Vás zve na vydatné obědy z domácí kuchyně
v cenách od 59,- do 79,- Kč
Večery se sportovními přenosy, kvalitní kuchyní a dobrými nápoji.

TEPLÁ JÍDLA PO CELÝ DEN
— zv˘hodnûné ceny destilátÛ, jukebox, country veãery, koncerty, karaoke atd.
Jsme tu pro Vás k poﬁádání oslav, narozenin, promocí, srazÛ, svateb.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Kontakt: Restaurace Na Statku, VeleÀská 48, Pﬁezletice,
Telefon: 774 879 792, E-mail: nortino@seznam.cz

Likvidace a odvoz odpadu

KU-Ž-EL

Oslavte jaro zkrá‰lováním
zahrádky po dlouhé zimû.

V nabídce máme rÛzné druhy pomocníkÛ:

Pavel Jančovič

NÛÏky na keﬁe, motyãky, hrábû,
r˘ãe, zahradní hadice,
koleãko s umûlohmotnou korbou,
dále rÛzné druhy zemina a kvûtníkÛ.

OdváÏíme:

sutě, komunální odpady, bioodpady,…

Pro blížící se Velikonoce nabízíme silikonové
a keramické formy na pečení beránků, barvy
a obtisky na vejce a rozličné velikonoční dekorace.

DováÏíme:

písky, štěrky, betony,…

Náš sortiment si můžete prohlédnout i na www.ku-z-el.cz,
na cokoliv se můžete zeptat na tel. 604 254 554.
I nadále platí naše úterní rozvážková služba!

 606 347 527 

TÉMA ČÍSLA:

Profesionálnû se postaráme o prodej nebo pronájem Va‰í nemovitosti.
Nabízíme pﬁíjemné jednání a dlouholeté zku‰enosti.
www.zapareality.cz
tel.: Roman Brož 608 242 284

●

Lenka Brožová 608 237 689

VAŠE DOTAZY, PŘIPOMÍNKY ČI POCHVALY PŘEDÁVEJTE,
PROSÍM AŤ UŽ V PÍSEMNÉ ČI ELEKTRONICKÉ PODOBĚ DO SCHRÁNKY OÚ!
OBECNÍ ZPRAVODAJ – vydává Obec Pﬁezletice, evidenãní ãíslo MK âR E 19096, vychází ãtvrtletnû, náklad 500 kusÛ.
Redakãní rada: ing. Ludmila âervínová, ing. Veronika Vrecionová, ing. Ladislava Kopáãová, grafická úprava: Josef Slunéãko.
Redakce a pﬁíjem inzerce zpravodaj@prezletice.cz. UveﬁejÀované pﬁíspûvky nemusí vyjadﬁovat názor redakãní rady

Zas je tu jaro

Z OBSAHU:
● PID a tarify
● Dlouhej kouř
● Na slovíčko s...
● Zlaté cinkání
střelců
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„mimořádně místo Slova starostky“

SLOVO MÍSTOSTAROSTKY
Dobr˘ den, ráno,
veãer, poledne,…
prostû ãas,
kdy otevíráte
jarní zpravodaj.
Zaãíná koneãnû jaro, v‰ude v‰echno pokvete a po té ‰edi po‰mourného
zimního poãasí si zase budeme uÏívat
tepl˘ch sluneãních paprskÛ. A snad
i mil˘ch úsmûvÛ na‰ich sousedÛ, se
kter˘mi se potkáváme nejen na ulicích ãi zastávkách autobusÛ, ale tﬁeba i na spoleãensk˘ch akcích poﬁádan˘ch na‰í kulturní komisí. âarodûjnice pomalu klepou na dveﬁe.
To ale nejsou jediné dveﬁe, na které se klepat smí, mÛÏe i musí. Chtûla bych vám v‰em nabídnout dveﬁe
v tomto volebním období doãasnû
své, místostarostenské, na které
bych byla ráda, kdybyste chodili
klepat; dÛvodem mohou b˘t va‰e
problémy, starosti, stíÏnosti, pochvaly ( ), pﬁipomínky, Ïádosti,…
a nebo se prostû jen tak stavte na
slovíãko. Ráda si s vámi popovídám
i vyslechnu va‰e názory.
Na podzim loÀského roku jsem
byla zastupitelstvem zvolena místostarostkou Pﬁezletic a vzala na svá
bedra bûÏn˘ chod obce, a to skuteãnû od A do Zet. BohuÏel se mnoho
z vás se mnou seznámilo nejdﬁív dí-

ky dopisu, kter˘m jsem „poÏadovala
dÛkaz o pﬁipojení va‰eho domu na
kanalizaci“; skuteãnû skvûlé pﬁedstavení se coby nová místostarostka.
Bylo v‰ak potﬁeba dodrÏet vyhlá‰ku
o zhodnocení pozemku moÏností jeho
pﬁipojení na vodovod a kanalizaci,
o ãemÏ podrobnûji pí‰u v rubrice Informace z obce. Vûﬁte mi, Ïe mi nebylo vÛbec pﬁíjemné zaãít pracovat
v nové funkci a hned dûlat BUBUBU
na ty, kteﬁí tak nûjak opomenuli to,
k ãemu se v rámci v˘stavby vodovodu a kanalizace sv˘m ãestn˘m prohlá‰ením zavázali.
Pﬁedpokládám, Ïe v‰ichni bychom
byli moc rádi, aby nám v‰em kanalizace i vodovod fungovaly jen ke spokojenosti nás v‰ech; pﬁipravujeme
proto nyní intenzivnû v˘bûrové ﬁízení

na nového provozovatele, kter˘ by
mûl zaãít provozovat vodu i kanál od
1. ledna roku 2012.
Velk˘ ãas také trávíme nad zkompletováním v‰ech podkladÛ pro bﬁeznové podání Ïádosti o dotaci z Regionálního
operaãního
programu
(ROP) Stﬁedoãeského kraje na v˘stavbu tolik potﬁebné mateﬁské ‰koly.
V pﬁípadû v˘stavby nové otoãky
302 jsme zase o krok dál – byla
podána Ïádost o povolení na stavební odbor.
A v meziãase se snaÏím pﬁipravit
dal‰í ãíslo zpravodaje, fotit na kulturních akcích, „otravovat“ silniãáﬁe s opravou silnic, zpracovat kroniku, ﬁe‰it problémy bûÏného Ïivota
v obci (toulající se psi, nepoﬁádek
na ulicích, nesvítící lampy, atd); je
toho opravdu dost. Skoãila jsem do
toho rovn˘ma nohama a urãitû to hodnû ‰plouchlo na
v‰echny strany a moÏná to
byl pro nûkoho ‰plouch
nepﬁíjemn˘; pﬁesto si
myslím, Ïe nám v‰em jde
o jedno, a to o promûnu
na‰í obce v moderní místo
pro Ïivot nás v‰ech.
Dûkuji vám za budoucí
podporu v mé práci. ProtoÏe
bez ní to jde podstatnû hÛﬁ.
LÍDA âERVÍNOVÁ
místostarostka
P.S.: A stavte se nûkdy,
tﬁeba na kafe.

OBECNÍ POLICIE KOLEâ INFORMUJE...
Tak nám zaãalo i kalendáﬁní jaro. Kdo by to náhodou
nezaregistroval, ten si ale urãitû musel v‰imnout neuvûﬁitelného mnoÏství nákladních aut, která najednou zaãala projíÏdût obcí a nejlépe od Kocandy, kde je znaãka zákazu vjezdu JAKO PRASE! Inu s pﬁíchodem jara se zaãalo opût stavût, takÏe naloÏené tatry, plné mixy a jiné náklaìáky nám opût znepﬁíjemÀují Ïivot.
Policie Koleã se proto zamûﬁí na kontrolu vjezdu do
míst, kam je to zakázané. A pﬁedem upozorÀuji, Ïe se bude jednat i kontrolu na místních komunikacích jako napﬁ.
Spojovací, Ctûnická apod. A kdyÏ uÏ budou na Dolní návsi,
poru‰ení zákazu zastavení si jistû v‰imnou a ocení také.
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Přestupek

prosinec leden

Nedovolené stání vozidla
na pozem. komunikaci
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2

Nedovolené vjezdy do míst,
kam je to zakázáno
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1

Překročení povolené rychlosti

2

12

Přestupky proti veřejnému pořádku

0

2

Kontrola osob
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ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
DNE 10. 3. 2011
● ZO souhlasilo s uzavﬁením DodatkÛ ã. 1 (nav˘‰ení nájmu a upﬁesnûní plateb za spotﬁebované energie)
ke Smlouvám o nájmu nebytov˘ch
prostor v ãp. 45 (K.Louãková,
M.Drexlerová) a povûﬁilo starostku
obce k jejich podpisu.
● ZO souhlasilo s návrhem starostky obce (zkonzultovat návrh OZV
o místních poplatcích s pÛvodním
tvÛrcem OZV ã. 3/2008) a povûﬁuje ji
k zadání konzultace navrhovaného
znûní. Navrhovaná vyhlá‰ka bude
projednána na dal‰ím zasedání ZO.
● Starostka obce seznámila ZO
s pravidelnou zprávou OP Koleã
o ãinnosti Obecní policie. ZO vzalo
tuto informaci na vûdomí.
● ZO souhlasilo se zveﬁejnûním
zámûru
na
prodej
pozemkÛ
(V k.ú.Vinoﬁ parc. ã. 953/1, 953/11
a 953/12. Pozemky byly k prodeji nabídnuty jiÏ v r. 2010, byl vybrán
i váÏn˘ zájemce, k dokonãení transakce v‰ak nedo‰lo z dÛvodu neplánovaného nového zamûﬁování pozemkÛ
Mûstskou ãástí Vinoﬁ) a povûﬁilo starostku obce k zabezpeãení tohoto
zveﬁejnûní s uvedením, Ïe obec se
mÛÏe rozhodnout neprodat.
● ZO souhlasilo s navrÏen˘m pﬁíspûvkem na knihovnické sluÏby (Pﬁíspûvek je hrazen kaÏdoroãnû a je urãen pﬁedev‰ím na roz‰iﬁování knihovního fondu a na ostatní náklady
/mzdy, materiál…/. V˘‰e pﬁíspûvku
pro r. 2011 je 15 800,- Kã a její propoãet vychází z poãtu obyvatel obce
/tj. je vy‰‰í neÏ pro r. 2010/.) a povûﬁilo starostku k podpisu pﬁíslu‰né
dokumentace.
● ZO vzalo závûry inventarizaãní
komise na vûdomí, souhlasilo s pﬁedloÏen˘mi návrhy na vyﬁazení majetku, na úpravy v analytick˘ch úãtech
pozemkÛ a dal‰ími úpravami, uveden˘mi v inventarizaãních zápisech.
ZO povûﬁilo ing. âervínovou a p.
Malého k zabezpeãení fyzické likvidace vyﬁazovaného majetku. ZO povûﬁilo úãetní obce k provedení navrÏen˘ch zmûn a úprav.

● ZO souhlasilo se zapojením obce do Mikroregionu Mratínského potoka (Starostka obce informovala ZO
o neoficiální v˘zvû Mikroregionu
Mratínského potoka k pﬁipojení na‰í
obce k tomuto sdruÏení obcí. PﬁestoÏe pﬁímo k tomuto mikroregionu na‰e obec nepatﬁí, máme ﬁadu spoleãn˘ch problémÛ /“zapomenuté” obce
na tûsném okraji Prahy/ a nebylo by
úplnû nezajímavé se ke sdruÏení pﬁipojit. Prostﬁednictvím mikroregionÛ
je moÏné v˘hledovû získat i napﬁ.
men‰í granty ãi dotace. Roãní pﬁíspûvek je pﬁijateln˘, ãiní 2,- Kã na trvale hlá‰eného obãana obce. Mikroregion mj. poﬁádá i ﬁadu spoleãensk˘ch,
sportovních a nauãn˘ch akcích,
o kter˘ch budeme podrobnû informováni.) a povûﬁilo starostku k potﬁebn˘m právním úkonÛm ke vstupu obce do tohoto sdruÏení.
● ZO souhlasilo s povolením v˘herního automatu do 30.06.2011 (firmy Jukotronic s.r.o. v Hostinci Na
Námûstí, a to na II. ãtvrtletí r. 2011)
a povûﬁilo starostku obce k vydání
pﬁíslu‰ného rozhodnutí.

RÒZNÉ:
● Místostarostka obce informovala
o probûhlé kontrole pﬁipojení domácností na obecní kanalizaci, o ﬁe‰en˘ch problémech v této oblasti
i o domácnostech nepﬁipojen˘ch,
a tím podléhajících poplatku za zhodnocení pozemku. V‰echny dotãené
domácnosti jsou informovány a individuálnû se v‰e ﬁe‰í.
● Starostka obce informovala
o prÛbûhu zpracování nového územního plánu. V souãasnosti pﬁipravuje
p. arch. Starãeviã zprávu, poté probûhnou pracovní schÛzky a bude navrÏen termín veﬁejného zasedání. Obãané budou vãas a standardní formou
informováni.
● ZO souhlasilo s podáním Ïádosti o dotaci na v˘stavbu mateﬁské
‰kolky v Pﬁezleticích. ZO zároveÀ
souhlasilo se spolufinancováním v˘stavby, a to ve v˘‰i odpovídající rozdílu mezi poskytnutou dotací a celkov˘mi náklady v˘stavby s tím, Ïe tato
spoluúãast nebude pﬁedstavovat více
neÏ 20% zpÛsobil˘ch nákladÛ. ZO

3

povûﬁilo starostku obce k podpisu dokumentÛ, potﬁebn˘ch pro ﬁádné podání Ïádosti o dotaci.
● Ing. Neumann informoval ZO
o moÏnosti získání dotace (grantu) od
soukromého subjektu na zlep‰ení Ïivotního prostﬁedí. Grant byl pﬁedbûÏnû nabídnut Jezdecké spoleãnosti
Ctûnice na zvelebení okolí, Ing. Neumann zkusí projednat, zda by v rámci tohoto grantu bylo moÏné napﬁ. obnovit alej u Ctûnic (smûr âakovice).
● ZO souhlasilo s poskytnutím
pﬁíspûvkÛ pro stﬁeleck˘ oddíl a pro
cviãitelky, a to v navrÏen˘ch v˘‰ích.
(Místostarostka obce navrhla ZO projednat pﬁíspûvky sportovním oddílÛm
a uskupením v obci. Jedná se zejm.
o stﬁeleck˘ oddíl. Tyto pﬁíspûvky byly obcí v minulosti vÏdy bez problémÛ poskytovány, stﬁeleck˘ oddíl má
stabilnû velmi dobré v˘sledky a obec
velmi dobﬁe reprezentuje. NavrÏená
v˘‰e pﬁíspûvku pro r. 2011 je 15
000,- Kã. ZároveÀ místostarostka poÏádala ZO o schválení symbolické
jednorázové odmûny pro 2 cviãitelky
kondiãního cviãení, a to ve v˘‰i á 1
000,- Kã.)
● Místostarostka obce informovala
ZO o povinnosti obce zabezpeãit obãanÛm bezplatn˘ pﬁístup k internetu
v rámci akce sãítání lidu. Bylo dohodnuto, Ïe obãanÛm bude k dispozici poãítaã v knihovnû obce, a to
v ﬁádn˘ch otevíracích hodinách knihovny. Pokud by se navrÏené ãasové
rozmezí projevilo jako nedostateãné,
bude v‰e ﬁe‰eno operativnû.
● SdruÏení rybáﬁÛ ve Vinoﬁi znovu
obec (neoficiálnû) poÏádalo o moÏnost pronájmu rybníka pro chov rybího plÛdku. ZO v této vûci v‰ak zatím
nemá zájem mûnit své pÛvodní zamítavé stanovisko.
● ZO souhlasilo s návrhem starostky obce. (Starostka obce poÏádala
ZO o funkci neuvolnûné starostky
(dosud uvolnûná), a to vzhledem
k tomu, Ïe v souãasné dobû zastává
i funkci senátorky. Na práci pro obec
toto nové uspoﬁádání nemá Ïádn˘
vliv, zachovány zÛstávají i ve‰keré
pravomoce a zodpovûdnost.)

— INFORMACE Z OBCE —
PID a pﬁedplatní
ãasové jízdenky
Jistû se nejeden rodiã setkal s problémem poﬁízení správného kuponu na
PID (PraÏskou integrovanou dopravu)
pro svého potomka, kter˘ nav‰tûvuje
buì ‰kolu nebo zájmové krouÏky na
území hlavního mûsta Prahy. Jak˘ kupon, jaké pásmo, je nûjaká sleva? Otázek mnoho a podle zku‰enosti sv˘ch
dûtí vím, Ïe získaná informace se li‰í
okénko od okénka.
Moje pÛvodní pﬁedstava byla, Ïe se
mi podaﬁí pﬁipravit pﬁehled jízdného
u‰itého na míru pro na‰e Ïáky a studenty, ale po pár minutách v listování
informaãními broÏurkami, které poskytuje ROPID to musím vzdát; nerada
bych pﬁivodila nûjakému cestujícímu
potíÏe s revizorem .
Pﬁesto jedna dÛleÏitá informace
o moÏné slevû:
Stﬁedoãesk˘ kraj platí nemalou ãástku finanãních prostﬁedkÛ odboru dopravy na tzv. „Ïákovské jízdné“ (pro
Ïáky a studenty nav‰tûvující ‰koly na
území Stﬁedoãeského kraje). To je sice
pûkné populistické gesto, ale t˘ká se
jen velmi malého poãtu ÏákÛ a studentÛ; naprostá vût‰ina zejména stﬁedo‰kolákÛ totiÏ studuje v Praze a sleva se
jich tudíÏ net˘ká. To se nelíbilo ROPIDu a pﬁi‰el proto se „zvlá‰tním“ Ïákovsk˘m a studentsk˘m jízdn˘m, a to
jak pro jednotlivé jízdenky, tak i pro
kupony pﬁímûstské linky. Toto zvlá‰tní
jízdné je pro Ïáky od 6 do 15 let a studenty od 15 do 26 let a je urãené pouze pro cesty z místa bydli‰tû do ‰koly
a zpût. Zde musíme upozornit, Ïe se to
t˘ká vlastnû jen pracovních dnÛ (pokud
‰kola do potvrzení o studiu nenapí‰e,
Ïe Ïák ãi student nav‰tûvuje ‰kolu
i o víkendu) a ‰kolního roku. Kupon
neplatí o prázdninách, v pásmu P, ve
vlacích PID a na noãních linkách PID.
Nárok na toto slevové jízdné je nutno
doloÏit platn˘m Ïákovsk˘m prÛkazem. Tento prÛkaz stojí 40,-Kã a platí 1
kalendáﬁní rok (vyzvedne se v místû
pﬁedprodeje, ‰kola vydá potvrzení o studiu, Ïadatel pﬁiloÏí fotografii a v místû
pﬁedprodeje mu je prÛkaz vystaven).
Sleva je ve v˘‰i 25%, coÏ není pﬁi dne‰ních cenách jízdného k zahození. Napﬁ.
pro kategorii junior stojí mûsíãní kupon
pro pásmo 1 stejnû jako plnohodnotn˘
tj. 300,-Kã. PﬁedloÏí-li ale platn˘ Ïákovsk˘ prÛkaz, platí „jen“ 225,-Kã.

Slevové kupony mají platnost 5 mûsícÛ a mají pevné datum zaãátku
i konce platnosti. Nyní platí kupon od
1.2.11 a konãí 30.6.2011; bohuÏel je
omezena doba prodeje tûchto kupónÛ,
takÏe dnem 14.2.2011 skonãila moÏnost poﬁídit si kupon na 2.pololetí
‰kolního roku 2010/11.
Proto v‰em rodiãÛm doporuãujeme,
aby pﬁed zaãátkem nového ‰kolního
roku NEZAPOMNùLI poÏádat v prodejních místech PIDu o formuláﬁ Ïádosti na vystavení Ïákovského prÛkazu a díky v˘hodám tohoto prÛkazu
bude rodinn˘ rozpoãet ulehãen alespoÀ o ãást v˘dajÛ na jiÏ tak dost drahé jízdné.

V˘bûrové ﬁízení
na nového
provozovatele
vodovodu
a kanalizace
JiÏ dva roky máme v Pﬁezleticích nov˘ vodovod a tlakovou kanalizaci. Aby
nám vydrÏela dlouho jako nová, je potﬁeba se o oba hlavní ﬁady náleÏitû starat, a to jak ze strany obce jako vlastníka, tak i ze strany provozovatele. V‰e
vychází z kvalitní Smlouvy o zabezpeãování provozu vodovodÛ a kanalizací
a o pronájmu vodárenského a kanalizaãního systému, která bude podepsána
s nov˘m provozovatelem, vze‰l˘m
z koncesního v˘bûrového ﬁízení, jehoÏ
proveditel se právû vybírá.

Pes. V‰ude
kam se podívá‰.
Pﬁi‰lo jaro a s ním ideální ãas na poﬁízení si ‰tûÀátka; ostatnû jako kaÏd˘
rok. A tak se v na‰í obci jaro co jaro
prohánûjí noví pejsci v‰ech ras a velikostí. Jeden rok je to roztomilé ‰tûnû,
pﬁí‰tí rok uÏ ve velikosti dospûlého psa.
Jsou to domácí mazlíãci, vesmûs „miláãkové, mou‰e by neublíÏili“ ﬁíkají
v‰ichni jejich páníãkové. Mou‰e moÏná
ne, jinému pejskovi v‰ak ãasto ano.
BohuÏel si majitelé pﬁezletick˘ch psÛ
neuvûdomují, Ïe máme stále platnou
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Obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 2/2008
o veﬁejném poﬁádku, opatﬁení k jeho
zabezpeãení a ãistotû v obci, kde je kapitola V. vûnována PravidlÛm pro pohyb psÛ na veﬁejném prostranství (rozumûj zde v‰echny ulice, chodníky, zelené pásy a hﬁi‰tû) a ãl. 5 odst. 1 ﬁíká:
Na veﬁejn˘ch prostranstvích je prÛvodce psa povinen mít psa upevnûného
na vodítku a psi vût‰ích a bojov˘ch
plemen rovnûÏ opatﬁit náhubkem.
Nûkdo to dodrÏuje, jin˘ ne, to je
vûc kaÏdého majitele. Vûcí nás v‰ech
ale je, Ïe tím pádem neseme i právní
zodpovûdnost za chování na‰eho psa,
kter˘ nedej boÏe napadne psa jiného
a zpÛsobí mu zdravotní problém (prostû ho pokou‰e do krve). Dojde-li ke
krvavému napadení jednoho psa druh˘m a majitel pokousaného psa musí
vyhledat o‰etﬁení u veterináﬁe, ve‰keré náklady na léãbu hradí majitel
psa – útoãníka. V pﬁípadû, Ïe toto
majitel útoãníka odmítá, je nezbytnû
nutné podat podnût ke správnímu ﬁízení na obec s roz‰íﬁenou pÛsobností
(v pﬁípadû Pﬁezletic je to Brand˘s
n/L) – správní ﬁízení v tûchto pﬁípadech konãí vÏdy usnesením, Ïe majitel psa – útoãníka je povinnen majiteli poranûného psa zaplatit ve‰keré v˘daje na jeho léãbu a zároveÀ je majiteli psa – útoãníka uloÏena pokuta
v ﬁádu tisícÛ korun.
BohuÏel uÏ se letos opût stalo, Ïe byl
napaden velk˘m psem „na volno“ mal˘ pes na vodítku a skonãil na ‰ití u veterináﬁe. Kdo má pejska, ten by pro nûj
„dejchal“, ale je potﬁeba „dejchat“ i pro
ty ostatní a nevystavovat Ïádného pejska stresu z útoku, bitvy a následnû
v bolestech náv‰tûvû veterináﬁe, kam
Ïádn˘ pejsek fakt rád nechodí!
Díky v‰em pejskaﬁÛm za ohleduplnost vÛãi sobû navzájem; prosím ale
i o respektování práv ostatních lidí –
nepejskaﬁÛ, kteﬁí vÛbec nestojí o to,
aby se na nû pﬁiﬁítilo psisko velikosti
almary s vycenûn˘mi zuby, za kter˘m
majitel volá: „on je hodn˘(á), toho se
bát nemusíte“.
Je‰tû jedna dÛleÏitá vûc: Nestalo
se poprvé a bohuÏel jistû ne naposled,
Ïe jsme museli ﬁe‰it pﬁípady t˘raného
psa, kterého majitel nechá na zahradû
domu a odjede pryã, leckdy i natrvalo. V pﬁípadû, Ïe o nûjakém takovémhle opu‰tûném pejskovi ãi koãiãce víte, skuteãnû neváhejte ihned
uvûdomit obecní úﬁad; vûﬁte, Ïe u‰etﬁíte mnohé trápení nejen zvíﬁeti, ale
i v‰em lidem okolo. Dûkuji.

Dlouhej kouﬁ...
není pohoda a jazz
Aãkoliv skupina Chinaski sice zpívá, Ïe k sobû patﬁí „dlouhej kouﬁ a pohoda, jazz“, rozhodnû to naplatí v na‰í obci. Pﬁed mnoha místními staãí
vyslovit slovo kouﬁ a mají tzv.oh˘nek
u zadku. To se totiÏ nemÛÏeme divit,
kdyÏ jim nûkteﬁí spoluobãané zlep‰ují
vzduch, kter˘ chtûjí na venkovû d˘chat. Od podzimu do jara vesele inhalujeme nekvalitní hnûdé uhlí, pálen˘
nábytek vãetnû formaldehydov˘ch
dﬁevotﬁísek a jin˘ch dobrot. Od jara
do podzimu je to zase smrádek zapálené trávy, mokrého listí a sem tam
nûjakého pﬁihozeného nepoﬁádku ze
dvorka. Fuj tajksl!
Nûco jiného je oheÀ na opékání buﬁtÛ nebo grilování, pro tuto zábavu tepl˘ch veãerÛ pﬁímo hoﬁím a dívat se do
ohnû vydrÏím cel˘ veãer. Co ale nevydrÏím, jsou ohnû za úãelem spálení za-

hradního odpadu, a to vãetnû vûtví.
Jasnû, suché vûtve shoﬁí raz dva a na
opeãení buﬁtíka jsou ideální, jenÏe pálit vûtve bezúãelnû, to je prostû nedovolená likvidace odpadu, v tomto pﬁípadû zahradního. Ten patﬁí buì na
kompost a nebo do kontejnerÛ, pravidelnû obcí pﬁistavovan˘ch uÏ 6.rok.
a velké vûtve mÛÏe spálit v kotli tﬁeba
nûjak˘ vá‰ soused, kter˘ pouÏívá kotel
na pevná paliva (a nebude pak muset
pálit dﬁevotﬁískové odﬁezky).
Pﬁesto to nûkteﬁí stále ignorují a je
pro nû skoro sportem pravidelnû v sobotu odpoledne ãi nedûli ráno 2. nebo
4.sobotu v mûsíci zapálit svÛj kompostovateln˘ odpad.
Nemám ráda striktní zákazy, ale bûhem svého pÛsobení v zastupitelstvu
jsem bohuÏel zjistila, Ïe to je nûkdy
nezbytnû nutné. Proto pﬁipravujeme
novelizaci vyhlá‰ky o odpadech v obci, a to vãetnû právních postihÛ, vypl˘vajících ze zákona o ochranû
ovzdu‰í – malá ochutnávka: sankce
neboli pokuta mÛÏe b˘t uloÏena AÎ
DO V¯·E 30.000,-Kã.

Povinnost o‰etﬁit
pacienta
„K nám nepatﬁíte, jdûte si do své spádové oblasti“ mohli se dozvûdût nûkteﬁí
z vás, kteﬁí potﬁebovali nav‰tívit lékaﬁskou pohotovost. Chtûli bychom zde dÛraznû upozornit, Ïe na takové jednání
nemají zamûstnanci pohotovosti právo
a jsou povinni vás o‰etﬁit! Nenechte se
proto odradit a trvejte na sv˘ch právech
pacienta, máte na to skuteãnû nárok.

Velk˘ jarní úklid
V sobotu 9. dubna probûhne kaÏdoroãní sbûr zahradního i velkoobjemového odpadu. Kontejnery na zahradní odpad budou pﬁistaveny na obvykl˘ch místech a na Horní návsi bude jako vÏdy
k dispozici kontejner na odpad z domácností – více info na nástûnkách a webov˘ch stránkách obce.
Lída âERVÍNOVÁ

ZÛstane vÛbec je‰tû „bﬁezen – mûsíc knihy“?
Málokomu asi unikla bouﬁe nevole,
která se vzedmula krátce po oznámení vlády, Ïe vzroste DPH i u knih.
Mnohatisícová petice s podpisy mnoha lidí z ﬁad spisovatelÛ, novináﬁÛ
i hercÛ bohuÏel bojovala neúspû‰nû
proti vy‰‰í sazbû DPH, aãkoliv argumenty byly více neÏ jasné - stále klesá ãtenáﬁská gramotnost nejen dûtí,
ale i dospûl˘ch, kteﬁí si uÏ pﬁi dne‰ních cenách knih hodnû rozmyslí, zda
si pÛjde koupit nov˘ bestseler v ﬁádech pár set korun.
To, Ïe se v‰eobecnû málo ãte, je sice pravda, protoÏe v dobû v‰ech sociálních sítí na internetu, ale i nepﬁeberné nabídky televizních programÛ,
na ãtení není ãas a leckdy ani chuÈ.
Kdo si voln˘ ãas bez knihy nedovede
pﬁedstavit, ten bude ãíst a kupovat si
knihy dál. A kdo neãetl do zv˘‰ení
DPH u knih, tomu je to celkem jedno.
Zeptali jsme se na‰í paní knihovnice Jarmily Malé, osoby vlastnû nejpovolanûj‰í, jak celou situaci hodnotí:
„Zv˘‰ení cen uÏ tak dost drah˘ch
knih je pﬁí‰erné. Ale na druhou stranu by to mohlo zv˘‰it zájem ãtenáﬁÛoa místní knihovny. Jen doufám, Ïe
se zv˘‰ením DPH u knih bude zv˘‰en
i pﬁíspûvek obcí na poﬁizování knih
nov˘ch, tak jako pﬁispívají Pﬁezletice

knihovnû E. Peti‰ky v Brand˘se.“
A co na to ãtenáﬁská obec? Vût‰ina
kritiky se snesla spí‰e na adresu nakladatelÛ a vydavatelÛ: „Pﬁi své poslední náv‰tûvû knihkupectví jsem si
ani Ïádnou kníÏku nevybrala, nabízené tituly, zejména nepﬁeberné mnoÏství kuchaﬁek a nejlépe od znám˘ch
osobností ãi izoterika apod. mne
opravdu neoslovily. A ani ostatní ku-
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pující, protoÏe naprostá vût‰ina
z nich ‰la ke kase se zlevnûn˘mi kalendáﬁi nebo kﬁíÏovkami.“
Bouﬁe nevole nejspí‰ odejde tak
rychle jako pﬁi‰la, protoÏe kdo má
knihy rád, ten bude ãíst i nadále
a moÏná, Ïe zv˘‰ení DPH a následn˘ pokles jejich prodeje donutí vydavatele pﬁehodnotit svÛj pohled na
trh.
Lâ

Na slovíãko s...
Kdo sleduje na‰e informaãní nástûnky, tomu nemohlo na podzim loÀského roku uniknout, Ïe se ve
vinoﬁském klubu Na rychtû pﬁipravuje tzv. workshop,
kde se kromû malování na triãka mohli náv‰tûvníci
seznámit i s v˘robou quilt(Û) a patchwork(Û).
(malá odbočka do Wikipedie: PATCHWORK (patch - záplata, vyrobeno ze záplat) je zvlá‰tní technika se‰ívání látek.
Jedná se o se‰ívání mal˘ch, rÛznû barevn˘ch kouskÛ látek tak,
Ïe spolu vytváﬁejí vût‰í geometrické vzory. V˘sledn˘ patchwork
je pak spojen s dal‰ími vrstvami látky a je je‰tû ozdobnû pro‰íván drobn˘mi stehy. Pro‰it˘ patchwork se naz˘vá quilt. PÛvodnû se jednalo v˘hradnû o ruãní práci, dnes jiÏ existují speciální
‰icí stroje, na kter˘ch lze patchwork vytváﬁet.) Lektorkou zde
byla paní Hana Damsová z Jívové ulice, která se tomuto koníãku vûnuje skuteãnû nejen po dlouhá léta,
ale i na rÛzn˘ch místech svûta. Sezení u v˘roby quiltÛ si pak kompenzovala sportem, a to dokonce na
reprezentaãní úrovni (to bylo pravda o tro‰iãku
dﬁív), nicménû staãí i pﬁezletické kondiãní cviãení pro Ïeny. A aby toho sportu nebylo aÏ
tak moc, vûnuje se dal‰ímu koníãku,
kter˘ v˘robu quiltÛ bájeãnû doplÀuje – hraje bridÏ.

● Patchwork a bridÏ, to je pro mne náplÀ volného ãasu anglické lady. Vzhledem
k tomu, Ïe jste se díky rodinû Va‰eho manÏela seznámila i s nûkter˘mi ãleny
holandské královské rodiny,
by bylo oslovení Lady Dams skoro na
místû.
Smích. „Nemyslím
si, Ïe by „ladies“ zaãínaly s patworkem jako
já. To vzniklo tak náhodou v dobû, kdy jsem si
poﬁídila domek v Kru‰n˘ch horách. Tenkrát se dûlalo v‰e svépomocí, penûz pochopitelnû tolik nebylo a pﬁestavba a úpravy nûco spolykaly, takÏe na dovybavení interiéru uÏ tolik nezbylo. Napadlo mne, Ïe rozpáﬁu staré suknû a jiné
obleãení a z toho si se‰iju barevné deky. Ani
jsem tehdy snad nevûdûla, Ïe vlastnû vyrábím quilty. To jsem zjistila po mém pﬁestûhování do Holandska. Absolvovala jsem nûkolik kursÛ, abych vûdûla, co a jak a zaãala
se naplno vûnovat v˘robû skuteãn˘ch quiltÛ.
Asi docela úspû‰nû, protoÏe kdyÏ Americká
quiltovací asociace poﬁádala v Den Haagu
celosvûtovou v˘stavu “Quilt Expo“, mohlo
Holandsko jako poﬁádající zemû vystavit 8
domácích exponátÛ, byl mÛj quilt ‚Blue
Ever-green‘ jeden z nich.“
● Tak to i dodateãnû gratuluju. Obdivuji zároveÀ Va‰i trpûlivost pﬁi tisícovce
drobn˘ch stehÛ i Va‰e nápady na jednotlivé motivy. (prohlíÏela jsem si fotografie více
neÏ 20 velk˘ch quiltÛ o rozmûrech 2x1,5 m)
„Trpûlivost mi asi opravdu nechybí, zvlá‰tû dûlám-li jeden quilt skoro dva roky. Ale je
to velmi pﬁíjemné, Ïe si ho mÛÏete vzít s sebou v létû na zahradu, sedût venku, ‰ít,…“
● To mi ale k Vám pﬁijde zase trochu
málo ‚akãní‘. Pojìme ke sportu!

Seznámila jsem se
s paní Damsovou na pondûlním cviãení pro Ïeny, kam pravidelnû
chodila je‰tû nedávno. I kdyÏ o rok pﬁetáhla
vûk, ve kterém chtûla s cviãením skonãit, musela pak bohuÏel skonãit kvÛli úrazu kolena
z hor a paradoxnû ne na lyÏích, ale na bruslích. Já totiÏ od Vás kdysi sly‰ela, Ïe jste
hrála volejbal za tuniskou reprezentaci;
reprezentaci ve Va‰em pﬁípadû chápu, tu
tuniskou uÏ ménû.
Smích. „No jo ta reprezentace… Na vysoké ‰kole jsem hrála za univerzitní t˘m a pak
i v práci. MÛj otec byl velk˘ sportovec, vûnoval se pﬁedev‰ím lehké atletice (400 a 800
m), ale miloval téÏ lezení po horách, takÏe od
dûtství jsme s bratrem byli k horolezectví vedeni, ta atletika nás totiÏ pﬁíli‰ neoslovila. Na
skalách jsem se seznámila se sv˘m prvním
muÏem. Já jsem tehdy po skonãení studia
pracovala ve V˘zkumném ústavu pro farmacii a biochemii, on byl farmaceut. ManÏel byl
v r.1965 v rámci bilaterální smlouvy vyslán
do Tunisu, jela jsem pochopitelnû s ním
i s na‰í malou dcerou, tehdy je‰tû v koãárku.
On mûl pracovní smlouvu a já jsem se z niãeho nic stala Ïenou v domácnosti.
Paní Damsová se najednou zaãne smát na
celé kolo.
„Bûhem 3 mûsícÛ pobytu tam ale zaãala
b˘t pûkná nuda a mnû se docela st˘skalo po
zamûstnání v Praze. Jela jsem jednou s koãárkem po ulici, koukala se do oken a najednou jsem vidûla oknem chemickou laboratoﬁ.
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Nenapadlo mû nic
lep‰ího, neÏ se jít zeptat,
zda nepotﬁebují chemika. Potﬁebovali, jenÏe ona to byla laboratoﬁ v˘zkumného ústavu UNESCO a nastoupit tam, to byl
velmi zdlouhav˘ proces na diplomatické
úrovni. Sice jsem mohla nastoupit hned, ale 4
mûsíce jsem pracovala v podstatû zadarmo
a pÛl roku trvalo, neÏ mne UNESCO schválilo. Práce to byla ale velmi zajímavá, t˘kala
se reakcí zemûdûlsk˘ch plodin na zavlaÏování více ãi ménû slanou vodou. Na‰e laboratoﬁ
provádûla anal˘zy vody a pÛdních vzorkÛ
z nejrÛznûj‰ích koncÛ zemû, zku‰ební parcely jsme mûli pﬁi pobﬁeÏí, v pou‰ti i v tunisk˘ch horách“.
● Tak to se Vám opravdu povedlo, jak
se ﬁíká ‚líná huba, hol˘ ne‰tûstí‘. Tak co
ten volejbal?
„Dcerka rostla, zaãala chodit do francouzské ‰koly (coÏ s povdûkem hodnotí dodnes)
a já se náhodou dozvûdûla, Ïe se ve mûstû
hraje Ïensk˘ volejbal. Tak jsem tam za‰la
a zaãala s nimi hrát. Byly jsme fakt zajímavé druÏstvo – 4 Tunisanky, 1 Francouzka
a já; v‰echny dohromady jsme pak tvoﬁily
národní tunisk˘ t˘m. Dokonce jsme jely i na
mezistátní turnaj do AlÏíru. ProtoÏe jsme ale
byly v arabském svûtû, musel mi mÛj muÏ
podepsat svolení, Ïe jeho Ïena mÛÏe jet bez
nûj do AlÏíru. Tam jsme vyhrály, co se dalo
a zase jely domÛ. Tak to by byla má reprezentaãní kariéra.“
● Nechme sport v Tunisku a vraÈme
se k poklidné v˘robû quiltÛ, tﬁeba pro
zmûnu v Holandsku, kde jste Ïila se sv˘m
souãasn˘m manÏelem. Mûla jste meziskok v Praze?
„Samozﬁejmû. Po skonãení 5-ti leté pracovní smlouvy s UNECSO jsem Ïádala

o prodlouÏení, projekt v Tunisu dále pokraãoval, tuniská strana mûla o mne zájem, ale
mezitím se doma odehrál srpen 1968, mÛj
star‰í bratr emigroval a mnû uÏ nebylo dovoleno vyjet. Vrátila jsem se tedy k mé pÛvodní biochemii, vedla jsem biochemickou laboratoﬁ na Interním oddûlení FN II na Strahovû,
kde bylo velké dialyzaãní centrum. Oproti
sv˘m kolegÛm jsem znala i jin˘ „svûtov˘“ jazyk neÏ ru‰tinu, coÏ mí nadﬁízení vyuÏívali
zejména tehdy, pﬁijel-li jist˘ pan Johan Dams
jako zástupce americké firmy na v˘robu umûl˘ch ledvin s nabídkou novinek na trhu. Bylo
prostû potﬁeba s ním jednat … smích“
● Rozumím. TakÏe se ani neptám, jak
jste se seznámila se sv˘m muÏem.
„To opravdu nemusíte. Byla jsem jiÏ 10 let
rozvedená, dcera dospûlá a zaãal se u mû
zﬁejmû objevovat „syndrom zavírajících se
dveﬁí“, takÏe v útlém vûku 46 let jsem se znovu vdala za tehdy velice ‰aramantního pana
Damse (to se vÛbec nedivím, protoÏe „Holanìan“ /tak se panu Damsovi mezi PﬁezleÈáky, kteﬁí ho, na rozdíl od jin˘ch ‚náplav‘
vzali mezi sebe takﬁka hned; a kdo ho zná, ví,
o ãem mluvím
/ je sympaÈák kaÏd˘m coulem i dnes). V roce 1984 jsme se tedy vzali
a za rok nato jsem odjela za manÏelem do
Holandska. Kromû toho, Ïe jsem se tam podrobnû seznámila s v˘robou quiltÛ, byl tamní
Ïivot Ïen v mém vûku tro‰ku nudn˘; najednou jsem z pozice vedoucí pracovnice mûla
zÛstat doma?“ (to chápu, protoÏe to se s dosavadním aktivním Ïivotem paní Damsové
opravdu nesluãuje).
● Znám Vás jen pﬁes deset let a ani za
tu relativnû krátkou dobu si Vás neumím
pﬁedstavit jako „Ïenu v domácnosti“ a nejlépe na holandském venkovû.
TakÏe?

„Byla
jsem
zvyklá vÏdycky pracovat,
ale nebyla jsem uÏ nejmlad‰í
a tûÏko jsem tam hledala práci v oboru. Tak
jsem se vrhla na zdokonalení mé holand‰tiny
(tedy správn˘ název tohoto hrdelního jazyka je
nizozem‰tina)a zaãala jsem pracovat pro Tlumoãnické a pﬁekladatelské centrum v Utrechtu.
V rámci m˘ch tlumoãnick˘ch aktivit jsem ãasto nav‰tûvovala azylové tábory. No tábory…
opût smích. Obãas jsem tlumoãila i pro policii
a ministerstvo zdravotnictví, a to nûkdy byla
fakt legrace. Zvlá‰È z mého pohledu, protoÏe
jsem ãasto vÛbec netu‰ila, komu mám tﬁeba po
telefonu tlumoãit ãi do jak˘ch zaﬁízení se pracovník ministerstva chystá dûlat osvûtu.“

Tentokrát se paní Damsová rozesmála tak,
aÏ jí tekly slzy z oãí a já poﬁád nevím proã.
● Umírám zvûdavostí.
„Ten pﬁeklad pro osvûtu ministerstva byl
opravdu za v‰echny peníze. Se‰la jsem se
v Amsterdamu s jejich pracovníkem v obleku
a diplomatick˘m kufﬁíkem. JenÏe ten kufﬁík
ukr˘val neuvûﬁitelné mnoÏství jak prostﬁedkÛ
pro bezpeãn˘ sex, tak rÛzné erotické pomÛc-

zemi, takÏe volba byla úplnû jednoduchá.
Jen já chtûla do Prahy, manÏel na venkov,
takÏe Pﬁezletice byly úplnû bájeãn˘ kompromis. V lednu 1993 jsme koupili pozemek, v únoru byla základová deska a v kvûtnu jsme se stûhovali
● A jsme zpátky doma, v Pﬁezleticích.
Ale je tu krásnû, Ïe? (oblíbená vûta ze Samoty u lesa)

H. Damsová – dolní řada, druhá zprava

ky, se kter˘mi se mohli ti,
pro které byla osvûta urãena, setkat. ·la jsem totiÏ
tlumoãit do veﬁejného domu pro homosexuály;
nakonec se z toho po
skonãení
‚oficiální
pﬁedná‰ky‘ vyklubalo
docela milé posezení,
i kdyÏ mi z tûch klukÛ bûhal tro‰ku
mráz po zádech.
A jakou mûli radost, Ïe jsem jim
pﬁeloÏila tamní domácí ﬁád,
kter˘ napﬁíklad trestal prohﬁe‰ky tím,
Ïe se museli za trest koukat v televizi na…
prostû na film s tématikou jejich zamûstnání.“
● Teì uÏ zb˘vá jen tlumoãení pro milovníky „trávy“, kdyÏ jsme v tom Amsterdamu.
„Tak to ne. I kdyÏ je pravda, Ïe jsem tlumoãila spí‰ pro lidi, co mûli blíÏ spí‰e na tu
druhou stranu zákona. Bylo tﬁeba velmi
zvlá‰tní, kdyÏ pﬁijel Ïádat o azyl z politick˘ch
dÛvodÛ skuteãn˘ „cikánsk˘ baron“ – v Praze
si vzal taxíka a vyrazil do Holandska. Já pﬁekládala jeho slova a svÛj názor jsem si musela nechat jen pro sebe. Azyl získal a tak najal pro zbytek rodiny autobus, aby za ním
mohli z Prahy pﬁijet. Nicménû to byla zajímavá zku‰enost.
V r. 1992 dostal manÏel exkluzivní nabídku na zastupování své spoleãnosti v celé
v˘chodní Evropû. Podmínkou bylo, Ïe si
musí vybrat bydlení v nûjaké „v˘chodní“

7

„Je. UÏ se moc tû‰ím na jaro, na práci na
zahrádce i posezení na terase, tﬁeba u vína
s rozpracovan˘m quiltem na kolenou. Obãas
si odskoãím na bridÏ.“
● Á propos, bridÏ. Já se málem zapomnûla zeptat na Va‰e dal‰í hobby.
„Zaãít hrát, respektive nauãit se bridÏ,
jsem se rozhodla tûsnû pﬁed m˘m odchodem do dÛchodu. (Do roku 1996 jsem zde
v Praze pracovala pro dánskou firmu Christian Hansen, dováÏející mlékárenské kultury). Tak trochu jsem se bála, Ïe se budu nudit. (tak to vzhledem k v˘‰e uvedenému rozhovoru opravdu chápu) Zakoupila jsem
nejprve pﬁíslu‰nou literaturu, pak se pﬁihlásila do kursu a nakonec jsem se stala ãlenkou âeského bridÏového svazu. No a jako
druhá „akãní“ a pro mne nejradostnûj‰í vûc
byla, Ïe jsem si hned první den dÛchodu jela pro ‰tûnû dalmatina, pro na‰i Meisje, coÏ
je holandsky holãiãka. A hned bylo cel˘
den co dûlat – procházky, patchwork, bridge, náv‰tûva Holandska vãetnû svatby manÏelova syna, kde byl jako host i jeden ãlen
královské rodiny.“
● Dûkuji za malou exkurzi do Va‰eho skuteãnû zajímavého Ïivota a uÏ nebudu zdrÏovat, aÈ stihnete dne‰ní bridÏ,
Lady Dams.
Ha! Vidíte? A je to tady zase, konãíme na‰e „Naslovíãkaﬁení“ u královské rodiny, jenom ne tentokrát pohádkové, ale skuteãnû
vládnoucí. To jsou vûci v Pﬁezleticích. Lâ

– – – – – – HISTORICKÉ
Inundaãní most
ve Staré Boleslavi
Polabská níÏina díky
své poloze vÏdy musela poãítat s tím, Ïe se
jí nevyhnou pravidelnû záplavy. Vzhledem
k tomu, Ïe zaplavené
cesty pak nemohu
pochopitelnû slouÏit
svému úãelu, bylo potﬁeba najít vhodné ﬁe‰ení. Tím se ukázaly
b˘t stavby tzv. inundaãních mostÛ, které
slouÏily jako preventivní ochrana pﬁed povodní (místo, kam se
pﬁi povodni dostává
voda, a mÛÏe se jednat tﬁeba i o proláklinu blízko ﬁeky, se naz˘vá inundaãní pásmo). Mosty se moÏná
jeví za sucha jako
tro‰ku zbyteãné nebo pﬁíli‰ vysoké, ale
v momentû povodní
zÛstane cesta nad
vzedmutou hladinou.
Bûhem rekonstrukce soustavy
mostÛ mezi Brand˘sem a St.Boleslaví bylo objeveno torzo nûkolika
obloukÛ jednoho takového mostu,
jehoÏ stavitelem byl v letech 1568
– 72 Matteo Borgorelli. Tento pÛvodem ·v˘car byl pﬁedstavitelem
renesanãního stylu a podílel se v˘znamnû na pﬁestavbû brand˘ského zámku a zámku v Pﬁerovû nad
Labem. NejdÛleÏitûj‰í jeho stavbou v âechách ale zÛstává 24 obloukov˘ most z kvádrového pískovcového zdiva, jenÏ ve své dobû
patﬁil k nejvût‰ím mostním dílÛm
v âechách a v dne‰ní dobû se ﬁadí
k nejstar‰ím silniãním mostním
stavbám u nás.

âásti staré mostní konstrukce
nyní ãekají na dal‰í úpravu a památkáﬁi navrhli jejich zaﬁazení
mezi kulturní památky. Souãasnû s pokraãováním na pÛvodnû
plánovan˘ch stavbách mostÛ zde
spoleãnost
ARCHEOCENTRUM provádí archeologick˘
prÛzkum celé oblasti. A jak je
zveﬁejnûno na stránkách Archeologického institutu âAV, moÏné nálezy v oblasti rekonstruovan˘ch mostÛ nebudou nijak
bezv˘znamné:

ti pﬁemyslovského sídla. V místû
novû plánovaného stﬁedního pilíﬁe pﬁímo v prostoru pozÛstatkÛ
jednoho z labsk˘ch meandrÛ –
tzv. TÛní je moÏné oãekávat dal‰í relikty star‰ích mostních konstrukcí. Kromû dokumentace
pozÛstatkÛ mostních konstrukcí
se archeologové budou vûnovat
komplexnímu v˘zkumu pﬁírodního prostﬁedí v místech dnes
ãasto zaplavovan˘ch, ale osídlen˘ch jiÏ pﬁed tisíciletím. Pokud
jde o archeologické nálezy, nelze
vylouãit i dal‰í moÏná pﬁekvapení – v poloze Hluchov, v níÏ souãasná stavba probíhá, byl poãátkem 20. století objeven jeden
z nejvût‰ích pokladÛ mincí v tomto pﬁípadû stﬁíbrn˘ch denárÛ z 10. stol. Lze jen litovat, Ïe

DR(O)BEČKY – – – – – –
Veselé Velikonoce

A Ïe b˘vají zpravidla
veselé, Ïe? I kdyÏ
dneska je to z pohledu
plnolet˘ch
koledníkÛ
spí‰e o dopoledním koledování a následném
poledním „koledování
si“ (Ïenatí ãi jinak zadaní jistû vûdí o ãem
mluvím
); tedy alespoÀ na vsích.

„Spoleãnost ARCHEOCENTRUM Institut pro archeologii
a památkovou péãi stﬁedních
âech o.p.s, provádûjící záchrann˘ v˘zkum v plo‰e dotãené stavbou nového mostu, rovnûÏ ovûﬁila existenci ranû stﬁedovûkého
osídlení v bezprostﬁední blízkos-
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investor v dobû pﬁípravy projektu podcenil archeologick˘ potenciál lokality. Archeologové tak
nyní musí úkoly, které na nû záchrann˘ v˘zkum historicky v˘znamného místa pﬁi pﬁechodu
Labe klade, ﬁe‰it tak ﬁíkajíc ‚za
pochodu‘.“

Poetické vzpomínání paní Adamcové v kníÏce „Pﬁezletice od star˘ch
ãasÛ“ se v dne‰ní dobû velmi rozchází s realitou jarních velikonoãních
svátkÛ. Pár dûtí sice obejde sousední
domy, moÏná zazpívají Hody hody,
doprovody, za coÏ si vyslouÏí nûjakou ãokoládu, ale dovedete si pﬁedstavit dne‰ní „náctileté“ chlapce, jak
chodí po vsi a ﬁehtají? Maximálnû
pﬁi smíchu.
¤ehtání od pondûlka do Bílé Soboty se pﬁesto v Pﬁezleticích zachovalo
aÏ do poloviny 60.let. a jak vzpomínají na velikonoãní hodování tehdej‰í
kluci, Jirka Mal˘ s Bédou DoleÏalem?
„Od pondûlka jsme skuteãnû poctivû dennû chodili ﬁehtat; ráno jsme
pro‰li s ﬁehtaãkami obec a pak hurá
do ‰koly. Veãer zase. Zmûna byla aÏ

na Bílou Sobotu, kdy jsme se ráno se‰li u kﬁíÏku na Kocandû, tam se pomodlili a vyrazili do vsi na koledu.
A dostávali jsme ledacos, od vajíãek
(vût‰inou jen bíl˘ch a nevaﬁen˘ch)
a sladkostí tﬁeba aÏ po peníze a sem
tam i nûjak˘ alkohol. V‰echny tyhle
dobroty jsme si uloÏili na pozdûji
a kolem poledne jsme se se‰li pod nynûj‰í Zahradní ulicí, pod zahrady,
kde tenkrát nestály Ïádné domy
a louka se rozprostírala aÏ k lesu. Bíle obleãen˘ Jidá‰ pak vyrazil do lesa
a my ostatní, ‚páni‘ a kluci, vyrazili
Jidá‰e chytat. Kdo ho totiÏ chytil, ten
dostal více vykoledované odmûny.
Úplnû nejlep‰ím Jidá‰em byl Venca
Hladík, kter˘ vÛbec neholdoval zdravému zpÛsobu Ïivota, pﬁesto nám dalo neuvûﬁitelnou práci ho chytit, neustále nám v lese utíkal a kliãkoval
mezi stromy. KdyÏ jsme Jidá‰e svázali a dovedli zpût do vsi, zaãalo to
správné hodování. Snûdli jsme v‰echno, ‚páni‘ v‰echno i vypili… a pak uÏ
jsme se jen odkulili do postelí.“

A jak se urãilo,
kdo byl »pán«?
„Tak o to se svádûla velká bitva.
Pána mohl dûlat jen ten, kdo dokonãil devítku a kdo se koledování
pravidelnû rok co rok úãastnil na
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niÏ‰ích pozicích. Nejhor‰í bylo, Ïe
kdyÏ koneãnû pﬁi‰la ﬁada na mû
(Jirka), tak to místní soudruzi zakázali; pr˘ je sobotní koledování Ïebrání, coÏ se nesluãuje s duchem socialismu… prostû bla
bla bla. A v roce 64
tady tradice Velikonoc s honûním Jidá‰e skonãila. Po revoluci uÏ ji nikdo neobnovil.“
A Zdenûk Dufek
k tomu dodává:
„Celé
ﬁehtání
a následné sobotní
koledování, to byla
mezi námi kluky
velmi pﬁísnû hlídaná
vûc, byla zde jasnû
daná hierarchie toho, kdo mohl b˘t
‚pán‘, kdo obyãejn˘
kmán a kdo Jidá‰.
I ﬁehtat se chodilo v jasnû daném
poﬁadí – první ‰el ‚pán‘, v druhé
ﬁadû budoucí ‚pán‘ a pak v‰ichni
ostatní. Taky bylo jasné, Ïe napﬁesrok se ‚pán‘ stane Jidá‰em.
Pﬁed Velikonocemi jsme si pﬁinesli ze Ctûnického háje ãerven˘
písek, kter˘m se u kapliãky vysypávaly na zemi tﬁi kﬁíÏe, u kter˘ch
jsme se pak na Bílou Sobotu pomodlili. Vzpomínám si, Ïe jsme ráno, kdyÏ jeli PﬁezleÈáci ranním autobusem v 5,15 do práce, schválnû
chodili podél silnice, aby v‰ichni
pûknû vidûli, jak ﬁehtáme. K tomu
jsme zpívali:
»Îidi nevûrní jako psi ãerní
kopali jámu JeÏí‰i pánu,
aby ho jali, ukﬁiÏovali,
na Velk˘ Pátek do hrobu dali,
na Bílou Sobotu z hrobu vyndali.«
Rachot to byl poﬁádnej a úplnû
nejlep‰í ﬁehtání a rámus dûlal ‚kocour‘, coÏ byla skoro pÛlmetrová
ﬁehtaãka.“
No jo, zákaz byl zákaz a krásná
tradice ﬁehtání zÛstala jen ve
vzpomínkách tehdej‰ích klukÛ.
Bûhem let zmizeli koledníci postupnû na vojnû, po vojnû zaloÏili
rodiny a chodili na koledu uÏ jen
se sv˘mi dûtmi a po nejbliÏ‰ím
okolí a pﬁíbuzn˘ch.
Lâ

Kultura a my...

— — — SPORTOVNÍ NOVINY — — —
■ Sportovní stﬁelba

é
v
o
l
a
v
e
n
r
a
K

Pomalu se blíÏí vrchol zimní „vzduchovkové“ sezóny, coÏ je mistrovství âR mládeÏe od 14 let, které se uskuteãní v nedûli
20.3.11 na stﬁelnici v Plzni. DruÏstvo sportovních stﬁelcÛ z Pﬁezletic svou pﬁípravu
smûﬁuje k tomuto prestiÏnímu závodu a nenechává nic náhodû – první bﬁeznov˘ víkend
uspoﬁádali soustﬁedûní právû v Plzni, v místû budoucích lít˘ch bojÛ o mistrovské tituly.
Bez ‰ance nejsou ani dva zástupci na‰eho oddílu, Krist˘na Slavatová a Adam Cipro, kteﬁí se sv˘mi v˘sledky jak v Pﬁezletické lize dorostu, tak pﬁedev‰ím na mezinárodních závodech Grand Prix Jablonec
n.N., ﬁadí jednoznaãnû mezi adepty na ãelní umístûní, moÏná by mohl cinknout i nûjak˘ ten kov. AlespoÀ tak na mne pÛsobil
lehk˘ potuteln˘ úsmûv trenéra pana Jiﬁího
Nováka: „Natrénováno mají, v˘sledky by
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vyschlé hrdlo po zpívání lidov˘ch písniãek
nebo dlouhé jízdû ma‰inkou, která „vezla
samí veselí“. OsvûÏit se v‰ak potﬁebovali
i dospûlí, kter˘m v pﬁeplnûném sále stál pot
doslova na ãele. A tak byli tatínkové vysíláni do horní hospody, odkud se vraceli
s pln˘mi PET lahvemi zlatavého moku.
Po nezbytném naãerpání sil se pak nejen
dûti zapojovaly do nejrÛznûj‰ích soutûÏí;
i na tatínky a maminky ãekalo urputné klání – tatínci soutûÏili o nejrychlej‰ího jedlí-

ka preclíku a maminky se zavázan˘ma oãima mûly uhodnout, jakou dobrotu jedí.
Mohutné dûtské povzbuzování bylo sly‰et
otevﬁen˘mi okny skoro na celé Pﬁezletice.
Je jen velké ‰koda, Ïe nemáme poﬁádn˘
spoleãensk˘ sál, kam by se ve‰li dal‰í a dal‰í malí PﬁezleÈáci. Chybí vlastnû i poﬁádné
pódium, na kterém by se mohli vystﬁídat
jednotliví soutûÏící a v‰ichni pﬁíbuzní by
jim mohli fandit pohodlnû od sv˘ch stolÛ.
KdeÏe je pÛvodnímu sálu konec…
Lâ

Divadelní zájezd Na Fidlovaãku
V sobotu 12.bﬁezna se uskuteãnil
dal‰í divadelní odpolední v˘let do Prahy. Tentokrát jeli malí i velcí, prostû
v‰ichni, kteﬁí mají rádi tak trochu pohádkové pﬁíbûhy. Rodiãe a prarodiãe
se tû‰ili na známé písniãky Voskovce
a Wericha z pohádkového muzikálu
Divotvorn˘ hrnec a dûti tﬁeba zase na
vodníka âochtana a jiné pohádkové

■ Hanspaulská liga
Poslední bﬁeznov˘ t˘den se rozbûhne sezóna JARO 2011, a to jak v Hanspaulské lize, tak i v lize veteránské. Zimní pﬁestávka
byla jistû dostateãnû dlouhá na to, aby pﬁezletiãtí borci nasbírali dostatek fyzick˘ch

Aktuálnû - Zlaté cinkání

Únor a karneval jdou spolu ruku
v ruce podobnû jako tﬁeba
Bob a Bobek, dvû veãerníãkové postaviãky, ale zároveÀ dva
muzikanti, kteﬁí uÏ po mnoho let hrají na‰im dûtem
do tance na jejich ma‰karním „bále“.
Leto‰ní rok byl co se úãasti t˘ãe úplnû
neuvûﬁiteln˘; skoro hned po zaãátku karnevalu uÏ ná‰ pidi spoleãensk˘ sál doslova
praskal ve ‰vech – princezny a princové se
sv˘mi druÏinami, piráti a jejich lodní posádky, zvíﬁátka a jejich „páníãkové“ nebo
víly se sv˘mi kouzeln˘mi pomocníky zaplnili sál do posledního místeãka.
Dûti si své ma‰karní odpoledne uÏívaly
pln˘mi dou‰ky – limonáda i dÏusy tekly
skoro proudem, kdyÏ bylo potﬁeba svlaÏit

mohly b˘t více neÏ dobré, ale to víte, je to
pﬁeci jenom mistrovství. A oni to ve sv˘ch
hlavách mají …“
Budeme drÏet palce, aby v‰ichni zástupci oddílu SSK Pﬁezletice dosáhli co nejlep‰ích úspûchÛ a Krist˘na s Adamem pﬁinejmen‰ím zopakovali v˘sledky z Jablonce,
kdy nástﬁelem 391 bod zvítûzila Krist˘na
v kategorii Îeny, juniorky a v celkovém
poﬁadí byla na 2. místû pouhé 2 body za vítûzkou a Adam se 390 body se umístil v kategorii MuÏi, junioﬁi na 2. místû a celkovû
na nûj zbyla „bramborová“ medaile.

postavy. JenÏe kdo se moc tû‰í, mÛÏe
b˘t zklamán. Po pﬁíjezdu do divadla
Na Fidlovaãce v‰echny pﬁítomné
u vchodu vítal a zároveÀ se velmi
omlouval za zmûnu programu ﬁeditel
divadla Tomá‰ Töppfer – z dÛvodu
onemocnûní hlavních protagonistÛ musí b˘t pﬁedstavení Divotvorného hrnce
zru‰eno a nahradil ho také muzikálov˘
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titul Song pro dva s Lumírem Ol‰ovsk˘m a Sandrou Pogodovou ve dvou
hlavních a v podstatû jedin˘ch pûveck˘ch rolích.
Na tváﬁích mnoha divákÛ se zraãilo
vût‰í ãi men‰í zklamání nad neplánovanou zmûnou, pﬁesto dobﬁe zvolen˘ náhradní titul byl pﬁíjemn˘m zpestﬁením
bﬁeznového odpoledne.

■ Stolní tenis

V nedûli 20. 3. udûlaly Pﬁezletice opût poﬁádnou „díru do svûta“ – soutûÏ star‰ích dorostencÛ ve stﬁelbû ze vzduchové pu‰ky 40 ran na 10
m vyhrál s nástﬁelem 385 bodÛ Adam Cipro, kter˘ po loÀském relativním nezdaru si letos dokázal udrÏet skoro 100% koncentraci na velk˘
závod a zachoval si dokonale soustﬁedûnou hlavu; titul mistra âR mu
tak patﬁí právem.
Jan Ry‰av˘ obsadil 10. místo s 368 body. Oba dva pak spolu s Jakubem Demjanem z brand˘ského klubu vyhráli soutûÏ druÏstev (Stﬁedoãeské KS A) a Adam si tak odná‰í mistrovsk˘ titul hned ve dvou kategoriích, pﬁiãemÏ v soutûÏi jednotlivcÛ suverénnû pﬁestﬁílel i borce z vyhlá‰en˘ch armádních klubÛ.
Na Krist˘nku Slavatovou bohuÏel v soutûÏi juniorek zbyla tolik neoblíbená „bramborová“ medaile. Pﬁesto se dokázala doslova prát o lep‰í umístûní, protoÏe do finálov˘ch 10 ran postupovala aÏ ze 6.místa, coÏ
ji v souãtu bodÛ ze základní finálové ãásti pﬁipravilo o cenn˘ kov. Pﬁi
finále se totiÏ pohybovala na skvûlém bronzovém stupínku, kter˘ jí nakonec utekl o pouhé 3 desetinky. DÛleÏité je, Ïe sv˘m ãtvrt˘m místem
potvrdila své stálé místo v ‰ir‰í juniorské reprezentaci âR.
V‰em pﬁezletick˘m stﬁelcÛ a jejich trenérÛm, rodiãÛm a vÛbec celému zázemí patﬁí velk˘ dík za skvûlou reprezentaci na‰í obce.

■ CO JE NOVÉHO NA
Informace, informace a informace.
V leto‰ním roce zatím probûhla jen jediná kulturní akce v místním spoleãenském sále – dûtsk˘ karneval, jehoÏ fotogalerii si mohli zejména rodiãe a prarodiãe prohlídnout. Jinak jsou v Aktualitách jen samá oznámení o probíhajících
stavebních ﬁízeních apod.
Anketní otázka pro toto období byla

Zde je naopak sezóna v plném proudu,
spí‰e se ch˘lí základní ãást ke svému závûru. Pﬁezletick˘ t˘m B si v 1.tﬁídû Okresního pﬁeboru stále udrÏuje pozici ve stﬁedu tabulky a z v˘sledkÛ je vidût, Ïe hráãi dokáÏí jednoznaãnû vyhrát i nad soupeﬁi z míst
v tabulce daleko v˘‰ – viz 17.kolo a v˘hra
nad tﬁetími Mnichovicemi 12:6.
Druhou tﬁídu hrající Pﬁezletice C jsou po
17.kole na 4.místû s 36 body za 8 v˘her,
6 poráÏek a 3 remízy.
V prosinci se t˘m Pﬁezletice D pohyboval ve 3.tﬁídû na místû tﬁetím. Po 19.kole
klesl na místo ãtvrté a za 12 vítûzství,
6 proher a 1 remízu získal 44 bodÛ.
V krajské soutûÏi 2.tﬁídy skupiny B jsou
bohuÏel Pﬁezletice A po 20.kole na posledním místû. Se sv˘mi dosaÏen˘mi 6 body
a se ztrátou 7 bodÛ na t˘m o pﬁíãku v˘‰ budou muset hráãi pravdûpodobnû absolvovat
baráÏ o udrÏení se v krajské soutûÏi. Budeme drÏet palce.
Lâ

www.prezletice.cz

zvolena v souvislosti se zimní, relativnû
nudnou sezónou a ptali jsme se, zda na‰im obãanÛm vyhovuje mnoÏství spoleãensk˘ch akcí nebo by jich chtûli víc ãi
míÀ, pro mladé i star‰í… Asi je akcí
tak akorát a o kulturní dûní se respondenti moc nezajímají, protoÏe na tuto
otázku odpovûdûlo POUH¯CH 13
osob. Vût‰inou se anket úãastní lehce
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sil a mohli úspû‰nû vkroãit do pracnû vybojované soutûÏe o ãíslo vy‰‰í.
A jak to vidí „‰éf“ mlad˘ch Luká‰ Kubelka? „UÏ se nemÛÏeme doãkat aÏ pro nás
zaãne 2.4. sezóna. A s ãím do ní jdeme?
Chceme vyhrávat, bavit se fotbalem, cíle
jsou opût nejvy‰‰í, a to hrát minimálnû
o postup. Zimní pﬁípravu jsme letos zvolili
netradiãní – domluvili jsme si jednou t˘dnû
halu v brand˘ském Sportcentru, kde jsme
se snaÏili udrÏet v zápasovém rytmu. Pﬁíprava trvala dva mûsíce a zapojil se do ní
i t˘m veteránÛ. Bûhem zimního ‚volna‘ se
nám podaﬁilo pro JARO získat kvalitního
brankáﬁe a také se dolaìují detaily pﬁestupu
dvou hráãÛ do pole.“ TakÏe za na‰i redakci: soupeﬁi, tﬁeste se!
A jak to vidí Tomá‰ ¤íha za veterány?
„Samozﬁejmû jsme mûli zimní pﬁípravu, jak
jinak … Radost ze hry je na‰í prioritou a samozﬁejmû jsme na‰im ‚mlad˘m‘ opût k dispozici, budou-li potﬁebovat zase posily. Tﬁeba alespoÀ na to, aby si hráãi mohli chvíli
vydechnout na laviãce (smích). Vûkem se
totiÏ blíÏíme spí‰e superveteránÛm.“

pﬁes 100 lidí; budeme muset vymyslet
nûjakou zajímavûj‰í otázku.
Chtûli bychom zde zároveÀ pﬁipomenout, Ïe zde funguje i nadále ná‰ Obecní
bazar, kde obãané Pﬁezletic mohu nabízet (nikoliv ke komerãním úãelÛm) vûci
k prodeji jak ze své domácnosti, tak i ze
stavby ãi zahrady; vãetnû darování za
odvoz.
Lâ

Zeptali jsme se za vás...
Oprava mostÛ
mezi Brand˘sem
a Starou Boleslaví
Soumûstí Brand˘s nad Labem- Stará
Boleslav se py‰ní nejdel‰ím názvem mûsta v âeské republice. BohuÏel se v souãasnosti „py‰ní“ i jednou z nejdel‰ích rekonstrukcí soustavy mostÛ pﬁes Labe
a jeho ramena, která minimálnû rok a pÛl
je‰tû neskonãí.
„Tak to je fakt super“ ﬁekne si mnoh˘
z nás a smutnû pÛjde doãepovat nádrÏ svého auta a nebo si vezme dostateãnû dlouhé
volno z práce, aby na úﬁady ve Staré Boleslavi dojel vãas v úﬁední dobû. Ono se to
nezdá, ale jízda objíÏìkou po dálnici ãítá 2
x 7,7 km, coÏ je skoro stejná vzdálenost
jako z Pﬁezletic do Brand˘sa, a to nemluvû o tom, stane-li se na této frekventované
silnici pro motorová vozidla nehoda.
Obrátila jsem se proto na místa nejpovolanûj‰í (Kraj, MûÚ Bradn˘s a JHP-mosty) s Ïádostí o nejnovûj‰í informace:

Kdy se doãkáme dokonãení
rekonstrukce v‰ech mostÛ?
Ing. BEJBLÍKOVÁ (KÚ): „V souãasnosti je opraveno 5 ze 7 mostÛ. ZdrÏení
s opravou nastalo u mostu 016, tzv. inundaãního, a mostu 013 pﬁes hlavní tok ﬁeky, kde Ministerstvo kultury obdrÏelo Ïádost místních obãanÛ o zachování mostu
jako kulturní památky. V‰e se podaﬁilo
vyﬁe‰it a práce mohou pokraãovat; v souãasnosti je postavena provizorní lávka pro
pû‰í a zaãne se rozebírat mostní konstrukce. Termín dokonãení opravy tohoto mostu je srpen 2012.“
Bûhem rekonstrukce mostu pﬁes „tÛÀ“
se podaﬁilo pracovníkÛm stavební firmy
odkr˘t torzo mostu pÛvodního, postaveného v 16.století jako tzv. most inundanã-

ní – více viz Historické dr(o)beãky. Bude
nutno pozÛstatky starého mostu o‰etﬁit
a zakonzervovat, coÏ samozﬁejmû poÏaduje opût ãas.
Ing. NOVOTN¯ (KÚ): „Odbornou
firmou byl zpracován posudek na sanaci
historického torza. Na základû tohoto posudku se zpracovává poloÏkov˘ rozpoãet
a projektová dokumentace na samotnou
sanaci torza (dokonãení cca 14 dní).
Ve‰keré v˘‰e uvedené podklady budou
pﬁedloÏeny Národnímu památkovému
ústavu k posouzení a vyjádﬁení. Pokud
bude stanovisko NKÚ bez pﬁipomínek,
mÛÏe probûhnout v˘bûr na zhotovitele
sanaãních prací.“
Ing. BALEJ (jhp-mosty): „Most 013
pﬁes hlavní tok Labe má nejzaz‰í termín
dokonãení 08/2012 a práce na posledním
mostû 016 zaãnou hned, jak bude dokonãeno zakonzervování torza pÛvodního mostu a práce by mûly trvat 3-4 mûsíce.“
Tento termín potvrdila i ing. Bejblíková.
Suma sumárum máme pﬁed sebou je‰tû
minimálnû rok a pÛl vyhlídkové trasy smûr
Stará Boleslav.

To nejsou silnice!
To je samá díra!
Taky jste si v‰imli? Ne prosím, neházejte po mnû nic, to já jen parafrázuji pﬁístup
silniãáﬁÛ ke katastrofálnímu stavu jejich
majetku. Oprava silnic, respektive v˘tlukÛ,
je kaÏdoroãní boj o to, kdy koneãnû pﬁijdou na ﬁadu Pﬁezletice a dostaví se sem
parta ze SUS Mnichovo Hradi‰tû, která
pomocí teplé obalované Ïiviãné smûsi „zaplácne“ díry na prÛtahov˘ch komunikacích Pﬁezleticemi (opût jsme psali na kraj
a pﬁipomnûli slib na‰eho hejtmana na rekonstrukci tûchto silnic; zatím bez odpovûdi – pro zmûnu). Nejdﬁív nejsou peníze,
pak nepracují obalovny, pak pr‰í a nebo je

velké horko… Telefony smûrem na cestmistra jen drnãí. Ale loni se silnice opravovaly v dubnu, takÏe poslední slib, Ïe
snad pﬁí‰tí t˘den (14.-20.3.) bychom se
moÏná svezli s Brázdimí, „kde jsou, paní
místostarostko, v˘tluky daleko hor‰í“.
TSK Praha, do jejichÏ správy patﬁí tragická ulice Klenovská ve Vinoﬁi a hlavnû
druhá ãást silnice ke stodolám smûr âakovice, pﬁislíbilo ústy ﬁeditele divize Sever
opravu v˘tlukÛ a zlomen˘ch krajnic také
v t˘dnu od 14.3.
Sliby jsou sliby, ale kdo skuteãnû jako
první opraví „své silnice“, to je bohuÏel
v rukou cestáﬁÛ.
Aktuálnû – vyhráli PraÏáci s opravou
Klenovské a koncem prvního jarního t˘dne se pﬁesunou na âakovickou. Tak se
snad SUSka z Mnichova Hradi‰tû koneãnû
pochlapí!

Obchod Na statku
V pondûlí 28.února do‰lo ke zmûnû otevírací doby, která byla ve v‰edních dnech
zkrácena (8,00 – 17,00) a o víkendu je zavﬁeno úplnû. Na základû podnûtu nûkter˘ch obãanÛ jsme poÏádali o vysvûtlení
nájemce obchodu:
„K této zmûnû jsem pﬁistoupil na základû prÛzkumu prodeje - velmi mal˘ poãet
zákazníkÛ pﬁed osmou hodinnou ranní , po
17.hodinû odpolední a hlavnû o víkendech,
kdy se prodávalo pouze ãerstvé peãivo,
a i to se obãas neprodalo“.
A jsme zase u mnoÏství lidí (podobnû
jako v pﬁípadû malého poãtu platících cestujících linkou 302, jeÏ je v úseku Pﬁezletice – Vinoﬁ pro ROPID spí‰e ztrátová,
a proto musí jezdit „vyhlídkovou trasou“
pﬁes Ctûnice do Kbel), kteﬁí pravidelnû
chodí nakupovat do místního obchodu.
I zde bohuÏel platí, Ïe ãím víc lidí, tím vût‰í obrat i sortiment zboÏí.
Lâ

KOMINICTVÍ FILA
Sportovní 159, 177 15 Tišice – Chrást, Telefon:

● Vymetání komínů
● Vybírání sazí

722 114 802

● Čištění kotlů a kamen
● Kontrola komínů

Veškeré práce jsou provedeny precizně a dle platné normy.
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DÒLEÎITÉ
UPOZORNùNÍ
PRO MÍSTNÍ

âARODùJKY

Blíží se čas našeho velkého
svátku, proto nezapomeňte, že
30.dubna v 18 hodin je slet na
Horní návsi. Za doprovodu alegorického vozu si prolétneme a protančíme naši obec ulicemi Ctěnická, Zahradní, Veleňská, Dolní náves a Cukrovarská a přistaneme
u hasičárny, kde bude čekat kapela, občerstvení a samozřejmě
všespalující oheň.
NEZAPOMEŇTE přijít do průvodu ukázat svou pravou tvář!

CVIâENÍ PRO ÎENY
kaÏdé pondûlí 19.30–20.30 h
v sále obecního úﬁadu

Jarní
kulturní akce
DUBEN
Sobota 9. 4.
V¯LET DO SVÍâKÁRNY
V ·ESTAJOVICÍCH
Stﬁeda 13. 4.
PODVEâERNÍ SETKÁNÍ SENIORÒ
Sobota 16. 4.
VELIKONOâNÍ ZDOBENÍ
Sobota 30. 4.
âARODùJNICE

Velká letní

SOUTùÎ
Komise životního prostředí
v Přezleticích vyhlašuje
4. roãník soutûÏe

O NEJROZKVETLEJ·Í
P¤EZLETICKÉ OKNO

KVĚTEN
Sobota 7. 5.
VÍTÁNÍ OBâÁNKÒ
Sobota 28. 5.
DùTSK¯ DEN
(v pﬁípadû ‰patného poãasí
pﬁesun na 4. 6.)

Obecní úﬁad Pﬁezletice
VeleÀská 48, 250 73 Pﬁezletice – tel.: 286 852 133

JEDNORÁZOVÉ SVOZY

a zároveÀ
3. roãník soutûÏe

O NEJROZKVETLEJ·Í
P¤EDZAHRÁDKU

kompostovatelného odpadu - tj. tráva, listí, plevel,
ostﬁihané kvûtiny, vãetnû vûtviãek do prÛmûru cca. 1 cm
do kontejnerÛ pﬁistaven˘ch v urãen˘ den a hodinu
na vybran˘ch stanovi‰tích:
1.
2.
3.
4.
5.

stanovi‰tû
stanovi‰tû
stanovi‰tû
stanovi‰tû
stanovi‰tû

ul. Vinoﬁská - ul. Pod hájem
ul. Cukrovarská - ul. V podskalí
ul. Ctûnická - ul. Topolová
Horní náves u zast. MHD
ul. Na váze - ul. Zahradní

ãas 8.00
ãas 9.00
ãas 10.00
ãas 11.00
ãas 12.00

-

8.30
9.30
10.30
11.30
12.30

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Na kaÏdém stanovi‰ti bude kontejner stát 30 minut,
bûhem kter˘ch bude k dispozici obsluha, která zajistí správné tﬁídûní
odpadu. Zb˘vající ãas je na vysypání a pﬁesun na dal‰í stanovi‰tû.

Termíny
svozu odpadu
SOBOTA
(vždy 2. a 4. v měsíci)

14.
11.
9.
13.
10.
8.

a
a
a
a
a
a

23.
28.
25.
23.
27.
24.
22.

DUBNA
KVùTNA
âERVNA
âERVENCE
SRPNA
ZÁ¤Í
¤ÍJNA

15

tentokrát na téma
„všechno kvete co kvítí má“
Vítûzové opût obdrÏí Pamûtní list,
pﬁípadnû âestné uznání a samozﬁejmû
finanãní pﬁíspûvek na kvûtinovou v˘zdobu na dal‰í rok ve v˘‰i 1 000 Kã.
Fotografie va‰ich oken, teras, balkónÛ a pﬁedzahrádek mÛÏete zasílat do
internetové soutûÏe na adresu zpravodaj@prezletice.cz

PŘEZLETICE V OBRAZECH
Pomalu začíná „zahrádkářská“ sezóna a s ní pro někoho věčná otázka Kam s ní? Většina ví, že do kontejneru a na kompost, a když se to náhodou už omylem
hodilo na louku, tak se to přece rozloží. Ale co je na
těch cihlách kompostovatelného? (do vydání nového
zpravodaje zde ještě přibyly čerstvě ořezané túje)

ském
de ve Středoče
iku! Zatímco jin nás se naopak
Máme to ale kl
u
tobusové spoje, n paralelně.
kraji se ruší au
je
bude jezdit 302
ď
te
posilují. Od

Cestující do Prahy si mohou zkrátit chvilku čekání studováním plánu ulic hlavního
města. I pan řidič 302 úpravu zastávky ocenil, jen by prý ještě uvítal na volné ploše
instalaci terče na šipky, že by tak
upustil trošku adrenalínku.

Byl ještě únor,
přesto někdo už
začal s jarním úklidem své zahrady.
Uklidil záchod po
svém miláčkovi,
no podle velikosti
spíš „milákovi“,
vždyť tady se to
přece ztratí, že?!
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Hurá, máme
zase další asfaltovou silnici!
I s obrubníky!
Zatáčka je jimi
pěkně vykroužená, což je pro
řidiče velkých nákladních aut
asi ten problém. Když někdo
neumí zatočit, nota bene tam
nemá podle značek ani co dělat, měl by jít rovnou odevzdat
svůj řidičský průkaz na nejbližší
oddělení městského úřadu…

…a pro tohohle
šikulu „mixu“
ze stavby
ve Vrbové ulici
to platí
dvojnásob.

Je to jako v pohádce – byla nebyla.
Než jsem značku
v trávě zasazenou
vyfotila, do rána ji
někdo ukrad. Snad
nám v dlažbě tentokrát vydrží déle.
Zatím stále je.

Dodatečně
všechno
nejlepší ke kulatinám! Dort
sice bez svíček, za to ze
samých psích
dobrot. A talíř? Kdo by se
zdržoval.

Také dlouho prázdná informační tabule
začala konečně sloužit svému účelu. Skvěle
zpracované informace o historii Přezletic
jistě zlákají k zastávce nejen cyklisty.

I to malé dítko ví, že „každý
den k svačině jedině Pramen
zdraví z… Radonic“. Sice se to
nerýmuje, zato báječně chutná.
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