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SLOVO STAROSTKY
VáÏení a milí
spoluobãané.
Dovolte mi vás v‰echny co nejsrdeãnûji pozdravit v roce 2012 a popﬁát
nám v‰em spoleãnû jen to dobré. Jako
obvykle vás chci informovat o novém
dûní v obci. Od vydání posledního
zpravodaje se udála pﬁedev‰ím jedna
velice dÛleÏitá vûc. Od zaãátku tohoto
roku máme nového provozovatele vodovodu a kanalizace firmu VHS Bene‰ov. K tomuto kroku nás vedla skuteãnost, Ïe po v˘stavbû vodovodní
a kanalizaãní sítû a po napojení témûﬁ v‰ech nemovitostí v obci bylo nezbytné vypsat v˘bûrové ﬁízení na nového provozovatele. Zvolili jsme cestu
koncesního v˘bûrového ﬁízení, které je
sice sloÏitûj‰í, ale nastaví jasné podmínky plnûní smlouvy jak ze strany
provozovatele, tak i vlastníka infrastruktury. SoutûÏ vyhrála zcela regulérnû a férovû v˘‰e uvedená firma

VHS Bene‰ov a my
pevnû vûﬁíme, Ïe bude
své povinnosti vÛãi obci i vÛãi vám plnit bez
jak˘chkoli problémÛ.
Víme, Ïe jsme vám tím
zpÛsobili malé nepﬁíjemnosti v podobû uzavírání nov˘ch smluv.
Obec vám v‰em nabídla
moÏnost prostﬁedníka
a jsem pevnû pﬁesvûdãena, Ïe vás to snad tolik nezatíÏilo. Tímto
vám v‰em je‰tû jednou
dûkuji za souãinnost.
Jinak samozﬁejmû pokraãujeme dále na pﬁípravû v˘stavby budovy mateﬁské ‰kolky v obci a na v˘stavbû autobusové otoãky v horní ãásti obce, kam
by mûla b˘t bûhem leto‰ního léta prodlouÏena autobusová obsluha. S tímto
prodlouÏením budou muset b˘t upraveny i zastávky na Horní návsi.
Dûlá mi velkou radost, Ïe veﬁejn˘ Ïi-

OBECNÍ POLICIE KOLEâ ZASAHUJE
Letošní zima opět potvrzuje to, že obec potřebuje „policajta-pochůzkáře“
jako sůl. Jenže kromě peněz chybí to nejzásadnější tj. prostory. A tak se musíme zase spoléhat na velmi sporadické obhlídky státní policie z Brandýsa
a každotýdenní noční kontroly kolečské obecní policie. Co si budeme povídat,
zloděje to stejně neodradí a tak se zase rozrostly noční vloupačky a krádeže.
Třeba zloděje odradí plánovaný zákon třikrát a dost.
Nedělejme si ale iluze, protože jsem se doslechla, že někoho kolečtí již podruhé chytili za
rychlou jízdu po STATISTIKA ČINNOSTI OBECNÍ POLICIE KOLEČ
Vinořské. A je Přestupek
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vot v obci rozkvétá. Nesporn˘m dÛkazem toho je hojná
úãasti na v‰ech kulturních
a spoleãensk˘ch akcích,
které poﬁádáme. A za to
chci podûkovat hlavnû vám,
obãanÛm Pﬁezletic.
S nedobrou ekonomickou situací v Evropû, která samozﬁejmû doléhá
i na âeskou republiku,
oãekáváme
i zhor‰ené pﬁíjmy
do na‰í obecní kasy, ale vzhledem
k tomu, Ïe se nám
daﬁí zaji‰Èovat pro Pﬁezletice
finance i z jin˘ch zdrojÛ, pevnû
doufám, Ïe se nám bude daﬁit
realizovat postupnû v‰echny
na‰e plány a Pﬁezletice budou
prosperovat i v tomto roce.
Na závûr vám v‰em je‰tû jednou pﬁeji úspû‰n˘ rok 2012.
Veronika Vrecionová

DÒLEÎITÁ âÍSLA
Celostátní tísÀové volání:
150
155
158
112

hasiãi
záchranka
policie
integrovan˘ záchrann˘ systém

Hlá‰ení poruch pro hlavní sítû v obci:
poruchy v dodávkách
840 840 840
elektrického proudu ČEZ
poruchy v dodávkách
plynu RWE
840 113 355
havárie vody a kanalizace
317 721 866
VHS Benešov
První pomoc (technická) v obci
725 183 169
správce obce Zdeněk Jílek

■ Co je nového na www.prezletice.cz
Jednou z nejzásadnûj‰ích novinek, zejména pro zájemce o novou v˘stavbu v obci, je rubrika Územní plán pod odkazem
Obec Pﬁezletice, kde je vyvû‰eno kompletní
znûní územního plánu, kter˘ nabyl úãinnosti dne 20.11.2011. Je zde tedy moÏno si podrobnû prostudovat textovou ãást ÚP, jeho
podrobné odÛvodnûní a prohlédnout si
i ve‰keré související v˘kresy. Ti‰tûná podoba je k nahlédnutí na obecním úﬁadû.
Jistû jste zaznamenali, Ïe se v Aktualitách ãasto objevují zprávy a fotky z akcí
na‰í mateﬁské ‰koly. ProtoÏe zatím nemá
na‰e M· vlastní webové stránky (nemá
ani vlastní prostory), poskytli jsme jí pro

informování rodiãÛ webové stránky obce.
Po Vánocích jsme se v na‰í anketní otázce ptali, jak likvidujete olej po smaÏení
ﬁízkÛ a kaprÛ. No odpovûì mne úplnû
nepotû‰ila, protoÏe z 25 odpovûdí pouze 7
respondentÛ odevzdá olej jako nebezpeãn˘ odpad. âtyﬁi ho vyhodí do popelnice,
5 ho vyleje na kompost a co je nejhor‰í, 9
lidí odpovûdûlo, Ïe olej vylijí do kanalizace. A tady si dovolím ocitovat z Návodu
k obsluze domovní ãerpací stanice, kter˘
jste v‰ichni dostali pﬁi montáÏi ãerpadla,
a je vyvû‰en na webov˘ch stránkách obce: Je zakázáno zejména vypou‰tût do kanalizace sráÏkové vody ze stﬁech a odvod-
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nûní ploch, kapaliny o vy‰‰í teplotû jak
40°C, minerální oleje, ve‰keré tuky a jedlé oleje, chemicky agresivní látky, mechanické neãistoty – písek, hlína, textilie, hygienické potﬁeby, plasty a jiné pevné materiály, které mohou ZPÒSOBIT VÁÎNÉ
·KODY NA âERPADLE.
Kromû problémÛ s likvidací oleje na ãistiãce ve Vinoﬁi si zadûláváte na problém
s va‰ím ãerpadlem, protoÏe olej mÛÏe zrosolovatût a po‰kodit vrtuli ãerpadla. A vy
budete muset volat na‰i První pomoc a pochopitelnû jejich v˘jezd zaplatit. Je to zbyteãné, na‰e „zásahovka“ má své práce dost;
olej prostû do kanálu nepatﬁí.
Lâ

— INFORMACE Z OBCE —
I v na‰í obci je v platnosti nûkolik Obecnû
závazn˘ch vyhlá‰ek, které mají platnost právního dokumentu se v‰emi právy a povinnostmi z nich vypl˘vajících. Jejich pﬁehled a plné
znûní je uvedeno na webov˘ch stránkách obce ãi jsou k nahlédnutí na obecním úﬁadû. Pﬁesto radûji i zde uvedu struãnû jejich pﬁehled:
1.
2.
3.
4.
5.

O odpadech
O veﬁejném poﬁádku a ãistotû v obci
O místních poplatcích
O poÏárním ﬁádu
O místním poplatku za zhodnocení
pozemku moÏností jeho pﬁipojení
na stavbu vodovodu a kanalizace
6. O zákazu spalování rostlinn˘ch
materiálÛ v obci
BlíÏe bych se zastavila u vyhlá‰ek o poplatcích, zejména u poplatku za zhodnocení
pozemku moÏností jeho pﬁipojení na hlavní
ﬁad vodovodu a kanalizace. Mnozí si myslí, Ïe
vyhlá‰ka byla aktuální pouze v dobû v˘stavby
vodovodu a kanalizace a následného pﬁipojování jednotliv˘ch nemovitostí na hlavní ﬁady,
kdy naprostá vût‰ina majitelÛ domÛ splnila
podmínku osvobození od v˘‰e uvedeného poplatku. To sice splnila, ale vyhlá‰ka jasnû ﬁíká,
Ïe poplatníkem jsou v‰ichni majitelé nemovitostí a jsou povinni se k poplatku pﬁihlásit,
a to do 60 dnÛ, kdy se stali poplatníky. PoÏádají-li o osvobození od poplatku, musí doloÏit
splnûní tﬁí podmínek, které jsou ve vyhlá‰ce ã.
3/2008 vyjmenovány a nyní je zopakujeme:
1. Poplatník má ke dni 31. 12. 2008
v budovû trvalé bydli‰tû
2. Kolaudaãní rozhodnutí budovy nabylo právní moci pﬁed 1.10.2007
3. Budova bude funkãnû napojena
na kanalizaci do dvou let od data
nabytí právní moci kolaudace kanalizaãního ﬁadu tj. 20.10.2008
Podle v˘‰e uveden˘ch podmínek v podstatû
uÏ novû postavené nemovitosti osvobozeny od
poplatku b˘t nemohou. PovaÏujeme proto za
dÛleÏité na poplatkovou povinnost upozornit,
protoÏe obec se musí drÏet platn˘ch právních
pﬁedpisÛ ohlednû v˘bûru místních poplatkÛ za
zhodnocení nemovitosti, které mohou b˘t podle
vyhlá‰ky ã.3/2001 v pﬁípadû nesplnûní poplatkové povinnosti nav˘‰eny aÏ trojnásobnû.

Dále upozorÀujeme, Ïe poplatníkem se
stává i vlastník pozemku oddûleného ze stávajícího stavebního pozemku jiÏ zhodnoceného moÏností pﬁipojení na vodovod a kanalizaci. Pro vysvûtlení: vlastník velkého pozemku byl splnûním podmínek osvobozen od
poplatku a nyní se rozhodl pozemek rozdûlit
na dal‰í napﬁ. dvû stavební parcely. V momentû nabytí právní moci územního rozhodnutí na umístûní stavby (ãi jiného rozhodnutí
stavebního úﬁadu) se majitel pozemku stává
poplatníkem a je povinen do 60 dnÛ se k poplatku pﬁihlásit a následnû uhradit. Neuhrazením poplatku se vystavuje postihÛm dané vyhlá‰kou ã.3/2011 – viz v˘‰e.
--------------------Do konce bﬁezna, tj. do konce vegetaãního
klidu, bude na základû odborného posudku
z bezpeãnostních a zdravotních dÛvodÛ pokácen ka‰tan v Ka‰tanové ulici. Náhradní v˘sadba je plánována a s nejvût‰í pravdûpodobností by mûl b˘t vysazen opût ka‰tan. Inu
Ka‰tanová ulice.
V letních mûsících by mûlo Povodí Labe
dokonãit doãi‰tûní koryta vodoteãe „pod zahrady“, coÏ s sebou ponese také úpravu vegetace podél vody. Budou (opût v dobû vegetaãního klidu) proﬁezány náletové dﬁeviny
a dﬁeviny vzrostlej‰í budou upraveny podle
poÏadavkÛ správy povodí.
Poslední zásadní zásah do obecní zelenû se
t˘ká místa nové otoãky autobusu na rohu ulic
Zahradní, Na Váze a VeleÀské, kde budou pokáceny nûkteré vzrostlé stromy stojící nyní na
místû plánované autobusové zastávky.
Bûhem jara dojde k jiÏ avizované zmûnû
dopravního znaãení hlavní silnice na Kocandû (sever obce). Novû bude hlavní ulice
vést smûrem na âakovice a silnice na VeleÀ
bude vedlej‰í. DÛvodem zmûny bylo jednak
zklidnûní vjezdu do obce smûrem od Velenû, za druhé silnice 0102 na âakovice je
podstatnû zatíÏenûj‰í tah smûrem na Prahu
a tudíÏ pro silniãáﬁe by tímto mûla dÛleÏitûj‰í a prioritnûj‰í pro údrÏbu.
Bûhem zimních mûsícÛ, ale vlastnû v prÛbûhu celého roku, se mÛÏete na procházce
v okolí Pﬁezletic setkat ãi dokonce najít
opu‰tûná mláìata nebo poranûné volnû Ïijící zvíﬁe – autem sraÏená srna, dravec s po-

ranûn˘m kﬁídlem, poranûn˘ zajíc nebo vysílená volavka. A co dûlat?
1. VÏdy pﬁem˘‰lejte,
zda je nutná pomoc ãlovûka.
2. Nalezená ptáãata vyzvednûte
na vyv˘‰ené místo (vûtev, ﬁímsu
atd.), matka je najde a nakrmí.
3. Na srnãata, kolouchy ãi malé
zajíãky nesahejte, nechte
je na místû, matka b˘vá nedaleko
a postará se o nû.
4. Sbírejte jen viditelnû
poranûná zvíﬁata.
5. Nenechávejte si v péãi mláìata
volnû Ïijících ÏivoãichÛ bez odborné
konzultace, jako domácí mazlíãci
jsou nevhodní a ãasto se pak
stávají nebezpeãní svému okolí.
6. V pﬁípadû jakékoliv pochybnosti
kontaktujte záchrannou stanici
Pro záchranu tûchto zvíﬁat fungují speciální záchranné stanice pﬁi âeském svazu
ochráncÛ pﬁírody a jsou relativnû rovnomûrnû
rozmístûny po celé republice. NejbliÏ‰í pro
na‰i oblast je v Pátku u Podûbrad a jejím vedoucím je pan Lubo‰ Vanûk (mobil 603 864
822, vanek.l@seznam.cz). Pro informaci –
zázemí této stanice zahrnuje vybavenou ordinaci a karanténní místnosti i pﬁípravnu a sklad
krmení vãetnû technického vybavení pro odchyt a pﬁevoz zvíﬁat. Ve venkovních prostorách je umístûno 27 voliér, vãetnû rozlétávací
voliéry. V odbûrném místû v ChoÈánkách jsou
umístûny voliéry pro zpûvné ptactvo, voliéry
pro savce a vodní plochy pro vodní ptactvo.
V roce 2008 byla vybudována nová ãást stanice specializovaná na chov veverek obecn˘ch v Kojicích. Stálou veterinární péãi stanici zabezpeãují MVDr. Jan Bartonûk a MVDr.
Vladimír ·oltys. Pﬁi sloÏitûj‰ích léãebn˘ch zákrocích spolupracují s Veterinárními klinikami v Jiãínû a âeském Brodû.
Pro záchrannou stanici pracují deta‰ovaná
odbûrná místa a nejbliÏ‰í pro Pﬁezletice je
v Brand˘se n/L. SluÏbu zde vykonává pan
Michal Hradsk˘ a je k zastiÏení na telefonním ãísle 605 946 483. Najdete-li v okolí Pﬁezletic poranûné volnû Ïijící zvíﬁe, kontaktujte
pﬁímo pana Hradského, kter˘ pro zvíﬁe pﬁijede a poskytne mu „první pomoc“ pﬁed pﬁedáním do záchranné stanice.
Lâ

V prosinci 2011 došlo k posílení četnosti spojů linky 302 v ranní
a odpolední špičce, takže v době odjezdů do škol a zaměstnání a následných příjezdů domů jezdí už 4 autobusy do hodiny. Bohužel
okružní vyhlídková jízda zůstane i nadále a konečná na metru
C v Letňanech v polích také. A propos – metro:
Naprostá většina z nás ho používá takřka denně a pokud nevypadne elektrický proud a nebo pod vlak neskočí nějaký sebevrah, je to nespolehlivěji fungující dopravní prostředek.
Jede si sám pod zemí, nemusí zastavovat na křižovatkách, neuvízne v zácpách, je tak trochu jako krtek v chodbách.
Nedávno se mi dostal do ruky časopis pro zaměstnance Dopravního podniku s názvem DP Kontakt, protože jsem
chtěla vidět tramvaj s radlicí na sníh. Ještě mě kromě jiného zajímala i sekačka na trávu, která seká trávu mezi kolejemi např. ve Vysočanech na Sokolovské ulici, ale to bych si musela počkat až na letní čísla časopisu. Listováním časopisu jsem ale zjistila i jiné zajímavé věci, které v řeči čísel docela ohromí:
Nejhlubší stanice je na trase A náměstí Míru, to asi všichni víme, ale pro zajímavost dodám, že její dopravní výška
je 43,6 m. Následuje stanice Hradčanská s 38,2 m a bronzovou příčku obsadila Národní třída s 37,6 m. Naprostou většinu stanic obsluhují pohyblivé schody neboli eskalátory. Jejich celková délka je neuvěřitelných 3,511 km a pohyblivá
madla, jichž jste povinni se během jízdy přidržovat, měří dokonce 34,5 km. Ten, kdo po schodech pospíchá v levém
pruhu, ten by mohl ujít 42 408 schodů, což je pěkný mrakodrap, že? Největší tlačenice vás potká na Muzeu mezi trasou A a C, následuje „ípák“, Florenc a Hradčanská. Kačerov, kde se sjíždějí autobusy z velkých sídlišť JV Prahy se
umístil na místě pátém a porazil i takové přestupní uzly jako je Můstek na trase A i B.
A pak že je statistika nuda.
LČ
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ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPI TELSTVA OBCE
DNE 29. 11. 2011
● ZO rozhodlo tento bod (na návrh p.Hucka
opûtovnû zaﬁadit: v˘bûr nového nájemce nebytov˘ch prostor v ãp. 48 /provozovna restaurace/)
nezaﬁazovat do programu tohoto zasedání ZO,
ale pouze jej pﬁipustit do diskuze.
● ZO zaﬁadilo dodateãnû do programu ﬁe‰ení pozemkÛ ve vlastnictví TJ Sokol Pﬁezletice
(na základû pﬁítomnosti p.¤íhy).
● ZO nevzneslo Ïádné dal‰í pﬁipomínky
k navrÏenému rozpoãtu. ZO schválilo rozpoãet
obce pro r. 2012 v paragrafovém znûní. Rozpoãet byl schválen jako schodkov˘, schodek rozpoãtu bude kryt úsporami obce z minul˘ch let.
ZO stanovilo závazné ukazatele hospodaﬁení pro
pﬁíspûvkovou organizaci „Mateﬁská ‰kola Pﬁezletice“. Pﬁíspûvkové organizaci bude poskytnuto - v souladu se schválen˘m rozpoãtem - celkem 600.000,- Kã, a to prÛbûÏnû, na základû poÏadavkÛ pﬁíspûvkové organizace. ZO povûﬁilo
starostku obce a správce rozpoãtu k vydání rozpoãtu obce. ZO povûﬁilo starostku obce k vydání závazn˘ch ukazatelÛ hospodaﬁení pﬁíspûvkové organizace a k jejich pﬁedání pﬁíspûvkové organizaci “Mateﬁská ‰kola Pﬁezletice”.
● ZO rozhodlo o vydání Smûrnice ã. 1/2011
o odpisování a povûﬁilo starostku obce k jejímu
vydání. ZO souhlasilo s vydáním odpisového
plánu dle návrhu a povûﬁilo starostku obce k jeho vydání. ZO rozhodlo o vydání úpravy Smûrnice ã.2 o inventarizaci majetku a povûﬁilo starostku obce k jejímu vydání. Starostka obce tímto vydala pﬁíkaz k ﬁádné roãní inventarizaci
a povûﬁila k zaji‰tûní inventarizace finanãní v˘bor a jím urãenou inventarizaãní komisi. Inventarizace bude provedena do max. 15.3.2012.
● ZO souhlasilo s návrhem rozpoãtového
opatﬁení ã. 3 (úprava na základû zv˘‰ení v˘dajÛ
napﬁ. s M·, ale i pﬁíjmÛ napﬁ. díky schválenému
územnímu plánu) a povûﬁilo úãetní obce k provedení zmûn v souladu s návrhem.
● Starostka obce informovala ZO o termínu
pro objednání identifikaãních známek pro provoz VHA pro r. 2012. ZO vzalo tuto informaci
na vûdomí.
● ZO vût‰inou hlasÛ rozhodlo o povolení
provozu VHA v Hostinci “Na Námûstí” pouze
pro I. ãtvrtletí r. 2012, tj. pro období od 1.1.2012
do 31.03.2012. O dal‰ím pﬁípadném provozu
VHA bude rozhodnuto následnû. Spoleãnost Jukotronic s.r.o. bude ﬁádnû informována.
● ZO rozhodlo o vyvû‰ení zámûru prodeje
pozemku parc. ã. 962/2, parc. ã. 963/2, parc. ã.
964/2 a parc. ã. 965/2, v‰e v k.ú. Vinoﬁ (duplicitní vlastnictví pozemkÛ). ZO povûﬁilo starostku obce k zabezpeãení ﬁádného vyvû‰ení zámûru na úﬁední desku obce.
● Starostka obce seznámila ZO s pravidelnou zprávou OP Koleã o ãinnosti Obecní policie. ZO vzalo tuto informaci na vûdomí.
● Místostarostka obce informovala ZO
o pﬁipravovaném zdraÏení svozu smûsného
odpadu. Dle informací svozové spoleãnosti
A.S.A. a.s. by se mûlo jednat o cca 6%-ní nav˘‰ení ,pﬁesn˘ návrh cen bude k dispozici aÏ
v prosinci 2012 – a bude následnû pﬁedloÏen
ZO. Místostarostka obce také informovala ZO
o probíhajících jednáních s dal‰ími svozov˘mi firmami, s nimiÏ je prioritnû projednáván
svoz bioodpadu, kter˘ by mohl b˘t pro obec
v následujícím roce problematick˘. ZO vzalo

tyto informace na vûdomí a problémem se bude zab˘vat na svém dal‰ím zasedání.
● ZO souhlasilo s pﬁedloÏenou cenovou nabídkou na akci “Pﬁezletice – prÛtah obcí”(studie)
– zaji‰tûní podkladÛ a povûﬁilo starostku obce
k potvrzení nabídky a informování spoleãnosti
Pro-Consult s.r.o.
● ZO souhlasilo s pﬁedloÏenou cenovou nabídkou na zpracování územní studie lokality
“C” v Pﬁezleticích. ZO dle v˘sledkÛ studie následnû rozhodne o zpÛsobu rozdûlení a v˘‰i
pﬁenesen˘ch nákladÛ na majitele pozemkÛ
v dané lokalitû.
● ZO souhlasilo s uzavﬁením Smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene ve prospûch PRE distribuce, a.s. – pozemek parc. ã. 684 a PK 497
v k.ú. Vinoﬁ. ZO povûﬁilo starostku obce k podpisu uvedené smlouvy.
● Starostka obce seznámila ZO se zprávou
z dílãího pﬁezkoumání hospodaﬁení obce za r.
2011. Kontrola probûhla dne 9.11.2011 a zji‰tûny byly následující chyby: zálohov˘ v˘dajov˘
doklad byl nesprávnû podepsán; úãetnictví pﬁíspûvkové organizace (M·) nebylo s obcí vedeno
jako celek; pﬁi stanovení mûsíãní odmûny místostarostky obce do‰lo k niÏ‰ímu vymûﬁení
z dÛvodu nesprávného zaokrouhlení poãtu obyvatel. ZO vzalo zprávu z dílãího pﬁezkoumání
hospodaﬁení obce na vûdomí a oãekává, Ïe dojde k nápravû v uveden˘ch bodech.
● ZO rozhodlo o vybudování 2 parkovacích
míst u nemovitosti Ing. Buly (Dolní náves) s tím,
Ïe finanãní náklady plnû ponese Ïadatel. ZO poÏaduje, aby pﬁed realizací akce byl pﬁedloÏen nákres konkrétního ﬁe‰ení, kter˘ bude následnû posouzen stavební komisí. ZO rozhodlo postupovat
v pﬁípadû podobn˘ch Ïádostí individuálnû
a v pﬁípadû neproblematick˘ch ﬁe‰ení povûﬁuje
rozhodnutím stavební komisi a místostarostku
obce. Zastupitelstvu obce budou pﬁedkládány
pouze nejednoznaãné ãi problematické návrhy.
RÒZNÉ:
● Pan Hucek uvedl, Ïe neobdrÏel vyjádﬁení
ke svému mailovému dotazu ohlednû v˘bûru nájemce restaurace „Na Statku“. ZároveÀ neobdrÏel informace k v˘bûru pﬁedchozího nájemce
a znovu se dotázal na kritéria v˘bûru stávajícího
nájemce. âlenové pracovní komise pro v˘bûr
nového nájemce nebytov˘ch prostor informovali p. Hucka, Ïe nov˘ nájemce byl vybrán na základû pohovoru a získan˘ch informací. Prioritou
bylo rozdûlení pronajíman˘ch prostor na obchod
a restauraci tak, aby v pﬁípadû ukonãení nájemní smlouvy v restauraci nedo‰lo i k ukonãení
provozu obchodu. Podmínkou pro nového nájemce bylo zaji‰tûní stravování, v˘hodou byla
znalost místa a místních specifik, coÏ jako jedin˘ splÀoval stávající nájemce.
● Dále se p. Hucek dotazoval na povinnost
obce vyhla‰ovat s ãasov˘m pﬁedstihem mimoﬁádné zasedání ZO, v tomto bodû nedo‰lo ke
shodû, dle názoru ZO minimální lhÛta a povinnost pﬁedem oznamovat konání mimoﬁádného
zasedání ZO není právnû ﬁe‰ena.
● Starostka obce poÏádala ZO o zamy‰lení
se nad moÏn˘m nav˘‰ením koeficientu danû
z nemovitosti. V souvislosti s rÛstem poãtu obyvatel dojde k nav˘‰ení koeficientu danû (dosud
1,0 – dle aktuálnû platn˘ch daÀov˘ch norem by
koeficient mûl b˘t 1,2). Obec má pravomoc zv˘‰it místní koeficient aÏ na trojnásobek hodnoty.
Tyto danû jsou jako jediné pﬁímo pﬁíslu‰né dané
obci. V lednu 2012 by bylo vhodné moÏnost nav˘‰ení koeficientu danû z nemovitostí projednat.
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● ZO souhlasilo s doporuãením Ing. Starãeviãe a povûﬁilo starostku k vydání kladného stanoviska s uvedením pﬁipomínek dle návrhu (vyjádﬁení k technické vybavenosti
v lokalitû
Nohavice /Ing. PotÛãek/, konkr. komunikací).
● Zastupitelka obce P. Kopáãová informovala ZO o stavu vyﬁizování Ïádosti o dotaci z programu SFROM (viz zasedání ZO 21.10.2011).
Îádost byla podána ve stanoveném termínu,
obec zatím neobdrÏela Ïádné stanovisko ani
pﬁíp. v˘zvu k doplnûní informací. ZO vzalo informaci na vûdomí.
● Místostarostka obce informovala ZO o aktuální situaci v oblasti dotace na v˘stavbu mateﬁské ‰kolky. Îádost o dotaci byla podána
v bﬁeznu 2011, ve stanoven˘ch termínech byly
dodány dodateãnû vyÏádané podklady, zatím
v‰ak nedo‰lo k Ïádnému rozhodnutí. ZO vzalo
tuto informaci na vûdomí.
● Na základû hlasování ZO a dohody s p. ¤íhou byl do programu dodateãnû pﬁidán tento
bod, a to z dÛvodu stále nedoﬁe‰eného majetku
TJ Sokol Pﬁezletice (konkr. pozemkÛ u rybníka
a tenisov˘ch kurtÛ). Za TJ mÛÏe dle v‰e dostupn˘ch informací (provûﬁováno nejen samotn˘mi
ãleny, ale opakovanû i obcí) jednat pouze p.
P.Halík, kter˘ v‰ak nekomunikuje ani s ãleny,
ani s obcí. Tím je naprosto blokováno jakékoliv
moÏné ﬁe‰ení situace. Starostka obce navrhla,
aby byl do ﬁe‰ení problému znovu vstoupil právník obce, kter˘ se ve spolupráci s p. ¤íhou a místostarostkou obce pokusí najít konstruktivní ﬁe‰ení. Náklady právního zastoupení ponese obec.
DISKUZE:
● na téma stûhování technického zázemí obce, pasportizace budovy s ã.p.63, která dosud
není v katastru nemovitostí vedena jako budova

DNE 21. 12. 2011
● ZO nevzneslo Ïádné pﬁipomínky k pﬁedloÏenému návrhu smlouvy. ZO souhlasilo
s uzavﬁením Smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene ã. EP-12-6001824/1 (jedná se o pﬁeloÏku vedení nízkého napûtí k rodinnému domu
ãp. 158, ul. Zahradní) a povûﬁilo starostku obce k jejímu podpisu.
● ZO souhlasilo s podpisem Mandátní
smlouvy se spoleãností VRV a.s. na v˘kon poradenské a konzultaãní ãinnosti ve vûci: “Poradenství pﬁi kontrole plnûní povinností vlastníka
a provozovatele podle koncesní smlouvy na provozování vodohospodáﬁské infrastruktury na
území obce Pﬁezletice”. ZO povûﬁilo starostku
obce k jejímu podpisu.
● ZO souhlasilo s uzavﬁením Dodatku ã. 1 ke
Smlouvû o nájmu a podnájmu nebytov˘ch prostor Z· a M· Praha 9 – Vinoﬁ (náklady za energie se pﬁená‰í na pﬁíspûvkovou organizaci). ZO
povûﬁilo starostku k jeho podpisu.
● ZO souhlasilo s uzavﬁením Dodatku ã. 5 ke
Smlouvû o dílo PG-127/2008 (Smlouva se t˘kala rekonstrukce ulice Topolová a dodatkem se
mûní termín ukonãení díla) a povûﬁilo starostku
obce k jeho podpisu.
● ZO souhlasilo s uzavﬁením Dodatku ã. 4
ke Smlouvû o spolupráci – OBADI s.r.o. –
(pﬁedloÏen˘ dodatek upravuje úhradu poslední ãásti kompenzace – ãástku 5 mil. Kã firma
uhradí do 23.12.2011, zb˘vající ãástku 700,6
tis. Kã uhradí do 31.1.2012) a povûﬁilo starostku obce k jeho podpisu.

● ZO souhlasilo s uzavﬁením Budoucí darovací smlouvy s firmou OBADI s.r.o. s odloÏenou specifikací umístûní darovan˘ch pozemkÛ.
ZO povûﬁilo starostku k podpisu Budoucí darovací smlouvy.
● ZO rozhodlo o vypu‰tûní bodu ã. 6 z programu zasedání ZO dne 21.12.2011 (probíhají
jednání se soukrom˘m investorem).
● ZO souhlasilo s návrhem rozpoãtového
opatﬁení ã. 4 a povûﬁilo úãetní obce k provedení
zmûn v souladu s návrhem (pﬁesun mezi jednotliv˘mi paragrafy).
● ZO rozhodlo o povolení provozu VHA
v Hostinci „Na Námûstí“ pro r. 2012, tj. pro období od 1.1.2012 do 31.12.2012.
● ZO stanovilo cenu vodného a stoãného
pro
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r. 2012 dle návrhu, tj. cena stoãného (1 m3 ) ãiní
33,30 Kã bez DPH, cena vodného (1 m ) ãiní
26,20 Kã bez DPH.
● ZO akceptovalo pﬁedloÏenou cenovou nabídkou na odvoz komunálního odpadu pro r.
2012 a rozhodlo, Ïe cenu nebude dále navy‰ovat. ZO povûﬁilo místostarostku obce k zabezpeãení informování obyvatel obvykl˘m zpÛsobem.
RÒZNÉ:
● ZO rozhodlo o poskytování dárkov˘ch
poukazÛ pro jubilanty v r. 2012, a to ve v˘‰i
500,- Kã, za stejn˘ch podmínek jako v r. 2011.
ZO rozhodlo o roz‰íﬁení moÏnosti uplatnûní dárkového poukazu o Restauraci Na Statku. Dárkové poukazy v r. 2012 budou uplatnitelné v Potravinách Na Statku, prodejnû KU-Î-EL a Restauraci Na Statku.
● ZO rozhodlo o poskytování pﬁíspûvku na
stravné pro seniory s trval˘m pobytem v obci
a pro zamûstnance obce ve v˘‰i 25,- Kã ke kaÏdé poukázce na stravné. Hodnota poukázky zÛstává ve v˘‰i 55,- Kã, prodejní cena je 30,- Kã
za 1 poukázku. Poukázky na stravné jsou uplatnitelné v Restauraci Na Statku a v jídelnû p.
Dvoﬁáka ve Vinoﬁi.
● ZO povûﬁilo Ing. Milana Dvoﬁáka ke spolupráci a jednání s Katastrálním úﬁadem ve vûci
digitalizace obce Pﬁezletice. ZO povûﬁilo starostku obce k zabezpeãení vystavení povûﬁení /
vydání plné moci. ZO souhlasilo, aby p. Dvoﬁák
zvolil konzultanty dle svého uváÏení a obec pﬁislíbila plnou souãinnost.
● Starostka obce seznámila ZO s pravidelnou zprávou OP Koleã o ãinnosti Obecní policie. ZO vzalo tuto informaci na vûdomí.
● Starostka obce informovala ZO o velice
pﬁíznivém v˘voji v oblasti získání pozemkÛ
v lokalitû „Bílá vrátka“. Kupní smlouva, jíÏ
obec získává 7 ha, z toho 3,5 ha v zastavitelném
území uvedené lokality, byla mimoﬁádnû rychle
a bez jak˘chkoliv pﬁipomínek zaregistrována
Katastrálním úﬁadem. ZO vzalo tuto informaci
na vûdomí a vyjádﬁilo pochvalu starostce a spolupracovníkÛm. Dle prvotních odhadÛ tímto
obec získala pozemky v min. hodnotû 35 mil.
Kã. Pozemky budou fyzicky rozdûleny aÏ po
zpracování studie (tj. jako v pﬁípadû lokality firmy OBADI s.r.o.). Studii by v tomto pﬁípadû
mûla uhradit obec (ﬁada vlastníkÛ, stále probíhají pﬁesuny vlastnick˘ch podílÛ) a následnû náklady pﬁenést na investora, coÏ by v pﬁípadû této konkrétní lokality nemûl b˘t problém. K návrhÛm studie se bude standardnû vyjadﬁovat Ing.
Starãeviã, jehoÏ spolupráce je v této oblasti nezbytná a je smluvnû podchycena.
DISKUZE:
● Opût na téma technické zázemí obce, pa-

sportizace stavby ã.p.63 a její legalizace pro zápis do katastru nemovitostí
● Pﬁednesená stíÏnost na ‰patnû uklizen˘ v˘jezd ze stavby Zlat˘ kopec

DNE 9. 2. 2012
● ZO souhlasilo s uzavﬁením Dohody
o ukonãení platnosti Smlouvy o zﬁízení vûcného
bﬁemene ze dne 16.11.2006 (âOV pro ulici Pod
Hájem na soukromém pozemku 90/15) a povûﬁilo starostku obce k jejímu podpisu.
● ZO souhlasilo s uzavﬁením Dodatku ã. 1 ke
Smlouvû o provozu vodovodÛ a kanalizací pro
veﬁejnou potﬁebu v obci Pﬁezletice (upravuje v˘‰i nájemného, a to tak, aby zÛstala zachována
cena vodného a stoãného a zároveÀ byly kompenzovány náklady provozovatele) a povûﬁilo
starostku obce k jeho podpisu.
● ZO souhlasilo s uzavﬁením Smluv o zﬁízení vûcného bﬁemene k dotãen˘m pozemkÛm
(v lokalitû v˘stavby firmy Benuga /Zlat˘ kopec/,
konkr. k pozemkÛm ve vlastnictví soukrom˘ch
osob ãi sdruÏení vlastníkÛ, na nichÏ jsou umístûny lampy veﬁejného osvûtlení) a povûﬁilo starostku obce k jejich podpisu.
● Zastupitelstvo obce rozhodlo, Ïe obec Pﬁezletice v souladu s § 6, odst. 2 zákona ã.
183/2006 Sb., v platném znûní (stavební zákon)
poﬁídí dvû územní studie (§ 30 stavebního zákona), vypl˘vající z platného územního plánu Pﬁezletic, a to studii pro lokalitu B "Bílá vrátka –
Panská pole" a studii pro lokalitu C "Kocanda –
K Podolánkám". V souvislostí s tím:
● zastupitelstvo obce souhlasilo s uzavﬁením
mandátní smlouvy na poﬁízení tûchto dvou
územních studií s paní Ing. Renatou Perglerovou, která pro v˘kon poﬁizovatelsk˘ch ãinností
splÀuje kvalifikaãní poÏadavky podle §24, odst.
(1) stavebního zákona a uloÏilo starostce obce
uzavﬁít s paní Ing. Perglerovou pﬁíslu‰nou mandátní smlouvu;
● zastupitelstvo obce projednalo zadání
Územní studie lokality C "Kocanda – K Podolánkám" z hlediska obsahu, rozsahu, cíle a úãelu a doporuãilo poﬁizovateli zadat zpracování
v˘‰e uvedené územní studie podle tohoto zadání kvalifikované osobû;
● Zastupitelstvo obce souhlasilo s uzavﬁením
smlouvy o dílo na zpracování Územní studie lokality C "Kocanda – K Podolánkám" s Architektonickou kanceláﬁí Kolpron, s.r.o., Iâ
27233278 (zodpovûdn˘ projektant Ing. arch. Petr Starãeviã, kter˘ splÀuje kvalifikaãní poÏadavky stanovené stavebním zákonem) a uloÏilo starostce obce uzavﬁít v intencích pﬁijaté a odsouhlasené nabídky (viz usnesení ZO ã, 10 dne
29.11.2011) pﬁíslu‰nou smlouvu o dílo.
● Zastupitelstvo obce doporuãilo poﬁizovatelce Územní studie lokality C "Kocanda –
K Podolánkám" uspoﬁádat ve vhodném termínu
neformální veﬁejné setkání se zájemci z ﬁad obãanÛ, kteﬁí se dne 18. ledna 2012 písemnû obrátili na zdej‰í Obecní úﬁad (dopis zn. 32/12/2),
ãleny zastupitelstva obce a dal‰ími zájemci. Na
tomto setkání by mûla b˘t návrhová ãást studie
prodiskutována v rozpracované podobû.
● ZO souhlasilo se zámûrem s pozemky
v k.ú. Vinoﬁ (pozemky zejm. pod komunikacemi, chodníky, zelené pruhy podél obytn˘ch
budov pﬁedat ãi prodat za symbolickou cenu
MûÚ Vinoﬁ) navrhovan˘m zpÛsobem a povû-
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ﬁilo starostku
a místostarostku obce k dal‰ím jednáním.
● ZO souhlasilo
s úpravami OZV 6/2007
(v OZV je uvedeno, Ïe obãan má s obcí uzavﬁenou smlouvu, coÏ bylo jiÏ v minul˘ch obdobích
nahrazeno prost˘m prodejem “známek” na popelnice a dále je zde novû zakomponována povinnost podnikatelÛ tﬁídit odpad buì formou samostatn˘ch smluv s firmou A.S.A. a.s. nebo formou pﬁíspûvku obci), a to s platností a úãinností od 1.1.2012. ZO povûﬁilo místostarostku obce
k zabezpeãení úprav OZV 6/2007.
● ZO souhlasilo s pﬁedloÏenou cenovou nabídkou (spoleãnosti PROJEKT IV s.r.o. na zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí –
tlaková kanalizace v ul. Pod Hájem.) a povûﬁilo
starostku k provedení závazné objednávky prací.
● Na návrh starostky obce a po odsouhlasení ZO i pﬁítomn˘mi hosty byl bod ã. 12 pﬁesunut do bodu 17.
● ZO akceptovalo pﬁedloÏené nabídky a souhlasilo s navrÏen˘mi kupními cenami. ZO rozhodlo, Ïe pozemky parc. ã. 962/2, 963/2, 964/2
a 965/2 v k.ú. Vinoﬁ budou prodány vybran˘m
zájemcÛm. (Pozemky byly nabídnuty k prodeji
po rozhodnutí ZO, zámûry byly ﬁádnû vyvû‰eny
na úﬁední desce.) ZO povûﬁilo starostku obce
k pﬁípravû smluvních dokumentÛ.
● ZO souhlasilo s navrÏen˘m pﬁíspûvkem na
knihovnické sluÏby (pro Knihovnu E.Peti‰ky
v Brand˘se N/L zejména pro roz‰iﬁování knihovního fondu) a povûﬁilo starostku k podpisu
pﬁíslu‰né dokumentace.
● ZO souhlasilo s uzavﬁením Dodatku ã. 10
ke smlouvû ã. VP 52 (PVK a.s. a Dodatkem se
kaÏdoroãnû upravuje cena vody, za níÏ je prodáváno provozovatelÛm vodovodÛ a kanalizace)
a povûﬁilo starostku obce k jeho podpisu.
● ZO souhlasilo s uzavﬁením Smlouvy o vûcném bﬁemeni ve prospûch PREdistribuce a.s. –
ppã. 684 a PK 497 v k.ú. Vinoﬁ (t˘ká se uloÏení kabelového vedení pro novû budované RD).
ZO povûﬁilo starostku k podpisu této smlouvy.
RÒZNÉ:
● Místostarostka obce informovala ZO o posunu v úpravách budovy, vyuÏívané dosud jako
hasiãárna. V nejbliÏ‰ích dnech by mûla b˘t dokonãena projektová dokumentace pro pasportizaci objektu a poÏádán stavební úﬁad o ovûﬁení
tohoto pasportu; na základû ovûﬁení bude moci
b˘t budova zapsána do KN. Teprve nyní bude
moci b˘t povolena v˘stavba plynového vytápûní objektu. V této souvislosti bylo znovu zmínûno, Ïe objekt bude rekolaudován jako technická
budova, coÏ následnû vedlo k diskuzi se zástupcem SDH obce Pﬁezletice panem T. ¤íhou. Ten
ZO oznámil, Ïe SDH Pﬁezletice Ïádá, aby byl
objekt kolaudován jako hasiãská zbrojnice. Místostarostka obce rovnûÏ s p. ¤íhou vedla diskuzi o ne/pﬁizvání zástupce obce na valnou hromadu SDH Pﬁezletice. Pan ¤íha poté pﬁedal zástupcÛm obce zápis z valné hromady, kter˘ obsahuje i plán ãinnosti SDH. Pan ¤íha poÏádal
ZO o umoÏnûní pﬁeãtení otevﬁeného dopisu pí.
Slavatové, t˘kající se ãinnosti SDH Pﬁezletice
a následnû tento dopis ZO pﬁeãetl. ZO Ing. Pan˘rová navrhla, aby se uskuteãnila pracovní
schÛzka, na níÏ bude jednodu‰e domluveno, jak
si SDH dále pﬁedstavuje svou ãinnost, jak˘ mají plán a jak˘m zpÛsobem by se mohla a mûla na

DOUâOVÁNÍ
A HLÍDÁNÍ DùTÍ
Studentka V·E:
● douãí a procviãí angliãtinu,
francouz‰tinu i jiné pﬁedmûty Z·
● pohlídá dûti star‰í 2 let

Krist˘na Jedliãková,
tel: 732 638 572
ãinnosti a plánech podílet obec. SchÛzka by se
mûla uskuteãnit první bﬁeznov˘ t˘den a za obec
by se jí mûla zúãastnit místostarostka obce,
správce obce p. Jílek a ãlenka komise ÎP pí. ¤achová. Místostarostka zajistí informování v‰ech
a spoleãnû stanoví pﬁesné datum schÛzky.
● P. Kopáãová informovala ZO o otevﬁení
dotaãního titulu ROP pro v˘stavbu mateﬁsk˘ch
‰kol. Obec podala Ïádost o dotaci jiÏ v r. 2011,
tato Ïádost v‰ak byla zamítnuta. Novû otevﬁen˘
dotaãní program by umoÏÀoval niÏ‰í dotaci neÏ
v minulém období (pro r. 2011 bylo max. 25
mil. Kã, pro r. 2012 pouze max. 20 mil. Kã). Îádost je prakticky pﬁipravena a bude doplnûna
o aktuální skuteãnosti (v˘sledky za r. 2011).
Nejzaz‰í datum pro podání Ïádostí je do
30.4.2012. ZO souhlasilo s pﬁípravou a podáním
Ïádosti o uvedenou dotaci.
● Ing. Dvoﬁák informoval ZO o probíhající
digitalizaci pozemkov˘ch map. âást obãanÛ jiÏ
zmûny pocítila (KN poÏaduje napﬁ. doplnûní nûkter˘ch podkladÛ u nekolaudovan˘ch budov ãi
pﬁíslu‰enství staveb), na nedostatky byla upozornûna i obec (konkr. se jedná o zmiÀovanou
budovu “hasiãárny”). Na doplnûní a nápravu nedostatkÛ by mûl b˘t dostatek ãasu – jak informoval Ing. Dvoﬁák, nedostatky se dají opravovat
v prÛbûhu celého r. 2012. Ing. Dvoﬁák rovnûÏ
nabídl pomoc v pﬁípadû, Ïe by nûkter˘ z dotãen˘ch obyvatel mûl s opravami potíÏe. ZO vzalo
tuto informaci na vûdomí.
● Místostarostka obce informovala ZO
o pﬁípravû dopisu na odbor ÎP, t˘kající se
opakovaného povolování v˘stavby v ochran-

ném pásmu potoka. Obec opakovanû upozorÀovala stavební úﬁad, Ïe povolování v˘stavby
v ochranném pásmu potoka znemoÏÀuje údrÏbu potoka a Ïádala o nápravu v dal‰ích pﬁípadech. Pﬁesto se tak stále nedûje. S pomocí Ing.
Starãeviãe bude pﬁipraven a odeslán dopis na
odbor ÎP, upozorÀující na tuto skuteãnost.
ZO vzalo tuto informaci na vûdomí.
● Místostarostka obce seznámila ZO s nebezpeãn˘m stavem stromu – ka‰tanu v ul. Ka‰tanová. Na stav stromu byl zpracován zdravotní
posudek, kter˘ jednoznaãnû doporuãuje strom
v co nejkrat‰ím moÏném termínu pokácet. ZO
bere informaci na vûdomí. Pﬁedmûtn˘ strom bude poraÏen v období vegetaãního klidu, tj. do
max. 31.3.2012.
● ZO souhlasilo s úpravami OZV 1/2011
(o místních poplatcích za v˘herní hrací automaty) formou vydání OZV ã. 2/2012, a to s platností a úãinností od 1.1.2012. ZO povûﬁilo starostku obce k zabezpeãení úprav OZV a vydání
OZV 2/2012.
● Místostarostka obce informovala ZO o v˘sledcích konzultace o platné OZV, t˘kající se poplatku za zhodnocení pozemku v dÛsledku vybudování vodovodu a kanalizace v obci. Konzultace vycházela z aktuálnû vzniklé situace, kdy dochází ke vzniku nov˘ch stavebních pozemkÛ
z pozemkÛ dosud od poplatku osvobozen˘ch (napﬁ. vlastník zahrady podléhal osvobození od poplatku, neboÈ splnil stanovené podmínky pro
osvobození – nyní v‰ak ze stávající zahrady nechal oddûlit nov˘ = stavební pozemek). Jak místostarostka upozornila, kaÏd˘ takto vznikl˘ pozemek podléhá poplatkové povinnosti a kaÏd˘
z majitelÛ by se mûl k poplatku pﬁihlásit do 60
dnÛ od nabytí právní moci územního rozhodnutí.
KaÏd˘ z majitelÛ, kter˘ dosud takto neuãinil
(a lhÛta pro pﬁihlá‰ení se jiÏ uplynula) bude OÚ
vyzván k úhradû tohoto poplatku. ZO bere tuto
informaci na vûdomí.
● Místostarostka obce informovala ZO
o prÛbûhu a v˘sledcích schÛzky obcí s ROPIDEm. ROPID pﬁipravuje v˘bûrové ﬁízení na
nového dopravce linky 302. Toto V¤ dosud
neprobíhá, jsou jiÏ stanovena kritéria v˘bûru,
ale právníci ROPIDu stále pracují na smlouvû
s budoucím dopravcem. SloÏitost celého procesu pﬁedpokládá zahájení provozu nového dopravce podzim 2012.
● ZO rozhodlo o poskytování pﬁíspûvku na

Vzpomínka na nejstar‰í
obãanku Pﬁezletic
Ve ãtvrtek 22.prosince jsme odpoledne ‰ly s
paní Hanzlíkovou popﬁát k neuvûﬁiteln˘m 98.narozeninám nejstar‰í obyvatelce Pﬁezletic paní Antonii Holcové z Habrové ulice. Paní Antonie oslavila toto úctyhodné jubileum na ·tûdr˘ den, obklopena láskou a péãí celé rodiny a zvlá‰tû sv˘ch
dvou dcer, které i pro nás ve zmiÀovan˘ ãtvrtek
pﬁipravily malé obãerstvení. „Jen si berte, nenechávejte se prosit“ nabízela nám talíﬁe plné cukroví i chlebíãkÛ paní Antonie, „to dûlaly moje holky.“ Na poliãce vedle postele leÏela rozeãtená
kniha, ale nikde jsem nevidûla br˘le (sama je na ãtení mít musím). „No jéje,
ãtení, to je moje velká zábava a br˘le vÛbec nepotﬁebuju. S televizí je to hor‰í, tu nesly‰ím, ale hezkou kníÏku si pﬁeãtu moc ráda“ ﬁíká paní Holcová. „A
taky nás poﬁád poráÏí v kartách“ smûjí se obû dcery, vzápûtí si ale postûÏují
na to, Ïe maminka teìnechce chodit ven, ani v kﬁesle, uÏ aby pr˘ bylo jaro.
BohuÏel se paní Antonie Holcová jara uÏ nedoãká, zemﬁela ti‰e v pátek
27.ledna.
Lâ
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dopravu ÏákÛm Z·, ÏákÛm vícelet˘ch gymnázií
a studentÛm, a to ve v˘‰i 1 000,- Kã. Pﬁíspûvek
bude poskytnut na ‰kolní rok 2011/2012 a bude
vyplacen zákonnému zástupci nezletilého Ïáka/studenta, pﬁíp. pﬁímo plnoletému studentovi,
a to po pﬁedloÏení závûreãného vysvûdãení za
‰kolní rok 2011/2012 nebo po pﬁedloÏení maturitního vysvûdãení. Vysvûdãení mohou b˘t ve
v˘jimeãn˘ch pﬁípadech nahrazena potvrzením
o studiu, dokládajícím, Ïe student/Ïák byl ve
‰kolním roce 2011/2012 studentem/Ïákem dané
‰koly. Kopie dokladÛ budou uloÏeny po zákonnou dobu v dokumentaci OÚ a bude s nimi nakládáno jako s citliv˘mi údaji a nesmí b˘t zveﬁejÀovány. Termín vyplácení pﬁíspûvku: od
25.6.2012 do 17.9.2012 vãetnû. ZpÛsob vyplácení: v hotovosti na OÚ.
● P. Kopáãová informovala o pﬁíslibu Povodí Labe vyãistit dal‰í ãást potoka (lokalita podél
v˘stavby Zlat˘ kopec). V dobû vegetaãního klidu by mûlo dojít k vykácení dﬁevin, cca v ãervnu 2012 by mûlo dojít k ãi‰tûní potoka, a to na
náklady Povodí Labe.
● Ing. Neumann pﬁipomnûl, Ïe se v poslední
dobû opûtovnû roz‰íﬁil v˘skyt bytov˘ch vloupání, vykrádání osobních automobilÛ apod. Obãané budou na tuto skuteãnost upozornûni mj. informaãní SMS a o roz‰íﬁení spolupráce bude poÏádána i OP Koleã.
● Dále byl dán prostor k diskuzi pﬁítomn˘m
hostÛm. Mj. s p. Huckem byl diskutován v˘poãet vodného; komunikace s nov˘m provozovatelem vodovodu a kanalizace; zmûna právního zástupce obce; zápisy ze zasedání ZO.

DÒLEÎITÉ!
Zrušení prodlouženého
provozu metra
Lakonické oznámení dopravního podniku vzbudilo velkou nevoli i mezi občany
Přezletic, protože se opět ruší něco, co
prostě bylo o víkendu fajn. Paní starostka proto co nejdřív vstoupila do jednání
s organizátorem integrované dopravy
(ROPID), zda by do Přezletic mohly o víkendu zajíždět alespoň noční autobusové
linky. Jednání nebyla nijak jednoduchá
a ještě nejsou skončena, přesto se zatím
podařilo najít alespoň provizorní řešení –
viz níže vyjádření ROPIDu. Od června (po
udělení licence dopravci) by pak měla
jezdit nově linka 613.
Na základû rozhodnutí hl. m. Prahy dojde od nedûle 4. bﬁezna ke zru‰ení prodlouÏeného provozu metra v noci z pátku
na sobotu a ze soboty na nedûli. Na tento prodlouÏen˘ provoz navazovala linka
302, která odjíÏdûla z terminálu LetÀany
v 1:24 hod. JelikoÏ do terminálu u metra
LetÀany nejezdí Ïádná jiná noãní doprava, bude upraven jízdní ﬁád linky 302. Dojde ke zru‰ení spojÛ, které jezdily v 1:00
hod. z Pﬁezletic a v 1:24 hod. z LetÀan.
Jako náhrada tohoto zru‰eného spoje
z centra bude zﬁízen spoj linky 302 ze zastávky Bakovská s odjezdem v 1:25 hod.
Tento spoj vyãká pﬁíjezdu linky 513 z Palmovky. Tento spoj bude jezdit vÏdy v noci pﬁed nepracovním dnem. V noci ze 3.
na 4. bﬁezna bude je‰tû v provozu prodlouÏené metro, a proto pojede linka 302
v 1:24 hod. z LetÀan jako dosud.
Se změnou jízdního řádu linky 302 od 4.
března dojde v pracovní dny k zavedení garantovaných nízkopodlažních spojů na lince 302.
Tyto spoje budou vyznačeny v jízdním řádu.

Vánoãní pﬁíbûh
Bez pohádek si asi mnoh˘ z nás neumí vÛbec Vánoce pﬁedstavit
a tak alespoÀ tûch pár sváteãních chvil na konci uspûchaného a ustaraného roku 2011 proÏíváme spolu se sv˘mi blízk˘mi ve svûtû, kde
dobro vítûzí nad zlem, pﬁíbûh má ‰Èastn˘ konec a vût‰ina princezen
si vezme své prince – zachránce a v‰ichni Ïijí ‰Èastnû aÏ do smrti.
KaÏd˘ o Vánocích chce b˘t s nûk˘m koho má
rád a kdo má rád zase jeho, komu mÛÏe oplácet
lásku. A net˘ká se to jenom lidí, ale i na‰ich
ãtyﬁnoh˘ch mazlíãkÛ, viì Vendulko! A Vendulka radostnû zavrtí ocáskem, pﬁibûhne ke mnû
stolu a zvesela mi podává packu. „Moc po mnû
nekoukej, ty Vendelíno Nademlejnská neboli
Ambro od Ctûnického potoka (jak zní tvé vzne‰ené pravé jméno) a nenaznaãuj mi sv˘ma psíma
oãima, Ïe se pomalu stmívá a mûla bych pﬁestat
psát a jít ti dát koneãnû nûco k jídlu. Vendy,
dost, poãkej, nestrkej do mû tím mokr˘m ãumákem, je‰tû má‰ ãas, ty potvoro jedna labradorská
nenaÏraná.“ Vendulka naznaãuje ‚aspoÀ pi‰kotek‘ a kdyÏ se stále nezvedám, znechucenû hodí
zadkem a jde si tedy je‰tû chvilku dáchnout.
Jo nûkteﬁí psi mají fakt psí Ïivot. To je samozﬁejmû nadsázka, nûkteﬁí pejsci ten Ïivot mají fakt „psí“. UÏ jako ‰tûnûti jim nûkdo dokáÏe
ublíÏit, a pﬁitom ten nûkdo by jim mûl dávat spí‰
lásku, kdyÏ si je odnesl od jejich maminky do
úplnû cizího neznámého prostﬁedí. Aãkoliv je uÏ
po Vánocích i po Novém roce, pﬁesto bych chtûla v‰em pejskÛm (ale i koãiãkám a dal‰ím domácím mazlíãkÛm) popﬁát do nového roku ty
nejbájeãnûj‰í páníãky a aÈ svÛj krátk˘ psí Ïivot
proÏijí, jak jen to nejlépe vyjádﬁit, proÏijí …
prostû bájeãnû. A tady mám pro nû jednu pohádku, jeden povánoãní pﬁíbûh z úter˘ 27.prosince, kter˘ sice ‰patnû zaãal, ale dobﬁe skonãil:
„Vendy, vstávej, jedeme na v˘let do lesa“, ani
jsem nestihla doﬁíct a na‰e labradorka sebou na
podlaze mrskla aÏ to zadunûlo a vyráÏí smûr garáÏ a auto. Beru z vû‰áku obojek a vodítko a následuju Vendulku k autu, kde uÏ nedoãkavû ãeká v kufru. „Je‰tû se musíme stavit ve Vinoﬁi
v lékárnû“ ﬁíkám manÏelovi a vyráÏíme. BohuÏel
bylo je‰tû zavﬁeno a já se otrávenû vracím k autu. Najednou se nûco kolem mne mihlo a radostnû to bûÏí ke star‰í paní u pﬁechodu pﬁes Mladoboleslavskou ulici. „To je radosti“, myslím si pﬁi
pohledu na skákajícího pejska. Po chvilce je ale
vidût, Ïe paní z pejska takovou radost nemá a Ïe
to asi nebude jeho paniãka. „VÏdyÈ je to teprve

‰tûnû, nûkomu uteklo“ bleskne mi hlavou a hned
mi zatrne – k pﬁechodu se blíÏí auto a to bláznivé ‰tûnû pod nûj urãitû vletí!
„Mlask, mlask (tedy popsat zvuk mlasknutí
rtÛ jako kdyÏ nûkomu posíláte pusu, to se fakt
nedá ), pojì sem honem“ rychle volám na ‰tû-

nû a ono skuteãnû na mlaskání reaguje a plnou
parou se ﬁítí k nám. Je bez obojku a tak mi dá
chvíli práci toho neposedu zklidnit. ManÏel na‰tûstí otevírá kufr a „pÛjãuje“ si obojek na‰í
Vendy; ta sice sedí klidnû v kufru auta, ale pozoruje nás velmi podezírav˘m pohledem. Dáváme ‰tûnûti obojek a já si od Vendulky pÛjãuji
je‰tû vodítko. To uÏ Vendulka nechápavû kroutí
hlavou, tedy skoro. ·tûnû je labradorsk˘ retrívr,
krásnû svûtl˘ (chovatel by ﬁekl Ïemlov˘) a je mu
tak sotva pár mûsícÛ. Vyroste z nûj pûkn˘ pes, uÏ
teì má tlapiãky jako mal˘ lev; prostû krasavec.
„Jdu se zeptat do Normy, jestli ‰tûnû nûkomu
neuteklo a nebo jestli ho nûkdo nepozná“ ﬁíkám
a vyráÏím. U pokladny stojí pár lidí: „Neznáte
ho nûkdo?“ a ukazuju jim ‰tûnû na vodítku. BohuÏel v‰ichni vrtí hlavou.
„Co s tebou, krasavãe?“ pohladím ‰tûnû
a vracím se k autu, odkud mne stále bedlivû os-

tﬁíÏím zrakem sleduje Vendulka. „Moc nekoukej, má‰ ‰tûstí, Ïe je to pes, jinak by uÏ fenka jela s námi na v˘let a pak hned domÛ“ odpovídám
na tázav˘ pohled na‰í fenky. (Abych si poﬁídila
psí párek, tolik kuráÏe nemám, zvlá‰tû musel-li
by jeden z nich pﬁijít v rámci klidnûj‰ího souÏití o své muÏství. Na‰e skoro devítiletá fenka totiÏ kastrovaná není.).
Zkou‰ím volat pﬁezletické „psí mámû“,
jestli by nechtûla krásné ‰tûnû labradora, ale
moc nadûjí si nedávám, u ní teì mají pﬁednost
spí‰e koãky. A to víte – koãka a pes. „Tak ho
odvezte na úﬁad, aÈ vyhlásí rozhlasem, Ïe se
na‰lo ‰tûnû“ navrhuje volaná a je to vlastnû
ten nejlep‰í nápad.
„Ke mnû do kufru ani náhodou“ hází po mnû
oãima Vendy. „No, no, aby si se …, jse‰ pûkná
hambáﬁka, vÏdyÈ je to chudinka ztracenej, a ty se
k nûmu takhle chová‰“ plísním na‰í fenku, se
kterou to v‰ak ani nehne a dál si stﬁeÏí svÛj prostor. „Tak pojì, frajere, já tû svezu vepﬁedu“
a vedu pejska ke svému sedadlu. ·tûnû tro‰ku
znejistûlo, ale nakonec se mi ho podaﬁilo do auta dostat a posadit pod nohy. Je to zlatíãko, protoÏe za ten krátk˘ kousek jízdy ani nezakÀuãelo.
Zastavujeme pﬁed úﬁadem, respektive pﬁed
sluÏebnou mûstské policie. To je nápad, pﬁedám
ho „orgánu“ a ten vyhlásí celostátní ãi jinak podobné pátrání po majiteli. Zvoním a pﬁichází mi
otevﬁít sluÏbu konající stráÏník. „Vedu vám nalezence“ a ukazuji stráÏníkovi ‰tûnû. „Nevíte,
komu by mohl patﬁit?“ ptám se, ale odpovûì je
stejná jako v sámo‰ce. „Nechte mi ho tady a já
zajdu na úﬁad sám“ ﬁíká stráÏník a hned se shání po nûjakém vodítku a obojku. „Tak zlom vaz
a aÈ brzy najde‰ páníãka“ louãím se se ‰tûnûtem,
které se mezitím vydalo na prÛzkum sluÏebny.
VyráÏíme do lesa, kde si na‰e Vendulka uÏívá v‰emoÏn˘ch ãuchÛ, honí se s ãumákem
u zemû po cestiãkách pln˘ch otiskÛ srnãích kop˘tek a mnû se pﬁeci jenom tro‰ku honí hlavou,
co by tomu ﬁíkalo to kluãiãí ‰tûnû. No nic, tﬁeba je uÏ u svého páníãka. Odpoledne jedeme na
chalupu a vracíme se na Nov˘ rok. Hned
v pondûlí volám na úﬁad a ptám se paní úﬁednice, jak to se ‰tûnûtem dopadlo, protoÏe mi
poﬁád nejde jeho osud z hlavy.
„UÏ je v nové rodinû, pÛvodní majitel se bohuÏel nena‰el“ ﬁíká mi do telefonu a potvrzuje
mi tak mou obavu, Ïe pejska nûkdo prostû vyhodil z auta. „Nejdﬁív byl chvíli u pana starosty,
ale pak si ho vzala paní, která nedávno pﬁi‰la
o pejska“ pokraãuje paní tajemnice a já mám koneãnû klid v du‰i, Ïe je o ‰tûnû postaráno a Ïe se
kluk jeden mrÀavej stal opoÏdûn˘m vánoãním
dárkem pro svou novou paniãku. Hodnû ‰tûstí
ve spoleãném Ïivotû, vám obûma.
Lâ

PŘEZLETICKÝ HYDE PARK
KdyÏ se ﬁekne A...
…tak se musí ﬁíct i B. KaÏd˘, ale opravdu kaÏd˘ názor, má minimálnû dva úhly
pohledu – mÛÏete s názorem souhlasit
a nebo nesouhlasit. Mezitím pochopitelnû
existuje spousta variant jak souhlasÛ (anoale, ano-jenÏe, ano-právû kdyÏ, apod.), tak
i nesouhlasÛ (ne-tehdy kdyÏ, ne-ale, ne-nûkdy moÏná, apod.); prostû úhel pohledu na
ﬁe‰ení problémÛ je zcela odvisl˘ od subjektivního názoru jednotlivého ãlovûka.
I o ãerné barvû by se dalo s úspûchem pochybovat, jestli je úplnû ãerná a nebo jen

tak do ãerna, kdyÏ na ní svítí slunce, tak se
kovovû leskne; prostû co je ãerná, Ïe? Je to
ãerná, není to ãerná?
¤eknu-li ale, Ïe za bûÏn˘ch podmínek je
to ãerná (A), tak bych mûla dodat, Ïe za sluneãního svûtla je zbarvená tﬁeba do antracitova ãi kovovû modrého lesku (B). Prostû
a jasnû pﬁipou‰tím, respektive rovnou oznamuji, Ïe v nûkter˘ch pﬁípadech se ãerná barva jako úplnû ãerná fakt jevit nemusí. Na
v‰echno je potﬁeba hledût v souvislostech,
mít své A i B, zamûﬁit úhel pohledu zprava
i zleva, shora i zdola, zepﬁedu i zezadu.
MÛÏeme jednoznaãnû odpovûdût na
otázku: Je to ãerná? Nûkdo ﬁekne pﬁi po-
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hledu na ãernou celkem v pohodû ANO.
Druhému tazateli na ãernou svítí slunce
a on odpoví NE. Kdo má pravdu? A mÛÏe
ji nûkdo za tûchto dvou zcela odli‰n˘ch
podmínek skuteãnû mít? Zkuste odpovûdût
ANO/NE i na tuhle otázku: Je‰tû stále bijete svou Ïenu/muÏe? Obû odpovûdi bez
del‰ího odÛvodnûní totiÏ pﬁipustí, Ïe jste
nûkdy svou Ïenu/muÏe skuteãnû bili.
ProtoÏe jsme Obecní zpravodaj obce Pﬁezletice, vztáhnûme to na na‰i ves: Má b˘t vypnut elektrick˘ proud? Má se opravit závada na elektrickém vedení? A o JSDH a SDH
neboli jednotce a sdruÏení dobrovoln˘ch haLída âervínová
siãÛ nemluvû.

— — CO SE U NÁS UDÁLO — —

A pﬁi‰el ãas masopustního veselí
Tedy ﬁeknu vám, najít termín na tradiãní únorov˘ karneval, to byl letos kum‰t. Praha mûla prázdniny od 4.a 11.2., Praha-v˘chod od 20.února. Pﬁezletické dûti chodí do
‰kol tu v Praze, tu ve Stﬁedoãeském kraji, takÏe v podstatû cel˘ únor mûl nûkdo prázdniny. Bleskov˘m prÛzkumem paní Hanzlíková zjistila, Ïe nejlep‰í termín bude v sobotu 11. a hned zamluvila kapelu Boba s Bobkem, aby nacviãili poﬁádnou smûsku
nejoblíbenûj‰ích dûtsk˘ch písniãek. Tentokrát si dûti i rodiãe pochvalovali to, Ïe sál
nepraskal ve ‰vech a dûti si pﬁi rÛzn˘ch soutûÏích nestály na hlavách a na kaÏdého se
v pohodû dostalo. Nejvût‰í veselí mezi tûmi star‰ími vzbudila soutûÏ v pití koly z dûtsk˘ch lahviãek s dudlíkem. Vtipálkové Bob a Bobek k tomu procítûnû hráli diskotékov˘ hit 80.let Michala Davida s názvem „Colu, pijeme colu“.
Lâ

Znovuotevﬁení restaurace
a obchodu Na statku
Mnozí se jistû zeptají: A pokolikáté uÏ? A my opût odpovíme, Ïe doufáme, Ïe naposledy. Po dvou letech byla obec nucena vypovûdût nájemní smlouvu firmû Nortino z dÛvodÛ neplnûní závazkÛ z ní vypl˘vajících a zároveÀ zastupitelstvo
rozhodlo vyhlásit zámûr pronajmout nebytové prostory jako
dvû oddûlené provozovny, nejlépe opût obchod a restaurace,
coÏ v obci chybí. Z pﬁihlá‰en˘ch zájemcÛ byli vybráni z pohledu obce ti nejlep‰í, se znalostí místních pomûrÛ, a tak se
v pátek 25.listopadu mohla otevﬁít restaurace a 1.prosince
i obchod. Oba nájemci otevírali v ponûkud mrtvé sezónû, pﬁesto jsou podle m˘ch vtírav˘ch novináﬁsk˘ch otázek spokojeni. Doufám, Ïe i vy, coby zákazníci, také. Raãte vstoupit.

Vlastní vánoãní dekorace
– to je nûco!

UÏ to svítí, radovaly se
dûti u stromeãku

VoÀavé adventní
minitrhy
Cel˘ první adventní víkend patﬁil pﬁezletick˘m minitrhÛm. Tentokrát se konaly
ve spoleãenském sále a náv‰tûvníkÛm kromû zboÏí
s vánoãní tématikou poskytovaly takﬁka domácí atmosféru – vaﬁila se na ochutnání
medovina, paní Danu‰ka
„KuÏelková“ k domácí vánoãce nabízela kávu nebo ãaj
a k tomu navrch pochopitelnû úsmûv. No nezaskoãte!

Na koláã pﬁi‰el
s ãertem Mikulá‰
Písniãku o tom, jak pﬁi‰el Mikulá‰ s ãertem
na koláã a jim podobné si dlouho dopﬁedu dûti
pﬁipravovaly, aby ji pak svatému Mikulá‰i zazpívaly a dostaly nûjak˘ dáreãek. Tedy samozﬁejmû aÏ po slibu, Ïe budou cel˘ rok hodné, poslouchat rodiãe a ty vût‰í se budou dobﬁe uãit.
Pekelná cháska chﬁestila ﬁetûzy osto‰est, dûti byly stateãné a pﬁed Mikulá‰e pﬁedstupovaly s vût‰í ãi men‰í bázní v oãích. Básniãky ãi písniãky
s tématikou nejen vánoãní se linuly z reproduktorÛ na v‰echny strany, i kdyÏ se na‰lo pár zarputilcÛ, kteﬁí v náruãí své maminky mlãeli a mlãeli a mlãeli. Pﬁesto si kaÏd˘ za své, i mlãenlivé, vystoupení odnesl dárek, nûkteﬁí dokonce
nûkolik. Vlastnû ne kaÏd˘ – jeden tatínek zarecitoval krásnou mikulá‰skou básniãku a dárek
nedostal, snad aÏ doma, veãer, od manÏelky…

Aby také ne, kdyÏ se vánoãní stromeãek, ale
celé prostranství pﬁed obecním úﬁadem promûnilo jako mávnutím proutku (vlastnû spí‰ cvaknutím vypínaãe) ve vánoãní svût svíãek, ozdob, ﬁetûzÛ a svûteln˘ch rampouchÛ. Nápis Veselé Vánoce vykouzlil úsmûv na kaÏdé tváﬁi a zÛstal tam
po celou dobu vystoupení na‰ich ‰kolkáãkÛ, kteﬁí si nacviãili krásné vánoãní vystoupení. Celá
tﬁída se promûnila v hejno andílkÛ s bûloskvoucími kﬁídly na zádech, se zlatou hvûzdou na ãela
a papírovou svíãkou v rukách. A zpívali koleda
a recitovali vánoãní básniãky. A rodiãe fotili
a kamerovali; ale ti, co stáli v zadních ﬁadách, nevidûli a nesly‰eli nic. To nic, to se spraví a paní
Hanzlíková Ïádá rodiãe z ﬁad prvních, aby postoupili svá místa rodiãÛm z ﬁad zadních a v‰ichni tak mohli vidût své dûti, kteﬁí s dÛleÏitostí jim
vlastní celé vystoupení zopakovali je‰tû jednou.
Bez ﬁeãí se to sice neobe‰lo, spravil to mal˘, ale
skuteãnû mal˘ úplateãek ve formû je‰tû jednoho
dáreãku. To ale JeÏí‰ek urãitû nevidûl a Mikulá‰
taky ne
. (A opravdu ten úplateãek nevidûl
a nebo se o tom alespoÀ nezmínil. Poslouchala
jsem Mikulá‰e pozornû.)

Ti‰e a ochotnû purpura na plotnû
voní, stále voní. Nejen tahle krásná vánoãní píseÀ z dílny Suchého a ·litra znûla
hodinu pﬁed polednem pﬁi opûtovném sousedském vánoãním zpívání. Letos nepr‰elo,
nebyla ani zima ani teplo, pﬁesto po chvíli stání pﬁi‰el kaÏdému k chuti bájeãnû vonící svaﬁák. Tedy dûtem pochopitelnû naléván nebyl, ty mûly svÛj ãaj a teplou ãokoládu, ze které si dokázaly vymalovat na obliãeji neuvûﬁitelné vousy. Ná‰ velk˘ smí‰en˘ pûveck˘ sbor se
letos opût rozrostl
o nûkolik ãlenÛ a je
moc dobﬁe, Ïe si PﬁezleÈáci najdou ve sváteãní den ãas a pﬁijdou si spoleãnû zazpívat k vánoãnû ustrojenému stromeãku ty
krásné písnû o tom,
jak se narodil JeÏí‰ek,
kdo o tom pﬁinesl noviny a kdo spûchal
s dary k Betlému pro
krásné neviÀátko.
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A hlavnû pro ty, co mají nápady a ‰ikovné ruce. Ruce pﬁedev‰ím, protoÏe „vzory“ byly pﬁipraveny na jednom stolku, zatímco na druhém bylo
nepﬁeberné mnoÏství kvûtináãkÛ, vûtviãek chvojí,
‰i‰ek, svíãek, korálkÛ, ma‰liãek, ‰pejlí, kandovaného ovoce, rozinek a samozﬁejmû perníãkÛ
a pytlíãkÛ s cukrovou polevou. Zdobení perníãkÛ
bylo opût nejoblíbenûj‰í místo pro vánoãní zdobení, protoÏe nejen krásnû vonûlo, ale ty upatlané
ruce byly tak slaìounké… prostû mÀam.

ﬁelom ledna a února pﬁinesl do
Stﬁední Evropy arktick˘ vzduch,
lidovû ﬁeãeno byla zima jako
v Rusku. Noãní teploty klesaly
hluboko pod nulu a nejvíce se pohybovaly mezi minus 15 aÏ 20. Br.
BohuÏel území Pﬁezletic leÏelo v bezsnûÏném pásmu a slabounk˘ snûhov˘ popra‰ek
z pondûlí 6.února rozhodnû nemohl dûtem poskytnout Ïádné snûhové radovánky; dalo se
maximálnû bruslit na na‰em a v‰ech pﬁilehl˘ch
rybnících. Bruslení dobr˘, ale kdyÏ mrzne, má
b˘t prostû sníh na poﬁádnou sáÀkovaãku, bobovaãku ãi prosté válení se ve snûhu. Je
zajímavé, Ïe na druhém konci
Prahy nûjak˘ sníh napadl a celodenní mrazy
poskytly prostor snûÏn˘m dûlÛm na chuchelském závodi‰ti, kde
byl pro v‰echny bûÏek
chtivé zájemce upraven
pár set metrov˘ ovál. Mít
tak dûlo, mohli bychom si nastﬁílet nûjak˘ sníh
i u nás. A tﬁeba i za krk. Br…
Studen˘ sibiﬁsk˘ vzduch nutil mnohé
schovávat svou tváﬁ do ‰ály a díky ãepici
hluboko naraÏené do oãí se Pﬁezleticemi pohybovali v‰emoÏní zakuklenci. I paní po‰Èaãka na svém kole vypadala spí‰ jako Eskymák na polární v˘pravû; na‰tûstí se její
mrazivá a tudíÏ nezávidûníhodná práce
obe‰la bez omrzlin. No zkuste si to sami
svi‰tût tﬁeba Topolovou dolÛ. Br…
KaÏd˘ se tû‰il zvenku do tepla sv˘ch domovÛ. Jo teplo domova … Tuto pohodu tepla rodinného krbu se v‰ak pokusil naru‰it ná‰ dvorní dodavatel elektrické energie firma âEZ.
S mûsíãním pﬁedstihem nás informovala o odstávce dodávky elektrické energie na pondûlí
13.února v ãase od 7,30 hod do 15,30 hod. Jak
udeﬁily první mrazy, nastalo zoufalé sledování
pﬁedpovûdi poãasí, jestli mrazy budou aÏ do
inkriminovaného dne, kdy mûly Pﬁezletice
i okolní vesnice b˘t na 8 hodin zcela bez proudu. Jednou se pﬁedpovídalo, Ïe mráz poleví,
druh˘ den naopak, Ïe je‰tû pﬁituhne, takÏe co

P

si z toho vybrat? A pondûlní pﬁezletick˘ black
out se blíÏil mílov˘mi kroky. âEZ dûlal mrtvého brouka, neboÈ pr˘ jeho smûrnice hovoﬁí
jasnû o tom, pﬁi kolika mínusov˘ch stupních se
mÛÏe na tak dlouho vypnout elektﬁina. K˘msi
byla dokonce povolána do zbranû âeská televize s programem âerné ovce. BlíÏil se víkend
pﬁed pondûlím 13.února (je‰tûÏe nebyl pátek) a celá republika oãekávala,
zda padne teplotní rekord z roku

elektrického proudu z dÛvodu oprav na sloupech vysokého napûtí v polích. Vypínat proud
se mÛÏe aÏ do -15°C; samozﬁejmû se práce
pﬁizpÛsobují aktuálnímu mrazu a pﬁi vy‰‰ích
mrazech by mûla b˘t v˘luka niÏ‰í neÏ plánovan˘ch 8 hodin. Meteorologové ale na pondûlí slibovali ãásteãné oteplení. Sobotní ráno
v Pﬁezleticích tomu v‰ak nenasvûdãovalo,
protoÏe – 22°C bylo pûknû studen˘ch
a nedûlní ráno jakbysmet. Br….
A tak se bûhem víkendu pﬁipravovaly plynové bomby s vaﬁiãi a teplomety, pﬁipravovala se do provozu
dávno vyﬁazená kamna, do kter˘ch
se hledal v‰emoÏn˘ otop. Je‰tû v nedûli veãer mrzlo jen pra‰tûlo a pﬁedstava vypnutí
proudu i na pár hodin – br….
V pondûlí ráno jsme se probudili do „pﬁíjemn˘ch“ – 8°C a po telefonátu se stavbyvedoucím se ãas zahájení odstávky posunul
o hodinu, její ukonãení se o hodinu zkrátilo.
Tuto informaci a ranní teplotu jsem sdûlila
redaktorce âern˘ch ovcí, která mne opût
kontaktovala ohlednû natáãení reportáÏe. Po
hodinû pﬁi‰la sms, Ïe za této situace natáãet
do Pﬁezletic nepﬁijedou. Teprve pﬁed pÛl desátou se ozvalo CVAK a v‰e zhaslo, Pﬁezletice se ponoﬁily do tmy a chladu. Pocit, Ïe
topení nejde a nûjakou dobu nepÛjde, nikomu
na zahﬁátí nepﬁidával a chlad si pomalu zalézal do prstÛ i po tûle. Br….
Ve 12,45 se ale ozvalo CVAK a dodávka
proudu byla po 3,5 hodinách obnovena. Kotle
naskoãily, tedy nûkteré, rychlovarné konvice
rychle ohﬁívaly vodu na kávu, ãaj ãi silnûj‰í
grog, Ïárovky se rozsvítily a domácí mazlíãkové se houfnû stahovali k ledniãkám, aby dostali pamlsek za pﬁetrpûnou újmu. A to vãetnû
rybiãek (ty pochopitelnû ale zÛstaly v akváriu). Jen procházka po vsi, respektive vzduch
pﬁi nádechu bûhem ní, dal pocítit, Ïe se ve
vzduchu ocitlo i hodnû spálen˘ch vûcí, které
do kamen rozhodnû nepatﬁí. Br….
Lâ
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1929, kdy bylo v jiÏních âechách namûﬁeno –
42,4°C. V sobotu se ve zpravodajství na âT
1 objevil i ‰ot z Pﬁezletic, ostatnû skoro jako
kaÏd˘ den tohoto t˘dne, ve kterém se nespokojení obãané vyjadﬁovali k postupu firmy
âEZ pﬁi plánovan˘ch odstávkách dodávek
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P.S. Teplotní rekord nepadl. Nepadl ani rekord ve spotﬁebû elektrické energie, protoÏe
nav˘‰ení bylo „jen“ o 50 – 60% oproti bûÏn˘m teplotám kolem 0°C.

PŘEZLETICE (a blízké okolí) V OBRAZECH

Kdeže
Bývalo zvykem, že kdo chtěl bruslit, tak si prostě přinesl hrablo a nejprve si musel led očistit
od sněhu. V neděli 12.února celou plochu našeho rybníka očistili od sněhu pánové Slavata
a Horák ze „staré gardy“ sboru dobrovolných
hasičů. Jménem všech bruslařů, kterých byl
odpoledne plný rybník, pánové díky.
Je po svátku třech králů a Vánoce
odcházejí a náš Betlém odjíždí.

loňské

Co se zastupitelé ve Zvonokosech nahádali o to,
kde se zřídí veřejný záchodek; nakonec nebyl nikde. To vinořští už svůj mají a opravdu veřejný
a můžete ho použít za účasti široké veřejnosti.
Jen nevím, zda jsou na to dostatečně pyšni jako
páv, který opět uletěl ze Ctěnického zámku
a procházel se po zahradě domu hned vedle záchodku. Kdybych se bývala byla nezdržovala focením záchodku, vyfotografovala bych vám bývala byla nádherného páva. Zašel mi ale za roh.

Máme maso a zas maso… mohli si
zpívat vinořští zemědělci. Tato hromada masa ležela na travnatém
pásu pro koně mezi silnicí a polem
směrem od Přezletic na Čakovice.
Co s tím? Obci, zasahuj! Hlídka
Policie ČR si pro místostarostku
přijela až před dům, posadila ji dozadu a už ji vezli. Naštěstí (či
bohužel ) ji za chvíli před dům
zase vrátili, protože maso nebylo
na katastru Přezletic, ale Prahy.

Tak jako se nedotýkáme drátů, a to ani na
zem spadlých, neměli
bychom za vichru chodit do lesa. Mohli bychom dostat do hlavy
větví na zem padlou.

P.S. Škoda, že mi nepustili
maják a houkačku.

Mistrovství světa
se kvapem blíží,
proto je potřeba
pořádně trénovat –
přihrávka letí, gólman se soustředí…

sněhy

přesto je tu góóól!!!

jsou

Ve čtvrtek v podvečer u trafostanice
na louce nad Ctěnickou cestou objevili pejkaři vysílenou
volavku. Ačkoliv si
pro ni přijeli ze záchranné stanice
a dali ji první pomoc ve formě tekuté výživy, volavku
zesláblou dlouhými
mrazy bez potravy
už zachránit nedokázali. Přesto nálezcům patří dík za to,
že se alespoň pokusili volavce pomoci
a nenechali ji tam
svému osudu… Lâ

Vítejte v domácím
prostředí naší nově
přestěhované knihovny. Prosím, vstupte.
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a únoru
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už radě
v březnu
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Jak ‰el rok 2011...

ny. âtvrt˘ t˘den pﬁinesl teploty nad 24°C,
které v‰ak doprovázely dvû intenzivní bouﬁky.
V sobotu 7. kvûtna jsme pﬁivítali mezi PﬁezleÈáky 13 nov˘ch dûtiãek. Narodilo se jich
sice 16, ale na slavnostní uvítání obãánkÛ pﬁi‰lo jen 13 dûtí, zato s poãetn˘m doprovodem.
V sobotu 21. kvûtna ode‰el do koÀského
nebe Ivánek, koník paní Fialové, kter˘ o dûtském dni vozíval dûti i jejich maminky v koãáﬁe podél rybníka. Rodinné odpoledne, jak se
letos jmenovala oslava dne dûtí, se muselo
v sobotu 28. kvûtna uÏ bez Ivánka obejít.

âERVEN
Oã bylo jaro sráÏkovû chudé, o to víc si zejména obyvatelé lokalit na dnû starého rybníka v tomto mûsíci vody z nebe uÏili. Pr‰elo

LEDEN
Aãkoliv Vánoce 2010 byly opût na blátû,
pﬁeci jenom se dûti snûhu o vánoãních prázdninách doãkaly a Nov˘ rok mohly oslavit poﬁádnou koulovaãkou. Zkraje ledna sníh pod
sluneãními paprsky zaãal roztávat a zÛstaly
jen jeho shrabané hromady. ·koda. Promrzlá
zem ale místo snûhu pﬁipravila naveãer 6. ledna ze v‰ech silnic v Pﬁezleticích jednu velkou
ledovou plochu. Odpolední dé‰È bûhem chvilky vytvoﬁil na Vinoﬁské ulici také náledí, Ïe
autobus 302 u Baudy‰ova sjel ze silnice a dal‰í spoje radûji vysazovaly lidi u vinoﬁského
hﬁbitova. Tam se ti nejstateãnûj‰í odrazili
a mohli po ledu dojet bez dal‰ího odrazu aÏ
k ProstﬁedÀáku. Fííí.
Od 10. ledna pﬁi‰lo velké oteplení, bylo aÏ
8°C. V noci na 14. ledna pﬁi‰el liják a lilo a lilo… rozpu‰tûn˘ sníh s dal‰ími pﬁívaly vody
shora se nemûl kam vsakovat a Pﬁezletice se
promûnily v jednu velkou louÏi. Do konce mûsíce bylo bûÏné zimní poãasí, trochu i nasnûÏilo a konec mûsíce byl mraziv˘ a sluneãn˘.
Zimní náladu pokazila krádeÏ auta v pravé
poledne v Liliové ulici.

ÚNOR
Únor zaãal pro nûkteré obyvatele ulic Pod
Zahrady, Staré i Nové halt˘ﬁe a U Ctûnického
potoka nepﬁíjemn˘m pﬁekvapením v podobû
„vykraden˘ch“ nádrÏí osobních automobilÛ.
5. února nás cel˘ sobotní den provázel velk˘
vichr, kter˘ nám pﬁifoukal na tﬁi dny nezvykle
teplé poãasí; v poledne bylo skoro 12°C.
V nedûli 6. února neodolaly nenechav˘m
rukám okapové svody u nového domku v Zahradní ulici. Téma krádeÏe bylo obsaÏeno
i v první SMS zprávû novû spu‰tûného Infokanálu Pﬁezletice dne 7. února, kdy byli obãané vyzváni ke zv˘‰ené opatrnosti ohlednû
svého majetku. MoÏná SMS zabránila nûkter˘m dal‰ím krádeÏím, jedné v‰ak nezabránila
– majitelÛm domu v Topolové ulici, toho ãasu dlouhodobû v zahraniãí, zmizely v noci také okapové svody.
Únor je ãas masopustních ma‰karád, proto
se v sobotu 19. února konal tradiãní dûtsk˘
karneval. Letos pﬁi‰la taková spousta dûtí, Ïe
maliãkat˘ sál praskal ve ‰vech.
V nedûli 20. února zaãalo mrznout a aÏ do
zaãátku bﬁezna ráno mrzlo jen pra‰tûlo (aÏ

mínus 15,3°C); krásné zimní poãasí – ráno
mráz, pﬁes den slunce.
Poslední den v mûsíci byl pro obyvatele
domu v Akátové ulici hodnû smutn˘ – fale‰ní
v˘bûrãí za elektﬁinu ukradli manÏelÛm znaãnou ãástku jejich úspor.

B¤EZEN
Bﬁezen zaãal sluneãn˘m poãasím, kdy ráno
byl sice mráz (7. 3. skoro mínus 9°C), ale v poledne se teploty pohybovaly aÏ 5° nad bodem
mrazu. Od 15. do 20. bﬁezna bylo pﬁes den zataÏeno a 3 dny odpoledne pr‰elo. Jinak byl mûsíc na sráÏky hodnû chud˘. Konec mûsíce byl
opût sluneãn˘ s teplotami pﬁes den pod 15°C.
V sobotu 12. bﬁezna poﬁádala kulturní komise zájezd do Divadla Na Fidlovaãce na odpolední pﬁedstavení „Divotvorn˘ hrnec“ pánÛ
Voskovce a Wericha. BohuÏel kvÛli onemocnûní v souboru do‰lo na zmûnu programu,
která nebyla pﬁijata pﬁezletick˘mi diváky moc
radostnû; tû‰ili se na pohádku a místo toho
spí‰e neznám˘ titul Song pro dva.
Aãkoliv v Pﬁezleticích není Ïádná jaderná
elektrárna, pﬁesto ani nás nenechalo chladn˘mi zemûtﬁesení v Japonsku o síle 9°Richterovy stupnice a následná niãivá vlna tsunami,
která po‰kodila jadernou elektrárnu. Radioaktivní mrak se vydal na pouÈ kolem svûta
a mnoh˘m z nás to pﬁipomnûlo ãernobylskou
katastrofu z roku 1986.
V úter˘ 22. bﬁezna byla objevena mrtvá srna
ve vodoteãi kousek za Baudy‰ovem. O její likvidaci se postarali myslivci z Radonic, protoÏe Pﬁezletice jsou souãástí jejich honitby. Pravdûpodobn˘m dÛvodem smrti srny byla sráÏka
s autem, které srna z dÛvodu „doãasné“ slepoty po spasené ﬁepce olejce zﬁejmû nevidûla.
V pátek 25. bﬁezna se prvnû rozbuãelo v Akátové ulici stádo krav, které oznamuje pﬁíjezd dodávky radonické mlékárny Mléko z farmy.

DUBEN
Celkem pﬁíjemné aprílové poãasí bylo dvakrát naru‰eno velmi siln˘m vûtrem, kter˘ trval vÏdy dva dny. SráÏkovû nebyl mûsíc nijak
vydatn˘, pr‰elo pouhé 4 dny.
Hezké sluneãné a relativnû teplé poãasí bylo vyuÏito k opravû fasády obecního úﬁadu,
kter˘ se oblékl do barvy slunce.
Dal‰í mrtvola v potoce, tentokrát zajíc
a v ProstﬁedÀáku.
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Stﬁedeãní odpoledne 13. dubna patﬁilo na‰im seniorÛm, kter˘m pﬁi‰el zazpívat jako
host Milan âernohous. K tanci hráli jako vÏdy
otec a syn Zahradníãkové.
V sobotu 14. dubna vyjeli na‰i v˘letníci
opût do ‰estajovické svíãkárny a odvezli si
spoustu rukodûln˘ch ozdob na blíÏící se Velikonoce.
Sobotní odpoledne 16. dubna patﬁilo v‰em
manuálnû zruãn˘m PﬁezleÈákÛm – ve spoleãenském sále probûhlo oblíbené velikonoãní
zdobení a malování.
Ve ãtvrtek 28. dubna si uÏili v‰ichni ti, co
chtûli jet pﬁes Kbely do Prahy ãi z Prahy. Na
koleje ve Kbelích „cosi“ spadlo a zpÛsobilo
poruchu na elektrickém ovládání závor.
V 8,30 hod dokonce nejela 302. AÏ do odpoledních hodin se tvoﬁily dlouhé kolony pﬁed
Ïelezniãním pﬁejezdem a vlaky tudy projíÏdûly pouze krokem.
V pátek 29. dubna pﬁi‰la první bouﬁka. Na
ãarodûjnice na‰tûstí poãasí vy‰lo, ale na prvního máje lilo jako z konve.

KVùTEN
Zaãátek mûsíce pﬁinesl pﬁízemní mrazíky
(4.-6. kvûtna), které nenahraditelnû poniãily
zejména oﬁe‰áky, které pomrzly. Ani kvûty
ovocn˘ch stromÛ nezÛstaly pohromy u‰etﬁe-

skoro cel˘ mûsíc a dokonce bûhem druh˘ch
14 dní bylo 6 bouﬁek. Nejintenzivnûj‰í sráÏky
byly v úter˘ 21. ãervna, kdy nejvy‰‰í rychlost
sráÏek byla ve 13 hodin a dé‰È se na nás valil
rychlostí 54 mm za hodinu. Pﬁeplnûná pﬁeãerpávací ‰achta v ulici Pod Hájem se vylila na
ulici a co na zámkové dlaÏbû plavalo, to si jistû umíte pﬁedstavit. Od 20. do 26. ãervna
foukal velmi siln˘ vítr.
V sobotu 11. ãervna se dopoledne uskuteãnila pravidelná sbírka o‰acení pro Diakonii
Broumov.

âERVENEC
Zaãaly letní prázdniny, ale letní poãasí se
sluneãn˘mi a hork˘mi dny rozhodnû nepﬁi‰lo.
Pouh˘ch 5 dní bylo zcela sluneãn˘ch, jinak
bylo spí‰e oblaãno aÏ zataÏeno. I teplotnû byl
tento mûsíc spí‰e pozdnû jarní, teploty byly
maximálnû do 25°C a popoledních 28,2°C
v nedûli 10. ãervence pouze pﬁivolalo nad Pﬁezletice bouﬁku.
Poãasí pﬁálo sportovcÛm pﬁi
jejich jubilejním XXV. roãníku Memoriálu Milana Javornického v malé kopané na fotbalovém hﬁi‰ti u rybníka, celodenní líté boje na hﬁi‰ti se tentokrát obe‰ly bez de‰Èov˘ch
pﬁehánûk a sluníãko lákalo
k odpoãinku na louce.

jasno, dé‰È. AÏ druhá polovina mûsíce byla
sluneãná, ale teploty kolem 20°C. kdeÏe je to
globální oteplování
.
V druhém srpnovém t˘dnu zaãalo dlouho
oãekávané ãi‰tûní bezejmenné vodoteãe (Povodím Labe), a to smûrem od mÛstku na Vinoﬁské ulici proti proudu k Okálovu. Odstranûním více neÏ metrové vrstvy bahna a jin˘ch
„voÀav˘ch“ pﬁímûsí (které do vodoteãe dotekly de‰Èovou kanalizací) se koryto potoka prohloubilo a ãásteãnû odvedlo vodu z okolní
louky a zahrad.
Pﬁedposlední srpnovou sobotu 20. 8. probûhl na kurtech u rybníka dal‰í roãník nohejbalového turnaje trojic, tzv. SWEDEN CUP.
ModroÏlutá vlajka Pﬁezletic visela pûknû na
plotû podél hﬁi‰tû.

ZÁ¤Í
A byl tu zaãátek ‰kolního roku a krátce nato pﬁezletické posvícení. Na nedûli 11. záﬁí,
bohuÏel na desáté v˘roãí teroristického útoku
na newyorská „dvojãata“, vy‰la právû ta druhá záﬁijová nedûle, která je zasvûcená na‰emu
posvícení. Na Horní návsi hrála od 15 hodin
k poslechu i zpûvu kapela PraÏského pouÈového orchestru.
V pondûlí 12. záﬁí zaãal ‰kolní rok pro 20
pﬁezletick˘ch pﬁed‰kolních dûtí v novû zﬁízené
M· Pﬁezletice v pronajat˘ch prostorách staré
‰koly na Vinoﬁském námûstí.
BohuÏel 20 míst bylo málo
a rodiãe 7 dûtí si museli hledat ‰kolku jinou, vût‰inou soukromou.
Od pondûlí 19. záﬁí zÛstaly zavﬁeny jak obchod,
tak i restaurace Na Statku.
Zastupitelé schválili zámûr
pronajmout nebytové prostory, tentokrát v‰ak jako
kaÏdou provozovnu zvlá‰È.
Noví nájemci slíbili obnovit
provoz restaurace i obchodu
nejpozdûji k 1. 12. 2011.
V úter˘ 20. záﬁí v˘padek
elektrického proudu ve Stﬁedoãeském kraji
zpÛsobil krajsk˘ „black out“.
V záﬁi jsem se koneãnû doãkali letního poãasí, v posledním t˘dnu se teploty pohybovaly nad
27°C. Jen byla ‰koda, Ïe se dny krátily a veãerní posezení na terase uÏ nebylo jako v létû.

¤ÍJEN
PotíÏe s elektrick˘m proudem se projevily
i v Okálovû v pondûlí 3. ﬁíjna, kde bûhem

SRPEN
A prázdniny pokraãovaly
stejnû „hnusn˘m“ neprázdninov˘m poãasím – zataÏeno, polo-
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podzimu uÏ podruhé „bouchla“ a následnû
vyhoﬁela trafostanice na Ctûnické. Oprava
probíhala od 8,30 hod aÏ do 15 hod; je‰tûÏe
poãasí bylo teplé a závada se nestala uprostﬁed mrazÛ. Okálov je totiÏ zcela závisl˘ na
elektrickém vytápûní, neboÈ 90. léta pﬁála pﬁímotopÛm jako v˘hodné investici.
Druh˘ t˘den odstartoval pravé podzimní
poãasí a t˘den lehce pr‰elo. Na‰tûstí na
Drakiádu v sobotu 8. ﬁíjna si dal dé‰È pauzu, pﬁesto opékání buﬁtÛ bylo doprovázeno
hork˘m ãajem a nikoliv limonádou. Je‰tûÏe
oheÀ pﬁi 8°C hﬁál a hﬁál.
V sobotu 15. ﬁíjna pﬁi‰el první noãní
mráz, kter˘ vydrÏel tﬁi dny. Provázelo ho
sluneãné poãasí, které v‰ak vystﬁídala první
inverze v pátek 21. ﬁíjna.
V pﬁedveãer státního svátku ve ãtvrtek
27. ﬁíjna se konal lampionov˘ prÛvod, kterému díky podzimnímu poãasí pﬁálo ‰tûstí
tmu a tak lampiony záﬁily setmûl˘mi pﬁezletick˘mi ulicemi.

LISTOPAD
Podzimní mûsíc nûjak nechtûl dostát svému
názvu a listí na stromech se drÏelo a drÏelo
skoro do konce mûsíce. PﬁestoÏe v pÛli listopadu se vrátila inverze s mraziv˘mi rány, listí bylo jako pﬁibité.
Ve stﬁedu 9. listopadu probûhlo dal‰í setká-

ní seniorÛ, kter˘m odpoledne zpestﬁil Jiﬁí Helekal se sv˘mi „evergreeny“.
V nedûli 13.listopadu v pravé poledne vypadla na 1,5 hodiny jedna elektrická fáze
v Okálovû a pro mnohé tak nebylo na ãem
uvaﬁit nedûlní obûd. Ti, co v Okálovû mohli
obûd uvaﬁit, se neradovali dlouho, protoÏe ve
ãtvrtek 17. listopadu vypadla na dvû hodiny
pro zmûnu fáze druhá.
Ve ãtvrtek 17. listopadu pﬁijela na Horní
náves jiÏ druhá pojízdná prodejna, tentokrát
s masem a uzeninami.
První adventní víkend patﬁil
adventním minitrhÛm, které poﬁádala „KuÏelka“ Dana Mourová
a konaly se ve spoleãenském sále; vÛnû medoviny a perníãkÛ se
linula ‰iroko daleko.
Na první adventní nedûli 27.
listopadu nám „andílkové“ z mateﬁské ‰koly sv˘m prvním veﬁejn˘m vystoupením slavnostnû
rozsvítili vánoãní strom pﬁed
obecním úﬁadem.
Podle statistiky byl leto‰ní podzim vyhlá‰en nejsu‰‰ím za posledních 206 let. Podle sledování poãasí v Pﬁezleticích vlastnû cel˘ listopad nepr‰elo a drobnû mrholit zaãalo aÏ poslední den v mûsíci.

PROSINEC
Svat˘ Martin v listopadu na bílém koni nepﬁijel a ani v prosinci to na sníh nevypadalo.
Zkraje mûsíce celkem pravidelnû odpoledne
pr‰elo a lehké posnûhávání 7.listopadu bylo
pouhou v˘jimkou. Dé‰È nás zkrápûl celkem
pravidelnû a mraky neodfoukal ani siln˘ vichr
v pátek 17.prosince. Teploty se pohybovaly
okolo 5°C nad nulou a dvoudenní ranní mráz
tûsnû pﬁed Vánocemi vystﬁídalo oteplení, kdy
bûhem svátkÛ bylo pﬁes den aÏ plus 8°C.
V sobotu 17.prosince se ve spoleãenském
sále vlastnoruãnû pﬁipravovaly vánoãní dekorace a ozdoby. V témÏe sále si pro rodiãe pﬁipravily vánoãní pásmo dûti z mateﬁské ‰koly

— — SPORT, UMĚNÍ, PEŘÍ — —

ve stﬁedu 21.prosince. Vystoupení pﬁedcházela minuta
ticha, kterou pﬁítomní dospûlí
i dûti uctili památku zesnulého prezidenta Václava Havla
(zemﬁel v nedûli 18.12. a do
pátku 23.12. byl vyhlá‰en
státní smutek).
V sobotu na ·tûdr˘ den se
v 11 hodin se‰el u vánoãního
stromu Velk˘ smí‰en˘ více
neÏ stohlav˘ pûveck˘ sbor
sloÏen˘ z PﬁezleÈákÛ v‰ech
vûkov˘ch kategorií, aby si
zazpíval za doprovodu kytar
a kontrabasu nejznámûj‰í ãeské koledy.
Lâ

Přezletický SUP
âesk˘ velikán Jára Cimrman by jistû zajásal, Ïe jeho liptákovsk˘ SUP dokázal zahnízdit i v na‰ich Pﬁezleticích. Datum jeho
pﬁesného pﬁíletu bohuÏel není známo, ale pohybuje se v letech
1962 plus mínus padesát let. Heslo SPORT – UMùNÍ – PE¤Í je
stále poplatné cimrmanovskému heslu, které tak krásnû pﬁiblíÏila paní Îaludová z Liptákova: „On vÏdycky chtûl, aby to bylo jako ze Ïivota“. Je to prostû jako je Ïivota, nûkdo sportuje, nûkdo
jde víc cestou umûní, nûkdo spojuje obé a nûkdo se vûnuje i tomu peﬁí. No peﬁí… Ale posuìte sami a pûknû popoﬁádku:

— — — HISTORICKÉ DR(O)BEČKY — — —
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Ve svém dÛsledku byla pro
rychtáﬁe Josefa âerného osudová doba, ve které Ïil. V 70.
letech 18. století byl „v nejlep‰ích letech“, jako jeden
z nejvût‰ích sedlákÛ zastával
funkci obecního rychtáﬁe.
Musel jistû respektovat
vrchnostenská naﬁízení, ale
v odrazu jeho jednání vidíme, Ïe s nimi hluboce nesouhlasil. Zaãátkem roku
1775 se po âechách zaãala ‰íﬁit fáma, Ïe císaﬁ Josef II. zru‰il robotu. Popla‰ná zpráva pﬁeskakovala z panství na
panství velkou rychlostí a v poddan˘ch, kteﬁí
byli stále nuceni robotovat, vzniklo podezﬁení,
Ïe jim tuto zprávu jejich vrchnost zamlãuje.
V celém království zaãaly vznikat ostrÛvky odporu, lidé odmítali chodit na robotu a ﬁídit se
i dal‰ími naﬁízeními vrchnosti. Stﬁedisko odporu se posléze uskupilo ve v˘chodních âechách,
kde také do‰lo k prvním ostr˘m stﬁetÛm s vojskem (u Chlumce nad Cidlinou). Nepokoj se
v‰ak nepodaﬁilo potlaãit a vlna odporu smûﬁovala dále do centra zemû, do Prahy, kam si
chtûli jít osobnû pro onen „Zlat˘ patent“. Davy sedlákÛ i dal‰ích poddan˘ch ‰ly vesnici od
vesnice a na kaÏdém místû chtûly svoje poãty
roz‰íﬁit o dal‰í ãleny. Ne v‰ichni byli ochotni se
k davu pﬁipojit, zaãínají se objevovat zprávy
o násilí i o rabování rozbouﬁeného davu, jehoÏ
cílem byla sice vût‰inou sídla vrchnosti, ale
ãasto i hospody (zprávy hovoﬁí o v‰em vypitém
pivû apod.). KaÏd˘, kdo se k davu pﬁipojil, nemusel dojít aÏ do Prahy, ale mohl se po projití
ãtyﬁ panství vrátit zase zpût domÛ. Ne v‰ichni
proto do‰li aÏ do Prahy a tím se v podstatû po-

vÛdcÛ povstalcÛ. Mûl pr˘ dal‰í poddané nutit k pﬁipojení ke skupinû i násilím, coÏ mu bylo posléze pﬁiãteno jako pﬁitûÏující okolnost. Nûkolikatisícov˘ dav se nakonec
dostal aÏ pﬁed brány Prahy, konkrétnû pﬁed bránu Poﬁíãskou, kde do‰lo ke konfrontaci s vojskem, které ‰patnû ozbrojené sedláky snadno
zahnalo z velké míry na útûk. Nûkolik jedincÛ
se v‰ak vojsku i jeho vedení postavilo. O tom
svûdãí i takﬁka legendární zmínka, pﬁivedená
na svût J.V. Prá‰kem, jak Miran pﬁed kníÏetem
Fürstenberkem za zády schovával karabáã a ﬁekl mu do oãí, Ïe ho má pﬁipraven˘ na panské
‰elmy jako je on. Historik PetráÀ sice zpochybnil pﬁímou úãast kníÏete na stﬁetu se sedláky, pﬁesto mÛÏe b˘t na historce nûco pravdy.
Stﬁet s vojskem nakonec skonãil bez vût‰ího krveprolití, zatãeni byli hlavní pﬁedstavitelé povstalcÛ. Doba si Ïádala exemplární potrestání,
vybráni byli „ãtyﬁi Josífkové“, mezi nimi nejvy‰‰í trest byl pro Josefa âerného, rychtáﬁe
z Pﬁezletic. Obû‰en byl 24. bﬁezna 1775. Au-
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tentické zprávy popravu popisují takto: „Povûsili ho jako prvního 29. bﬁezna 1775 nedaleko
Invalidovny – symbolicky na místû ãinu. Na prsa mu dali cedulku „Buﬁiã selského lidu a spoluraubíﬁ“. ¤íkalo se po mûstû, Ïe byl muÏem jinak dosti mírn˘m, obzvlá‰tní mluvy a mravÛ,
nicménû mnozí pod pﬁísnou pﬁísahou proti nûmu vypovídali, Ïe od nûho dostali v˘prask a byli donuceni jednat ve spoleãné vûci. Poprava
byla záleÏitostí vojákÛ. Postavili ãakan po vojenském zpÛsobu, narychlo. Odsouzence vezli
jedním z nej‰erednûj‰ích koutÛ pﬁes Poﬁíãí
k bránû. Vichﬁice, která se minulého rána pﬁehnala nad mûstem, ustala. Od ﬁeky profukoval
studen˘ vítr. Obloha zataÏená. Samo poãasí tísnící na du‰i. AÏ na místo popravní se pﬁi‰la s odsouzencem rozlouãit jeho Ïena s tﬁemi dûtmi, ãtvrté právû ãekala. Darmo pﬁedtím porÛznu klekala a Ïádala slitování nad otcem dítek.
Cestou na popravi‰tû hoﬁce plakal. Odûl
se na tuhle cestu jako o Hodu boÏím. Johann Ferdinand Opiz, kter˘ nepovaÏoval
za dÛleÏité uvést jeho jméno, si poznamenal, Ïe byl vysok˘, urostl˘, dobﬁe obleãen˘: ‰ediv˘ kabát, okruÏí na krku, mal˘ kulat˘ klobouk na hlavû.“
Závûrem tohoto smutného osudu lze ﬁíci, Ïe Josef Miran není legendou, byl to ãlovûk z masa a kostí, o jeho Ïivotû mÛÏeme
nalézt dostatek písemn˘ch dokladÛ. Jeho
postavu a jednání v dûjinách obce, ale i celé
zemû, je tﬁeba brát v ‰ir‰ím kontextu. Sdílel
v‰eobecnou nespokojenost s pomûry v zemi,
s chováním vrchnosti, i nesvobodou. V této
situaci není daleko k tomu pﬁidat se k davu,
kter˘ jedná vÏdy jinak neÏ jednotlivec, to se
v dûjinách nemûní. Je nesprávné glorifikovat
ho jako vÛdce uboh˘ch sedlákÛ, utiskovan˘ch
vrchností, tak jak tomu bylo v dobách nedávno
minul˘ch. Stejnû tak i hodnocení ho jako hrubiána, kter˘ nemûl k násilí daleko, se zdá pﬁi
souãasn˘ch znalostech také jako zkratkovité.
VÏít se do my‰lení tehdej‰ích lidí není snadné.
Musel prokázat velkou míru osobní stateãnosti,
jeho postavení na vsi nebylo jistû ‰patné, musel si b˘t vûdom, Ïe riziko váÏného postihu je
velké a Ïe nadûje na úspûch je minimální. Pﬁesto v‰echno se povstání zúãastnil a i proto je
dobré na jeho osobu nezapomenout a pﬁipomenout si tuto nakonec neradostnou episodu v Ïivotû na‰ich pﬁedkÛ. Nevolnictví bylo zru‰eno
císaﬁsk˘m patentem roku 1781, ale robotovat
se muselo aÏ do roku 1848 - ale toho se uÏ Josef Miran nedoÏil.

SPORT
Americk˘
fotbal
Matûj Bolek a Pavel Klem‰ na sezónu
2012 pﬁijali nabídku
hrát za t˘m Prague
Panthers.
Aãkoliv
doteì hráli za jejich
vûãné rivaly t˘m Lions, v kategorii dospûl˘ch jsou Panteﬁi
v âechách absolutní
‰piãkou (12ti násobní
mistﬁi âR, vítûzové
EFAF Cupu 2009),
dokonce kromû ãeské
ligy budou oba na‰i
hráãi nastupovat i v lize rakouské, která je jednou z nejlep‰ích v Evropû. Od roku 2009 jsou
oba zaﬁazeni v pﬁípravném programu ãeského
národního t˘mu, kter˘ se pﬁipravuje na ME
v roce 2013. A Ïe se pﬁipravují oba „kluci“
dobﬁe, o tom hovoﬁí i jejich vítûzství na halovém mistrovství âR s t˘mem Young Guns,
coÏ je t˘m sloÏen˘ právû z mlad˘ch talentÛ
ãeského amerického fotbalu. Gratulujeme.

Atletika
Stﬁedo‰kolaãka Veronika Slunéãková pokraãuje v boji o kaÏd˘ dal‰í bodík ve v‰ech ze
sedmi disciplín nejv‰estrannûj‰ího atletického
závodu – sedmiboje. I v leto‰ní sezónû bude
hájit barvy praÏského Olympu, se kter˘m bude
soutûÏit v i t˘movém mistrovství republiky.

Badminton
Vinoﬁská Z· i nadále nabízí krouÏek badmintonu, kter˘ vedou nejen tamní uãitelé, ale
i mladí hráãi Sokola Meteor Radotín, kteﬁí si
tak vychovávají své budoucí spoluhráãe. ·koláci se úãastní vánoãního i ãervnového turnaje, ti nejlep‰í pak hrají i v oficiálních Ïákovsk˘ch soutûÏích jak jednotlivcÛ, tak i druÏstev.
JenÏe radotínské stránky nûjak nefungují a já
prostû Ïádné pﬁezleÈské badmintonisty nevypátrala. Ptala jsem se i ve ‰kole, ale do uzá-

vûrky se mi Ïádné informace nepodaﬁilo získat. Jak nûco zjistím, hned dám vûdût
.

Basketbal
Z loÀsk˘ch pﬁezletick˘ch 3 hráãek t˘mu Trojsk˘ch kobyl uÏ zÛstala v praÏském pﬁeboru pouze jedna PﬁezleÈanda; o to víc jsem se na sezónu
pﬁipravovala a dala si za cíl nejen pﬁeÏít kaÏd˘
zápas, ale kromû obrann˘ch doskokÛ docílit
i nûjak˘ bod. T˘m se pot˘ká s malou úãastí na
trénincích, ale i na zápasech, pﬁesto silou vÛle je
po pÛlce soutûÏe na pûkném 5. místû.

Fotbal
FC Viktorie ÎiÏkov
by mohla tzv. oblíznout
v‰ech deset, Ïe zrovna
její barvy hájí nadan˘
záloÏník Jan Pokorn˘.
Tento stﬁední záloÏník
proplouvá âeskou ligou
dorostu U 17 B s pﬁehledem zku‰eného mazáka a s neuvûﬁiteln˘m
pﬁehledem rozdává pﬁihrávky na góly. NemÛÏeme se vlastnû ani jeho
citu pro hru divit, kdyÏ
velk˘mi vzory mu jsou
Nedvûd s Rosick˘m.
Jen ta hra dozadu by se
asi mûla zlep‰it, protoÏe
t˘m je aÏ na 10. místû. V kategorii o rok
mlad‰í U 16 B válí na postu obránce Luká‰
My‰ka a svÛj t˘m drÏí na pûkném 4. místû.
FC Pragis Satalice má ve sv˘ch ﬁadách
také pﬁezletické borce. David Milota na postu levého obránce hraje v 1. tﬁídû dorostu,
ale s 11. místem (ze 14) po podzimní ãásti
jistû nemÛÏe b˘t kromû trenéra spokojen
ani on. Je ‰koda, Ïe satalick˘ klub se pot˘ká s nedostatkem hráãÛ, kvÛli kterému byla
zru‰ena kategorie star‰ího dorostu a ani
v tûch niÏ‰ích to s poãty hráãÛ není nijak
rÛÏové – je bûÏnou praxí, Ïe star‰í Ïáci jako Tomá‰ Pokorn˘ z Pﬁezletic hrají i za dorost. Pro nûj je to jistû velká zku‰enost, otrkat se v dorostu, ale zase chybí oproti star‰ím hráãÛm herní zku‰enosti. I kdyÏ v pﬁípadû Tomá‰e je to v pohodû – ten se mÛÏe
zeptat doma star‰ího bráchy
.
Bohemians Praha byl právû klub, kter˘ satalické pﬁipravil o jednoho z nejlep‰ích hráãÛ,
univerzála Standu Pi‰tûka. Hráã, kter˘ v poho-
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dû zaskoãí na v‰ech postech (snad jen v brance zatím nebylo nutné), má fotbal skuteãnû
v genech; jen klub zvolil od tatínkova odli‰n˘.
Standa Pi‰tûk star‰í hrával dlouhá léta za Spartu, protoÏe jak ﬁíká „jsem SparÈan jako poleno“
a talent na dávání gólÛ si Standové asi opravdu pﬁedávají z generace na generaci.
A nyní se dostáváme do kategorie dospûl˘ch
a opustíme prostﬁedí velkého zeleného trávníku
a pﬁesuneme se na Hanspaulskou ligu. Dáme
slovo vedoucímu t˘mu veteránÛ panu Tomá‰ovi
¤íhovi, kter˘ zhodnotí i podzim „mlad˘ch“:
„BlíÏí se jaro a s ním i zaãátek nové fotbalové sezóny Veteránské ligy malého fotbalu.
TakÏe je asi ten správn˘ ãas na zhodnocení
sezóny pﬁede‰le a plány na tu nastávající. V˘sledky t˘mu P¤EZLETICE SG nebyly v podzimní sezónû zrovna optimální a tomu i odpovídá koneãné umístûní v tabulce skupiny
4.C na 8. místû. Získan˘ch 7 bodÛ za 3 v˘hry,
1 remízu a 6 proher se závûreãn˘m skóre
35:45 neodpovídá kvalitû t˘mu a v˘sledkÛm,
na které jsme od nûj byli zvyklí. Pﬁíãin je zﬁejmû více, ale hlavní je nejspí‰e nepravidelná
docházka ãlenÛ t˘mu na zápasy a z toho vypl˘vající hor‰í sehranost útoãn˘ch a obrann˘ch ﬁad. Budeme tedy doufat, Ïe se docházka v nové jarní sezónû zlep‰í a tím i postavení t˘mu v tabulce nové, jarní sezóny. V˘hodou
pro jarní ãást Veteránské ligy je také domácí
hﬁi‰tû ve Kbelích, kde ná‰ t˘m pravidelnû hrává své zápasy. V podzimní ãásti ligy mÛÏeme
toto hﬁi‰tû vyuÏívat jen pro pár prvních zápasÛ, jelikoÏ prozatím chybí umûlé osvûtlení.
Do t˘mu P¤EZLETICE SG jsme pro novou
sezónu získali nového spoluhráãe, pﬁestupem
z t˘mu FC F*C* VET. Tû‰íme se, Ïe pﬁinese
do na‰ich ﬁad novou invenci a zapadne dobﬁe
do herního kolektivu.
Na závûr podzimní sezóny 2011 probûhla
také tradiãní rozluãka se sezónou, kde se se‰li nejen hráãi veteránského t˘mu, ale také
hráãi mlad‰í generace, hrací za t˘m SK RSC
P¤EZLETICE. Tûm se podaﬁilo vyhrát svou
skupinu v podzimní ãásti ligy a zajistit si tak
postup do vy‰‰í ligy. Tímto jim k dosaÏenému
úspûchu blahopﬁejeme a pﬁejeme, aÈ se jim
daﬁí i nadále. Oblíbená akce probûhla v hospodû „Na Námûstí“ zaãátkem prosince a její
souãástí byl, kromû obvyklého bohatého obãerstvení, také kulturní program vãetnû tomboly o hodnotné ceny.
S pozdravem sportu zdar se tû‰íme, Ïe nás
tﬁeba pﬁijdete podpoﬁit v na‰ich domácích zápasech na hﬁi‰ti ve Kbelích. Rozpis zápasÛ je k nahlédnutí na webov˘ch stránkách www.psmf.cz .
Tomá‰ ¤íha – vedoucí t˘mu
P¤EZLETICE SG“

Golf

Lední hokej

Jeden ze sportÛ, kterému se vûnuje spousta
PﬁezleÈákÛ na rekreaãnû závodní úrovni. Hrají sice pro radost, ale pﬁitom vÏdy po oãku sledují handicapy sv˘ch kolegÛ a pﬁátel a sv˘mi
v˘sledky na turnajích se snaÏí „srazit“ ãíslo
toho svého co nejníÏ. Po otázce Jak se má‰?
hned totiÏ následuje A jak˘ má‰ handicup?

Tomuto nároãnému
sportu se vrcholovû
vûnuje uÏ jedin˘ PﬁezleÈák, a to Ïák 7. tﬁídy Matou‰ Horsk˘,
kter˘ s hokejem zaãínal ve 3 letech v letÀanské arénû. Po pﬁípravce pﬁestoupil na
Spartu, jejíÏ barvy hájí poﬁád. Hraje na postu obránce a jeho velk˘m vzorem je Zdeno Chára. A Ïe se vzoru
opravdu drÏí, to dokazují klubové statistiky,
protoÏe je nejlépe stﬁílejícím obráncem s 10
góly a 22 asistencemi z 16 zápasÛ a nejlep‰í
plus mínus statistikou + 118 (na 2.místû je
útoãník s + 102). Aãkoliv je Matou‰ teprve
Ïákem jazykové Z·, hokej ho nejen baví, ale
díky své v˘konnosti patﬁí i do neoficiálního
v˘bûru âR hráãÛ mlad‰ích 15 let, se kter˘m
se letos zúãastní prestiÏního turnaje v Kanadû. Letos byl vybrán se 3 sv˘mi spoluhráãi
pro klubov˘ turnaj v Itálii, kter˘ se py‰ní názvem „nejlep‰í svûtov˘ turnaj pro kluby pro
13-ti leté hráãe“, kterého se skuteãnû úãastní
kluby z Ameriky i Kanady.

Jezdectví

Dagmar Neumannová ﬁeãená Adélka loni
postoupila do kategorie star‰ích juniorek, které uÏ mají podstatnû tûÏ‰í sportovnû technické
podmínky parkúru. Nároãnost pﬁechodu se pochopitelnû projevila i na v˘sledcích, pﬁedev‰ím tûch mistrovstvích. Z regionálních závodÛ si odvezla nûkolik cenn˘ch vítûzství a hlavnû zku‰eností do dal‰ích závodÛ. To se projevilo skvûl˘m 7. místem ve finále celoroãního
seriálu mlad˘ch jezdcÛ Youngster Cup.

Sportovní stﬁelba

Karting
neboli motokáry
V Pﬁezleticích vyrostl po Filipu Salaquardovi dal‰í závodník laicky ﬁeãeno na motokárách. Jistû jste v‰imli obãasn˘ch ãlánkÛ v Na‰em regionu o úspû‰ích mladého, teprve 11-ti
letého závodníka Luká‰e Podobského, kter˘ch dosahuje na závodech na italsk˘ch okruzích, ale i na mládeÏnickém kartingovém národním ‰ampionátu – Mistrovství âR tﬁídy
Easy 60. Tady si i pﬁes neúãast ve dvou podnicích (soubûÏn˘ ‰ampionát v Itálii) vybojoval titul vicemistra. Po absolvování celého seriálu sedmi závodÛ italského ‰ampionátu Easy 60 si ve velmi silné konkurenci vyjel celkové 6. místo, které mu splnilo sen mnoha
star‰ích závodníkÛ – pro sezónu 2012 se stal
oficiálním továrním jezdcem juniorského t˘mu Birel a v nûm bude ve tﬁídû MINI 60 hájit ãerveno-bílé tovární barvy v prestiÏní sérii
WSK Master. To ale vÛbec neznamená, Ïe
bychom Luká‰e nemohli vidût na domácích
závodech tﬁeba v Sosnové u âeské Lípy.

Ná‰ mal˘ klub sportovních stﬁelcÛ prochází generaãní v˘mûnou – stálice vzduchové
pu‰ky Krist˘na Slavatová se pomalu blíÏí ke
konci juniorsk˘ch soutûÏí a budeme ji pﬁát,
aby si vystﬁílela na leto‰ním mistrovství republiky poﬁádnou „placku“ a radost z úspûchu
ji dala tﬁeba i chuÈ zkusit zase v létû na stﬁelnici ve Ctûnicích tu zaãarovanou maloráÏku.
KdyÏ byla ﬁeã o té generaãní v˘mûnû – koneãnû se v ﬁadách mlad˘ch stﬁelcÛ objevil nov˘ PﬁezleÈák Daniel Kuãera. Podle slov trenéra Nováka má v sobû velk˘ potenciál a po pár
mûsících tréninku jsou jeho v˘sledky více neÏ
nadûjné. A já jen dodávám, Ïe mnohaleté zku‰enosti Jiﬁího Nováka pﬁi v˘chovû mlad˘ch
stﬁelcÛ zcela jistû pﬁivedou mladého stﬁelce,
pokud tedy bude sám chtít na sobû pracovat,
mezi mládeÏnick˘ ‰ir‰í reprezentaãní v˘bûr,
kter˘m pro‰lo nemálo ãlenÛ pﬁezletického
sportovního stﬁeleckého klubu.
Jiﬁímu Novákovi ml. drÏíme palce pﬁi rehabilitaci lokte, aby se mohl Velké jarní ceny Pﬁezletic zúãastnit jako stﬁelec a nikoliv jako divák.

Stolní tenis
vulgo ping pong
I leto‰ní rok hájí Jiﬁí Horálek barvy Sokola Pﬁezletic v krajské soutûÏi 2. tﬁ. skupinu
B. BohuÏel v˘sledky A druÏstva jsou velmi
podobné tûm loÀsk˘m a 10. místo za 3 vítûzství, 1 remízu a 3 prohry nemají nikterak
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vzestupnou tendenci. Hráã má v této soutûÏi
skóre ve dvouhrách 3:11 a ãtyﬁhrách 1:2.
Podstatnû lep‰í je to v okresním pﬁeboru 1.
tﬁídy, kde hráã má skóre 26:15 ve dvouhrách, ale 5:6 ve ãtyﬁhrách. Nicménû t˘m jako celek drÏí skvûlé 4. místo s 9 vítûzstvími,
1 remízou a 5 prohrami.
Martin Macho zatím letos nenastoupil ani
k jednomu utkání krajské soutûÏe, hraje
v okresním pﬁeboru v 1.tﬁídû. Skóre dvouher
má 8:9, ãtyﬁhry 1:3.
Pavel Macek hraje ve 3.tﬁídû okresního pﬁeboru za druÏstvo Sokol Pﬁezletice D (t˘m je po
15 kolech na 3.místû s 12 vítûzstvími, 1 remízou
a 2 prohrami) a jako jedin˘ PﬁezleÈák má kladnou bilanci jako dvouher (20:16), tak i ãtyﬁher(6:4). V této tﬁídû hraje i Filip Schneiberk
s bilancí 2:2 a 1:0, ale vût‰inu utkání hraje ve tﬁídû vy‰‰í; tady v‰ak má na svém kontû ve dvouhrách samé poráÏky 0:21 a 0:4 ve ãtyﬁhrách. Nicménû tento hráã patﬁí spí‰e do kategorie dorostu,
protoÏe teprve v leto‰ním roce oslaví osmnáctiny a leto‰ní roãník soutûÏe pro nûj budu spí‰e
získáváním zku‰eností mezi dospûl˘mi. DruÏstvo Sokol Pﬁezletice C je po 14. kole na 6.místû s 6 vítûzstvími, 3 remízami a 5 prohrami.

Volejbal
Aãkoliv sám od podzimu do bojÛ o vítûzství v kadetské extralize nemohl díky bolavému a následnû operovanému rameni zasáhnout, pﬁesto se Jakub âervín stal coby nehrající ãlen druÏstva kadetÛ âZU Praha opût
mistrem âR. Od léta je v plné pﬁípravû na obhajobu titulu nejen v kadetské soutûÏi, ale obãas vypomáhá i v juniorské extralize. Po prvním finálovém turnaji kategorie kadetÛ se
praÏsk˘ t˘m probojoval na prÛbûÏné první
místo, dva turnaje ho je‰tû ãekají.
Kadetskou soutûÏ dívek hraje za praÏskou
Kometu Klára Jedliãková a její t˘m je v 2. lize na 3. místû.
PraÏsk˘ pﬁebor za t˘m Prosek B muÏÛ hraje Radek âervín a jejich úspûchy jsou jako na
houpaãce, jedno vítûzství stﬁídá prohra a jsou
na prÛbûÏném 8. místû z 10.

UMùNÍ

Ïe Smetana svou operu psal pÛvodnû jako
operetu, takÏe v ní bylo více textu a byla hlavnû dûtem tzv. lépe stravitelnûj‰í. V‰echny árie
si tato Vyprodaná nevûsta zachovala, ale mluven˘m slovem si vyslouÏila nejen mezi dûtsk˘m publikem velk˘ ohlas. Tomá‰ zpívá tentokrát pouze ve sboru; je mu 14 let a mutování si vybírá u budoucího operního zpûváka
„svou daÀ“. Tomá‰ ale nelení a zpestﬁuje si
zpûv hraním fotbalu (viz v˘‰e).
Ve ‰tûdroveãerním orchestru chybûjí housle; na ty by sbor mohla doprovodit osmiletá
Barborka Horská, která nejen „chodí do houslí“, ale hlavnû na nû krásnû i ve svém velmi
mladém vûku hraje. Talent k hudbû zdûdila
nejspí‰ po mamince, a tak si pﬁibrala je‰tû hru
na klávesy. A teì vstupuje do v˘chovy tatínek
sportovec – aby jen nestála u houslí ãi nesedûla u kláves, je potﬁeba nûjak˘ pohyb; proto
chodí Barborka na step.

Tanec
● Balet

Klasickému, ale i modernímu baletu, se stále vûnuje Vladimír Pokorn˘. Jako ãlen baletní
‰koly Jána Nûmce se protanãil aÏ na Novou
scénu Národního divadla, kde ztvárnil v únorovém odpoledním pﬁedstavení hlavní roli
prince v klasickém baletu Labutí jezero. Odpolední pﬁedstavení patﬁí i mlad‰ím ãlenÛm baletní ‰koly, proto Labutí jezero bylo nastudováno jen ve dvou dûjstvích. Kromû klasického
baletu soubor pod názvem Dance Perfect vystupuje i v jin˘ch praÏsk˘ch divadlech a sálech
s moderními choreografiemi. Aãkoliv Vladimíra ãeká letos maturita a pﬁijímaãky na vysokou ‰kolu, rozhodnû svou budoucnost kromû
studií vidí i nadále spojenou s baletem.

● Hip Hop
Opût mû pomohla náhoda a pﬁes maminku
jsem se seznámila s loÀskou mistryní âR
v Hip Hopu s desetiletou Jorikou Harazimovou. Jorika se Hip hopu vûnuje sice teprve
3.rokem, ale pﬁesto byla jiÏ bûhem své kratiãké taneãní ãinnosti vyhlá‰ena taneãní federací
„talentem roku“. V bﬁeznu leto‰ního roku bude na‰i republiku reprezentovat na svûtovém
poháru v JAR. DrÏíme palce.

● Pop Balet

Hudba
Jistû je v Pﬁezleticích spousta dûtí, kteﬁí chodí do „Lidu‰ky“ a pod tlakem sv˘ch rodiãÛ se
pokou‰ejí hrát na nûjak˘ nástroj. (Nûkdo hraje
sám a rád, nûkdo spí‰e nerad; ale umût noty
a zahrát tﬁeba na kytaru u táboráku a oslnit „druhé pohlaví“, to si dokáÏe pﬁedstavit uÏ kdejak˘
prcek.) O naprosté vût‰inû na‰ich budoucích hudebníkÛ nevím (a opût doufám, Ïe se mi ozvou),
ale zmíním se alespoÀ o tûch mnû znám˘ch:
Pﬁi ‰tûdroveãerním pﬁedpoledním zpívání
koled ná‰ smí‰en˘ pﬁezletick˘ sbor doprovází
na kytaru Míla Hanzlík, profesionální muzikant ze skupiny Albatros Míly Hanzlíka (kytara, klarinet, saxofon), na kontrabas Du‰an
Hanzlík, téÏ profesionální muzikant (viz minulé Na slovíãko), na kytaru Vladimír Pokorn˘ st., zpívají Tomá‰ Mesner, ãlen folklorního souboru ·palíãek Praha (vystupovali na
loÀském posvícení) a Tomá‰ Pokorn˘, ãlen
Dûtské opery Praha. U Tomá‰e se malinko zastavme, protoÏe to je dal‰í PﬁezleÈák, kter˘
vystupuje na pÛdû (tedy pardon jevi‰ti) Nové
scény Národního divadla. Dûtská opera nastudovala pÛvodní verzi Smetanovy Prodané nevûsty a uvádí odpolední pﬁedstavení pod názvem (Vy)prodaná nevûsta. Málokdo totiÏ ví,

Barbora Slunéãková spolu s Vandou Hejnovou (jejíÏ star‰í sestra Klára tanãí jiÏ tanãí
v TOP v˘bûrovém souboru Pop Baletu) jsou
ãlenkami 2. v˘bûrového souboru pop Baletu
taneãní ‰koly InDance a vûnují se tanci pod
vedením ‰piãkov˘ch lektorÛ a choreografÛ od
klasického baletu pﬁes jazzov˘ a scénick˘ tanec aÏ po street dance. V rámci projektÛ své
‰koly soutûÏí i na mezinárodní úrovni.

● Street Dance
V blízk˘ch LetÀanech v Modrém svûtû
má své Free Dance Studio Petr BaláÏ, kter˘
se zamûﬁuje na v˘uku taneãních street dance

stylÛ. Tento typ tance je oblíben nejen mezi
dívkami, ale i chlapci, a to i pﬁezletick˘mi.
Jedním z nich je Tomá‰ Holec a druh˘ je
Vojta Hart (tady se koneãnû prosadily geny
jeho dûdeãka a aãkoliv se vûnoval nejdﬁív
závodnû hokeji a squashi, koneãnû míﬁí do
divadla; doufám, Ïe brzy je‰tû zaãne jezdit
na koni). Oba kluci se zatím otrkávají; to
Po
nároãném
sportu a vzru‰ující
hudbû mûl CimrmanÛv SUP zklidÀující
tﬁetí fázi v podobû
draní peﬁí a liptákovská paní Îaludová vzpomínala: „pﬁi
draní peﬁí se toho
navyprávûlo, aÏ hanba“. I v Pﬁezleticích
se drávávalo peﬁí
a v knize vzpomínek
paní Vûry Adamcové
Pﬁezletice od star˘ch ãasÛ se pí‰e:
„Sousedky si u draní
povídaly zkazky, které uÏ
v‰echny znaly
nazpamûÈ, ale
znovu je chtûly
sly‰et. Samozﬁejmû se probíraly
i novinky, kdo
s k˘m, proã a jak.
Nûkdy se nûkter˘
muÏ nebo ‰kolák pﬁimûl ke ãtení – Stolet˘
kalendáﬁ, klasiku Jiráska, Nûmcovou, Baara,
Raise atd.
Jednou pﬁi‰la paní
Dufková co bydlela na Kopeãku (babiãka
ZdeÀka Dufka) a poﬁád pospávala. KdyÏ ji
Ïenské probudily ﬁíkala, Ïe si doma zapomnûla br˘le a Ïe na to nevidí. MÛj otec –
pan Patras od rybníka – sáhl do ‰uplíku,
vyndal odtud br˘le se slovy: „Já tady jedny
br˘le mám, tﬁeba byste na nû vidûla“. Paní
Dufková si je nasadila a s radostí zavolala:
„No vidí‰, hochu, hned na to lépe vidím“.
Îenské se zaãaly smát, ona zrozpaãitûla, sáhla si na br˘le a zjistila, Ïe jsou to jen
prázdné obrouãky bez skel. „Ty kluku jeden, tys mû napálil“. „Mnû se zdálo, Ïe
opravdu lépe vidím“. Co dûlá sugesce!
KdyÏ se v‰echno peﬁí dodralo, udûlala se
„doderná“. NasmaÏily se koblihy, vaﬁil se
ãaj s rumem (ale spí‰ obrácenû). Jedlo, popíjelo a zpívalo se aÏ do pÛlnoci. Îenské
cestou domÛ zpívaly, smály se a tu noc se
vÛbec nebály. A tak podobnû se dralo
v mnoha domech v okolí. Peﬁí bylo potﬁe-
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Karolína Boudová se tanci vûnuje déle a úspû‰nû soutûÏí
v battlu (kdo neví, co to je, tak
jsme dva
já to vidím asi tak:
podzemní garáÏe, osprejované
zdi, dvû party skejÈákÛ a zcela
mimoﬁádnû se nepoperou, ale
rozdají si to v tanci), a to i v párovém. V regionální lize obsadila krásné sedmé místo.
Kdo nechce jezdit za tancem
daleko a je mu spí‰ míÀ neÏ víc
let, ten se mÛÏe zúãastnit Taneãní ‰kolky pod vedením Johanky JanÛ, která dûti od 6 do 11 let uãí nejrÛznûj‰ím hip-hopov˘m i street dancov˘m
kreacím. V zimû v sále obecního úﬁadu, v létû pak na hﬁi‰ti u rybníka. KaÏdou stﬁedu mi
hip-hope nad hlavou pﬁezletick˘ Vítek Belant, Deniska Kocmaníková a mlad‰í Johanãina sestra Viky. Dal‰í dûti, které chodí do
Taneãní ‰kolky, jsou z Vinoﬁe.

PE¤Í

ba, kaÏdá nevûsta musela mít poﬁádnou v˘bavu, peﬁiny a pol‰táﬁe hodnû plné, aby ji nikdo nemohl pomlouvat. Draãky musely pﬁi draní
dávat pozor, aby do sedraného
peﬁí nepﬁimíchaly „pápûrky“.
To hrozilo, Ïe v manÏelství budou ãasté hádky.

I my dûti, jsme si pﬁi draní pﬁi‰li na své.
Sedûly jsme pod stolem v pápûrkách, hrály
si tam a poslouchaly co báby vyprávûly, neÏ
nás maminka poslala do postelí spát.“
Peﬁí uÏ se nedere, kaÏd˘ je alergik a spí
pod dekou z dut˘ch vláken. No jo, ale kde
probrat novinky kdo, s k˘m, kde, jak, proã?
A protoÏe Olinka Hanzlíková nezapﬁe to, Ïe
je rozená Patrasová, vymyslela novodobé
draní peﬁí – od 8. února se kaÏdou stﬁedu od
17. hodin ve spoleãenském sále koná jiná
rukodûlná ãinnost, pletou se ko‰íky v‰ech
tvarÛ i velikostí. A nejsou to ledajaké ko‰íky, jsou to ko‰íky místo z proutí z papíru.
Chodím se tam pravidelnû dívat a ﬁeknu
vám, tam se navypráví, aÏ hanba.

prosincovém vydání na‰eho zpravodaje si nûkteﬁí moÏná v‰imli krátkého ãlánku o Benefiãním
veãeru ãeského ãerveného kﬁíÏe na zámku
v Mûlníku, kde se udûlovaly plakety doktora
Janského za dobrovolné odbûry krve. Bronzovou
medaili za 10 odbûrÛ pﬁevzali i manÏelé Drexlerovi z Pﬁezletic. Pﬁed jejich „koníãkem“ skuteãnû smekám klobouk.
Nad zlato je sice sÛl, jak v‰ichni víme z vánoãní pohádky Byl
jednou jeden král, ale myslím si, Ïe s klidn˘m svûdomím
mohu pov˘‰it krev nad v‰echny démanty svûta, a to i bez
pohádky, zvlá‰tû zachrání-li Ïivot tﬁeba va‰emu dítûti.

V

V kaÏdém Naslovíãkaﬁení bych vás chtûla
seznámit s nûk˘m s Pﬁezletic, kdo je tak tro‰ku ãi více „originál“, a to bez ohledu na obor
ãinnosti. Prosvi‰tûli jsme si sportovce, muzikanty, politiku, patriotismus,
Mikulá‰e i prince s princeznami,
a teì se pojìme podívat do Ïivota
jedné mladé rodiny, která dûlá z jejich pohledu zcela
obyãejné vûci – prostû obãas darují krev.
Na‰tûstí jsem nemusela
Martinu
s Karlem na rozhovor
dlouho lámat, pﬁesto mû zarazilo, Ïe pﬁi na‰em setkání na obecním úﬁadû Martina ﬁekla
hned zkraje:
„Chtûla bych na‰ím rozhovorem spí‰
pﬁiblíÏit lidem dárcovství krve, v Ïádném pﬁípadû bychom nechtûli, aby na‰e
vyprávûní vyznûlo jako vytahování se,
úplnû nejlep‰í by bylo, kdyby se na základû pﬁeãtení zpravodaje pﬁihlásili mezi nás dal‰í lidé. Pro
mne je darování krve nûãím
zcela bûÏn˘m, nikdy bych
o tom takhle veﬁejnû nemluvila a uÏ vÛbec se nechci chlubit. Pﬁekvapily mû ale v prosinci reakce nûkter˘ch lidí.“
● To mû moc mrzí a o to
víc díky za tu chvilku, kterou si na mne udûláte. TakÏe se pustíme hned do první
„neãekané“ otázky: co vás
k dárcovství vedlo:
KD: „ManÏelka. Smích.
A pak taky v˘born˘ párek
s hoﬁãicí.“ TakÏe jsme zase u mého oblíbeného tématu – jídla.
MD: „Kromû párku dostáváme pﬁi odbûru kávu a na cestu domÛ je‰tû
igelitku s ãokoládou, su‰enkami, olejovkami
a nealkoholick˘m pivem. Samé dobré vûci,
které podporují opûtovnou tvorbu krve.“
KD: „Teì váÏnû, i kdyÏ ten párek… smích.
ManÏelka dává krev pravidelnû od 18 let
a kdyÏ jsem se s ní seznámil, a vlastnû s celou její rodinou, která dává krev tak automa-

rÛ, a maminka se k nûmu pﬁidala. Teta se
strejdou jsou také pravidelní dárci, takÏe já
tuhle ‚ãinnost‘ brala jako samozﬁejmost;
prostû jednou za ãtvrt roku si zajdeme na kafe s párkem.“ smích
● Jednou za ãtvrt roku? Jsem v tomto
ohledu absolutní laik, takÏe prosím o malou exkurzi mezi dárce:
MD: „Krev se opravdu dává jednou za 3 –
4 mûsíce. Prvním odbûrem se bere zku‰ebních
0,450 l, následuje testování krve (ohlednû vylouãení pﬁítomnosti patogenních mikroorga-

ticky jako jiní chodí tﬁeba
pravidelnû za kulturou, ﬁekl
jsem proã to nezkusit také.“

Na slovíãko...
s Martinou
a Karlem
Drexlerov˘mi

● A proã zrovna Mûlník?
KD: „Je tam stra‰nû milé prostﬁedí, takové
skoro rodinné. Ono je to hned pﬁíjemnûj‰í,
kdyÏ svÛj pÛllitr krve odevzdáte tam, kde se
cítíte jako doma. A kromû toho, Martina pochází z Krp, coÏ je kousek od Mûlníka.“
MD: „Moje maminka Ïije s pﬁítelem, kter˘ dával pravidelnû krev, má pﬁes 100 odbû-
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nismÛ, ale tﬁeba i zji‰tûní mnoÏství minerálÛ
a stopov˘ch prvkÛ; v pﬁípadû jejich sníÏeného
mnoÏství pak dárci dostávají tablety napﬁ. na
doplnûní Ïeleza) a po ãtvrt roce je
moÏné pﬁijít na klasick˘ odbûr.“
KD: „Krev se po odbûru sice
obnoví do 24 hodin, ale fyzická
zátûÏ organismu je tak velká, Ïe
dﬁív odbûr nejde. Îeny mohou
dávat krev jen tﬁikrát do roka,
muÏi ãtyﬁikrát. TakÏe jedním odbûrem roãnû navíc jsem vlastnû
Martinu ‚dohnal‘ a musím ﬁíct, Ïe
organizátoﬁi benefiãního veãera
ﬁíkali, Ïe jsme s Martinou velká
kuriozita, kdyÏ manÏelé pﬁebírají
medaili za stejn˘ poãet odbûrÛ.“
● Musím se pﬁiznat, Ïe jsem
nemûla ani páru o tom, jak ãasto se krev mÛÏe dávat. Ale pﬁítel va‰í maminky má pﬁes 100
odbûrÛ, jak je to moÏné?
MD: „Oni s maminkou dávají
kromû krve i krevní plazmu a ta
se mÛÏe odebírat i dvakrát do
mûsíce. Tu my ale nedáváme.“
● Obãas vidím v ãasopise
nebo v televizi, jak moderátoﬁi ãi sportovní druÏstvo dává hromadnû
krev. V‰ude kamery, blesky, … PÛsobí
to na mne jako dost zvlá‰tní reklama. Jeden odbûr se slávou a dost.
KD: „Já bych to vidûl spí‰ jako pﬁínos. Té
krve není nikdy dost, protoÏe po odbûru nevydrÏí dlouho. Standardnû 30 dní, je-li to
vzácnûj‰í krevní skupina, tak se dokáÏe její tr-

vanlivost prodlouÏit aÏ na 45 dní, ale poﬁád se
mÛÏe stát, Ïe tﬁeba pﬁi hromadné bouraãce
krev prostû staãit nebude.
MD: „Nevím, jestli u odbûrÛ zÛstanou
i dál, ale ono moc dárcÛ není. ¤íkal mi nedávno mÛj pan doktor, Ïe dnes dává krev
POUHÉ 1 % obyvatel na‰í republiky.
V 80.letech to byly 3 – 4%.“ (Nechce se mi
vûﬁit, Ïe pokles je i díky tomu, Ïe dárcovství
zÛstává bezplatné a v˘hody, které dárce získává jednak v podobû toho párku, ale i jednoho dne placeného volna v práci, 2000 Kã
jako odeãet na daních ãi rÛzné
bonusy od zdravotních poji‰Èoven, jsou v dne‰ní trÏní dobû nelákavé. I kdyÏ na druhou stranu
je potﬁeba ﬁíct, Ïe sítem ‚testování krve‘ zájemcÛ o dárcovství
projde maximálnû jedna tﬁetina
uchazeãÛ – z registru je vyﬁadí
i prostá alergie.)
KD: „Sly‰el jsem, Ïe nûkteﬁí lidé jezdili dávat krev za peníze do
Nûmecka, nûkdo tam po odbûru
dokonce umﬁel. Ale to je spí‰e
‚jedna paní povídala‘.“
Jestli nûkdo po odbûru zkolaboval a zemﬁel, to se
klidnû mohlo stát.
VÏdyÈ nemusíme
ohlednû
smrti po odbûru krve chodit
daleko – Milan
Javornick˘, pro
mnohé znám˘ jako Eman, byl také
dobrovoln˘m dárcem krve a po odbûru si ne‰el domÛ
odpoãinout, ale vyrazil do práce na pochÛzku podél kolejí.
MoÏná to byla právû
slabost po odbûru, která
zapﬁíãinila to, Ïe Eman
skonãil pod koly projíÏdûjícího vlaku.
● Tak jsme se dostali
zase zpátky do Pﬁezletic.
Jméno jednoho Va‰eho pﬁíbuzného, pana Medﬁického,
je mi povûdomé z tolik vzpomínan˘ch dob hokejové slávy Pﬁezletic. TakÏe co vy a sport?
KD: „Já hokej hraju spí‰ aÏ teì, ale jako
mladej jsem chvíli stﬁílel u pana Nováka a pak
dûlal bûÏné rekreaãní sporty. KdyÏ jsem se seznámil s Martinou… (tady skáãu do ﬁeãi: A to
mû zajímá, povídejte)… tak to bylo na jedné
zábavû v Krpech, kam jsem pﬁijel za sv˘mi
kamarády a Martinu jsem v podstatû získal
sv˘m taneãním umûním. smích“
MD: „A to je pravda, protoÏe mû vyzval
k tanci a já se ho ptala, jestli fakt umí tancovat. A umûl. Pûknû valãík i polku.“
KD: „TakÏe jsme spolu zaãali prostû tanãit a následnû chodit. Trávil jsem v Krpech
u Martiny docela dost ãasu a dokonce jsem
se stal ãlenem tamního Sboru dobrovoln˘ch

hasiãÛ a pravidelnû jsem se s nimi úãastnil
i hasiãsk˘ch soutûÏí.“
● Teì Vám zase musím skoãit do ﬁeãi.
Neﬁíkejte, Ïe jste závodil i v mé divácky oblíbené disciplínû, a to v poÏárním útoku?
KD: „No jasnû. Bylo to úÏasné, v Krpech
se poÏárnickému sportu vûnovaly skoro
v‰echny dûti, podobnû jako tady gymnastice
u pana Vojky, a jak rostly, tak postupovaly do
vy‰‰ích kategorií. Já uÏ závodil za muÏe.“
MD: „Já jsem závodila skuteãnû odmala
a byla jsem ráda, Ïe to chytlo i Karla a do té

protoÏe spoleãnost O2 spolupracuje s âerven˘m kﬁíÏem a pravidelnû pﬁijíÏdí mobilní odbûrová stanice. Já sám ov‰em zÛstávám vûrn˘ Mûlníku.“
● Martina má nyní nehtové a kosmetické studio v Pﬁezleticích. Také jste nepracovala u nûjak˘ch „záchranáﬁÛ“?
MD: „Maximálnû kytek. Po ‰kole jsem
prodávala v kvûtináﬁství nejdﬁív v Mûlníku,
pak na âerném mostû. Obãas jsem pro známé
vázala svatební kytice a dûlala kvûtinovou v˘zdobu. V posledním zamûstnání jsem ale ne-

doby, neÏ jsem otûhotnûla, jsme jezdili spolu na závody.“
KD: „Nevedli jsme si ‰patnû, jen mne mrzelo, Ïe jsme museli vodní agregát vÏdycky
zapﬁáhnout za traktor a vyjet vedle do vsi na
závody. Jak jsem závidûl pﬁezletick˘m hasiãÛm jejich tatru. JenÏe tady se zase nikdy nezávodilo a pﬁi‰lo mi, Ïe ani o to není zájem
a chuÈ. ·koda.“
● KdyÏ vás tak poslouchám, tak vy svou
ãinností obsáhnete dost oborÛ integrovaného záchranného systému. Nepracujete,
Karle, tﬁeba u záchranky nebo policie?
Smích. KD: „Tak to opravdu nepracuju,
jsem zamûstnán u O2. Ale i v souvislosti
s prací se mÛÏu zmínit dárcovství krve,

byla spokojená, tak jsem se rozhodla, Ïe pÛjdu na mateﬁskou.“
● A manÏel o Va‰em rozhodnutí vûdûl?
Smích. MD: „Nejen vûdûl…“
KD: „Jsem o pár let star‰í neÏ Martina a na
miminko jsem se docela tû‰il. Musím ﬁíct, Ïe
po narození Káji se i na dárcovství krve dívám jinak a vÏdycky si vzpomenu na slova
zdravotní sestry, která mi pﬁi odbûru ﬁekla, Ïe
krev je pro malého chlapeãka s leukémií. Tﬁeba jsem mu i já pomohl zachránit Ïivot.
A kdyÏ má ãlovûk vlastní dûti, v‰echno tak
nûjak pﬁehodnotí.“
¤íkal dûti? No jo, pravda a pohledem sklouznu na zakulacené bﬁí‰ko paní Drexlerové.
● Zase jste se rozhodla jít na mateﬁskou? A co va‰e kosmetické studio?
K+MD: „Rozhodli jsme se oba, pochopitelnû. Jsem ráda, Ïe za ty dva roky jsem si získala zákaznice a tak je i touto cestou chci
ubezpeãit, Ïe studio bude fungovat i nadále,
nebudu-li moci vÏdy já, mám dohodnut˘ odborn˘ záskok. A protoÏe miminko se má narodit v ãervnu pﬁed prázdninami, kdy je
spousta dovolen˘ch, myslím si, Ïe s pomocí
manÏela budu moct brzy zase pracovat.“
● Moc vám pﬁeju, aÈ jste v‰ichni zdraví
a mÛÏete zdraví pﬁiná‰et i dal‰ím lidem.
A mám drÏet palce pro „holãiãku“?
M+KD: „Urãitû.“ A následuje jak jinak neÏ
smích.
Lâ
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