰echen prach sedá na okna a jsou-li
otevfiená, je prach v‰ude v bytû. 

Je‰tû jeden zajímav˘ postfieh – sice zatím
jenom dva obãané, ale za zmínku to uÏ stojí
(jeden ve vûku seniora a druh˘ tfiicátník), pro-
toÏe oba se mû nezávisle na sobû ptali, jestli
jsme nepfiem˘‰leli o zorganizování brigády
na zelen˘ch prostranstvích v obci i okolí. Za-
jímav˘ podnût, protoÏe vze‰el od lidí, ktefií
sami ve svém volném ãase a bez nároku na
odmûnu nenechávají své okolí leÏet bez po-
v‰imnutí a myslí si, Ïe více lidí najednou by
udûlalo bezpochyby více práce. Co vy na to?
A mÛÏeme mít novou anketní otázku.

Perliãka na závûr – pfii Ïádosti o dotaci na

vybudování pevn˘ch retarderÛ bylo po-
tfieba uvést, kolik aut projede po Vi-
nofiské ulici. MoÏná by se to dalo od-
hadnout, ale samotnou mne zajímalo, na
jaké ãíslo se dostaneme. Paní Louãková
poãítala auta 1 hodinu ráno, v dobû nej-
vût‰í pfiezletické ranní ‰piãky, a to od
7,30 do 8,30. V té dobû projelo obcí 180
osobních aut a 50
náklaìákÛ. Odpo-
ledne poãítal auta
2 hodiny pan
Svoboda a v˘sle-
dek byl velmi po-
dobn˘. Pfii odha-
dování prÛmûru
poãtu aut za 24
hodin jsme se do-
stali k ãíslu 2 600
aut, která v˘raznû pfiispívají k „vylep‰ování“
zdravého Ïivotního prostfiedí a vÛbec neniãí
pfiezletické kvalitní prÛtahové silnice, Ïe! 

K velké ‰kodû nepfieÏil kvûtno-
vé vichfiice a pfiívalové de‰tû dal‰í
strom – do rybníka (na‰tûstí ne na
silnici) se skácela pfiedposlední
smuteãní vrba. Likvidaci si vzali
na starost místní hasiãi, ktefií to
mají doslova „pfies ulici“.

POZOR, pozor! Letní soutûÏ
o Nejrozkvetlej‰í pfiezletické ok-

no, terasu, balkón ãi schody uÏ bûÏí a konku-
rence bude letos veliká, zapojují se i noví
adepti na v˘hru. Lâ

Pfii‰lo jaro a nastal opûtovn˘ boj
o opravu prÛtahov˘ch silnic obcí.
V‰ichni jste alespoÀ jednou vidûli
pracovníky SUS, jak „záplatují“ nû-
které díry. Neudûlají nikdy v‰ech-
ny, protoÏe je jednak nevidí (?) a za
druhé jim dojde materiál. Práce je
to na… dvû vûci, protoÏe do t˘dne
je vedle pÛvodní díry druhá nebo si
asfalt z opravené díry odveze na
sv˘ch kolech nûjak˘ náklaìák. 

Jediná cesta je totální rekon-
strukce, vlastnû spí‰ vybudování
nové silnice vãetnû tzv. kufru, coÏ
je v rukou hejtmana Ratha, protoÏe
tyto silnice jsou majetkem Stfiedo-
ãeského kraje. 

Pfiezletické silnice, tedy silnice je
hodnû honosné slovo, jsou skuteãnû neuvûfii-
telné. Pfii uzavírce Vinofiské ulice (napojování
Zlatého kopce na VaK) mûly b˘t vybudovány
dva pfiechodové retardery – jenÏe ouha.
Správce komunikace SUS na místû zjistil, Ïe
silnici chybí podklad, do kterého by retardery
ukotvil. Na udusané hlínû b˘valé pû‰í úvozo-
vé cesty do Vinofie je slabounká vrstva ‰tûrku
a tenká vrstva asfaltu! Nad touto skuteãností
se rozvinula debata o opravû silnic po dokon-
ãení stavby vodovodu a kanalizace – pÛvodní
dohoda totiÏ znûla, Ïe obec se bude podílet
z 50% na poloÏení nového asfaltového kober-
ce na v‰ech prÛtahov˘ch silnicích (vyãíslené
celkové náklady jsou cca 14 milionu), jenÏe
bez kvalitního podkladu pod asfaltov˘ch ko-
bercem to budou vyhozené peníze (coÏ je ná-
zor správce komunikace). ProtoÏe obec jiÏ za-
slala Ïádost o provedení totální rekonstrukce
silnic na krajsk˘ úfiad a doloÏila ji pfiiprave-
n˘m projektem i fotografiemi souãasného Ïa-
lostného stavu (pfiedpokládaná cena je cca 24
mil.), správce ze SUS bude písemnû plnû pod-
porovat na‰i Ïádost a apelovat na „kraj“, aby
se zaãala váÏnû zab˘vat katastrofálním sta-
vem komunikací III. tfiídy v na‰í obci.

Chodníky ve staré ãásti obce byly v hroz-
ném stavu a tak je zaãali sezónní brigádníci
opravovat – odstraÀování plevele a podsypá-
vání propadl˘ch dlaÏdic.

Pokraãují práce na rekonstrukci elek-
trick˘ch rozvodÛ (dráty do zemû) – zhotovi-
telská firma buduje nové „kapliãky“ pro elek-
tropfiípojky jednotliv˘ch domÛ a v ulicích Za-
hradní a Ctûnické byly vztyãeny nové sloupy
vefiejného osvûtlení ve vzdálenosti cca 30

metrÛ, takÏe se koneãnû doãkáme fiádného
osvûtlení obce. Foto sloup

Pracovníci správy obce se snaÏí udrÏovat
vysekan˘ vût‰í prostor kolem odpadkového
ko‰e na Ctûnické cestû – dÛvodem je naleze-
ní nûkolika pouÏit˘ch injekãních stfiíkaãek.
PfiestoÏe je místo pravidelnû kontrolováno,
pfiesto upozorÀujeme rodiãe
dûtí i majitele psÛ na tento
velmi nebezpeãn˘ problém.
Stfiíkaãky se pravidelnû na-
cházely u závory do lipové
aleje, ale i na louce pfied za-
hrádkami cestou podél zá-
mecké zdi; na cestû se obje-
vily prvnû letos na jafie. 

Chodník podél Vinofiské ulice je stále pal-
ãiv˘ problém. Firma Benuga bude chodník po
dokonãení této etapy v˘stavby bytÛ budovat
v definitivní podobû ze zámkové dlaÏby a do
té doby „opravila“ pÛvodní asfaltov˘ vrstva-
mi ‰tûrku. To je absolutnû nevhodné nejen pro
chÛzi, ale pro jízdu koãárkÛ, proto mûl slou-
Ïit pro pû‰í novû roz‰ífien˘ pás ulice – koneã-
nû byly v pátek 29. 5. umístûny znaãky Zákaz
zastavení za kaÏd˘m budoucím vjezdem do
Zlatého kopce a tak uÏ by nemûla auta pra-
covníkÛ stavby parkovat na Vinofiské ulici.
Pfiípadné nerespektování znaãek je pak v pra-
vomoci Policie, která by mûla na místû udûlit
blokovou pokutu. I¤

Nemohu nereagovat na ãlánek v MF
Dnes, kde je hodnoceno tfiídûní odpadÛ
v celé âR ve srovnání s Evropu. Skvûlá
zpráva, patfií nám první místo! Ale nebyla
bych to já, abych si odpustila komentáfi: Jak
to asi musí vypadat v zemích z druhého kon-
ce tabulky, kdyÏ my, vítûzové, máme plné
pfiíkopy plastov˘ch lahví, starého papíru,
velkoobjemového odpadu a igelitov˘ch ta-
‰ek s bioodpadem? Kdo jel autem nebo na
kole po silnici na Polerady od kfiiÏovatky
Popovice x Brand˘s x Brázdim, ten si musí
o Ïebfiíãku myslet své.

JiÏ rok jsou na v‰ech stanovi‰tích místo
kontejnerÛ na sklo umístûny „zvony“ na bí-
lé a barevné sklo – dÛvodem jejich instala-
ce bylo zamezení odhazování jin˘ch odpadÛ
do kontejnerÛ na sklo a tím znehodnocení
tfiídûného obsahu. JenÏe nastal problém,
KAM s velk˘mi sklenûn˘mi lahvemi, které
otvorem neprojdou. Po domluvû se svozo-

vou firmou ASA byl instalován na Horní ná-
vsi opût jeden kontejner na barevné sklo.
PROSÍM zde v‰echny, ktefií potfiebují odho-
dit velké sklenûné láhve, aby pouÏívali ten-
to kontejner a nenechávali sklo na stanovi‰-
ti tfi. odpadu na zemi; pfiispûjí tím zachová-
ní pofiádku na stanovi‰ti a zároveÀ zabrání

náhodnému poranû-
ní. Dûkuji.

Pravideln˘ ná-
v‰tûvník webov˘ch
stránek jistû sleduje
anketní otázku
o Nejpalãivûj‰ím
problému obce. Su-
verénnû vedou pfií-
‰erné silnice (to je
pochopitelnû záleÏi-
tost sice obce a ta
se snaÏí získat dota-

ce na místní komunikace, ale ty zásadní
tzv.“prÛtahové“ jsou majetkem Stfiedoãeské-
ho kraje a ten je prostfiednictvím SUS spra-
vuje; spí‰ flikuje, Ïe), ale na 2.místû je ZÁ-
PACH koufie z komínÛ, coÏ je záleÏitost
kaÏdého vlastníka nemovitosti. Jsem skuteã-
nû zvûdavá, kolik „ãadiãÛ“ bude ochotno vû-
novat svÛj ãas pro vyplnûní formuláfiÛ na zís-
kání dotace pro pfiechod na ekologiãtûj‰í vy-
tápûní! Nechci se opakovat, ale co tfieba vyu-
Ïít ãas stráven˘ skládáním uhlí, kaÏdodenním
zatápûním, vyná‰ením popela, atd v topné se-
zónû právû TEë, kdy se netopí?

A pro zajímavost: jiÏ jednou zmiÀovan˘
starousedlík to dokázal sám, ze svého dÛcho-
du a bez dotace.

Kvalitní a niãím nenaru‰ované prostfiedí
k Ïivotu – to je pro nûkteré PfiezleÈáky marn˘
sen. DÛvodem není nic jiného neÏ BEZO-
HLEDNOST SOUSEDÒ, nûkde moÏná spí‰
i schválnost. Jak ale hodnotit kaÏdodenní zá-
pach, kter˘ je zcela evidentnû zápachem her-
bicidního postfiiku proti plevelÛm, kter˘ nedo-
volí posedût na zahradû? Kdyby posedût, co
ale bolesti hlavy ãi dokonce astmatick˘ zá-
chvat? A co na to fiíkají maliny na „neo‰etfio-
vané“ stranû plotu?! Ptám se: PROâ?

Velká prosba pro v‰echny pû‰í, zejména
pak pejskafie. Spousta z nás si stûÏuje, Ïe
v okolí Pfiezletic nejsou pûkné cesty, kde by se
v klidu mohli psi probûhnout a relativnû niko-
ho neohroÏovali. Nejvíc vyuÏívaná je cesta do
Ctûnic a kolem rybníka lesem pfies pole zpût.
Je-li v‰ak na poli bláto ãi chce nûkdo vyuÏít
pfiíjemn˘ stín po levém bfiehu ProstfiedÀáku,
vyrazí od hráze rybníka podél zahrádek a dále
podél polí. Velk˘ problém je, Ïe tento poze-
mek je soukrom˘ a nájemce nechce, aby mu
po jeho pozemku kdokoliv chodil. PfiestoÏe
zde historicky cesta vÏdy byla a vedla od Vi-
nofiské aÏ k rybníku, díky v˘stavbû u potoka,
kde si ploty udûlali aÏ u potoka (kde byl sta-
vební úfiad nebo komise?) cesta uÏ není. ·ko-
da pro v‰echny. ProtoÏe pouÏívaná cesta podél
potoka je trnem v oku soukromému zemûdûl-
ci, kter˘ si (leckdy oprávnûnû) stûÏuje na to,
Ïe NEUKÁZNùNÍ psi bûhají do obilí, kde lá-
mou klasy nebo lítají jako spla‰ení v fiádcích
brambor, které niãí. Prosím zde v‰echny, aby
své psí miláãky drÏeli trochu na uzdû, respek-
tive tfieba na vodítku, nejde-li to jinak, a byli
co nejohleduplnûj‰í k soukromému vlastnictví.
Pfiedejdeme tak rÛzn˘m zbyteãn˘m naschvá-
lÛm, které absolutnû nic nefie‰í. Dûkuji.
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Nedûlní ráno se probudilo do slunného
dne a tak pfiíprava oslav na hfii‰ti u rybníka
mohla zaãít. Prvním krokem bylo postavení
tfií stanÛ, které by se mohly stát pfiístfie‰kem
pfii nenadálém de‰ti. Tady skvûle pfiiloÏili
ruku k dílu místní hasiãi a stany stály raz
dva. Dopoledne je‰tû vyuÏili k zatluãení kÛ-
lÛ pro provazové bludi‰tû, které mûlo loni
mezi dûtmi velk˘ úspûch. Jirka Mal˘ pfiive-
zl ze dvora u KfienÛ fie-

tízkov˘ kolotoã, coÏ mûla
b˘t jedna z top atrakcí dne dûtí.

Poledne se pfiehouplo a nad Prahou se
objevily první tmavé mraky. Pfiesto pfiípravy
pokraãovaly a v‰ichni organizátofii si v du-
chu stále dokola fiíkali: aÈ nepr‰í, aÈ nepr‰í,…

BohuÏel ani Ïádost Olgy Hanzlíkové,
kterou vyzvala pfii zahajovací fieãi v‰echny
pfiítomné dûti i dospûlé k hromadném kfiiku
AË NEPR·Í, nebyla vysly‰ena. Chvíli po
3.hodinû pfii‰la první pfiepr‰ka – na‰tûstí jen
krátká a malé intenzity. V‰ichni se schovali
do pfiipraven˘ch stanov˘ch pfiístfie‰kÛ a vy-
hlíÏeli slunce. Za chvíli na‰tûstí pfii‰lo a zá-
bava mohla pokraãovat. Vût‰í dûti samy utfie-
ly sedátka kolotoãe a za chvíli byl kolotoã pl-
n˘ rozzáfien˘ch dûtí. To byl nápad! Kolotoã,
kter˘ jezdí pofiád a zadarmo!

Obsluha druhé pouÈové atrakce pana
Koãky to mûla s de‰tûm trochu sloÏitûj‰í –
pfii prvních kapkách skákací dÏungli muse-
li vyfouknout a zabalením ochránit pfied
namoãením skákací plochy. Se sluneãními
paprsky dÏungli zase nafoukli, za hodinu

pfii silnûj‰ím de‰ti vyfoukli,
se sluncem nafoukli a... Pak uÏ na-
‰tûstí aÏ do 18. hodiny nepr‰elo.

Kdo neskákal v dÏungli nebo se nevo-
zil na kolotoãi, ten si mohl zkusit cestu
v lanovém bludi‰ti, obkreslovat obrázek
jen s pomocí pohledu do zrcadla, chodit
na chÛdách a nebo si zahrát na loutku
(chodilo se na dfievûn˘ch destiãkách, které
závodníci drÏeli na nohách pomocí pro-

vázkÛ). Velk˘ úspûch mûlo jako tradiãnû stfií-
kání hasiãskou hadicí do rybníka, coÏ se
vÏdycky zvrhlo ve vodní útok, protoÏe hadice
byly k dispozici dvû, a fotograf mûl hodnû co
dûlat, aby „ulovil“ nûjakou fotografii mal˘ch
(i velk˘ch) hasiãÛ bez újmy na fotoaparátu.

Dal‰í leto‰ní no-
vinkou bylo házení krouÏkÛ na cíl, kter˘
pfiedstavovaly rÛzné odmûny – od drob-
n˘ch hraãek pfies pastelky aÏ k nejvy‰‰í
metû KINDER vajíãku.

Balónky samozfiejmû nechybûly, jen byly
ve vûtru pfied de‰tûm dost neposedné. Kter˘
neuletûl, ten za hromného rachotu praskl.

I obãerstvení bylo. Letos trochu skromné,
protoÏe se na poslední chvíli nevûdûlo, zda
oslava vÛbec bude a kolik dûtí pfiijde, pfiesto
tfii druhy limonády pfii‰lo vhod nejen dûtem.

Nedûlní odpoledne sice bylo de‰tivé, ale
na‰tûstí dostateãnû teplé na to, aby pfii‰la
v 17.hodin na fiadu atrakce ze v‰ech nejob-
líbenûj‰í – hasiãi nastfiíkali na hfii‰tû hasicí
pûnu a pak uÏ bylo jen na dûtech, jak s tím
naloÏí. Star‰í „mládeÏ“ se vrhla v obleãení
do bitvy kluci proti holkám a pak v‰ichni
proti v‰em. Men‰í dûti se pod dozorem ro-
diãÛ svlékly skoro donaha a v pûnû se do-

slova potápûly a útoky podnikaly spí‰ na
své rodiãe ãi prarodiãe. V˘jimku ov‰em
tvofiil mal˘ Rí‰a, kter˘ byl mokr˘ od
hlavy aÏ k patû, bíl˘ jako snûhulák a bo-
joval ve sv˘ch sotva dvou letech s kaÏ-
d˘m, kdo se mu namanul. Ale po bitvû
byl z pûny odnesen jako jeden z mála
bez breku a náleÏitû hrd˘ na dobfie vy-
konanou práci. (Pravda, babiãka Roma-
na musela povolat rychlou motorizova-
nou jednotku z domova se such˘m oble-
ãením, ale stálo to za to!)

Je pÛl sedmé veãer, v‰ech-
ny atrakce jsou uklizeny a kromû jednoho sta-
nu by náhodn˘ kolemjdoucí nepoznal, Ïe na
hfii‰ti „fiádilo“ více jak 50 dûtí a Ïe ta hro-
mádka zahnûdlé hmoty byla bûloskvoucí ha-
sicí pûna o prÛmûru 10 metrÛ.

Po dobfie vykonané práci si cel˘ reali-
zaãní t˘m dopfiál malé obãerstvení, které
pfiipravila Olina Hanzlíková jako podûko-
vání za pfiípravu oslav dûtského dne. V‰em
pfiítomn˘m podûkovala za pomoc; jmeno-
vitû místním hasiãÛm ve sloÏení 3 x Slava-
tovi vãetnû velitele a 1 x pan Louãek, dále
zamûstnanci úfiadu Jirkovi Malému za
skvûlé ozvuãení a nafukování balónkÛ ve
spolupráci s panem MirkemVocáskem,
sv˘m a dal‰ím „holkám“ (Jitce ·illerové,
Kvûtû Louãkové, Jitce DoleÏalové a Laìce
Kopáãové) za dozor nad soutûÏemi, Ilonû
¤achové za bájeãné ãepování limonády,
i na mou a pánû Hanzlíkovu hlavu se snesl
dík. Lâ

98

Aãkoliv pfiedpovûì poãasí z 31. 5. kvûtna slibovala tepl˘ a sluneãn˘
víkend s datem 6. - 7. 6., na kter˘ byl pfieloÏen termín pfiezletické-
ho Dne dûtí, jako tradiãnû se pfiedpovûì zmûnila na de‰tivo s odpo-
ledními pfieháÀkami, místy s boufikami. A tak mûli v‰ichni organizá-
tofii tûÏké hlavy z toho, jestli bude pr‰et, bude zima nebo teplo, ale
hlavnû, zda rodiãe v nejistém a nestálém poãasí dûti pfiivedou.
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CO JE NOVÉHO NA
Úfiední deska na webov˘ch stránkách

obce je podle poãtu náv‰tûv asi nav‰tûvo-
vanûj‰í daleko více neÏ deska-nástûnka.
Obec se také proto snaÏí umisÈovat na web
i aktuální a dÛleÏité vûci pro Ïivot sv˘ch
obãanÛ – dÛkazem i jiÏ dvakrát zvefiejnûné
varování âHMÚ ohlednû moÏn˘ch pfiíva-
lov˘ch de‰ÈÛ a silného vûtru. Ale i infor-
mace ohlednû pozemkÛ nebo územního
plánu hl.mûsta Prahy se lépe ãtou v teple
(nebo chladu) kanceláfie ãi domova.

Po del‰í odmlce se objevil v nûkolika té-
matech diskusního fóra nov˘ „host“ (pod-
pisuje se thy) a vzal to pûknû popofiadû –
dálniãní obchvat a místní silnice: „Ja osob-
ne si asi koupim vetsiho terenaka nez mam
doposud... asi Hummer, aby jich bylo v ob-
ci vic a bylo tezsi si na nekoho ve Zpravo-
daji stezovat... Koupe snizeneho sportovni-
ho auta mne totiz vytrestala... bud musim
po sterku, nebo uviznu na zrcadle...

Takze: At zije krasna rovna dalnice..“
Nakousl i velmi aktuální problematiku
uklízení obecní silnice pfied sv˘m domem
(t˘ká se i zelen˘ch pásÛ podél plotÛ, ktefií
si spousta lidí vzala tak nûjak automaticky
na starost a pravidelnû trávu seká. Nefie‰í
vlastnick˘ vztah k pozemku, prostû to chce
mít ve svém nejbliÏ‰ím okolí hezké. A ne-
jen zelen˘ pás podél ulic, nûktefií obãané,
ktefií bydlí u rybníka, sekají pravidelnû trá-
vu na bfiezích a snaÏí se alespoÀ pÛlku bfie-
hÛ udrÏet jako park. K té druhé se bohuÏel
obec chová více neÏ mace‰sky.): „...uklizet
obecni ulici, na kterou od sousedova roze-
staveneho baraku pri kazdem desti vytece
hromada pisku a bahna ?? 

Sorry, ale na to po 3 letech uz vazne ne-
mam....

Prezletice jsou HNUS, zejmena v zi-
me.... plny prikopy podle silnice odpadku
(i kdyz ty asi nepochazeji z obce)..., na-
kladaky nerepektujici zakaz, prasne ces-
ty....“ Po pfieãtení dal‰ího názoru (Obec-
ní zpravodaj): „Snaha tu je, to urcite, ale
vule 'obcanu' urcite ne.... takze jsem rad
kdyz tam pres den nemusim byt a vracim
se az vecer, kdy je klid. Nicmene Obecni
zpravodaj pripominajici nacisticko-ko-
municticke platky a urcita sebestrednost
vedeni obce mi taky nesedi... ale asi to ji-
nak nejde, nez tvrdou rukou...“ jsem tro-
chu litovala, Ïe je na‰e diskuzní fórum
anonymní a pfiestoÏe chápu samozfiejmû
mnohé v˘hrady vÛãi obsahu (vÏdy se ale
jedná o Pfiezletick˘ pran˘fi, kde jsou ve-
fiejnû prezentovány „poãiny“ v obci, kte-
ré vadí hodnû lidem, ale vût‰inou mlãí –
vzala jsem to na sebe a musím fiíct, Ïe se
ãasto nûkdo pran˘fiovan˘ velmi nespoko-
jenû ozve, ale pfiekvapivû si do budoucna
podobné eskapády odpustí) pfiirovnání
zpravodaje (viz v˘‰e) mi pfiijde na pová-
Ïenou. Opût musím pfiipomenout, Ïe
pfiíspûvky mÛÏe zaslat kdokoliv a pokud
nebudou napfi. vulgární ãi jinak proble-
matické, je v rubrice Pfiezletick˘ HYDE
PARK prostor pro kaÏdého, kdo chce se
sv˘mi názory a postfiehy seznámit v‰ech-
ny ãtenáfie; a to i v pfiípadû, Ïe jsou zce-
la odli‰né od názorÛ zastupitelstva jakoÏ-
to vydavatele Obecního zpravodaje. Za-

pojte se i vy a zpravodaj nebude rádoby
jednostrannû zamûfien (jsem si vûdoma,
Ïe jsem ovlivnûna svou prací v ZO a ze-
jména pak v komisi ÎP). 

Anketní otázku z titulní stránky
pfiedkládám pro zajímavost v plném znûní:

I NA·E OBEC MÁ A ¤E·Í
MNOHO PROBLÉMÒ
- VÁS OSOBNù TRÁPÍ NEJVÍCE:
pfiipojování na kanalizaci 6
dûravé silnice 54
chybûjící chodníky 2
autobusová doprava 14
nová v˘stavba 7
nedostateãná vybavenost
(M·, Z·, sluÏby,..) 12
málo zelenû (parky, cesty, louky) 5
zápach koufie z komínÛ 21
jiné 1

Celkem hlasovalo: 120

Koufi z komínÛ si opût neodpustím –
vzhledem k tomu, Ïe se mÛÏe z jednoho
poãítaãe hlasovat jen jednou a skoro pûtina
respondentÛ to vidí jako nejpalãivûj‰í pro-
blém, není to záleÏitost okrajová. Je s po-
divem, Ïe na‰e právní legislativa absolutnû
nefie‰í malé soukromé zdroje zneãi‰tûní
a celou záleÏitost nechává na obci, aniÏ by
jí poskytla potfiebné nástroje k definitivní-
mu vyfie‰ení zneãi‰Èování ovzdu‰í. A obec
mÛÏe opût jenom apelovat na v‰echny ty,
ktefií spalují nekvalitní uhlí, obãas pfiihodí
nûjak˘ odpadek a s údrÏbou kotle ãi komí-
na si nedûlají hlavu, aby si uvûdomili, Ïe
stejnû zneãi‰tûn˘ vzduch d˘chají i oni a je-
jich dûti. Prosím, zamyslete se nad tím.

Autobusová doprava dostala „body“
zejména v období uzavfiení Vinofiské uli-
ce, ale v‰ichni víme, Ïe linka 302 oprav-
du optimální není. Proto bych zde chtûla
uvést zápis z jednání starostky a zástup-
ce ROPIDu: 

Starostka obce Pfiezletice:
1. Bylo by moÏné navrátit trasu linky

302 do pÛvodní trasy (pfied zprovoznûním
stanice metra LetÀany)? Pfiípadnû do trasy
pÛvodní s tím, Ïe koneãná stanice by byla
ve stanici LetÀany.

Zástupce Ropidu:
Pfievedení linky 302 do pÛvodní trasy

by znamenalo obnovení mûstské linky
280, která dfiíve zaji‰Èovala dopravní obs-
luhu Ctûnic a ãásti Kbel. Tento krok by
v‰ak byl neekonomick˘ a nehospodárn˘,
neboÈ kapacitní vyuÏití linek 280 a 302 na
území hl. m. Prahy umoÏÀovalo jejich
slouãením uspofiit v˘znamné finanãní pro-
stfiedky, z jejichÏ ãásti bylo moÏné posílit
provoz linky 302 na území HMP dle Ïá-
dosti obce Pfiezletice. Takto posílenou lin-
ku 302 bylo dále moÏné vyuÏít pro zlep‰e-
ní dopravní obsluhy lokality Nouzov ve
Kbelích (zastávka Zama‰ská), kde je reali-
zována rozsáhlá bytová v˘stavba. I tento
fakt pfiispûl ke zv˘‰enému kapacitnímu vy-
uÏití linky 302 na území hl. m. Prahy,
a tím také její provozní ekonomiky.

V pfiípadû ponechání pfiedchozího stavu
by bylo nutné obnovit linku 280 v úrovni

linky 302 s tím, Ïe její vedení za Nouzov
by bylo zcela neefektivní, ale z dÛvodu
neexistence moÏnosti obracení autobusÛ
provoznû nevyhnutelné. Kapacitní vyuÏití
linky 302 vedené po pÛvodní trase by by-
lo s ohledem na ãetnost provozu linek
259 a 375 zcela minimální (linka by vo-
zila pouze Pfiezletice a malou ãást Vino-
fie). Lze fiíci, Ïe za v˘raznû více penûz by
se pohybovalo více poloprázdn˘ch auto-
busÛ bez patfiiãného efektu.

Dále je nutné zmínit, Ïe zmûna trasy lin-
ky 302 respektuje zámûr na pfiipojení obce
Pfiezletice k Praze v roce 2010, neboÈ za-
ji‰Èuje spojení pfiímo k úfiadu Mâ Praha -
Kbely, kter˘ se stane pro Pfiezletice povû-
fien˘m úfiadem. Pfiedpokládáme, Ïe doprav-
ní obsluha Pfiezletic bude po pfiipojení
k Praze zaji‰tûna prodlouÏen˘mi vybran˘-
mi spoji linky 185 (linka 302 bude zru‰e-
na), která na území hl. m. Prahy konãí
u stanice metra B Palmovka. Tím dojde
k obnovení vazby Pfiezletic na linku
B metra bez nutnosti nav˘‰ení finanãních
prostfiedkÛ na provoz PID na území HMP.

2. Starostka obce:
V pfiípadû, Ïe by obec Pfiezletice mûla

finanãnû participovat resp. hradit tuto lin-
ku v poÏadované trase, bylo by moÏné ten-
to náklad vyãíslit?

Zástupce Ropidu:
Jak je uvedeno v bodû 1, v pfiípadû pfie-

vedení linky 302 do pÛvodní trasy by by-
lo nutné obnovit linku 280 v trase LetÀany
- Ctûnice - Vinofi, a to v intervalech linky
302 tak, aby byla zaji‰tûna obsluha lokali-
ty Nouzov ve stávající kvalitû. I kdyÏ by-
chom pfiedpokládali v mimo‰piãkov˘ch
obdobích moÏnost vyuÏití stávajících spo-
jÛ linky 259 (závlek pfies Nouzov), ãiní
zv˘‰ené náklady na dopravní obsluhu:

— obnovení provozu linky 280 pro
zaji‰tûní obsluhy Ctûnic a Nouzova:  

cca + 188 000 km/rok + 8 272 000
Kã/rok (pfii cenû DP 44 Kã/km)

— zkrácení trasy linky 302 na území
Prahy (nejede pfies Ctûnice):

cca - 71 350 km/rok - 2 425 900 Kã/rok 
(pfii cenû dopravce J. ·tûpánek 34 Kã/km)

Celková ztráta na území HMP:
cca + 116 650 km/rok + 5 846 100 Kã/rok

O tento rozsah dopravy by bylo nutné
nav˘‰it dotaci na provoz autobusové do-
pravy ze strany obce Pfiezletice, neboÈ
v rozpoãtu HMP tyto prostfiedky nejsou
k dispozici, resp. by bylo nutné v této
v˘‰i omezit dopravní obsluhu v jin˘ch
oblastech PID. 

S ohledem na v˘‰e uvedené nev˘hody
tohoto fie‰ení jej nedoporuãujeme reali-
zovat a ponechat stávající stav, kter˘
umoÏÀuje ve stávajícím objemu finanã-
ních prostfiedkÛ zachovat ãetnost provo-
zu linky 302, vãetnû ekonomicky pfiija-
telného vyuÏití jejího provozu.

Tolik zápis ze zatím posledního jedná-
ní, ze kterého je vidût, Ïe Pfiezletice jsou
na samém okraji zájmu dopravního pod-
niku, a to díky malému poãtu obãanÛ vy-
uÏívajících sluÏeb MHD. Lâ

www.prezletice.cz

Dva konû ve dvofie
– to není upravená
verze lidové pís-
niãky, ale realita
jednoho domu
uprostfied obytné
zástavby ve stfiedu
obce. Snad se „no-
ví sousedé“ bez
problémÛ zapojí
do bûÏného Ïivota.

Pr‰í pr‰í, jen se
leje a místo ulic máme

potoky a jezera. Krajsk˘ úfia-
de, nad ãím je‰tû dumá‰?

Obecní pran˘fi...
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aneb chyÈte se

uÏ za nos!

Nejen pou-
Ïité injekã-
ní stfiíkaã-
ky, ale co
to je dnû

ko‰e? Asi
nûkomu na

cestû do-
slouÏily
a tak je

odhodil, co
s nimi!

Nepofiádek a vanda-
lismus v jakékoliv
formû se opravdu
nedá nepran˘fiovat.

Kdepak asi skonãily znaky
Obecního úfiadu Pfiezletice?

B˘t to
o kousek

vedle,
mohl b˘t

v Pfiezleti-
cích v˘-

buch s oh-
Àostrojem.
Takhle to

odnesla
jen zeì

a dopravní
znaãky.



Tfietí kvûtnou ne-
dûli probûhlo Ví-
tání obãánkÛ –
pro nûkoho tento
název je moÏná
spojen˘ s dobou

socialistickou, ale pfiivítat ma-
lého ãlovíãka do Ïivota by
podle mého názoru nemûlo
chybût. MoÏná to i navazova-
lo na tradici K¤TIN, které
byly dÛleÏit˘m vstupem dûÈát-
ka do Ïivota. Zavzpomínejme
s paní Adamcovou:

„Bylo pravidlem, Ïe kaÏdé
novû narozené miminko mu-
selo b˘t co nejdfiíve pokfitûno,
aby v pfiípadû jeho úmrtí (to
nebylo v˘jimeãné, protoÏe se
rodilo doma bez lékafie, jen
za pomoci porodní báby) ne-
muselo b˘t pochováno jako
„nekfitûÀátko“ a ‰lo by do ne-
be jako pohánek. Proto byl
nûkdy kfiest proveden jiÏ
v den jeho narození.

DÛleÏitou osobou pfii kfitu
nebyla matka, ale kmotr nebo
kmotra, ktefií na sebe pfii kfitu
brali zodpovûdnost za dítû
v pfiípadû, Ïe by dûÈátko zÛ-
stalo bez rodiãÛ a nebo by se
mu ‰patnû vedlo.

Pfii samotném kfitu drÏel
kmotr dûÈátko na rukou (dal mu
obvykle své kfiestní jméno)
a faráfi miminku pomazal hla-
viãku svat˘m olejem a pokropil
ho svûcenou vodou z kfititelnice
(zvlá‰tní nádoby v kostele k to-
mu úãelu zasvûcené). KmotrÛ
mohlo b˘t i více, ale nejdÛleÏi-
tûj‰í byl ten hlavní. DûÈátko do-
stalo do pefiinky nûjak˘ dárek,
podle movitosti kmotra, a doma
zase byla jako o svatbû pfiipra-
vena velká hostina pro pozvané
hosty. DûÈátko klidnû spinkalo
s maminkou ve vedlej‰ím po-
koji, protoÏe maminka musela
dodrÏet dobu „‰estinedûlí“, kdy
se mûla starat jenom o mimin-
ko. K jídlu dostala silnou slepi-
ãí polévku, která ji mûla posílit
po pfiestálém porodu a pomalu
se vracela do normálního Ïivo-
ta. Samozfiejmû to tak probíha-
lo hlavnû v bohat‰ích rodinách.

V chud˘ch vrstvách se stá-
valo, Ïe maminka porodila pfií-
mo na poli, dítû zabalila do ple-
nek a za chvíli pokraãovala ve
své práci.

Vzpomínám zde tfii pfiezle-
tické porodní báby – ty byly
hlavní asistencí u porodÛ, do
porodnice se nejezdilo a ma-
minky rodily doma – i já jsem
svou dceru Janu porodila doma
v Pfiezleticích. Zde jsou nûkteré
porodní báby:

1903 Marie Fridrichová
1912 Terezie Novotná
1947 RÛÏena Malá“

Pfii své práci na
kronice na‰í obce
jsem do‰la i ke
kapitole V˘-
znamní obãané
obce. Jedním

z nich je bezesporu místní ro-
dák Josef Dobe‰ a protoÏe si
v ãervenci pfiipomeneme 105.
v˘roãí jeho narození, chtûla

bych vzpomenout na Ïivotní
osudy tohoto úspû‰ného trené-
ra dostihov˘ch koní.

� Major Josef Dobe‰
4. 7. 1904 – 28. 9. 1985
Narodil se 4. 7. 1904 v jed-

nom z velk˘ch statkÛ ãp. 24
a jeho Ïivot je tûsnû spjat
s koÀmi. Na vojnû v letech
1924-25 absolvoval ‰kolu pro
dÛstojníky jezdectva, pozdûji
vojenskou akademii, dvoulet˘
vy‰‰í jezdeck˘ kurz pro uãitele
jízdy. Po smrti kapitána Pople-
ra pÛsobil jako uãitel jízdy ve
vojenském uãili‰ti. Byl zafiazen
mezi reprezentaãní kádr jezdcÛ,
ktefií nás v meziváleãné dobû
reprezentovali na zahraniãních
závodech v Berlínû, Nice, Var-
‰avû, Vídni a Bukure‰ti. „Nej-
vût‰í úspûch zaznamenal na
Letních olympijsk˘ch hrách
Berlínû roku 1936, kde v zápla-
vû hákov˘ch kfiíÏÛ a zdviÏe-
n˘ch pravic zfanatizovan˘ch
nacistick˘ch sportovcÛ a pfied
samotn˘m Hitlerem ãestnû ob-

hájil ãeskoslovenské barvy –
získal bronzovou medaili v tûÏ-
k˘ch parkurov˘ch disciplí-
nách“ – vzpomíná paní Vûra
Adamcová, rodaãka z Pfiezletic.
Jako trenér pÛsobil na Kladnû,
Nymburce, Podûbradech, u ães-
koslovenského filmu.

ProtoÏe byl celou 1. republi-
ku pfiíslu‰níkem ãeskosloven-
ské armády, ihned po Mnicho-
vu se pfiihlásil do protektorátní-
ho vojska a odtud utekl pfies
italsko-‰v˘carské hranice do

Anglie. Zde se dostal do osob-
ního kontaktu s prezidentem
doktorem Bene‰em. Po roce
1945 se vrátil jako pfiíslu‰ník
ãeskoslovenské Západní armá-
dy. KdyÏ byl doktor Bene‰ po
návratu do âeskoslovenska po
vzoru prezidenta T. G. Masary-
ka nucen jezdit, aã nerad, na
koni, vzpomnûl si na Dobe‰e
a ten s ním jezdil.

V letech 1946 a 1947 uspo-
fiádal v rodn˘ch Pfiezleticích
Pod zahrady (místo souãasné
v˘stavby obytn˘ch domÛ Zlat˘
kopec) s brandejsk˘mi dragou-
ny jezdecké dostihy za úãasti
‰iroké vefiejnosti.

Jako vût‰ina západních vojá-
kÛ byl komunisty po „pfievratu“
v roce 1948 zatãen a vûznûn na
Mírovû u Olomouce.

V ãervenci roku 2004 se po-
fiádal na závodi‰ti v Lysé nad
Labem Memorial majora Jo-
sefa Dobe‰e k nedoÏit˘m st˘m
narozeninám. âestné ceny pfie-
dávala netefi paní Eva Fialová.

V dostihovém programu se na
majora Dobe‰e vzpomíná:
V letech 1945-60 vedl na‰e re-
prezentaãní druÏstvo skokanÛ.
Jako vedoucí jezdeckého v˘-
cviku a trenér pÛsobil rok
v jezdecké ‰kole v Bernu ve
·v˘carsku a poté dva roky ja-
ko ‰éftrenér v Dánsku. V roce
1956 jako trenér hfiebãína Xa-
verov sedlal vítûze Velké par-
dubické, konû Letec s jezdcem
Vavrou‰kem. „ProhlíÏíme-li
v˘sledky jednotliv˘ch dostihÛ,
mÛÏeme b˘t spokojeni, neboÈ
hlavní dostihy staly se pfiece
jen na‰í kofiistí. Jsou to vítûz-
ství Tuláka s jezdcem Korytá-
fiem v Kladrubské cenû, Syn-
ãeka s loÀsk˘m vítûzem Velké
Pardubické âajdou v cenû
Volhy a posléze to nejdÛleÏi-
tûj‰í, krásn˘ úspûch LETCE
s Vavrou‰kem ve Velké pardu-
bické. Vypoãítáme-li tyto ús-
pûchy, nemÛÏeme se vyhnouti
dÛleÏit˘m zji‰tûním, jak k nim
do‰lo. Slovenské stáje letos
znovu potvrdily, Ïe mají nejen
velmi dobr˘ materiál, jak v ko-
ních tak jezdcích, ale rovnûÏ
Ïe svoji vûc dûlají opravdu
dobfie. Na vítûzství ve Velké
pardubické má pak nemalou
zásluhu xaverovsk˘ trenér s.
Josef Dobe‰, kter˘ dokázal, Ïe
dovede i pro tak tûÏk˘ dostih,
jako je Velká pardubická, konû
dokonale pfiipravit a mimo jiné
to, Ïe  nám vychovává v˘bor-
n˘ jezdeck˘ dorost. Zvítûzil-li
19let˘ chlapec jiÏ pfii své první
jízdû v tak tûÏkém dostihu, je
to dÛkazem, Ïe jeho uãitel
pfiesnû vystihl schopnosti své-
ho svûfience a umûl jej v‰e-
strannû k tak obtíÏnému úkolu
pfiipravit.“ – tolik citace z Do-
stihového programu ã. 31 Stát-
ního závodi‰tû Praha – Velká
Chuchle, 21. 10. 1956, ãlánek
z úvodní strany s názvem Vel-
ká pardubická 1956.

Vy‰la mu kniha „Terénní
a skokové jeÏdûní“, v roce 56
„S konûm pfies pfiekáÏky“
a v roce 70 „Jezdec a kÛÀ ve
v˘cviku“. V roce 1986 mu vy-
‰la kniha „Jízda na koni“, ale
tohoto díla se jiÏ nedoãkal, ne-
boÈ krátce po odevzdání ruko-
pisÛ do v˘roby zemfiel. 

Vedle technick˘ch zálib mûl
dal‰í „koníãky“, maloval obra-
zy - koÀské motivy, sochafiil
a hodnû ãasu vûnoval husitské-
mu období coÏ byla jeho veli-
ká záliba. 

Podle vzpomínek
a dobov˘ch materiálÛ

zpracovala Lâ
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HISTORICKÉ DR(O)BEâKY
1.

2.

kvûtnovém Magazínu MF Dnes byl
rozsáhl˘ ãlánek vûnovan˘ soused-
sk˘m sporÛm, a to od tûch „jem-
n˘ch“ aÏ po spory fie‰ené stfielnou
zbraní. Následující t˘den byla uve-

fiejnûna krátká reakce ãtenáfiky, která pochá-
zí z vesnice a stoprocentnû ví, Ïe tzv. sta-
rousedlíci Ïádné spory nemají, Ïe to dûlají
jen „náplavy“. Ano i ne; vÏdycky je to v‰ak
o nátufie toho kterého
konkrétního ãlovûka. 

Po dvou letech v obec-
ním zastupitelstvu jsem
byla zapojena do „fie‰ení“
v nûkolika sousedsk˘ch
sporech – fie‰ení se nikdy nedokáÏe najít,
protoÏe spory jsou to letité a bez jakékoliv
snahy jedné ze dvou znesváfien˘ch stran na-
jít jist˘ kompromis. Ono by pak v pfiípadû
vyfie‰ení vlastnû nebylo co dûlat a nebo by
se okamÏitû objevil spor nov˘.

Jak by to bylo jednoduché, kdybychom si
v‰ichni dokázali fiíct pûknû z oka do oka
a bez jakékoliv pfietváfiky co nám vadí napfi.
na sousedov˘ch stromech, pfiípadné stavbû
kÛlny ãi garáÏe na hranici na‰ich pozemkÛ
(tady je to je‰tû jednodu‰‰í, protoÏe pfii této
stavbû se vyjadfiují sousedé). Ono je pak tûÏ-
ké a hlavnû pozdní „honit bycha“ a po x le-
tech zjistit, Ïe ten strom má vûtve u nás, dí-
ky sousedovu Ïivému plotu si nemohu natfiít

ten svÛj, Ïe ta ohromná tfie‰eÀ stíní cel˘ den
na zahradu, kompost u plotu, kde má z dru-
hé strany soused sezení s krbem také nebu-
de to pravé, atd.

Hor‰í je, kdyÏ sousedé nemají „rádi lidi“
jako takové. Jak si totiÏ vysvûtlit poãínání
sousedÛ, ktefií pfies zeì sledují co se dûje za
plotem, posmû‰nû pokfiikují na dûtské volá-
ní, „‰tûkají“ na ‰tûkajícího psa, zapojují se

sv˘mi poznámkami do konverzace „za zdí“,
kde je garden party. To se snad radûji mûli
pfiestûhovat nûkam do domu „na m˘tinku“,
kam by jako v pfiípadû Cimrmanovy Hospo-
dy Na m˘tince lidi prostû nechodili!

Pro nezúãastnûné to vyloudí úsmûv na
tváfii, ale co ti, pro které je v˘‰e uvedené
kaÏdodenní realitou a i obyãejn˘ pozdrav
souseda na zahradû je zpoza plotu „po zá-
sluze odmûnûn“?

Pfieroste-li v‰ak spor do akcí ohroÏujících
zdraví a staãí i zápach kompostu a z nûho
vyletující masafiky „jako krávy“ nebo kaÏ-
dodenní zápach z pravdûpodobnû jedovaté-
ho postfiiku proti plevelÛm (zde spí‰ proti
sousedÛm), to uÏ se opravdu fie‰it musí. Jed-

noduché to ale není, v‰echny moÏné orgány
státní správy si problém vze‰l˘ ze soused-
sk˘ch sporÛ pfiehazují jako hork˘ brambor
a jejich návrh fie‰ení je vÏdycky tak nûjak
poloviãat˘ a konãí skvûl˘m doporuãením:
V‰e je tfieba fie‰it DOMLUVOU.

A tak bych na závûr chtûla v‰em znesvá-
fien˘m sousedÛm domluvit: Ty ty ty.

Paní starostka se skuteãnû ve v‰ech pfiípa-
dech, ve kter˘ch vystupuje jako pfiedpokládan˘
arbitr, snaÏí domluvou v‰em zúãastnûn˘m vy-
svûtlit ‰patnost jejich poãínání a pak najít tfie-
ba i kompromisní fie‰ení. Kde v‰ak není snaha
spor vyfie‰it, tam nepochodí a domluvit si dají
jen slu‰ní lidé, ktefií jsou k jednání ochotni.

Po m˘ch dosavadních zku‰enostech v‰ak
má domluva EFEKT absolutnû nulov˘.

A perliãka na závûr: dne 26. 5. 2009 se
slavil Svátek sousedÛ! Tento svátek, vychá-
zející z prostého faktu sblíÏení sousedÛ a na-
vození pfiíjemné atmosféry a druÏnosti, ob-
zvlá‰tû sdílíme-li s nûk˘m sdílí dÛm, ulici ãi
ãtvrÈ, vznikl v roce 1999 v PafiíÏi a v roce
2005 se slavil uÏ v 377 evropsk˘ch mûstech
za úãasti 4,5 milionu lidí. Má i své webové
stránky, kde mimo jiné mÛÏete ãíst: Svátek
sousedÛ mÛÏe b˘t prvním krokem ke zpfií-
jemnûní kaÏdodenního Ïivota.  

Jenom teì ti‰e doufám, Ïe nûkoho nena-
padne slavit tfieba Den sousedsk˘ch sporÛ
s ukázkami ãinnosti!!! Lâ

P¤EZLETICK¯ HYDE PARK

12

VáÏení sousedé PfiezleÈáci.
Dovolte mi, abych se vám nejprve pfied-

stavila: jsem „ta nová“ na obecním úfiadû,
co se vÏdy tak „dob˘vá“ do va‰ich penûÏe-
nek – a teì i do va‰eho soukromí. Musím
pfiiznat, Ïe tento ãlánek nebyl mÛj nápad,
ale svojí nevymáchanou pusou jsem si ho
tak trochu vykoledovala. 

AÈ nás tedy úplnû neunudím, pfiejdu k vûci. 
Îiji v Pfiezleticích cel˘ svÛj Ïivot, bydlím

v domû sv˘ch rodiãÛ a nejsem Ïádn˘ milio-
náfi. Trápí mû velmi podobné vûci, jako vás
ostatní. Stejnû jako vy se pfii cestû po na‰í
vísce obãas brodím bahnem, pfieskakuji ka-
luÏe a v˘kopy, ladnû proskakuji kapkami
stfiíkajícího bláta a doufám, Ïe mû právû pro-
jíÏdûjící auto pouze „ohodí“ a nesrazí. Ces-
tu do Vinofie radûji absolvuji autobusem – se
v‰emi jeho pfiíjemnostmi - a na cestu do Pra-
hy si beru dobrou knihu ãi dalekohled,
abych se pfii té dlouhé vyjíÏìce zabavila.
Nemusím na‰tûstí shánût dûtem místo ve
‰kolce a lékafii mi povût‰inou zatím staãí ti
v blízkém okolí. KdyÏ se chci vydat na pro-
cházku se psem – pr˘ to má b˘t dobré na
nervy – pak celou cestu absolvuji s úplnû
staÏen˘m Ïaludkem a ãekám, kdy kde na nás
vyrazí opût nûjak˘ hodn˘ pejsek „kter˘ nic
nedûlá“. Nevûfiícnû kroutím hlavou v novû
opravené ulici, ve které se jiÏ opût kope.
V zahradû mi „stra‰í“ v˘kop na kanalizaãní
jímku. A tak dále, v‰ak to v‰ichni znáte.

Pak dostanu Obecní zpravodaj – a ejhle.
Doãtu se, jak je to skvûlé a jak budeme mít
novou cyklostezku, archeologick˘ park,
zrestaurovanou kapliãku apod. Jupí! Jistû
chápete, Ïe to mû – s v˘hledem na rozko-
panou zahradu a ãouhající trubky kanaliza-
ce – rozhodnû velmi tû‰í. 

A pak – asi fiízením osudu – opou‰tím své-
ho dlouholetého zamûstnavatele a stávám se

posilou obecního úfiadu. A na úvod dostávám
mj. za úkol sepsat atraktivní ãlánek o v˘zna-
mu na‰eho archeologického nalezi‰tû Zlat˘
kopec – abychom tfieba dostali nûjaké penízky
a mohli tam vybudovat archeologick˘ park.
NeÏ jsem pfiekonala prvotní ‰ok, „pfiistála“ mi
na stole sloÏka s vyhla‰ovan˘mi dotacemi.
Tím pfii‰el druh˘ ‰ok. A tak tehdy mi do‰la
jedna velmi dÛleÏitá vûc, kterou se Vám tûmi-
to nesmysln˘mi prÛpovídkami snaÏím sdûlit:

Oni „ti z úfiadu“ a „ti nemoÏní zastupitelé“
asi opravdu nebudou tak úplnû nemoÏní. Je
asi taková podivná doba. Kupodivu v‰ichni
z nich vûdí, co je tady potfieba dobudovat, vy-
budovat, opravit a zmûnit – ale na v‰e jsou
potfieba peníze. A na nûco opravdu hodnû pe-
nûz. Jedinou ‰ancí je získání dotací (nebo v˘-
hra ve Sportce, ale to se zatím nedafií). A ta-
dy je ten zakopan˘ pes. 

Pfiedstava lidí, ktefií rozhodují o pfiidû-
lení dotacích, o Ïivotû v na‰ich mal˘ch
âechách, je ponûkud odli‰ná od reality –
a rozhodnû tím nemyslím jenom zástupce
evropsk˘ch fondÛ. Mám zvlá‰tní dojem, Ïe
si tito vypisovatelé dotací myslí, Ïe v‰ichni
jiÏ máme parádní silnice, dostatek ‰kol
a ‰kolek, ve‰keré inÏen˘rské sítû apod. –
a bylo by tedy vhodné, abychom investova-
li do volného ãasu (cyklostezky), do ochra-
ny historického dûdictví (archeopark, opra-
va kapliãky), do umûní a vûdy atd. A podle
toho také vypadá seznam vyhla‰ovan˘ch
dotací… Za takov˘chto nastaven˘ch podmí-
nek je nutné se rozhodnout:

Budeme poÏadovat pouze peníze napfi. na
obnovu silnic a chodníkÛ? Budeme ãekat,
spofiit a doufat, Ïe nûkdy nûkdo podobnou do-
taci navrhne a dokonce poskytne? Nebo se
budeme radûji snaÏit získat alespoÀ ãást z to-
ho, co se aktuálnû nabízí? Riskneme podráÏ-
dûní lidí z toho, Ïe i nadále budou v bahnû ãi
prachu uskakovat pfied náklaìákem, ale bude
to kolem krásné novû opravené kapliãky? Za-
tím to tahle vesniãka „riskuje“. 

Je jen velká ‰koda, Ïe mi tohle nûkdo
neukázal a nefiekl dfiív. MoÏná by se mi
ãlánky v Obecním zpravodaji ãetli lépe
(no, alespoÀ nûkteré). 

Na závûr - pozor, nechci vypadat, Ïe si
tímto fiíkám o prémie – se musím aspoÀ tím-
to omluvit „té hrozné starostce a tûm nemoÏ-
n˘m zastupitelÛm“ za to, co jsem si myslela
o jejich práci a jejich pfiístupu k této vesniã-
ce. Není to snadné pfiiznat, ale ona má oprav-
du kaÏdá mince dvû strany. Musím obdivo-
vat, Ïe i po v‰em, co se v na‰í vísce dûje, ma-
jí v‰ichni stále chuÈ a energii pou‰tût se do
dal‰í práce. Není to váÏnû vÛbec lehké.

Koho jsem tímto závûrem na‰tvala, tomu
se omlouvám. Snad – kdyÏ se nad tím malin-
kou chvilinku zamyslí – uzná, Ïe toto váÏnû
není patolízalství ãi bohapustá propaganda.

Koho jsem potû‰ila, tomu se taktéÏ omlou-
vám – v rámci rovnováhy na planetû Vás to-
tiÏ musí nûkdo ãi nûco velmi rychle na‰tvat…
Já beru holínky a jdu se projít!

Mûjte se krásnû a dûkuji vám v‰em za tr-
pûlivost. Laìka Kopáãová

Ach ti sousedi...

V

Kouzelná vesniãka
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Dal‰í úspû‰ná stolnûte-
nisová sezona „A“ t˘mu
v krajské soutûÏi

V ukonãené sezónû 2008/09 se hráãi Soko-
la Pfiezletic „A“ udrÏeli v krajské soutûÏi 2.
tfiídy Stfiedoãeského kraje i pro dal‰í sezónu.
Ve velmi dramatickém baráÏovém dvojutkání
proti Slovanu Kladno.

Stolní tenisté Pfiezletic byli nalosováni do
skupiny „A“ krajského pfieboru 2. tfiídy s pûti
t˘my z Kladna a dále s t˘my z Neratovic,
Mlékojed, Slaného, Kralup, Líbeznic a Roz-
tok. Pfii vyrovnané bilanci 9 v˘her, 2 remíz
a 11 proher skonãili na 8. místû, které zname-
nalo úãast  v baráÏi Play Out.

V baráÏi o sestup ãekal na na‰e hráãe t˘m
Slovanu Kladno, kter˘ skonãil na 9. místû. Pfii
prvním utkání baráÏe na domácích stolech ve
Vinofiské sokolovnû mûl nejvût‰í podíl na v˘hfie
kapitán t˘mu Radek Slunéãko, kter˘ vyhrál
v‰echna svá utkání. Neménû úspû‰ní byli i ostat-
ní hráãi Robert Weishaupt, Stanislav Tepl˘ a Pa-
vel Ouda, ktefií tvofií základ Pfiezletického t˘mu.
V 3,5 hodiny trvající bitvû se nám podafiilo oto-
ãit prÛbûh zápasu ze 3:5 na koneãn˘ch 10:6.

O t˘den pozdûji pfii odvetû na stolech Slova-
nu Kladno staãilo na‰emu t˘mu uhrát potfiebnou
remízu k udrÏení v krajské soutûÏi a i toto utká-
ní bylo dramatické v celém prÛbûhu. V˘sledek
9:9 znamenal udrÏení t˘mu v soutûÏi. Základ t˘-
mu zdárnû podporovali i dal‰í hráãi (Jifií Horá-
lek, Roman Havazík a Petr ·tûpánek).

Hráãi Sokola Pfiezletic, po postupu do kraj-
ské soutûÏe v roce 2006, se úspû‰nû utkávají
s t˘my po celém Stfiedoãeském kraji uÏ tfietím
rokem. V nadcházející sezónû 2009/10, která
zaãne na podzim, rádi pfiivítáme pfiíznivce
a fanou‰ky na sv˘ch utkáních.

Tento oddíl má sice základnu ve vinofiské
tûlocviãnû, ale i v okresním pfieboru muÏÛ re-
prezentuje na‰i obec. Podle mnou získan˘ch
v˘sledkÛ se oddíl Pfiezletice B pohybuje
na 7. místû v 1. tfiídû, oddíl Pfiezletice C je ta-
ké 7. ale ve 2. tfiídû, a Pfiezletice D jsou do-
konce na místû 2. ve tfiídû tfietí. 

Fotbal – Hanspaulská liga
Pfiezletice mají v této soutûÏi dva zástupce –

oddíl Pfiezletice SK RSC, kter˘ hraje klasickou
hanspaulskou ligu a druÏstvo Pfiezletice SG, kte-
r˘ hraje ligu veteránskou. Zde je struãné zhodno-
cení zatím posledního 7. kola Hanspaulské ligy:

Pfiezletice SK RSC, hrající 7. ligu skupiny F,
se drÏí na 8. místû (z 12) se 7 body za 3 vítûz-
ství, 1 remízu a 3 prohry. Citace z hodnocení: 

„V˘born˘ v˘kon podaly v sedmém kole
Pfiezletice a po vysokém vítûzství nad Houba-
fiov˘m rájem (t˘m na 3. místû) stále Ïiví slu‰-
nou nadûji na postup.“

Pfiezletice SG, hrající 4. veteránskou ligu
skupiny C, jsou prÛbûÏnû na 3. místû 13-tiãlen-
né tabulky s 10 body za 4 vítûzství, 1 remizu a 2
prohry. Opût citace z hodnocení kola: 

„Zaváhání t˘mu Játro TJ (vedoucí t˘m ta-
bulky) nedokázaly vyuÏít Pfiezletice, které ta-
ké pouze remizovaly, jejich stateãn˘m soupe-
fiem byl Orion.“ 

� Pfiezletické sportovní úspûchy by ne-
mûly zÛstat utajeny na‰í ‰iroké vefiejnosti
a Obecní zpravodaj je pro zvefiejnûní v˘sled-
kÛ a úspûchÛ ideálním místem. Prosím proto
v‰echny zástupce jednotliv˘ch oddílÛ o spolu-
práci pfii pfiípravû Sportovních novinek – kon-
takt cervinova@prezletice.cz  

Zpravodaj vychází ãtvrtletnû s uzávûrkou
vÏdy k poslednímu dni mûsíce února, kvûtna,
srpna a listopadu. Lâ

Integrovan˘ záchrann˘ systém 112
Mûstská policie 326 909 158, 156
Policie âR - obvodní oddûlení Brand˘s n.L. 974 881 710, 158
Zdravotní záchranná sluÏba 155
Hasiãi 950 882 111, 150

Havarijní sluÏby

Elektrick˘ proud
- havarijní linka/zákaznická linka 840 850 860/840 840 840
Plyn 1239 nonstop,

326 902 170, 737 200 925
Vodovody a kanalizace 326 905 698, 606 167 187 nonstop
Telefon (poruchy) 131 29

DÛleÏité informace

Mûstsk˘ úfiad, Masarykovo nám. 1 326 909 111
Deta‰ované pracovi‰tû MûÚ St. Boleslav, 326 911 467
www.brandysko
Finanãní úfiad 326 911 816
Katastrální úfiad 284 041 111
Úfiad práce 224 225 097
OSSZ 284 005 111
Nemocnice s poliklinikou 326 902 781, 326 904 581
Lékafiská pohotovost 326 902 070
Dûtská pohotovost 326 902 781
Zubní pohotovost (so a ne od 12 h.) 326 902 223
âeské dráhy - nádraÏí Brand˘s n. L. 326 904 477
Zámek Brand˘s n. L. 326 904 629
Brand˘ská po‰ta na balíky 326 902 621, na pfiepáÏku 326 902 620
Kino Biják 326 902 344
Knihovna Brand˘s 326 907 220

Jarní cena Pfiezletic
Druhou kvûtnovou sobotu probûhla na

stfielnici ve Ctûnicích Velká cena ve stfielbû
z maloráÏky pro kategorie dorostu aÏ po seni-
ory. PfiestoÏe se konala Jarní cena, bylo poãa-
sí jako v létû. 

35 úãastníkÛ zastupovalo oddíly z nejbliÏ‰í-

ho okolí, ale i ze vzdálenûj‰ích Ruprechtic.
Stalo se jiÏ dobrou tradicí pfiezletického oddí-
lu, Ïe se jeho závodníci i závodnice umisÈují na
pfiedních místech a jinak tomu nebylo ani letos.
V kategorii mlad‰ího dorostu v disciplínû LM,
SM 60 vyhrál Jan Ry‰av˘, ve star‰ím dorostu
byla tfietí Krist˘na Slavatová. V muÏích obsa-
dili pfiezletiãtí borci celou „bednu“ v pofiadí
·tûpán Suntych, Jifií Novák a bronzov˘ Petr
Dvofiák. V disciplinû LM, SM 3x20 se v doro-
stu umístila jako tfietí Krist˘na Slavatová. 

Leto‰ní rok se stfiílela zcela nová discipli-
na, vypsaná pouze pro starostku obce ing. Ve-
roniku Vrecionovou (spolu s místostarostou
Rudolfem Novotn˘m se akce zúãastnili jako
zástupci obce a paní starostka spolupfiedávala
ceny jednotliv˘m vítûzÛm) – stfielba vleÏe
a na stojáka (viz foto). Bezkonkurenãnû zví-
tûzila, ãímÏ zanechala pro v‰echny vzkaz: Po-
zor na mû, nedráÏdit, hned stfiílím!

O pravdivosti jejích slov se mÛÏe pfiesvûd-
ãit kaÏd˘ náv‰tûvník kanceláfie starostky, kde
je instalován „koutek slávy“.

SPORTOVNÍ NOVINKY

HAVARIJNÍ SLUÎBY

DÒLEÎITÉ INFORMACE

TÍS≈OVÁ VOLÁNÍ

Návrh pro zaloÏení takové-
ho seriálu vze‰el v roce 2004
a získal podporu tehdej‰ího
námûstka primátora Prahy
Petra Hulínského. Po komu-
nálních volbách v roce 2006
magistrát i nadále jezdecké
soutûÏe dûtí podporuje a zá‰titu pfievzala
souãasná námûstkynû primátora paní Marké-
ta Reedová.

Pony jsou rozdûleny na kategorie podle
v˘‰ky (-S-, -A-, -B-) a soutûÏ se proto jezdí
stylem handicap, tzn. Ïe pro jednotlivé v˘‰-
kové kategorie je upravována i v˘‰ka skokÛ
a dvojice v soutûÏi jsou hodnoceny spoleãnû.

V soutûÏích pony existují dvû kategorie
jezdcÛ: dûti od 8 do 12 let a dûti od 13 do 16
let. I tyto kategorie jsou v handicapové sou-
tûÏi hodnoceny spoleãnû.

Sportovní odpoledne mûlo na programu
dvû soutûÏe pony. Ponyhadicap –ZL- coÏ je
zahajovací soutûÏ pro pony, a ponyhandicap
–L-, kter˘ se jiÏ zapoãítává do seriálu. Tûm-
to soutûÏím jako vÏdy pfiedcházel skokov˘
trénink ãlenÛ místního jezdeckého oddílu.

Ve Ctûnicích byl pfiipraven i doplÀkov˘
program pro náv‰tûvníky závodÛ - dûti se

mohly svézt na pony nebo v koãáfie. Koník
Ivan, kter˘ dûti vozil, není v tomto smûru
Ïádn˘ zaãáteãník, protoÏe ãasto vozívá pfie-
zletické dûti pfii oslavû Dne dûtí. Svezení
v koãáfie dobfie zapadá do zdej‰ího zámecké-

ho prostfiedí, protoÏe souãástí Ctûnického
areálu je Koãárovna se sbírkou 20 unikát-
ních koãárÛ a je cenûna i z mezinárodní-
ho hlediska.

Druh˘m zpestfiením jezdeckého dne
byla ukázka v˘cviku psÛ, a to vãetnû
útoku psa na „rukáv“.

Aãkoliv poãasí nebylo nijak stálé
a de‰Èové pfieháÀky se nevyhnuly ani
Ctûnicím, diváci si sem na‰li cestu a do-
kázali v‰em jezdcÛm vytvofiit hezkou ku-
lisu pro jejich závody.

Vítûzkou sobotního kola se stala De-
nisa Kacoli na koni CIBI 1 z Parkur
klubu Dûãín.

Na fotografii je vítûzka spolu se staro-
stkou Pfiezletic ing.Veronikou Vreciono-
vou, starostou Vinofie Franti‰kem ·var-
cem a moderátorem Jifiím Vávrou. 

Na závûr malá pozvánka na 3.kolo jezdec-
ké soutûÏe O pohár hlavního mûsta Prahy,
které se uskuteãní opût v areálu Ctûnického
zámku v termínu 28. srpna 2009.

Dle poskytnut˘ch materiálÛ zpracovala Lâ
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JEZDECKÁ SOUTùÎ
O POHÁR HLAVNÍHO MùSTA PRAHY

V sobotu 6. ãervna
se v zámeckém areálu

Ctûnice uskuteãnilo
druhé leto‰ní kolo

6. roãníku jezdecké
seriálové soutûÏe
O Pohár hl. mûsta

Prahy. Tento seriál po-
fiádá ve spolupráci

s magistrátem hlavní-
ho mûsta Prahy Sdru-
Ïení sportovních klubÛ,
jehoÏ je Jezdecká spo-

leãnost Ctûnice ãle-
nem. SoutûÏ je urãena
dûtsk˘m jezdcÛm na

pony a je jedním
z hlavních soutûÏí jez-

decké sezóny pony
pro Prahu a její okolí.


