– – Důležité upozornění – –

Nepoﬁádek v obci

Opravy čerpadel
tlakové kanalizace

Na Ïádost pracovníkÛ pﬁezletick˘ch technick˘ch sluÏeb dÛraznû
upozorÀujeme, Ïe tito pracovníci nejsou v Ïádném pﬁípadû povinni uklízet vá‰ nepoﬁádek, kter˘ odkládáte vedle kontejnerÛ!
Kontejnery na tﬁídûn˘ odpad jsou pravidelnû vyváÏeny a vûﬁte
tomu, Ïe staãí jen dÛkladnû plastov˘ ãi kartonov˘ odpad se‰lapat
a zmáãknout do kontejneru; vût‰inou pak není nutné dávat odpad
vedle kontejneru. V pﬁípadû kartonov˘ch krabic se to sice nûkdy
stát mÛÏe (zvlá‰tû na Vinoﬁské ulici, kam vhazují odpad i projíÏdûjící motoristé), ale SKUTEâNù NECHÁPEME, PROâ nûkdo
odloÏí v ulici Zahradní vedle barevn˘ch kontejnerÛ plnou dﬁevûnou lísku zavaﬁovacích sklenic (kontejner na bílé sklo byl prázdn˘!) nebo v ulici Ctûnické vedle oranÏového kontejneru velkou
krabici s papírem, plasty i jin˘m odpadem.
To jste nûkteﬁí opravdu tak líní, Ïe uÏ nedokáÏete odpad naházet do jednotliv˘ch kontejnerÛ?!
P.S. Zahradní kompostovateln˘ odpad nepatﬁí do barevn˘ch
kontejnerÛ na Vinoﬁské ulici! KaÏd˘ch 14 jezdí po obci velk˘ kontejner, kam mÛÏete v‰echny ostﬁíhané rostliny (nikoliv vûtve
a drobné jehliãnany) a posekanou trávu (ta také nepatﬁí do pﬁíkopu) zdarma vysypat. Termíny svozÛ jsou na nástûnkách, webov˘ch
stránkách obce a také v tomto ãísle zpravodaje.

V pﬁípadû poruchy ãerpadla tlakové kanalizace, které je jiÏ po záruce,
kontaktujte novû pﬁímo

Termíny svozů bioodpadu
Obecní úﬁad Pﬁezletice
VeleÀská 48, 250 73 Pﬁezletice
tel.: 286 852 133

JEDNORÁZOVÉ SVOZY
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. st.
2. st.
3. st.
4. st.
5. st.

ul. Vinoﬁská - ul. Pod hájem
8.00 - 8.30 hod.
ul. Cukrovarská - ul. V podskalí 9.00 - 9.30 hod.
ul. Ctûnická - ul. Topolová
10.00 - 10.30 hod.
Horní náves u zast. MHD
11.00 - 11.30 hod.
ul. Na váze - ul. Zahradní
12.00 - 12.30 hod.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Kontejner je POUZE na kompostovatelný odpad! Větve
nebudou obsluhou přijímány vůbec a větvičky do 1cm
v průměru jen rozstříhané na drobné části, aby byl
mohl být kontejner zcela zaplněn.

4.
1. 15.
13.
10.

a
a
a
a

pana Roberta Vignáta, mobil 737 676 432.
Po mnoha stíÏnostech na firmu AQ SPOL, zvlá‰tû na jejich neochotu provádût v co nejkrat‰í dobû opravy ãerpadel, jsme zaãali usilovnû hledat jin˘ autorizovan˘ servis pro domovní ãerpací stanice. Pan
Vignát je schopen zajistit servis do 24 hodin, pﬁípadnû ten sam˘ den
v odpoledních hodinách.
CENÍK SLUÎEB:
Typ dílů, oprav
MontáÏ, demontáÏ ãerpadla
Vyãi‰tûní drtiãe
V˘mûna: stator hydraulika
rotor hydraulika
osiãka rotor hydraulika
tûlesa hydraulika
kolena
sonda

cena
za práci

cena za
náhradní díl

150,–
400,–
400,–
600,–
600,–
400,–
400,–
400,–

–
–
460,–
420,–
430,–
1400,–
637,–
238,–

+
+
+
+
+
+

Ceny materiálu se mohou mûnit dle aktuální nabídky.
Náklady na dopravu nejsou zapoãteny. Zapoãítávají v sazbû 6Kã/km.
V pﬁípadû poruchy ãerpadel u bytov˘ch domÛ je dÛleÏité zajistit zároveÀ vyãerpání jímky. Zde uvádíme dva kontakty na vyváÏení jímek:
pan Drexler – 283 931 270, pan Winkelbauer – 605 771 813

!

Ve společných prostorách bytových domů
na Zlatém kopci došlo v posledních dnech

k drobným krádežím;
tedy zatím drobným. Zvyšte proto svou
pozornost, všímejte si více svého okolí
a v případě podezřelého chování neznámých
osob neváhejte kontaktovat Policii ČR.

Velká letní soutûÏ
Komise životního prostředí v Přezleticích vyhlašuje

6.roãník soutûÏe

o nejrozkvetlej‰í
pﬁezletické okno
a zároveÀ 5.roãník soutûÏe

Termíny svozu odpadu
SOBOTA - každých 14 dní!

o nejrozkvetlej‰í pﬁedzahrádku

18.
29.
27.
14.

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.

KVùTNA
âERVNA
âERVENCE
SRPNA

7. a 21. ZÁ¤Í
5. a 19. ¤ÍJNA
2. a 16. LISTOPADU

tentokrát na téma „pestrobarevné letniãky“

VAŠE DOTAZY, PŘIPOMÍNKY ČI POCHVALY PŘEDÁVEJTE,
PROSÍM AŤ UŽ V PÍSEMNÉ ČI ELEKTRONICKÉ PODOBĚ DO SCHRÁNKY OÚ!
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ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE

SLOVO STAROSTKY
VáÏení a milí
spoluobãané.
Zdravím vás po nûkolika
mûsících pﬁi ãtení dal‰ího,
jarního vydání pﬁezletického zpravodaje. Letos jsme si
na jaro museli poãkat tro‰ku déle, ale koneãnû pﬁi‰lo.
Pﬁineslo nám sice více práce na zahrádkách, ale jistû
nás to v‰echny tû‰í.
Zima byla del‰í a také
znamenala daleko vût‰í zátûÏ
pro na‰e technické sluÏby.
Moc bych tímto chtûla v‰em
na‰im zamûstnancÛm podûkovat, protoÏe ve‰ker˘ úklid
zvládají perfektnû. Tím mám na mysli
i zimní úklid snûhu, ale právû i jarní
úklid a v‰echny ostatní práce. TakÏe dámo a pánové, dûkuji.
Okolo vánoc zaãala koneãnû fungovat
autobusová zastávka v horní ãásti obce,
a tak se i obyvatelé této ãásti Pﬁezletic doãkali toho, Ïe nemusejí docházet aÏ na
Horní náves.
Samozﬁejmû nesmím zapomenout na
informace o ‰kolce. Po v‰ech peripetiích
a komplikacích se nám podaﬁilo u‰etﬁit
peníze, vypsat v˘bûrové ﬁízení na zhotovitele, vybrat stavební firmu a s tou i koneãnû pﬁipravit a podepsat smlouvu. Pevnû doufám, Ïe aÏ budete ãíst tyto ﬁádky,

budou jiÏ stavební práce v plném proudu.
Do souãasné ‰kolky
jsme zatím, v souladu
se zákonem, mohli oficiálnû zapsat pouze
dûti do jedné tﬁídy, která funguje v doãasnû
pronajat˘ch
prostorách ve Vinoﬁi. Jakmile bude zkolaudovaná
nová budova mateﬁské
‰koly zde v Pﬁezleticích, budeme teprve
moci zapsat i ty dûti,
jejich rodiãe jsme jiÏ
informovali. K tomu
by mûlo dojít na podzim tohoto roku.
Neustále nás v‰echny velice trápí
stra‰ideln˘ stav v‰ech hlavních komunikací (hlavní prÛtah obcí), jenÏ jsou ve
vlastnictví Stﬁedoãeského kraje. Koneãnû se nám podaﬁilo posunout jednání
o krok dále. V souãasné dobû zaãne Odbor dopravy Stﬁedoãeského kraje zpracovávat potﬁebnou dokumentaci. PÛjdeli v‰e dle plánu, mohlo by se podaﬁit
v nûkolika etapách zásadnû zrekonstruovat tyto hlavní silnice. Zatím dûláme
první krok. Je tﬁeba vypracovat projektovou dokumentaci, vyﬁídit majetkoprávní vztahy, zajistit stavební povolení
a poté, pravdûpodobnû po etapách, bude moci probûhnout samotná rekon-

strukce. Jde o práci na nûkolik let, nicménû i toto je dobrá zpráva.
Také se podaﬁilo posunout jednání
s âEZem o modernizaci elektrické sítû
v horní ãásti obce, podobnû, jako byla
pﬁed pár lety zrekonstruována tato síÈ
v centru obce. My bychom pﬁi této pﬁíleÏitosti opût zmodernizovali veﬁejné osvûtlení. Ale opût mluvíme o práci zhruba
v horizontu tﬁí let.
Zmínila jsem snad ty nejdÛleÏitûj‰í
a nejaktuálnûj‰í informace.
Na tomto místû bych je‰tû chtûla moc
podûkovat paní místostarostce Lídû âervínové. Je totiÏ mnoho takzvané „neviditelné práce“ - jednání se stavebním úﬁadem, ‰kolsk˘m odborem, dopravním podnikem a odborem dopravy, katastrálním
úﬁadem, provozovatelem vodovodu a kanalizace, svozovou firmou na odpady,
sousedními obcemi, a v neposlední ﬁadû
i ﬁe‰ení konkrétních problémÛ, se kter˘mi
obãané pﬁicházejí na úﬁad. V tûchto vûcech, ale i v jednání s developery a stavebními firmami, mi
je paní místostarostka opravdu
velikou oporou a pomocí.
Existuje plno dal‰ích vûcí,
které nás v‰echny spoleãnû trápí,
napﬁ. i stav místních komunikací, ale jistû pochopíte, Ïe v‰e musíme ﬁe‰it postupnû. Na závûr mi
dovolte popﬁát vám hezk˘ zbytek
jara a zaãátek léta.
Veronika Vrecionová

Obecní policie Koleã zasahuje
I v leto‰ním roce pokraãuje na‰e spolupráce s Obecní policií Koleã. Vût‰inou se zamûﬁuje na noãní kontrolu poﬁádku a zároveÀ nûkolikrát do mûsíce mûﬁí rychlost na
Vinoﬁské ulici; podle níÏe uvedené statistiky jsou pﬁestupky proti povolené rychlosti
na „denním poﬁádku“. To samé se t˘ká i vjezdÛ do míst, kde je prostû zákaz vjezdu.
Na základû va‰ich pﬁím˘ch podnûtÛ vÏdy Ïádáme policii o to, aby se zamûﬁila na
konkrétní problém – nyní je to kontrola dodrÏení zákazu zastavení na zákazové vodorovné Ïluté znaãce v ulici U Ctûnického potoka.

STATISTIKA ČINNOSTI OBECNÍ POLICIE KOLEČ
Pﬁestupek

listopad

prosinec

leden

únor

bﬁezen

Nedovolené stání vozidla
na pozem. komunikaci

0

0

0

0

2

Nedovolené vjezdy do míst,
kam je to zakázáno

17

4

8

11

0

Překročení povolené rychlosti

13

16

14

16

13

Přestupky proti
veřejnému pořádku

5

3

2

4

1

Kontrola osob

8

9

13

7

6

2

A opût jedna
ãarodûjnická soutûÏ
Tentokrát bude otázka
moÏná jednodu‰‰í, ale kdo ví?
Která je která?

DNE 6. 2. 2013
● ZO povûﬁilo starostku pﬁípravou v˘bûrového ﬁízení na v˘stavbu M· Pﬁezletice formou montované dﬁevostavby
● ZO schválilo navrÏené ãleny komise pro
v˘bûrové ﬁízení na M· Pﬁezletice
● ZO vzalo na vûdomí informaci o schválení zákona ã.501/2012 Sb., podle kterého
mají obce povinnost si zﬁídit úãet u âNB,
kam budou pﬁicházet poskytované daÀové pﬁíjmy, a povûﬁilo starostku uzavﬁením smlouvy
o vedení BÚ s âNB
● ZO souhlasilo s pﬁipojením obce do
Místní akãní skupiny (MAS) s názvem Nad
Prahou, dále souhlasilo s pﬁípravou integrované strategie území a povûﬁilo starostku uzavﬁením Rámcové partnerské smlouvy s obecnû prospû‰nou spoleãností MAS Nad Prahou
● ZO souhlasilo s návrhem rozpoãtového
opatﬁení ã. 3/2012 (jiné rozdûlení pﬁíjmÛ)
a s návrhem rozpoãtového opatﬁení ã. 4/2012
(vy‰‰í v˘nos z úrokÛ)
● ZO souhlasilo s navrÏen˘m pﬁíspûvkem
na knihovnické sluÏby pro Knihovnu Eduarda
Peti‰ky v Brand˘se n/L.
● ZO rozhodlo o zru‰ení zámûru prodeje
parc.ã. 1344/1 v k.ú.Vinoﬁ (ãást chodníku) z dÛvodu jejího pﬁevedení (darem) na Mûâ Vinoﬁ.
● ZO souhlasilo s poskytnutím finanãního
pﬁíspûvku na startovné pro fotbalová druÏstva
SK RSC Pﬁezletice a Pﬁezletice SG, hrající
Hanspaulkou ligu
● ZO souhlasilo s uzavﬁením dodatku ã.1
k Mandátní smlouvû s VRV a.s. (kontrola plnûní Koncesní smlouvy o provozování vodovodu a kanalizace v Pﬁezleticích na rok 2013)
a povûﬁilo starostku jeho podpisem
● ZO souhlasilo s v˘povûdí smlouvy
o spisové sluÏbû s MûÚ Brand˘s n/L (sluÏbu
si zaji‰Èujeme sami)
● ZO souhlasilo s podpisem Dodatku ã. 1
k Plánovací smlouvû developersk˘ projekt
Nohavice I (Na základû zmûny územního rozhodnutí na stavbu nikoliv ﬁadov˘ch, ale solitérních domÛ)
● ZO souhlasilo s uzavﬁením Dodatku ã. 6
s firmou Benuga ohlednû prodlouÏení platnosti smlouvy o spolupráci a povûﬁilo starostku jeho podpisem
● ZO souhlasilo s uzavﬁením Nájemní
smlouvy s M.S.Invest na pronájem pozemku
200/44 (prodlouÏení ulice V Podskalí) pro vybudování místní komunikace
● ZO souhlasilo s uzavﬁením kupní smlouvy s M.S.Invest na prodej pozemku
parc.ã.1337/82 v k.ú.Vinoﬁ (pro 3.etapu plánované v˘stavby RD) a povûﬁilo starostku jejím podpisem
● ZO souhlasilo s uzavﬁením Smlouvy
o spolupráci s Mûâ Vinoﬁ na vypracování
PD na úpravu vodních tokÛ (Ctûnick˘ potok, bezejmenná vodoteã na jiÏní stranû obce smûrem do Vinoﬁe)

● ZO vzalo na vûdomí zprávu o ãinnosti
Obecní policie Koleã
● ZO stanovilo pravidla pro uchovávání
nalezen˘ch vûcí pﬁedan˘ch na OÚ Pﬁezletice
RÒZNÉ
● ZO projednalo problematiku podomního
prodeje v obci a nedoporuãilo na toto téma
vypracovat obecnû závaznou vyhlá‰ku
● starostka informovala o dohodû s Odborem dopravy Stﬁedoãeského kraje o zahájení
prací na projektové dokumentaci rekonstrukce
prÛtahov˘ch komunikací v obci
● starostka informovala o jednání s âEZ
ohlednû pﬁípravy PD na rekonstrukci elektrického vedení v severní ãásti obce
● ZO vzalo na vûdomí informaci starostky
a místostarostky ohlednû jednání s firmou
ROPID o financování prodlouÏení linky 302
na koneãnou zastávku Kocanda. Cena zÛstane
na rok 2013 zachována, linka se ve v‰ední
dny do 20,00 hodin prodlouÏí pﬁes Prosek na
Palmovku a zároveÀ kvÛli nízké vytíÏenosti
linek na území Pﬁezletic bude proslouÏen interval na 30 minut (vyjma ranní ‰piãky, kdy
bude 24 minut)
● Místostarostka informovala o moÏnosti
vylep‰ení pozáruãních oprav kanalizaãních
ãerpadel, kterou obci nabízí pan Robert Vignát (oprava do 24 hodin, pﬁípadnû je‰tû t˘Ï
den odpoledne)
● Starostka podûkovala paní Hanzlíkové
za práci v oblasti kultury; ta následnû podûkovala i v‰em sv˘m spolupracovnicím
● ZO vzalo na vûdomí informaci ohlednû
nutnosti zmapování intenzity dopravy v ulici
Ka‰tanové
● Starostka odpovídala na dotazy pﬁítomn˘ch ohlednû zápisu do novû budované
‰kolky budovy M· (zápis mÛÏe b˘t aÏ po
kolaudaci)

DNE 10. 4. 2013

rozsahu Obce Pﬁezletice a povûﬁilo starostku k jejímu vydání
● ZO souhlasilo s vydáním pracovní „cenové mapy“ a stanovilo prodejní cenu specifick˘ch pozemkÛ v k.ú. Pﬁezletice ve v˘‰i
500,-Kã/m2 a v k.ú.Vinoﬁ ve v˘‰i 800,-Kã/m2
(specifické pozemky – zaniklé cesty, malé pozemky vzniklé pﬁi novém zamûﬁení pozemkÛ,
pﬁeplocení zahrad apod.)
● ZO souhlasilo s uzavﬁením Dohody
o ukonãení smlouvy o dodávce vody ã. VP 52
(smlouvu má podle zákona uzavﬁenu s Veolií
VHS Bene‰ov jakoÏto provozovatel) a povûﬁilo starostku k jejímu podpisu
● ZO vzalo na vûdomí informace o ãinnosti OP Koleã
● ZO vzalo na vûdomí závûry inventarizaãní komise a souhlasilo s navrÏen˘mi opatﬁeními
● ZO schválilo hospodáﬁsk˘ v˘sledek pﬁíspûvkové organizace M· Pﬁezletice za rok
2012 a uloÏilo starostce obce zabezpeãit ﬁádné vãlenûní hospodáﬁského v˘sledku do závûreãného úãtu hospodaﬁení obce Pﬁezletice za
r. 2012
● ZO schválilo úãetní závûrku Obce Pﬁezletice za r. 2012, která bude nedílnou souãástí Závûreãného úãtu hospodaﬁení obce Pﬁezletice za r. 2012
● ZO souhlasilo s uzavﬁením nájemní
smlouvy na pozemek parc.ã. 692 v k.ú.Vinoﬁ
pro experimentální v˘sadbu letniãkové louky
mezi cestou u zahrady Ctûnického zámku
a polem
● ZO souhlasilo s uzavﬁením darovací
smlouvy na pozemky 220/4, 220/31 a 220/32
v k.ú. Pﬁezletice, které jsou souãástí ulice
V Podskalí a byly doposud ve vlastnictví soukrom˘ch osob
● ZO dále souhlasilo s uzavﬁením darovací smlouvy na pozemky 220/22 a 220/24
v k.ú. Pﬁezletice v ulici V Podskalí
RÒZNÉ

● ZO vzalo na vûdomí Petici na v˘stavbu
M· V Pﬁezleticích (která se t˘kala nutnosti
v˘stavby dostateãnû kapacitní ‰kolky v obci,
coÏ je vûc, na které obec intenzivnû více neÏ
dva roky pracuje)
● ZO vzalo na vûdomí v˘sledky v˘bûrového ﬁízení na zhotovitele M· a povûﬁilo starostku pﬁípravou a podpisem Smlouvy o dílo
s vítûznou firmou Haas Fertigbau
● ZO povûﬁilo starostku podpisem smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene s âEZ (jedná
se o pﬁeloÏku NN pro ‰kolku)
● ZO souhlasilo s návrhem trasy vedení
NN pro v˘stavbu RD v Nohavici II
● ZO souhlasilo s návrhem Smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene pro plynové pﬁípojky
ke dvûma RD v ulici Cukrovarské
● ZO rozhodlo o vydání smûrnice ã.
1/2013 o zadávání veﬁejn˘ch zakázek malého
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● ZO ﬁe‰ilo otázku zákazu vjezdu do obce
vozidel nad 6 t, protoÏe na základû upozornûní obãana Pﬁezletic museli pracovníci úﬁadu
na pokyn odboru dopravy a DI Police âR odstranit zákazové znaãky z ulic VeleÀské a âakovické, které zde zÛstaly od doby plánované
v˘stavby obalovny ve Veleni. Obec o jejich
opûtovném umístûní intenzivnû jedná.
● projednalo nutnost oprav v zadní ãásti
ulice Ka‰tanové
● Kulturní komise informovala o plánovan˘ch akcích (setkání seniorÛ, pálení ãarodûjnic, vítání obãánkÛ)
● odpovídalo na dotazy hostÛ ohlednû dostateãné kapacity základní ‰koly ve Vinoﬁi,
ohlednû nákladÛ na vnitﬁní a venkovní vybavení ‰kolky
● P. Macourek nabídl spolupráci pﬁi opravách ulice Ka‰tanové

■ Co je nového na www.prezletice.cz

Peníze z evropsk˘ch
fondÛ pﬁímo do obcí
Možná to někomu bude znít jako pohádka,
ale kdo poslední dobou sledoval televizní zpravodajství z regionů, ten bude vědět o čem je řeč.
V poslední dobû neuplyne jedin˘ pÛlrok, aby neprobûhla
v novinách dal‰í kauza o tom, jak státní úﬁedníci zneuÏívali peníze z fondÛ EU, kam byly peníze „odklánûny“,
kde musí evropské dotace vracet atd. A protoÏe se nejedná
o malé ãástky, pﬁijde to obãanÛm men‰ích obcí opravdu líto,
zvlá‰tû kdyÏ si spoãítají, co by se za ty „odklonûné“ peníze
mohlo v obci vybudovat a opravit.
MoÏná se ale zaãne bl˘skat na lep‰í ãasy.
SZIF neboli Státní zemûdûlsk˘ intervenãní
fond vyhlásil v programu Rozvoj venkova
prioritní osu IV s názvem LEADER. Velmi
zjednodu‰ené vysvûtlení metody LEADER
spoãívá v tom, Ïe ve‰keré námûty a projekty
by mûly vycházet z my‰lenek a podnûtÛ místních venkovsk˘ch subjektÛ a obãanÛ, tedy
zdola, nikoliv direktivnû ﬁízeny krajskou, státní nebo evropskou politickou mocí shora.
âím více subjektÛ je v regionu zapojeno, tím
lépe pro ‰íﬁi nápadÛ a také pro transparentnost
pÛsobení MAS (více na www.szif.cz). MAS
znamená Místní akãní skupina a tato MASka,
jak se pracovnû skupinû ﬁíká, je právû tou
obecnû prospû‰nou spoleãností, která na úrovni men‰ího území (napﬁ. Posázaví, Povltaví)
pﬁipravuje projekty pro rozvoj dotãeného území, a to vût‰inou projekty, které se t˘kají Ïivota v‰ech obãanÛ.
Rok 2013 je posledním rokem z probíhajícího plánovacího období a vzhledem k tomu, Ïe se nepodaﬁilo v‰echny finanãní prostﬁedky z evropsk˘ch fondÛ vyuÏít, ﬁekli si
ãelní ãlenové SdruÏení povodí Mratínského
potoka, Ïe by stálo za to zkusit oslovit ãleny – starosty tohoto dlouho fungujícího
sdruÏení a zaloÏit novou obecnû prospû‰nou
spoleãnost. Slovo dalo slovo a bûhem ledna
se podaﬁilo zaloÏit novou Místní akãní skupinu s názvem Nad Prahou, jejímÏ jedním
zakládajícím statutárním ãlenem byla pﬁezletická starostka ing. Veronika Vrecionová. I ona díky své práci v Senátu a vy‰‰ích
orgánech ODS o problematice ‰patného toku penûz z evropsk˘ch fondÛ na úroveÀ obcí ví dost a proto neváhala ani chvilku a pomohla na svût nové MASce, která sdruÏuje
jak povodí Mratínského potoka, tak i obce
z dolního Povltaví.
Na Valné hromadû v dubnu pak sice jiÏ
z dÛvodu pracovního vytíÏení jak v Senátu,
tak i v obci, nekandidovala pﬁezletická starostka do statutárních orgánÛ této MAS Nad
Prahou, ale na‰e obec je aktivním ãlenem
a místostarostka Pﬁezletic ing. Ludmila âervínová se stala ãlenkou komise, která má pﬁipravovat podklady a návrhy pro vypracování
projektÛ na rozvoj území Nad Prahou.

Dejme teì slovo paní starostce ing.Veronice Vrecionové:
„Obec Pﬁezletice spolu s dal‰ími obcemi
v okolí iniciovala v lednu vznik MAS Nad
Prahou. Co znamená ta zkratka? V ãe‰tinû se
vÏilo oznaãení místní akãní skupina. Zavání
to trochu totalitním slovníkem, ve skuteãnosti se pod tím ale skr˘vá spoleãná aktivita obcí, neziskov˘ch organizací a podnikatelÛ na
pﬁesnû vymezeném území pﬁi realizaci potﬁebn˘ch a zajímav˘ch projektÛ. O tom by v pﬁedchozí éﬁe nemohla b˘t ﬁeã. PÛvodní anglick˘
název by se mûl doslova pﬁekládat jako místní skupina akce,“ vysvûtluje starostka.
„Místní akãní skupiny jsou zároveÀ jedním
z dÛleÏit˘ch zprostﬁedkovatelÛ finanãní pomoci z EU. Prvním krokem pﬁi vzniku MAS
je spojit území obcí a mûst pod jedním regionem. âím vût‰í toto území je, tím vût‰í obnos
penûz bude moÏné pro region v budoucnu získat. MAS Nad Prahou zahrnuje zatím 25 obcí od pravého bﬁehu Vltavy po lev˘ bﬁeh Labe. Podaﬁilo se tak spojit dva existující mikroregiony – Dolní Povltaví a Region povodí
Mratínského potoka.
Do poloviny února se do MAS Nad Prahu
stihlo zapojit témûﬁ 30 neziskov˘ch organizací a podnikatelÛ. Pﬁistoupit bude samozﬁejmû
moÏné i kdykoli pozdûji. Podrobné informace
je moÏné uÏ teì najít na adrese www.nadprahou.eu.
Úkolem MAS v následujících mûsících leto‰ního roku bude pﬁipravit strategii rozvoje
území a pravidla pro nakládaní s evropsk˘mi
dotacemi. Jednou z pﬁedností tohoto zpÛsobu
rozdûlování prostﬁedkÛ je to, Ïe k nûmu nedochází ve vzdálen˘ch krajsk˘ch nebo státních úﬁadech, ale pﬁímo v místû a o úspûchu
jednotliv˘ch projektÛ rozhodují místní lidé
ze samospráv, z ﬁad neziskovek a podnikatelÛ. S kaÏd˘m rozdûlováním finanãních prostﬁedkÛ jsou spojeny komplikace a nezbytná
administrativa. Museli jsme se ale rozhodnout, zda necháme pﬁíleÏitost plavat, nebo
tohle rozdûlování jako nutné zlo uneseme.
Dali jsme pﬁednost tomu druhému s tím, Ïe
se budeme v‰emi silami snaÏit byrokracii
omezovat,“ vysvûtluje starostka a zdÛrazÀuje, Ïe zejména pro neziskové organizace to
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mÛÏe b˘t dÛleÏitá pomoc. V‰echny ostatní
zdroje dotací pro nû totiÏ postupnû zanikly.
A jak ﬁíká Jan Havlíãek, námûstek ﬁeditele
Státního zemûdûlského intervenãního fondu
a ãlen Dozorãí rady MAS Nad Prahou:
‚V balíku penûz urãen˘ch k pﬁerozdûlení
prostﬁednictvím MAS by naopak mohlo prostﬁedkÛ v budoucím období od roku 2014 dokonce pﬁib˘vat. Evropská unie totiÏ rozdûlování prostﬁedkÛ touto formou v men‰ích regionech podporuje. Do stﬁedoãesk˘ch obcí,
které se do MAS zapojily, plynulo v posledních pûti letech necel˘ch 600 miliónÛ korun.
Pomohly na svût celé ﬁadû drobn˘ch projektÛ. Obce a místní spolky mohly rekonstruovat centra pro voln˘ ãas. Vznikala drobná
sportovi‰tû a dûtská hﬁi‰tû. Podnikatelé se
dostali k moderním v˘robním technologiím.‘
„Byla bych moc ráda, kdyby nakonec MAS
Nad Prahou nepﬁivedla do regionu jen peníze,
ale podaﬁilo se ji spojovat a posilovat i zajímavé aktivity. V dobﬁe fungujících MASkách
ve stﬁedních âechách se to opravdu daﬁí. Neziskové organizace i obce si vzájemnû pomáhají. Mohou se vyhnout zbyteãn˘m slep˘m
uliãkám a nûkdy spolu i v dobrém soutûÏí,“
shrnuje starostka Pﬁezletic.
KaÏdá moÏnost získání penûz z evropské
unie, které by se mohly skuteãnû dostat aÏ na
úroveÀ men‰ích obcí, by se nemûla nechat jen
tak leÏet a kdyby se podaﬁilo tﬁeba jen propojit oblast MAS Nad Prahou sítí cyklostezek
a pû‰ích tras (jak bylo i vizí mikroregionu
Mratínského potoka) zcela mimo frekventované komunikace, jistû by to ocenili nejen rodiãe s mal˘mi dûtmi.
Teì uÏ je jen na obci, ale i jednotliv˘ch
obãanech, podnikatelích ãi zájmov˘ch spoleãensk˘ch sdruÏeních, zda budou mít zájem do MASky vstoupit a podílet se tak na
rozvoji svého nejbliÏ‰ího okolí. VÏdyÈ právû ti, co zde Ïijí, vûdí o problémech své obce nejvíce a neÏ to ﬁe‰it jen tak „planû“ tﬁeba v hospodû, „zkuste se i vy aktivnû podílet na rozvoji místa, kde Ïijete; právû prostﬁednictvím MASky to mÛÏe b˘t jedna
z dobr˘ch cest,“ dodávají na závûr starostka i místostarostka na‰í obce.
Lâ

NejdÛleÏitûj‰í vyvû‰ená
informace na Úﬁední desce
bylo pro mnoho rodiãÛ dûtí pﬁed‰kolního vûku oznámení o vítûzi v˘bûrového
ﬁízení na zhotovitele montované dﬁevostavby – Mateﬁské ‰koly Pﬁezletice. Vítûzná firma Haas Fertigbau
má dlouholetou zku‰enost
s v˘stavbou nejen rodinn˘ch domÛ ãi komerãních
budov, ale i v oblasti v˘stavby mateﬁsk˘ch ‰kol.
Podle informace starosty
obce Rudná, kde na podzim úspû‰nû firma vystavûla nov˘ pavilon M·, také
ve velmi rychlém ãase
a spolupráce zadavatel –
zhotovitel probíhala velmi uspokojivû. Více informací ve Slovû starostky. A vzhledem k tomu, Ïe stavba pﬁípojek a základové desky by
mûla b˘t zahájena koncem kvûtna, mÛÏete pak
postup prací sledovat osobnû. My s paní ﬁeditelkou M· jsme dokonce osobnû sledovaly ve
v˘robním závodû pﬁípravu v˘roby na‰í ‰kolky.
Anketní otázka se t˘kala zájmu o vylep‰ení komunikace a spolupráce od obãanÛ smûrem k obci, a to pomocí chytr˘ch telefonÛ.
Firma MOBISYS nyní spustila pilotní projekt
v Líbeznicích a nûkter˘ch obcích, které jsou
ãleny Mikroregionu povodí Mratínského potoka. A co sluÏba nabízí? Dejme slovo zástupcÛm spoleãnosti MOBISYS, kteﬁí nás podrobnû s fungováním informaãního systému
seznámí:

„Komunikujte se svou
obcí modernû!
Obec Pﬁezletice zvaÏuje zapojení do pilotního provozu informaãního systému MOBISYS, kter˘ moderním zpÛsobem zprostﬁedkovává vzájemnou komunikaci mezi obcí a obãany. Tato komunikace probíhá v˘hradnû formou doruãování zpráv na mobilní telefony.

Jak tedy sluÏbu
zaãít vyuÏívat?

Výrobní závod
Haas Fertigbau
Modernost této sluÏby spoãívá pﬁedev‰ím
v aplikaci MojeObec, která je obãanÛm
k dispozici zcela zdarma v obchodu Google
Play. Skrze tuto aplikaci mají obãané moÏnost pﬁijímat informaãní servis své obce,
a pﬁípadnû také dal‰ích obcí dle zájmu. Aplikace ov‰em umoÏÀuje oboustrannou komunikaci a obãané tak novû získávají moÏnost
se zapojit do dûní své obce pomocí tzv. hlá‰ení. Balíãek sluÏeb aplikace doplÀuje pﬁehled nejdÛleÏitûj‰ích kontaktÛ spojen˘ch
s obcí, napﬁ. kontakty na obecní a stavební
úﬁad, popﬁ. tísÀové a poruchové linky.
Aplikace MojeObec je v souãasnosti k dispozici pro v‰echny chytré mobilní telefony,
tzv. smartphones, s operaãním systémem Android, a v prÛbûhu pilotního provozu pﬁibude
moÏnost pouÏívat tuto aplikaci také na telefonech iPhone a Windows Mobile.
Pro obãany, kteﬁí stále pouÏívají klasické
mobilní telefony, má sluÏba pﬁipraveno ﬁe‰ení
ve formû zasílání informaãního servisu obce
pomocí klasick˘ch SMS zpráv. Obãané tak
nepﬁijdou o informaãní servis, ale vzhledem
k omezen˘m moÏnostem tûchto telefonÛ nebudou moci vyuÏívat dal‰ích sluÏeb. SluÏba
zasílání klasick˘ch SMS zpráv bude rovnûÏ
pﬁidána v prÛbûhu pilotního provozu.

Stáhnûte si aplikaci MojeObec z internetového obchodu Google Play. Pﬁi prvním spu‰tûní aplikace Vám bude nabídnuta registrace
k tzv. domovské obci a jejím informaãním kanálÛm. Volba domovské obce je velmi dÛleÏitá, neboÈ obãané mají moÏnost podávat hlá‰ení pouze ve své domovské obci. Dále registrace nabízí moÏnost pﬁipojit se k informaãním kanálÛm ostatních obcí.
UÏivatelské rozhraní registraãního procesu a celé aplikace je velmi jednoduché,
a jakmile obãan potvrdí svÛj v˘bûr kliknutím na tlaãítko ‚registrace sluÏby‘, je sluÏba
plnû aktivní.
Po dokonãení registrace je uÏivatel pﬁesmûrován na úvodní stránku své obce, stránka
Home, a dále jsou mu k dispozici stránky
Zprávy, Hlá‰ení a Nastavení. UÏivatelské rozhraní aplikace je dostateãnû pﬁehledné a intuitivní, ale pokud by snad uÏivatel pﬁece jenom
potﬁeboval pomoci, je mu na kaÏdé jednotlivé
stránce k dispozici nápovûda.“
SluÏba nabízí majitelÛm chytr˘ch telefonÛ
moÏnost pﬁímé komunikace smûrem k obci.
Po staÏení aplikace do mobilu – více viz informaãní ãlánek firmy Mobisys v˘‰e, mÛÏe
majitel tohoto telefonu posílat ze svého mobilu na obecní úﬁad napﬁ. pﬁímo fotografie nepoﬁádku v obci ãi jejím okolí, odstavená vozidla nebo jen textové zprávy ohlednû podnûtÛ ãi problémÛ, t˘kající se bûÏného Ïivota
v obci. Komunikace je pouze mezi majitelem
mobilu a obecním úﬁadem, ke které nemá nikdo tﬁetí pﬁístup.
Vzhledem k tomu, Ïe jsme upozorÀovali
zástupce firmy na to, Ïe pouÏíváme Info
Kanál na zasílání SMS na mobilní telefony,
poÏadovali jsme moÏnost zaji‰tûní i této
sluÏby v jednom balíãku. Nyní nám tuto
sluÏbu za podobn˘ch podmínek nabídli,
a proto budeme uvaÏovat o vyuÏití roãní
bezplatné nabídky na sluÏby jak chytr˘ch
SMS, tak i klasick˘ch.
Lâ

Podomní prodej – ano či ne?
Opût se strhla vlna emocí k zákazu podomního prodeje, kdyÏ se koncem roku rozbûhli mezi obãany mal˘ch obcí i velk˘ch mûst
zástupci dodavatelÛ energií pro domácnosti
a nabízeli lidem v˘hodné ceny za plyn i elektrickou energii. Staãí pr˘ jen podepsat smlouvu a za u‰etﬁené peníze jet v létû na dovolenou. No, vût‰inou si obãan mÛÏe o závratn˘ch
v˘‰ích úspor jen nechat zdát a následn˘m podrobn˘m ãtením smlouvy ãi první do‰lé faktury zjistí, Ïe to nebylo to pravé oﬁechové.
„ZakaÏte vyhlá‰kou podomní prodej!“,
volají pak lidé a neuvûdomí si, Ïe dodrÏování vyhlá‰ky mÛÏe kontrolovat jen oprávnûná osoba, a tou je zpravidla mûstská ãi
obecní policie.

Nejprve je tﬁeba si ﬁíct, co vlastnû znamená termín podomní prodej. Podomní
prodej je jednou z forem pﬁímého marketingu. Zab˘vají se jím firmy specializované
na pﬁím˘ prodej, zejména z oblasti energetiky, kosmetiky, domácích spotﬁebiãÛ nebo programÛ mobilních operátorÛ. Ale na
druhou stranu je pﬁím˘ prodej také to, kdyÏ
pﬁijede dodávka s ovocem a zeleninou,
s masem a uzeninou, s mléãn˘mi v˘robky,
coÏ asi nikdo zakázat nechce, Ïe?
Je potﬁeba vzít odpovûdnost na sebe
a chcete-li si opravdu zmûnit dodavatele energií, coÏ jsou nejãastûj‰í „prodejci“ za va‰ím
plotem, neﬁe‰te to nikdy na ulici. Vezmûte si
klidnû jejich písemnou nabídku, nezvûte je
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domÛ, nedávejte jim Ïádné osobní údaje natoÏ
obãansk˘ prÛkaz, a zkonzultujte si jejich nabídku v klidu se svou rodinou ãi znám˘mi,
pﬁípadnû si nechte poslat nabídku konkurenãních firem ãi zajdûte do jejich zákaznického
centra. V‰echno ale ﬁe‰te s rozvahou a v klidu, a nejlépe v kruhu rodinném ãi se sousedy,
protoÏe stále platí „víc hlav víc ví“.
Máte-li pocit, Ïe vás podomní prodejci nûjak obtûÏují, neváhejte si na chování zástupce
firmy stûÏovat. A nemáte-li o jejich nabídku
zájem, slu‰nû, ale dÛraznû jim ﬁeknûte, Ïe nemáte zájem a NA SHLEDANOU. V krajním
pﬁípadû, kdy jsou prodejci neodbytní, se obraÈte na Policii âR, vÏdyÈ náplní jejich práce
je „pomáhat a chránit“.
Lâ

— INFORMACE Z OBCE —
Asfaltové bábovky
A pak Ïe bábovky plácají jen dûti!
Koncem dubna si s bábovkami hrála firma USK, která jediná mÛÏe fakticky
spravovat krajské silnice ve správû SUS
Mnichovo Hradi‰tû. Jinak neÏ dûtskou
hrou se to fakt nazvat nedá, protoÏe dávat teplou obalovanou asfaltovou smûs
do neupraven˘ch dûr pln˘ch bláta a vody, v pﬁípadû krajnic pﬁímo na hlínu, nemÛÏe nikdo „dospûl˘“ myslet váÏnû.
Kydnout bábovku asfaltu na zem, poplácat válcem (a ani na rozdíl od dûtí nepocukrovat), to je moÏná lep‰í ty peníze
vyhodit z okna, protoÏe by k tomu nebylo zapotﬁebí tolik pracovníkÛ! I kdyÏ letos mûli na‰i opraváﬁi silnic velké ‰tûstí,
Ïe zrovna obcí neprojíÏdûly Ïádné tûÏké
náklaìáky a neodvezly hned za tepla asfalt z díry na svém kole.
Je pravda, Ïe obrovské krátery v silnicích jsou zaplácnuté, ale co si budeme
povídat, doba trvání opravy fakt nemÛÏe odpovídat nákladÛm na opravu vynaloÏenou.
Aã sám pan vrchní cestáﬁ ví, Ïe by to
chtûlo díry vyfrézovat a obalenou smûs
dávat do upraven˘ch ãist˘ch such˘ch dûr,
slovy JEDEN exempláﬁ malé frézy, kterou disponuje firma USK, pracuje na dÛleÏitûj‰ích komunikacích. Tedy pr˘, protoÏe nevím, jaká mÛÏe b˘t dÛleÏitûj‰í silnice v na‰í oblasti neÏ ta pﬁíjezdová na
brand˘ské námûstí (to byl pﬁíjezd pro
tanky na krásnû zrekonstruované námûstí!); i tady se bábovkovalo a v˘sledek?
Prostû skvost, jak jinak.
Ale buìme optimisté a tﬁeba se letos
frézy v Pﬁezleticích doãkáme, i kdyÏ to
nebudou opût slibované dny práce v obci, ale spí‰e hodiny, protoÏe „ta fréza musí jet nûkam jinam“.

Kam patﬁí uschlé
vánoãní stromeãky
Sice si ﬁíkáte, Ïe v kvûtnu ﬁe‰it problematiku likvidace vánoãních stromeãkÛ je trochu zvlá‰tní, ale vûzte, Ïe
je‰tû koncem dubna se objevil u kontejnerÛ na tﬁídûn˘ odpad ve Vinoﬁské
ulici odstrojen˘ vánoãní stromek. Pracovníci na‰ich technick˘ch sluÏeb ho
v pondûlí odvezou a o ãarodûjnicích se
spálí, ale … posílali jsme informaãní
SMS ohlednû likvidace stromeãkÛ, které patﬁí k popelnici na domovní smûsn˘
odpad! Staãí dát stromeãek k popelnici
pﬁed stﬁedeãním svozem popelnic

a svozová firma ASA stromek bez problémÛ odveze; tuto sluÏbu si platíte
v poplatku za známku na popelnici.

Svoz kompostovatelného odpadu
I leto‰ní rok budeme pravidelnû likvidovat kompostovateln˘ odpad ze zahrad
pﬁezletick˘ch obãanÛ (termíny svozÛ na
poslední stranû zpravodaje, na nástûnkách v obci a na webov˘ch stránkách
obce v rubrice Odpady). Jsme moc rádi,
Ïe jste si na pravideln˘ ãtrnáctidenní cyklus zvykli a skuteãnû tento bioodpad
dáváte do „potulného“ kontejneru; tedy
pár v˘jimek se najde, kteﬁí v nedûli vyvezou svÛj odpad na pole ãi polní cestu
a zkrá‰lí tak ostatním PﬁezleÈákÛm procházky po na‰em okolí.
Tuto sluÏbu poskytujeme na‰im obãanÛm (jako jedna z mála obcí zdarma), aãkoliv náklady nejsou pro obec zanedbatelné - loni se pohybovaly pﬁes 60 tisíc korun. TakÏe moc prosíme i ty, kteﬁí stále radûji jezdí se zahradním odpadem do okolí,
aby na‰i sluÏbu vyuÏili také a kaÏdou druhou soboru odvezli trávu apod. na nejbliÏ‰í stanovi‰tû kontejneru.

Kontrola správného
a úãelného
tﬁídûní odpadu
Ono se ﬁekne tﬁídit odpad, ale není tﬁídûní jako tﬁídûní! Na‰e obec se v roce
2009 smluvnû zavázala spolupracovat
s firmou EKO-KOM, která se specializuje na recyklaci obalov˘ch materiálÛ v‰eho druhu. Spolupráce na úrovni obcí spoãívá v tom, Ïe svozová firma, která vyváÏí v obci nádoby na tﬁídûn˘ odpad, vykáÏe nejen ãetnost svozÛ, ale hlavnû
v˘tûÏnost ze svozu. Lidovû ﬁeãeno, zkontroluje, zda byl kontejner v den svozu pln˘ (a ne vzduchu mezi kartonov˘mi krabicemi od nábytku) a zda jeho váha odpovídá váze kontejneru naplnûného „pod
pavuzu“ se‰lapan˘mi plastov˘mi, papírov˘mi i nápojov˘mi obaly. Tyto údaje pﬁedá EKO-KOMu, kter˘ následnû obec finanãnû odmûní – za loÀsk˘ rok to dûlalo
pﬁes 200.000 Kã. Suma se to mÛÏe zdát
velká, ale náklady na svoz jsou podstatnû
vy‰‰í. TakÏe stále obec stojí likvidace odpadu i tﬁídûného moc penûz.
Je tady ale jedna relativnû jednoduchá
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cesta, jak získat vût‰í odmûnu. 9.dubna
pﬁijela z firmy EKO-KOM kontrola dodrÏování smlouvy – zejména co se správného tﬁídûní t˘ká. A ouha, nedopadli
jsme jako obec zase tak moc dobﬁe. Kontrolou v˘kazÛ nám pracovnice EKO-KOMu sdûlila, Ïe se zbyteãnû pﬁipravujeme
o procentuální nav˘‰ení celkové odmûny
a hned uvedla pár pﬁíkladÛ – plné, ale
pﬁece prázdné kontejnery na plast i papír
(ná‰ vûãn˘ problém nese‰lapan˘ch PET
lahví a krabic), znehodnocení bílého skla
jedinou tmavou lahví (bíl˘ kontejner se
musí vykázat jako barevné sklo, pochopitelnû za niÏ‰í odmûnu), nerespektování
toho, jak˘ odpad do kterého kontejneru
patﬁí (oranÏov˘ je pouze na krabice od
mléka, dÏusÛ, vína i rajãatového pyré –
Ïádné kartonové krabice od nábytku, hraãek ãi poãítaãÛ a domácích spotﬁebiãÛ)
a moc obyvatel na jedno „hnízdo“ (stanovi‰tû) tﬁídûného odpadu.
Suma sumárum, obec se takto pﬁipravila za rok o pûkn˘ch pár tisícovek na
odmûnách. Rozhodli jsme se tedy vytvoﬁit dal‰í stanovi‰tû (hnízdo) tﬁídûného odpadu na rohu ulice Javorové a Akátové,
kam pﬁesuneme jeden kontejner na plast
a jeden na papír z Ka‰tanové ulice (kde
zmen‰íme ten nic moc hezk˘ dlouh˘ vláãek) a na dal‰í odpady je pronajmeme od
svozové firmy. To udûláme jako obec.
Na vás, obãanech, je hlavnû zlep‰ení
v zaplnûnosti kontejnerÛ, abychom nevyváÏeli více vzduchu neÏ odpadu.
Dûláme to v‰ichni pro sebe, protoÏe tisícovky na zemi nenajdeme a ãím více
penûz dostaneme jako odmûnu za správné tﬁídûní, tím budeme moci roz‰iﬁovat
sluÏby v likvidaci odpadÛ pro obãany,
spoãívající tﬁeba i ve sníÏení poplatku za
svoz popelnic. Tﬁeba.

velÛm ãi jin˘m ‰kÛdcÛm polních plodin a Ïe si pﬁi bûhu nabral toho „sajrajtu“ pûknû z pln˘ch plic. A nemusí
jít ani o zabûhlého psa do pole, staãí
jít normálnû po cestû a fouká-li alespoÀ trochu vítr, jemn˘ aerosol postﬁikÛ se vzná‰í lehce nad zemí. V té v˘‰ce, kde se prohánûjí dûti na kolech
a odráÏedlech a d˘chají v pﬁírodû pûknû z pln˘ch plic.
Bez postﬁikÛ se bohuÏel na‰e zemûdûlství v dne‰ní dobû neobejde, proto
jsme poÏádali agronoma zemûdûlského druÏstva v Brázdimi, které obhospodaﬁuje pole v okolí Pﬁezletic, zda
bychom nemohli b˘t pﬁedem upozornûni na to, Ïe se budou pole chemicky o‰etﬁovat a ten den ãi dva radûji do
polí nechodili. Ing. Josef Mach nám
vyhovûl a termín jarních postﬁikÛ máme na Obecním úﬁadû k dispozici.

Sbûrn˘ box
na pouÏité tonery
a cartridge
Na Obecním úﬁadû je umístûn sbûrn˘ box na pouÏité náplnû do tiskáren,
tonery (nikoliv v‰ak samotné tonerové
válce). Vzhledem k tomu, Ïe ani odpad z tiskáren NEPAT¤Í do bûÏného
komunálního odpadu a hlavnû ho LZE
RECYKLOVAT, nabízíme na‰im obãanÛm dal‰í bezplatnou sluÏbu v oblasti likvidace odpadÛ. Více informací
o firmû cart4future, která se se na území celé âeské republiky zab˘vá sbûrem, v˘kupem a ekologickou recyklací pouÏit˘ch inkoustov˘ch cartridgí
a laserov˘ch tonerÛ do tiskáren, na
www.cart4future.cz.
V úﬁedních hodinách mÛÏete pﬁinést v˘‰e uveden˘ odpad na Obecní
úﬁad Pﬁezletice a mÛÏete si i nûco odnést; dobr˘ pocit, Ïe jste pro své okolí a pﬁírodu udûlali nûco dobrého.

Postﬁiky proti
plevelÛm v polích

Kontejner na
pouÏité ‰atstvo

MoÏná jste to jiÏ zaÏili, kdyÏ jste vyrazili na jarní procházku po polních cestách
v okolí Pﬁezletic a zdálo se vám, Ïe vás
pálí oãi, svûdí pokoÏka ãi se vám divnû
d˘chá? A to nemluvím o pejscích, z nichÏ
jeden málem ochrnul pár hodin poté, co
se probûhl po poli mezi vzrostl˘m osením. Jasnû, to by nemûl, ale i pejsek se
potﬁebuje po cestû probûhnout „na volno“
a jestliÏe mu jeho cestu zkﬁíÏí pachová
stopa pﬁebûhnuv‰ího zajíce, prostû zavûtﬁí
a vyrazí (alespoÀ kousek) po stopû.
JenÏe ani on ani jeho páníãek netu‰í,
Ïe pole bylo ãerstvû postﬁíkáno proti ple-

Na‰e kulturní komise organizuje
pravidelnû dvakrát do roka sbûr
pouÏitého ‰atstva ve spolupráci
s Diakonií Bromouv. JenÏe kaÏdému z nás se stane, Ïe by potﬁeboval
ve svém ‰atníku vysm˘ãit i jindy,
a proto jsme opût vyuÏili bezplatnou
nabídku firmy ASA na moÏnost pﬁistavení sbûrného kontejneru (podobnému jako je u velk˘ch nákupních
center) pﬁímo v Pﬁezleticích.
Kontejner bude bûhem ãervna
umístûn v Ka‰tanové ulici, tedy
v podstatû v centru obce.

Klobouk dolÛ...
To se prostě ani jinak nedá říct, snad jen dodat – pane Aloisi Tupálku. A ptáte se proč? Letos v červnu oslaví pan Tupálek z ulice V Podskalí úžasných 90 let a přepokládám, že
je oslaví podobně jako si užíval jarní setkání seniorů nebo
čarodějnice; bude prostě v jednom kole.
Ruku na srdce, vût‰ina z nás vidí v devadesátilet˘ch lidech staﬁeãky a staﬁenky, ‰ourající se po
chodbách eldéenky ãi sedící znavenû v parku; vlastnû se ani nemusí
jednat o devadesátileté, i o tûch
osmdesátilet˘ch si „mládí“ myslí
své. JenÏe v Pﬁezleticích je nejspí‰
zdravé povûtﬁí a chuÈ do Ïivota ãi
elán tady volnû poletuje ve vzduchu, staãí se asi jen nad˘chat.
Ba ne, asi to bude pﬁístupem na‰ich „star‰ích“ PﬁezleÈákÛ k Ïivotu, kter˘ si dokázali uÏívat a i teì
se vûnují sv˘m zálibám. Pan Huliãka své 92.narozeniny oslaví jako
tradiãnû pﬁi poﬁádání dal‰ího hudebnû – literárního odpoledne
a bude na klavír doprovázet svou
dceru pﬁi zpûvu a nebo si s nûkter˘mi ãleny orchestru zahraje na
akordeón spoustu znám˘ch populárních skladeb, které v naprosté
vût‰inû sám pro své kole-

gy muzikanty upravil
a zjednodu‰il.
Pan Tupálek si
ãervnovou garden
party uÏije také
s muzikou, aby mohl v‰echny pﬁítomné dámy provést
jednu za druhou
v kole a je‰tû si
u toho pûknû zazpívat se sv˘mi
sousedy od rybníka.
Ani leto‰ní ãerství osmdesátníci se nenechají zahanbit; o panu Kraumannovi
si pﬁeãtete v na‰em Na slovíãko a o jeho
velkém kamarádovi Jirkovi Novákovi,
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trenérovi mlad˘ch nadûjí
pﬁezletického stﬁeleckého
sportu, si mÛÏeme ãíst
skoro v kaÏd˘ch Sportovních novinách. On je totiÏ
jeden z tûch nejdÛleÏitûj‰ích, kdo pﬁivádí dal‰í
a dal‰í mladé zájemce do letos ‰estapadesátileté (!) ctûnické stﬁelnice a trpûlivû pﬁipravuje novou generaci na
moÏné úspûchy na vrcholn˘ch
ãesk˘ch závodech.
TakÏe uznejte sami, Ïe klobouk na
hlavû prostû nechat nemÛÏu! Pánové, na zdraví…
Lâ

— — PŘEZLETICKÝ SUP — —
SPORT
Sezóna halov˘ch sportÛ vût‰inou skonãila
a sportovci nastoupili na letní pﬁípravu. Naopak zaãala sezóna sportÛ venkovních, a to nejen vrcholov˘ch jako je tﬁeba triatlon ãi jezdecké soutûÏe, ale teplé dny vylákaly ven
spoustu joggujících bûÏcÛ, chodcÛ s trekov˘mi holemi, které provází typické klapání bodcÛ o asfalt ãi dírky v polích a lesních cestiãkách, a také samozﬁejmû cyklisty v‰eho vûku
i vybavení. Cyklotrasa vedoucí pﬁes Pﬁezletice do Ctûnic je opût plná jednak cyklistÛ, kochajících se na‰ím krásn˘m okolím, ale i tûch
polykaãÛ kilometrÛ, kteﬁí to po na‰í ctûnické
cestû valí hlava nehlava. Nic proti sportovním
v˘konÛm, jen by stálo za to si „zohyzdit“ kolo úplnû obyãejn˘m zvonkem, kter˘ by z dálky upozornil v‰echny chodce ãi pejsky s páníãkama, Ïe projíÏdí cyklista.

Badminton
V dubnu se v Plzni uskuteãnilo Mistrovství âR kategorie U 17, kde o titul bojoval
i pﬁezletick˘ ãlen Sokola Meteoru Radotín –
Praha (trénující ve Vinoﬁi) Michal Hubáãek.
Webové stránky oddílu jeho úãinkování na
turnaji zhodnotily zcela jednodu‰e: „Senzaãní vystoupení Hubáãka“. Jeho útoãná a velmi
koncentrovaná hra mu pomohla odvrátit
i stav blízko poráÏce, ale nakonec se Michal
ve finále radoval. Vítûzství to nebylo v odborn˘ch kruzích oãekávané, protoÏe na stránkách Czechbadminton se objevila zpráva:
„Michal Hubáãek se bude muset dlouho
vyh˘bat Klimkovicím, protoÏe v posledních
dvou zápasech na turnaji porazil právû
klimkovické hráãe, a pﬁedev‰ím tenhle HubáãkÛv titul je tím nejpﬁekvapivûj‰ím vítûzstvím v leto‰ní sezónû!“
Mlad‰í bratr Michala Matûj sehrál souboj
o titul Mistra âR zaãátkem kvûtna a úãast
na turnaji byla jeho domovsk˘m klubem
velmi sledována: naváÏe na úspûch svého
star‰ího bratra? Navázal! Titul sice nezískal, ale ve ãtyﬁhﬁe si vybojoval stﬁíbrnou
medaili, kdyÏ jako nenasazení spolu s ãeskobudûjovick˘m Jindrou podlehli aÏ ve finále tﬁetímu nasazenému páru.

vlevo Michal Hubáček

Obûma patﬁí velká gratulace a pﬁání dal‰ích
sportovních úspûchÛ.

Jachting
O úspû‰ích pﬁezletického „suchozemce“
Michala Ko‰t˘ﬁe z ulice Pod Hﬁebenem jsme
se zmiÀovali jiÏ nûkolikrát, dokonce jsme ho
poÏádali, aby sv˘ma závodnick˘mi oãima
zhodnotil v˘sledky na‰ich jachtaﬁÛ na LOH
V Lond˘nû. Dnes nechme zhodnotit pro zmûnu v˘kon Michala v roce 2012 oãima jachtaﬁsk˘ch odborníkÛ:
„Na slavnostním veãeru v Yacht Clubu
CERE v Praze-Podolí byly dne 29.ledna 2013
vyhlá‰eny v˘sledky tradiãní ankety âeského
svazu jachtingu Jachtaﬁ roku 2012. I tentokrát
o vítûzích sv˘mi hlasy rozhodovali delegáti
svazové konference, kteﬁí vybírali ze závodníkÛ nominovan˘ch v˘konn˘m v˘borem âSJ.
Anketa mûla uÏ tradiãnû ãtyﬁi kategorie.
Mezi Juniory, tedy závodníky do 21 let,
sv˘mi v˘sledky nejvíce pﬁesvûdãil osmnáctilet˘ Ondﬁej Tepl˘ z TJ Jachtklub Brno. Získal
132 bodÛ. Hlasující tak ocenili jeho 26. místo na ME ve tﬁídû Laser Radial, vítûzství v Poháru
âeské republiky na téÏe lodi anebo 1. místo mezi juniory na MâR
ve tﬁídû Laser. Druh˘ s 89 body
skonãil v anketû jeho klubov˘ kolega David Bezdûk (89 bodÛ), tﬁetí teprve dvanáctilet˘ Michal
Ko‰t˘ﬁ z Yacht Klubu CERE (81
bod), v souãasnosti nejlep‰í závodník na lodi tﬁídy Optimist.“
K tomu mÛÏeme jen dodat:
gratulujeme a pﬁejeme i v leto‰ním roce skvûlé v˘sledky, zejména na mezinárodním poli, kter˘mi by si Michal mohl zajistit mezi podstatnû star‰ími juniory tﬁeba
i vítûzství.

Stolní tenis
Tentokrát se budeme vûnovat více na‰im
ãtyﬁem oddílÛm Sokola Pﬁezletice, které reprezentují na‰i obec v divizi B krajské soutûÏe a tﬁech tﬁídách okresního pﬁeboru. Za v˘kon v leto‰ní sezónû si to opravdu zaslouÏí
a urãitû mi uÏ odpustili, Ïe jsem
v povánoãním ãísle napsala, Ïe
na stránkách pinecinfo nebyly
Ïádné v˘sledky (adresu nov˘ch
stránek jsem nezjistila, resp. mi
ji nikdo neﬁekl). Teì uÏ zase informace mám, a to nejen z internetu, a mÛÏu se s vámi podûlit o to, Ïe Sokol Pﬁezletice
B vyhrál první tﬁídu okresního
pﬁeboru a postoupil do krajské
soutûÏe 2.tﬁídy, kde pﬁezletické
barvy hájí t˘m A.
Vezmûme to ale pûknû po
poﬁádku. Po loÀském roce, kdy
Áãku málem hrozil sestup ze
soutûÏe, dopadlo to letos více
neÏ dobﬁe. 11 vítûzství, 1 remí-
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za a 10 proher zaruãila na‰emu t˘mu 7.místo z 12 úãastníkÛ a vyhnuli se tak baráÏi
o udrÏení, kterou mezi sebou sehrály t˘my 8.
aÏ 11.místa, poslední t˘m Lysé n/L sestoupil
automaticky. Ke koneãnému umístûní Áãka
v˘raznû pomohlo „deklasování“ pozdûj‰ího
vítûze divize B Bûlou pod Bezdûzem 17 : 1.
DruÏstvo ve sloÏení Oldﬁich Vilhelm, Robert
Weishaupt, Radek Slunéãko, Martin Hata‰
a Ondﬁej Sauer podávalo dobré v˘kony
a vût‰ina proher Áãka byla v pomûru 8 : 10,
jen od Mladé Boleslavi (celkovû 3.) schytalo venku prohru 6 : 12 a s Mnichov˘m Hradi‰tûm prohrálo 5 : 13. Ale pﬁesto na‰e hráãe mÛÏe hﬁát pocit, Ïe dokázali vítûzi Bûlé
povolit jen jeden bod, zatímco si Áãko odneslo bodÛ 17. SvÛj díl na vítûzství má zejména dvojice Weishaupt-Vilhelm, která
v celkovém poﬁadí úspû‰nosti ve ãtyﬁhrách
skonãila na skvûlém 2.místû s 80% úspû‰ností. Dvojice Slunéãko-Hata‰ konãila 12.
Ve dvouhrách tak úspû‰ní nebyli, nejlep‰í
Vilhelm obsadil s 59% úspû‰ností 20.místo
v Ïebﬁíãku, 23. byl Slunéãko s 54% a 33.
pak skonãil s 50% úspû‰ností Hata‰.
B t˘m pro‰el letos
1.tﬁídou okresního pﬁeMíša
boru jako absolutní suKoštýř
verén a druhého v poﬁadí Mnichovice A porazil o 5 bodÛ. S 12 v˘hrami, 4 remízami a jen
dvûma prohrami zaslouÏenû svou soutûÏ vyhrál
a zajistil si tak postup
do krajské divize. SvÛj
podíl na tom má stál˘
hráã Áãka Robert Weishaupt, kter˘ Béãku
k postupu v˘raznû pomohl; v Ïebﬁíãku úspû‰nosti dvouher skonãil
na 4.místû s 80% úspû‰ností. Dal‰í stálí hráãi
Béãka se umístili v Ïebﬁíãku v tomto poﬁadí: 10. Filip Barták (72%),
21. Jiﬁí Horálek (57%), 22. Martin Macho
(55%), 24. Roman Havazík (52%) a 52. Stanislav Tepl˘ st. (23% v sedmi zápasech).
Ve ãtyﬁhrách se umístili nejv˘‰e na 9. místû Weishaupt s Bartákem (66%) a na 11.místû Horálek s Tepl˘m (50%). Dal‰í dvojice sehrály ménû neÏ 7 zápasÛ, ale napﬁ. Horálek
s Bartákem oba dva zápasy vyhráli, takÏe získali 100% úspû‰nost.
„Céãko“ hraje okresní pﬁebor 2.tﬁídy
a skonãilo na skvûlém 2.místû. SoutûÏ sice
zaãalo prohrou s Brand˘sem E (s nimi pak
prohráli na‰i hráãi v play off), ale hned pak
zaãala série v˘her, a to dost zásadních – 16 :
2 rozdrtil ná‰ t˘m âelákovice, 18 : 0 TTC
¤íãany. Pak následovalo pár tûsn˘ch proher
i v˘her aÏ pﬁi‰lo „tragické“ 13.a 14.kolo, ve
kterém Céãko prohrálo 6 : 12 s âelákovicemi (ty skonãily v tabulce aÏ na 8.místû) a 8:
10 s ¤íãany (celkovû ‰estí). Aãkoliv stál˘
hráã t˘mu Petr Poláãek pravidelnû své zápasy vyhrával, celkovû se druÏstvu nedaﬁilo
tak, jak by si hráãi pﬁedstavovali. T˘mu pﬁi‰el pomoci ãlen Béãka Roman Havazík a poslední 4 kola soutûÏe tak Céãko zakonãilo

v˘hrami a hráãi Tepl˘ st., Hron, Poláãek
a Havazík hráli jako z partesu. NemÛÏeme
se pak divit, Ïe Petr Poláãek byl suverénnû
nejlep‰ím hráãem dvouher s úspû‰ností 93%;
úctyhodn˘ v˘kon. Na 8.místû skonãil Stanislav Tepl˘ st. se 71% úspû‰ností; dal‰í hráãi
t˘mu skonãili v Ïebﬁíãku aÏ ve tﬁetí desítce.
Ve ãtyﬁhrách skonãili otec a syn Tepl˘ch na
5.místû s 80% úspû‰ností, Poláãek a Hron
s 53% obsadili 12.místo.
„Déãko“ skonãilo ve tﬁetí tﬁídû okresního
pﬁeboru tûsnû pod stupni vítûzÛ – s 11 v˘hrami, 5 remízami a 6 prohrami obsadilo koneãné 4.místo. SoutûÏ odehrálo ve sloÏení Jiﬁí
PotÛãek, Martin Bur‰a, Antonín Weishaupt,
Lubo‰ Ptáãník, Pavel Macek, Jerzy Spretka
s obãasnou v˘pomocí Stanislava Teplého ml.
Nejlep‰ím hráãem v Ïebﬁíãku dvouher byl PotÛãek (77,5% úspû‰nosti) na 12.místû, 16.Bur‰a (72%) a 19.Weishaupt (71%). Ve ãtyﬁhrách
obsadil pár Spretka - Weishaupt 5.místo s úspû‰ností 77% a na místû 9.skonãili Bur‰a
s Mackem (56%). Hráãi, kteﬁí sehráli ménû
neÏ 7 zápasÛ mají svou tabulku a v té se na
skvûlém prvním místû umístila dvojice PotÛãek, Bur‰a se 100% v 5 zápasech.
Komu jsem teì zahltila hlavu v˘sledky
a v‰emi moÏn˘mi ãísly, tomu nabízím pohled na 4 t˘my Sokola Pﬁezletice z trochu jiného pohledu. Dalo by se ﬁíct, Ïe pﬁezletick˘
Sokol je v prvé ﬁadû klub skoro rodinn˘, kde
se pﬁi zápasech vedle sebe setkávají otcové
se syny, nûkteﬁí dokonce jako pár ãtyﬁhry
(Weishauptové Antonín a Robert, Stanislavové Tepl˘ch a je‰tû nedávno Ondﬁej a Roman Havazíkovi). Pﬁi pohledu na soupisky
jednotliv˘ch t˘mÛ mÛÏeme vidût, Ïe se vedle sebe potkávají hráãi star‰í i ti velmi mladí, od roãníku narození 1953 aÏ po ãerstvû
plnoleté roãníku 1994. Je ‰koda, Ïe 19-tiãlenná soupiska t˘mÛ pro okresní pﬁebor obsahuje pouze dvû Ïenská jména – Ivana Nováková a Adéla Hledûncová (ta v‰ak letos
nenastoupila k jedinému zápasu). Je ale fajn,
Ïe se mezi ãleny pﬁezletického Sokola zaãínají objevovat i nová jména; co v‰ak fajn vÛbec není, Ïe Sokol Pﬁezletice hraje a trénuje
ve vinoﬁské Sokolovnû a nikoliv doma v Pﬁezleticích. Jestli vás zajímá proã, zalistujte si
do historick˘ch dr(o)beãkÛ.
Na závûr bych jménem na‰ich pingpongistÛ chtûla podûkovat Antonínovi Weishauptovi
a Stanislavovi Teplému za chod celého oddílu; dokázali totiÏ vytvoﬁit úÏasnou partu mezi
v‰emi ãtyﬁmi t˘my a jsou tûmi správn˘mi
„kapitány“ jak na hﬁi‰ti, tak i v ‰atnû. Velk˘
dík patﬁí i Robertu Weishauptovi, kter˘ má na
starosti organizaci celé okresní soutûÏe, a to
od rozlosování, vlastní organizaci i aktualizaci prÛbûÏné i koneãné v˘sledkové listiny. Jak
prostû ﬁíká jeho spoluhráã Radek Slunéãko:
„Bez nûj by okresní soutûÏe nefungovaly“.
Popﬁejme na‰im stolním tenistÛm mnoho
úspûchÛ do dal‰ího roãníku jejich soutûÏí a drÏme palce zejména Béãku, které
prvnû okusí soutûÏ o tﬁídu vy‰‰í – krajskou soutûÏ 2.tﬁídy.
A jestli i vy patﬁíte mezi ty, co si rádi
ping pong zahrají, tlumoãím v‰em zájemcÛm o tuto krásnou hru pozvánku do vinoﬁské sokolovny a zde je kontakt na S.Teplého Tel.: 602 269 201 nebo A.Weishaupta
602 222 694.

Sportovní stﬁelba
Na‰i mladí stﬁelci zakonãili pﬁedposlední
dubnové úter˘ svou vzduchovkovou sezónu
a ze spoleãenského sálu se pﬁesunuli na stﬁelnici do Ctûnic. Zimní sezónu zavr‰ili pﬁíjemn˘m posezením, které bylo i na poãest jubilanta, trenéra Jiﬁího Nováka, kter˘ zrovna
v úter˘ 23.dubna oslavil neuvûﬁiteln˘ch 80
let. Skuteãnû neuvûﬁiteln˘ch, protoÏe to, co
Jiﬁí Novák zvládá, to by mnozí mlad‰í nedokázali ani z poloviny. Dvakrát t˘dnû tréninky,
o víkendech závody, a to vãetnû vrcholov˘ch
v Plzni, organizace Velk˘ch cen Pﬁezletic na
jaﬁe i podzim, ﬁeditelování Pﬁezletické trefy
do ãerného, práce pﬁísedícího soudce a v neposlední ﬁadû péãe o rodinu. I na‰e redakce
se pﬁidává ke gratulantÛm a za na‰e ãtenáﬁe
pﬁejeme Jirkovi Novákovi hodnû zdraví, ‰tûstí, pohody a hlavnû chutû a sil vûnovat se mlad˘m pﬁezletick˘m nadûjím sportovní stﬁelby,
z nichÏ pravidelnû vychovává i budoucí ãeské
reprezentanty.
Nejmlad‰í stﬁelci zakonãili sezónu „velk˘mi“ závody ve stﬁelbû ze vzduchové pu‰ky na
halové stﬁelnici v Plzni a prvnû si zde vyzkou‰eli prostﬁedí celorepublikov˘ch závodÛ,
a to vãetnû finálového rozstﬁelu. Slziãky neúspûchu jsou jiÏ na‰tûstí zapomenuty a v‰ichni doufáme, Ïe mladí kluci se o to víc budou
peãlivû a bez „siláck˘ch ﬁeãí“ ( ) pﬁipravovat na dal‰í sezónu a kromû stﬁelby budou trénovat i nezbytné soustﬁedûní a nenechají se uÏ
„spolknout“ atmosférou mistrovství republiky. DrÏíme palce.
Adam Cipro si vystﬁílel místo v juniorské
reprezentaci a z dÛvodÛ lep‰ích tréninkov˘ch
podmínek i materiálního zabezpeãení pﬁestoupil do plzeÀského oddílu. To ale vÛbec neznamená, Ïe letní sezónu nestráví na na‰í maloráÏkové stﬁelnici ve Ctûnicích; naopak uÏ v dubnu zde
zaãal trénovat.
Do plného tréninku se po
loÀské rehabilitaci zranûné
ruky vrátil i první vítûz Putovního poháru starostky obce Pﬁezletice Jiﬁí Novák
a protoÏe se leto‰ní závod blíÏí mílov˘mi kroky, doufejme,
Ïe se pohár vrátí tam, kam
pﬁeci patﬁí. Do Pﬁezletic!
Po uzávûrce: Pohár se skuteãnû do Pﬁezletic vrátil a vÛbec to nekazí fakt, Ïe ho získal nyní ãerstv˘ ãlen Dukly
PlzeÀ Adam Cipro, kter˘ aÏ
do leto‰ního roku trénoval na
domácí pﬁezletické stﬁelnici
ve Ctûnicích. A na‰e redakce si myslí, Ïe to
byl pro jeho dlouholetého trenéra Jiﬁího Nováka, kter˘ krátce pﬁed Velkou jarní cenou
oslavil úÏasné 80.narozeniny, ten nejkrásnûj‰í
sportovní dárek.

Hanspaulská liga
T˘m mlad˘ch SK RSC Pﬁezletice je prostû
neuvûﬁiteln˘! Po pﬁedloÀském postupu do
vy‰‰í ligy a následném lehkém podzimním
trápení, kdy hrozilo, Ïe sestoupí zase o tﬁídu
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níÏ, t˘m pod vedením Luká‰e Kubelky posílil a vytvoﬁil skvûlé jádro t˘mu, které kráãí
k dal‰ímu moÏnému postupu. JARO 2013 zaãal RSC vskutku bravurnû – po odehran˘ch
sedmi kolech je na prvním místû tabulky a s 5
vítûzstvími, 2 remízami a Ïádnou prohrou (!)
a dokonce suverénnû vede v poãtu nejménû
obdrÏen˘ch gólÛ. Dokonce v prvním kole deklasovali A – klub 90 v˘hrou 11 : 1. Hanspaulsk˘ server zápas komentoval:“ Ve druhé
pÛlce trestali hosté (Pﬁezletice) ze smrtících
brejkÛ.“. Následovaly sice dvû remízy 1 : 1,
ale pak se rozstﬁílel Marek JirkÛ, kter˘ suverénnû vede tabulku stﬁelcÛ 4.ligy se 14 góly,
následován Davidem Rekem na místû druhém s 9 góly; v tabulce stﬁelcÛ je je‰tû na
10.místû Radek Ky‰persk˘ s 5 góly. Kapitán
Luká‰ Kubelka sice z prÛbûÏné tabulky stﬁelcÛ 5-ligy vypadl, ale v 2.kole je tﬁeba vyzdvihnout jeho kapitánskou roli, protoÏe
sv˘m gólem v 53.minutû zvrátil jednogólovou plichtu s Atomov˘mi veverkami (1 : 1)
na tûsné vítûzství Pﬁezletic 2 : 1. Podobné
drama se konalo v kole ‰estém, kde hosté
Pivsoni vyrovnali 2 minuty pﬁed koncem na 2
: 2 a v‰e se zdálo rozhodnuto. Leã nebylo,
protoÏe v 60.minutû (poslední) dal Honza
Moulis gól jak z partesu!
Zatím v posledním 7.kole hrálo RSC s posledním t˘mem MJSH Team B 8 : 5, coÏ server komentoval: „pohodové utkání, bohaté na
góly“. Tento opût vysok˘ poãet stﬁelen˘ch gólÛ zajistil t˘mu první místo v TOP 5 útok,
a aãkliv je t˘m MJSH Team B na posledním
12.místû tabulky, v TOP útoku jsou hned za
Pﬁezleticemi na 2.místû; asi bude problém
hlavnû v obranû. Zde jsou v TOP 5 obrana
Pﬁezletice na místû druhém a tuto tabulku vedou Zderaz of Devils, kteﬁí v celkové tabulce zatím drÏí 2.místo a na na‰e borce ztrácí je-

den bod. Ov‰em v poãtu vstﬁelen˘ch gólÛ na
RSC ztrácí 13 gólÛ.
Veteráni z t˘mu Pﬁezletice SG hrají stále
4.ligu skupinu C a po 6 odehran˘ch zápasech se drÏí na slu‰ném 6.místû se 3 vítûzstvími a tﬁemi poráÏkami. Po 4 odehran˘ch
kolech sice SG byli na 4.místû, ale následné prohry ho posunuly o dvû pﬁíãky níÏ. Zatím sice vyhráli s kluby v tabulce pod nimi
a právû o to víc je musí „‰tvát“ prohra 2 : 5
s t˘mem Sebranky, která je aÏ na 10.místû!
Je vidût, Ïe hráãi mají jisté rezervy, o ãemÏ
svûdãí i jejich nevyrovnané v˘kony a ãasté

promarnûné ‰ance jako to bylo v prvním
kole s Pípami. Ve 4.kole se SG utkalo
s Dejvick˘m expresem a v poloãase vedlo
suverénnû 3 : 0. Ve druhém poloãase pﬁidalo je‰tû dva góly a následnû usnulo na vavﬁínech a nebo doslova; jak si totiÏ vysvûtlit
situaci, kdy pﬁezletiãtí pﬁestali hrát a nechali si hloupû nasázet dva góly!
V tabulce TOP 5 tentokrát pﬁezletick˘ t˘m
zastupuje pouze brankáﬁ Petr Panocha, kter˘
je v této tabulce na 5.místû.
Pár kol pﬁed koncem JARA 2013 mají oba
pﬁezletiãtí zástupci dobﬁe na‰lápnuto a zvlá‰tû
t˘m „mlad˘ch“ mÛÏe bojovat o postup do
vy‰‰í ligy; snad stﬁelci neztratí svou dosavadní formu a obrana bude i nadále hrát bezchybnû. My, sportovní fanou‰ci, budeme na‰im borcÛm drÏet palce.

UMĚNÍ
Umûní
V dubnu se uskuteãnil v Pardubicích jiÏ
9.roãník baletní soutûÏe s názvem Pardubická arabeska. SoutûÏ je vypsána pro 5 vûkov˘ch kategorií a odborná porota sloÏená
z profesorÛ AMU a taneãních konzervatoﬁí
hodnotí pﬁedvedená taneãní vystoupení jak
sólová, tak i skupinová. Jedním ze skvûl˘ch
úspûchÛ Baletní ‰koly Jána Nemce, jejímÏ
ãlenem je i pﬁezletick˘ Vladimír Pokorn˘,
bylo Vláìovo skvûlé 2.místo v kategorii 5.B,
kdy s partnerkou Klárou Bﬁezovskou zatanãili Adagio, za které si po právu odnesli
stﬁíbrné medaile. DrÏíme palce do dal‰ích
soutûÏí, které budou následovat – napﬁ. Hradecká Odette ãi A‰sk˘ stﬁevíãek.
V˘born˘ch úspûchÛ na jaﬁe dosáhla Karolína Boudová v street dance. Jejím domovsk˘m klubem je letÀanské Free Dance
Studio, kde tanãí za Juniory A, a nevede se
jí vÛbec ‰patnû. Jejich skupina Keep Calm
obsadila v bﬁeznu na Mistrovství Stﬁedních
âech úÏasné první místo! Na Mistrovství
âech CDO (Czech Dance Organization),
které se pro juniory konalo zaãátkem kvûtna
na Kladnû, si pak formace vybojovala v konkurenci 28 skupin sv˘m 5.místem pﬁím˘ postup na nadcházející Mistrovství Republiky
(beat street 2013).

PEŘÍ
Peﬁí
Zima snad definitivnû skonãila a s ní
skonãilo i pﬁezletické „draní peﬁí“ ve spoleãenském sále. Ko‰íãky se sice nebudou plést
v milém kruhu kamarádek a znám˘ch, ale ty,
které pletení propadly, si budou plést doma
pﬁi sledování televize a nebo si budou do zásoby pﬁipravovat papírové ruliãky. Na podzim pﬁijdou vhod.
Kdo nebyl na velikonoãním zdobení, ten
si ani neumí pﬁedstavit to mnoÏství polotovarÛ na velikonoãní ozdoby jako byly hnûdé
ko‰íãky na osení, nítûná vajíãka ãi perníãky
na zdobení, které pro malé i velké pﬁipravily bûhem stﬁedeãních podveãerÛ na‰e „peﬁídraãky“. A kdybyste vidûli tûch nov˘ch nápadÛ na ozdoby, které zkou‰í vyrábût pro
oblíbená vánoãní a velikonoãní zdobení; ani
se nechce vûﬁit v dne‰ní dobû tomu, co jsou
ve svém volném ãase nûkteré „holky“ ochotné vyrábût pro radost druh˘ch. Jménem redakce velké díky.
Lâ

S

jarem pﬁichází i nová stavební sezóna, tak
si pojìme zavzpomínat na jednu ze staveb,
která byla postavena v tzv. „Akci Z“ a kterou si mnozí z vás je‰tû pamatují. ZároveÀ se jim
urãitû vybaví i jist˘ smutek z toho, Ïe jejich stavba
uÏ neslouÏí skoro 20 let tomu úãelu, ke kterému
byla postavena – místo pro spoleãenské, kulturní
a sportovní vyÏití, prostû pﬁezletick˘ kulturák.
VraÈme se ale na zaãátek roku 1960,
pﬁesnûji do 2.února, a do knihy vzpomínek pﬁezletické rodaãky Vûry Adamcové
– Patrasové: „Dne 2.února 1960 byl 65
metrÛ vysok˘ vinoﬁsk˘ cukrovarsk˘ komín, viditeln˘ zdaleka, odstﬁelen. Pﬁezletiãtí obãané si z jeho cihel oãi‰Èovan˘ch
v ‚akci Z‘ v‰emi obyvateli obce postavili
pﬁístavbu k Ma‰talíﬁovû hospodû – ‚Kulturní dÛm‘ s velik˘m sálem pro tûlocviãnu a taneãní zábavy, v˘stavy ovoce místních zahrádkáﬁÛ, s jevi‰tûm pro ochotnické divadlo, klubovnami pro spolky
a k rozvoji ve‰keré kulturní ãinnosti. Do
prvního patra byla nastûhována úﬁadovna
Místního národního v˘boru uÏ s veﬁejn˘m
rozhlasem. Byla to zkrátka chlouba obce,
vybudovaná v‰emi obãany bez nároku na
odmûnu. Hospoda v pﬁízemí zÛstala.“
BohuÏel dnes se dá ﬁíct, Ïe jen poslední vûta platí; zÛstala hospoda v pﬁízemí.
Objekt byl jako celek vrácen v restituci
a je velká ‰koda, Ïe nebyla vût‰í snaha ze
strany obce nalézt nûjaké jiné ﬁe‰ení
a udûlat v‰e pro to, aby kulturák dál slouÏil svému úãelu. Dnes je v sále truhlárna
a jen parkety se zabudovan˘mi úchyty
náﬁadí vypovídají o tom, Ïe sál slouÏil ke
sportovním úãelÛm. A o spoleãensk˘ch
akcích nemluvû, protoÏe malink˘ spoleãensk˘ sál v patﬁe souãasného obecního
úﬁadu nemÛÏe pÛvodní kulturák nahradit
ani náhodou. Tﬁi sloupy podpírající krov
vypadají jako komíny potopeného Titaniku a ve v˘hledu na pódium brání v podstatû ze v‰ech míst. Dûti z na‰í ‰kolky si
pﬁipravily pro své rodiãe dvû vánoãní besídky, ale nikdo z rodiãÛ nemohl vidût
pﬁedstavení celé – levá strana hledi‰tû vidûla jen levou pÛlku jevi‰tû a pravá strana zase pravou. Ach jo.
Pﬁi jarním i podzimním setkání seniorÛ si vÏdycky nûkdo z pﬁítomn˘ch povzdychne nad osudem kulturáku, kter˘
i on pomáhal stavût a rád. Kulturák vlastnû vznikl z potﬁeby místa pro zázemí spoleãensk˘ch i sportovních akcí, protoÏe
doposud fungující sál s kruchtou pro muzikanty zaãínal b˘t nevyhovující, zejména po bezpeãnostní stránce. Kruchta se
naklánûla ke stranû a mohlo by se stát, Ïe
se muzikanti pﬁi nûjaké zábavû zﬁítí dolÛ
na nale‰tûné parkety mezi taneãníky. Nale‰tûné parkety b˘vávaly velkou chloubou pana hostinského Ma‰talíﬁe, kter˘ si
na jejich bezvadn˘ lesk velmi potrpûl.
JenÏe to bylo v letech dávno, ale na‰tûstí uÏ dávno minul˘ch. V letech, kdy

12

rodinn˘ majetek nucenû mûnil majitele,
aÈ ten pÛvodní majitel chtûl ãi nechtûl;
prostû byl majetek pﬁevzat do socialistického vlastnictví.
Podobnû to bylo i s ãíslem popisn˘m
30, kde b˘vala nejhezãí hospoda ve vsi,
kterou vedl pan hostinsk˘ Josef Ma‰talíﬁ.
Z hospody se vcházelo (dnes vlevo vedle
televize) do spoleãenského sálu, kde se
konaly v‰echny moÏné bály (hasiãsk˘,
mysliveck˘, zahrádkáﬁsk˘), ale zároveÀ
sál slouÏila jako sokolovna pro cviãení
místních SokolÛ v‰ech vûkov˘ch kategorií, ale i pro sportovní úãely. Sál byl sice
ryze venkovsk˘ bez moderního sociálního zázemí, o to víc v‰ak byl v‰emi oblíben. Pﬁed konáním zábavy ãi plesÛ zavelel pan Ma‰talíﬁ k velkému úklidu, se kter˘m mu chodily pomáhat i Libu‰ka Horová s RÛÏenkou Louãkovou. A pan
hostinsk˘ si jejich práce váÏil a odmûÀoval je po svém; vÏdycky na zábavû na nû
volal: „Sleãny, pojìte sem!“ a obûma nalil malého panáka zelené.
Pak v‰ak pﬁi‰la léta padesátá a pan hostinsk˘ o svou hospodu vãetnû sálu pﬁi‰el.
S objektem ã.p. 30 (hostinec) s pﬁíslu‰enstvím bylo na návrh TJ.Sokol Pﬁezletice
(po dohodû s jednotou LSD) zahájeno dne
4.prosince 1959 ﬁízení o pﬁevzetí do socialistického vlastnictví ve smyslu ust.vl.naﬁízení ã.15/59 Sb. a vyhlá‰ky min.financí
ã.88/59 Ú.l. V tomto ﬁízení bylo zji‰tûno,
Ïe „poÏadavek navrhující organizace je

HISTORICKÉ DR(O)BEČKY
oprávnûn˘, protoÏe v úvahu pﬁicházející majetek je pﬁeváÏnû uÏíván organizací socialistického sektoru a je vzhledem ke své povaze pﬁeváÏnû urãen k úkolÛm, k nimÏ jej organizace socialistického sektoru uÏívá.“ Na
základû Potvrzení o odnûtí vûci – inventáﬁ
v hostinci, ve prospûch Jednoty, LSD Brand˘s n/L, byla vyplacena dcerám pana Ma‰talíﬁe náhrada ve v˘‰i 100,-Kã. Za odnûtí vûci domu ã.p.30 se stav.p.kat.10 a zahradou
ã.kat.5/1 pro MNV v Pﬁezleticích nebyla
vlastníkovi vyplacena Ïádná ãástka.
A hned v roce 1960 byly zbourány kÛlny, chlívky a jiné pﬁístavby na dvoﬁe ã.p.30,
byl demolován vejminek ã. 52 a v roce
1961 se zaãalo s pﬁistavováním sálu; jednak

byla zvût‰ena samotná plocha sálu, bylo postaveno jevi‰tû, pﬁísálí vãetnû ‰atny, WC
a klubovny. V suterénu pr˘ dokonce fungovala svého ãasu vinárna zvaná Peklo. Samotná hospoda byla zrekonstruována – v˘mûna oken, vchodov˘ch dveﬁí i podlah
a venkovních schodÛ, do‰lo i ke zmûnû
vnitﬁního uspoﬁádání místností. A kulturní
dÛm (KD) mohl zaãít slouÏit svému úãelu.
Povûstné âaje o páté, zábavy a plesy vãetnû svateb se konaly ve velkém sále, kter˘
dle pamûtníkÛ „nám závidûli z blízkého
i vzdáleného okolí“.
Ale nebyly to jen spoleãenské události,
své vût‰í místo pro sportování získal místní
Sokol. Jak vzpomíná paní Malá, sál i bûhem pﬁestavby slouÏil sportu, jen bylo nutné po skonãení denních stavebních prací sál
peãlivû uklidit. Kromû gymnastiky se
v Pﬁezleticích zaãal hrát i ping pong a naprostá vût‰ina pﬁezletické mládeÏe se stala
ãleny oddílu stolního tenisu; pokud se nechtûli ping pongu vûnovat na závodní úrovni, chodili si alespoÀ zahrát bûhem domácích tréninkÛ.
V hospodû se od doby Josefa Ma‰talíﬁe
vystﬁídala ﬁada hostinsk˘ch, zejména rodina
HorÛ z Dolní návsi mûla dlouho hospodu

na starosti. Pan Hora na spoleãenské akce vaﬁil, jeho paní
pomáhala po práci v kuchyni
a posléze po nich hospodu
pﬁevzal jejich zeÈ pan V‰eteãka. O zábavu nikdy nebylo
nouze – pﬁi setkání seniorÛ
jsme vzpomínali na zpestﬁení
bálu, a to kdyÏ pﬁivedl pan
Findejs na mysliveck˘ ples do
sálu kozla, kter˘ Ïral cigarety.
Hospod‰tí se pak stﬁídali
celkem dost rychle, a to i po
roce 1991, kdy byl objekt
ã.p.30 vrácen v restituci dcerám pÛvodních majitelÛ. BohuÏel se nebralo v potaz, Ïe KD byl postaven novû a v akci Z (Ïe se jednalo o novou
budovu) a Ïe na nûm své odﬁela ﬁada PﬁezleÈákÛ. Jednání tehdej‰ích pﬁedstavitelÛ
obce nebyla asi dostateãnû dÛrazná, aby se
kulturák podaﬁilo obci zachovat, a tak v roce 1996 byla uzavﬁena ve smyslu zákona
o zmírnûní následkÛ nûkter˘ch z majetkov˘ch kﬁivd dohoda o vydání vûci. A bylo po
kulturáku – náﬁadí skonãilo ve stodole,
kost˘my ochotníkÛ ve
skﬁíni u KﬁenÛ a ping
pongové stoly si hráãi
pﬁestûhovali pod kﬁídla
vinoﬁského Sokola. Je
skvûlé, Ïe i po 20 letech hrají stále jako
Sokol Pﬁezletice a sv˘mi leto‰ními úspûchy
‰íﬁí „slávu“ Pﬁezletic.
Ve Vinoﬁi?!
Po sportu ãlovûk
dostane ÏízeÀ, tak se
vraÈme je‰tû na chvilku do hostinského sálu, kde uÏ 16 let toãí
pivo a koﬁalku nalévá
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Jaroslav âern˘, toho ãasu nejdéle slouÏící
hostinsk˘ v hospodû Na Námûstí. To uÏ by
pomalu zaslouÏilo medaili! A stejnou dobu
i jezdí s dûtmi na tábor jako jeden z ãlenÛ
Klubu kamarádÛ klokoãovského splavu
Splávek. O tom ale v jiné ãásti zpravodaje.
Bude to pomalu 20 let a pﬁesto je téma
kulturáku mezi PﬁezleÈáky stále velmi citlivá záleÏitost, a to nejen mezi tûmi, kdo
vlastní prací na stavbû kulturáku pﬁispûli.
Paní Horová pﬁi
setkání
seniorÛ
vzpomínala:
„muÏ‰tí tam dﬁeli
a pak tam nesmûli
hrát
ping
pong!“. A souãasní stolní tenisté to
vidí stejnû: „·koda kulturáku nejenom pro ná‰ oddíl, ale scházela
se tam celá vesnická
mládeÏ
a aktivnû sportovala...“.
Lâ

PŘEZLETICE (a blízké okolí) V OBRAZECH
…ale jaro nakonec asi
na dva dny přišlo. Pak
najednou bylo léto s teplotami až 30°C a těsně
před 1.květnem přišel
podzim. I s tou hnusnou
mlhou, ze které mrholilo.
A kdypak přijde zima?

Vánoce na blátě,
v lednu také po sněhu ani památky, a tak když
náhodou napadl sně hový poprašek, jezdilo se jezdilo, hlína nehlína.
Pak ale přišel únor…

…a stejná klouzačka se pokryla
pořádnou vrstvou sněhu. I pařezy získaly čepici jak hrom….

…jenže jeden
den napadlo
skoro 30 čísel
sněhu, druhý
den se uklidil
ze silnic
a třetí den
začalo tát
a čtvrtý den
bylo skoro
po sněhu.
A přišel
březen…

…a bylo to jako v písničce „my čekali jaro
a zatím přišel mráz“.
Od rána svítilo sluníčko
a než jsem vzala foťák,
sluneční paprsky vyhnaly teplotu skoro
o dva stupně; v půl sedmé bylo skoro – 9°C.
Br. A zase vyjela
technika do ulic….

Velikonoce
jsme přesto
přivítali tak
jak se na
svátky jara
sluší a patří.

Ještěže nám pan cestmistr
označil ty díry ve vozovce, jinak
bychom je přehlédli, že? No a
přesně do takové díry pak plácli pracovníci údržby krajských
silnic teplou obalovanou asfaltovou bábovku, jak jinak…

Co s kanystrem od zimní směsi do ostřikovačů? Šup s plastem do lesa… ne, nebojte, žádný nový odpadek, z kanystru se
stalo krmítko pro ptáčky. A že ho letos bylo potřeba.

Snad to nebudou číst myslivci, aby věděli, kde se jim
bažanti při podzimní naháňce skrývají. Ve větvích trnek.

…ale koncem března už jaro skutečně klepalo na dveře a teplé sluneční
paprsky vydatně pomáhaly sněženkám se probojovat vrstvou sněhu.
Ale byla to dřina a na Velikonoce vypadala příroda jako v zimě…
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Už i Přezletice mají své
autovrakoviště. Není to krása?
Skoro jako doopravdové.

11

PŘEZLETICE (a blízké okolí) V OBRAZECH

Dobrá zpráva pro milovníky páva, uprchlíka ze Ctěnického zámku. V pátek 26.dubna se vrátil na svůj letní
byt v zahradě vinořského rodinného domu. Zatím sice
jen seděl na větvi velkého dubu, ale svým hlasem
do dálky volal: jsem tady! A všechno je jak má být.

A sníh letos
držel skoro do
dubna. Jé,
pardon, to není sníh, to je
vyražené okýnko automobilu
před zahrádkami ve Ctěnicích. To musel
mít ráno majitel radost!

Jestlipak si tento řidič
za jízdy štěká: dva roky jezdím bez nehod,
s větrem se honím
o závod…? Ještěže mě
neprotroubil a nebo
snad neproštěkal?

Jedna z nejkrásnějších
letošních
čarodějnic…
A ještě když
si zazpívá:
„sukýnky si
hore vykasuje, své štrampličky
ukazuje…“.
Je 19.března, svátek svatého Josefa a sázejí
se rané brambory. A nebo snad ne?
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…vybaví se jako první
kaÏdému nûco jiného.
RybáﬁÛm splávek na vodû, nûkomu hned naskoãí rãení „ten má ale
splávek“ (na adresu nûkoho, kdo vypije tﬁeba
pivo na ex), pﬁezletick˘m nohejbalistÛm t˘m
Splávek, pravideln˘ to
úãastník srpnového
SWEEDEN CUPu, a nebo
si nûkdo pﬁedstaví mal˘
splav na ﬁece, kter˘ je
spí‰ takov˘ splávek.

KdyÏ se
ﬁekne
splávek...

Pojìme se na chvíli zastavit u té
poslední moÏnosti, protoÏe spoustû
ãtenáﬁÛ to tak tro‰ku nûco pﬁipomíná… a nem˘lí se, protoÏe si budeme
povídat o malém splavu na ﬁece
Chrudimce v Îelezn˘ch horách pod
obcí Klokoãov na místû starého ml˘na
zvaném Na Pilce. V hlubokém údolí ﬁeky
Chrudimky, pár kilometrÛ pﬁed tím, neÏ
vteãe do Seãské pﬁehrady, je ukryto
úÏasné místo lákající k letnímu pobytu. Na zimu tam ale musíte b˘t pﬁipraveni i v srpnu, protoÏe i já tam (to je
ale náhoda) zaÏila s partou cyklokamarádÛ jen tﬁi stupnû nad nulou
a v noci se zimou klepaly i mé dvû labradorky. OheÀ v podstatû pﬁi na‰em cyklot˘dnu nikdy nevyhasl
.
Ale vraÈme se do krásn˘ch tepl˘ch sluneãních prázdninov˘ch dní od roku 1984 aÏ
po rok 1993, kdy zde poﬁádal tábory pro
dûti sv˘ch zamûstnancÛ Velkoobchod prÛmyslov˘m zboÏím Praha (VPZ). Podnik to
byl velik˘ a tak se poﬁádaly tﬁi tﬁínedûlní
turnusy, které obsáhly oba prázdninové mûsíce. JenÏe pﬁi‰el rok 1993 a objekt tábora
byl restituován. Trochu to pﬁipomíná i ná‰
kulturák, protoÏe restituent získal zpût i objekty, které vlastníma rukama postavili zamûstnanci a vedoucí letního tábora. Nûkteﬁí z nich se teprve letos, kdy slaví trochu
smutné dvacetileté jubileum od opu‰tûní
svého základního tábora, podívají zpût na
místa, kde trávili ãas pln˘ letních her a malin nezral˘ch …
V roce 1994 zanikl i VPZ Praha a tak by
se mohlo ﬁíct, Ïe zanikne i tradice letního
tábora. Opak v‰ak byl pravdou, protoÏe
parta kamarádÛ- vedoucích pﬁeváÏnû
z 2.turnusu se rozhodla zaloÏit Klub ka-

marádÛ klokoãovského splavu
Splávek neboli KKKS-Splávek. A rozhodli se pokraãovat v organizaci letních táborÛ. NejdÛleÏitûjsí bylo najít nov˘ základní tábor, coÏ trvalo pár let. V roce 1997 díky podpoﬁe Domu dûtí a mládeÏe v Jindﬁichovû Hradci dostali moÏnost zaloÏit svou
novou základnu (o kterou se s jindﬁichohradeck˘mi dûlí) s názvem Stﬁelnice; stﬁelnice
tu skuteãnû b˘vala, protoÏe leÏí blízko hranic s Rakouskem a tvoﬁila souãást roty pohraniãní stráÏe Tokáni‰tû. Díky tomu, Ïe
Stﬁelnice leÏela ve vojenském, a tudíÏ zakázaném pásmu, zÛstala zde zachována celkem je‰tû neporu‰ená nádherná pﬁíroda.
Nakonec i ﬁíãka Draãice, vlévající se
u Suchdola nad LuÏnicí do LuÏnice, dává
alespoÀ trochu pﬁipomenout splav na ﬁece
Chrudimce v Îelezn˘ch horách.
A proã o tom pí‰eme v na‰em zpravodaji? Jednak proto, Ïe si v‰ichni praktikanti i vedoucí zaslouÏí dík za to, Ïe se
ve svém volném ãase, respektive dovolené, vûnují dûtem a jak ﬁíkají na sv˘ch webov˘ch stránkách:
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„KKKS-Splávek je nezávislá nezisková organizace, která funguje na základû
dobrovolnosti jednotliv˘ch ãlenÛ. Nepobíráme Ïádné dotace a je pravidlem, Ïe si vedoucí a praktikanti,
kteﬁí jedou na tábor vût‰inou v dobû vlastní dovolené, je‰tû pﬁispívají
na stravu. Nefungujeme na komerãním základû a jedinou odmûnou je
nám kupa legrace, kterou si pﬁi práci
s dûtmi uÏijeme.“
K tomu není co dodat, snad jen to, Ïe
jedním z vedoucích, kter˘ se staral i o mnohé malé PﬁezleÈáky je Jarda âern˘, hostinsk˘ z „horní hospody“. Jako v‰ichni vedoucí, má i on svou krásnou pﬁezdívku, ale tu
vám pr˘ nesmím prozradit
(ale musím
se moc drÏet, je úÏasná), i kdyÏ je moÏné,
Ïe tu pﬁezdívku znají mnozí tehdy malí PﬁezleÈáci, o které se vedoucí Jarda také staral.
A to je ten druh˘ dÛvod zmínky v na‰em
zpravodaji, protoÏe celotáborové hry, které
mají kaÏd˘ rok jiné téma, zaÏilo i mnoho
pﬁezletick˘ch dûtí, takÏe je to tak trochu
i o Pﬁezleticích.
Nemá smysl brát tento ãlánek jako reklamu ãi nábor na tábor, protoÏe ten je beznadûjnû obsazen˘ bûhem 14 dnÛ od pﬁijímání
pﬁihlá‰ek, coÏ dûlá táboru reklamu jako
hrom. Chtûli bychom zde jen malinko vyzdvihnout ãinnost v‰ech ãlenÛ Klubu kamarádÛ klokoãovského splavu Splávek,
kteﬁí s Ïeleznou pravidelností pﬁipravují jiÏ
od jara dal‰í roãník tábora pro 50 dûtí ve
vûku od 7 do 15 let a odmûnou jim je „jen“
spokojen˘ úsmûv v‰ech dûtí.
Zajímá-li vás o tomto Splávku nûco víc,
kliknûte si na pﬁezletické webové stránky,
kde v sekci Spolky a kluby je uveden odkaz pﬁímo na stránky KKKS-Splávek. Lâ

Zaãíná jaro a s ním zaãíná
i stavební sezóna, zejména
pak rodinn˘ch domkÛ, a to
i v Pﬁezleticích. Nûkdo teprve zaãne se stavbou, jin˘ má
uÏ pﬁes zimu vymrzlou hrubou stavbu; v‰echny ale ãekají vnitﬁní stavební úpravy
jako jsou rozvody vody, topení i elektroinstalace. A to
je stejné dnes jako pﬁed padesáti lety, ty dráty musí nûkdo po domû rozvést.
Nemálo pﬁezletick˘ch domÛ „prodrátoval“ pan Antonín Kraumann z Topolové ulice, kter˘ v leto‰ním roce na podzim oslaví
kulaté jubileum; dnes ho ale
spí‰ neÏ se zkou‰eãkou potkáme s vnukem ãi pravnukem u potoka nebo v lese.

.
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● Pﬁíjemná zmûna a nebo ne?
„To rozhodnû, vÏdyÈ já mám koneãnû ãas
i na to, abych si dolepil známky do se‰itu,
kter˘ mi vûnoval mÛj tatínek, kdyÏ mi bylo
deset let.“
● Vá‰ tatínek byl také filatelista?
„Filatelista pﬁímo ne, ale známky se mu líbily. Dostával je z kanceláﬁí firem a podnikÛ, kam
chodil jako elektroúdrÏbáﬁ, a nosil je domÛ.“
● TakÏe po tatínkovi jste podûdil nejen
lásku ke známkám, ale vlastnû i povolání.
Ale tatínek není pÛvodem PﬁezleÈák, Ïe?
„To opravdu není a vlastnû ani maminka.
Tatínek Vojtûch se narodil v Olovnici kousek
od Kralup, které se tenkrát jmenovaly Volovice. Aãkoliv se vyuãil jako zámeãník, bûhem
bojÛ na italské frontû, kde mûl na starost obsluhu Tlusté Berty, zmûnil na své budoucí povolání názor a po skonãení války se zamûﬁil
na vodo a elektroinstalaci. Rád jsem poslouchal jeho vyprávûní z války tﬁeba o tom, jak
byli jako Raku‰áci zakopáni pod kopcem
a nahoﬁe nad srázem zase ital‰tí nepﬁátelé.
A tihle nepﬁátelé si v dobû klidu zbraní a ãekání na dal‰í boj mûnili na provázku olejovky
za cigarety. A pak ‰li po sobû stﬁílet.“
● Tatínkova cesta tedy vedla z italské
fronty do Pﬁezletic.
„Tak úplnû ne, protoÏe nejprve se zauãil
montérem elektro a nastoupil do âKD jako
montér vysokého napûtí. Pracoval na vedení
z Ervûnic na Prosek, coÏ jsou ty dráty uprostﬁed sídli‰tû, a také na trase vedení VN 22 kV
z Kostelce. To jde kolem Pﬁezletic, kde se mu
zalíbilo a zaãal tady pomáhat jako strojník
u mlátiãky a pracoval napﬁíklad pro Vrbovy,
Olmrovy, Hole‰ákovy a Tómovy. V letech
1938 – 48 pracoval v âKD Karlín a pak si
v roce 1948 zaloÏil elektroinstalatérskou Ïivnost a já pak k nûmu chodil do uãení.“

s nimi. Vidíte, mohl jsem b˘t tﬁeba
Australan (smích).“
● A místo toho jste PﬁezleÈák.
Za války uÏ maminka nepracovala v Praze?
„Pracovala u pana Polického, pomologa (zab˘val se odrÛdami ovoce) a vedoucího ve ctûnickém zahradnictví. Pamatuji, Ïe jsem s ní
musel ãasto do zámecké zahrady
chodit, aby o mnû mûla pﬁehled. Obãas jsem pomáhal, dokonce jsem
mohl v rybníku chytat ryby. Doma
jsem pak mûl práce víc, musel jsem
pást husy a pomáhat mamince s hospodáﬁstvím. Chovali jsme prase,
kozu, slepice i králíky a tak jsme
pomáhali za války pﬁíbuzn˘m
z Prahy. Také jsme ale museli odvádût do Brand˘sa povinnû 1 k˘bl sádla. A po válce vlastnû taky,
jen se zmûnil pﬁíjemce. Pﬁi náletech jsme se
chodili schovat
do sklepa na‰eho domu, kter˘
tatínek rychle
pﬁistavûl. Ty
nálety byly hrozné, jako
kdyÏ vám nad hlavou jede vlak.
A kdyÏ byl nálet na Kbely, dodnes si pamatuju, jak jsme ‰li od Ctûnic a pole pﬁed Kbely
bylo plné peﬁí z peﬁin, které lidé popadli a utíkali z domova. A mezi tím i mrtví… Pﬁezletice to na‰tûstí pﬁímo nezasáhlo, jen jedna bomba tzv. termoska spadla u FuksÛ.“
● A co jste dûlal po válce?
„Dochodil jsem osmiletku, pak JUK, coÏ
byl Jednoroãní uãební kurz, a mûl jsem ukonãené základní vzdûlání. Pak jsem se uãil na
oborné ‰kole elektrotechnické a na praxi jsem
nastoupil ke svému tatínkovi jako uãeÀ elektra a tﬁi roky jsem v rámci uãení pracoval spolu s ním tﬁeba na elektro pﬁípojkách pro váhy
v cukrovaru a nebo v rodinn˘ch domech
v Pﬁezleticích i okolí. Jednou, to uÏ bylo tûsnû pﬁed vyuãením v roce 1951, jsme pracovali v domû ve Veleni, kde mûli dvû dcery. Jedna se jmenovala Jára a byla o 4 roky mlad‰í
neÏ já a líbila se mi, a tak jsem z legrace ﬁekl
svému kamarádovi Jirkovi, Ïe si na ní poãkám. No a jsme spolu uÏ 55 let. Samozﬁejmû
jsme nejdﬁív chodili do kina, na procházky
a pozdûji i tanãit, kdyÏ jsem se to na montáÏích nauãil (smích).“
● A co jste dûlal neÏ jste se doãkal?
„Po vyuãení jsem vyrazil po âechách na
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● V Pﬁezleticích.
„V Pﬁezleticích i blízkém okolí.
Bydleli jsme na âapárnû, kde rodiãe v roce 1930
koupili domek od pana stavitele Hradce z Vinoﬁe. Nebyl to velk˘ domek, jen jedna místnost,
ale v roce 1940 rodiãe pﬁistavûli dvû místnosti
a tam se pak v roce 1945 narodila i má sestra.“
● Maminka pochází odkud?
„Narodila se v âechticích u Pelhﬁimova
a mûla osm sourozencÛ. Jako jedna ze star‰ích
dûtí ale nebydlela s rodiãi, Ïila u dûdeãka.
Dobﬁe se uãila a dokonce pan ﬁídící mûl radost, Ïe pomáhá s uãením jeho dceﬁi. Co to
bylo tenkrát platné, kdyÏ po ukonãení základní ‰kolní docházky její studia skonãila a ‰la
pomáhat k pﬁíbuzn˘m nejprve do hospodáﬁství a pak do hospody. Mezitím se její bratr
Toník, po kterém se jmenuji, pﬁestûhoval do
Prahy a jezdil jako ‰ofér u Odkolka. Maminka pak ode‰la v roce 1924 za ním do Prahy,
kde pracovala nejprve jako chÛva dûtí v rodinû WeilÛ a pak aÏ do války uklízela v bytû
u tﬁech sleãen z banky. Weilovi odjeli pﬁed
válkou vãas do Austrálie a maminka ãasto
vzpomínala, Ïe jí mnohokrát nabízeli, aÈ jede
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montáÏe, kam mû poslal mÛj zamûstnavatel
âKD, coÏ byla pro mû docela velká ‰kola Ïivota, najednou jsem byl v osmnácti letech sám
v neznámém prostﬁedí. První moje cesta vedla
do Tábora, kde jsem pracoval na rozvodnû pro
novou mrazírnu. Bydlel jsem sám v podnájmu, tak jsem si koupil kníÏku a veãery trávil
pﬁi ãetbû. Také jsem pozdûji ale vyráÏel i za
kulturou a protoÏe jsem nechodil do taneãních
a chtûl jsem umût tancovat, ‰el jsem na ãtyﬁi
rÛzné mikulá‰ské zábavy a tam okukoval, jak
se tanãí, a doma to pak sám zkou‰el.“

● Jak dlouho
jste jezdil po montáÏích?
„AÏ do podzimu
53, kdy jsem narukoval na vojnu. Sjezdil
jsem ale toho docela
dost, Milevsko, ·ternberk, Opava a pak aÏ na
Slovensko do Svatého
kﬁíÏe nad Hronom. Tam
to teprve byla ‰kola Ïivota! Stavûla se tenkrát hliníkárna „na zelené louce“;
v‰ude bláto, kterého bylo aÏ pÛl metru, spoleãné ubikace, kde si cikán‰tí dûlníci vaﬁili na
Ïehliãce, a tak podobnû. Sice jsem se dostal
i na nûjaké v˘lety do okolí (Banská ·tiavnica
i Bystrica, Bojnice, Sliaã a láznû Sklené Teplice), pﬁesto jsem byl rád, kdyÏ jsem se vrátil do âech a moje poslední montáÏ byla
v Ústí nad Labem, v Trmicích, kde jsme montovali transformátory do vagónÛ, které ‰ly do
Ruska. I kdyÏ, co se t˘ká Ïivotního prostﬁedí,
tak to bylo spí‰ z bláta do louÏe; zatímco
u hliníkárny byl velmi nepﬁíjemn˘ zápach, ze
kterého pozdûji zaãali umírat vãely a lidem
bylo doporuãeno se odstûhovat, v Trmicích
byl tak agresivní vzduch, Ïe mému kolegovi
za rok úplnû zrezla motorka.“
● Tak to byla vojna skoro vysvobozením, ne?
„Jak se to vezme. Narukoval jsem do Plznû ke spojaﬁÛm a dokonce chodil do poddÛstojnické ‰koly, ale neÏ jsem se vrátil k útvaru, dostal jsem hned na jaﬁe v 54. roce Ïloutenku a jel jsem se léãit domÛ. Po vyléãení
jsem aÏ do roku 57 pracoval v Leteck˘ch
opravnách Kbely jako mÛj tatínek, ale pak si
na mû armáda vzpomnûla a já musel doslouÏit je‰tû zb˘vající rok, abych mûl splnûny dva

roky základní sluÏby. Byl jsem v JiÏních âechách, kde jsme pracovali na spojení pro
stráÏní hlásky vzdu‰né obrany a také stavûli
ubikace pro dÛstojníky.“
● To se Vám vojna protáhla na dost
dlouho. A stále jste ãekal na svou Jarmilu?
A ona na Vás?
„Svatbu jsme mûli po roce po mém propu‰tûní do civilu a nastûhovali s k m˘m rodiãÛm na âapárnu. Ale kdyÏ se nám v roce
1960 narodil Toník, chtûla mít Ïena svou
vlastní domácnost, a tak jsme se pﬁestûhovali do hasiãárny, respektive do pﬁístavby,
kterou zbudoval pan
Vrba s brigádníky podobnû jako pﬁi stavbû
kulturáku. Na âapárnu
jsme se uÏ i se ãtyﬁletou Janiãkou defi-

nitivnû
vrátili
v roce 68, kdyÏ
umﬁel tatínek,
aby máti nebyla sama. A teì
s námi bydlí vnuãka
Zuzanka s manÏelem a mal˘m Luká‰kem a zase je ten domek pln˘ lidí.“
● Poﬁád se bavíme jen o práci, protoÏe je vidût, Ïe Vás provázela cel˘ Ïivot.
Ale co voln˘ ãas? Pﬁedpokládám, Ïe jste
také jako rodil˘ PﬁezleÈák sportovec kaÏd˘m coulem?
„S tou prací máte pravdu, vÏdyÈ já po práci dûlal s Bedﬁichem Vodváﬁkou nejdﬁív
údrÏbu veﬁejného osvûtlení a pak jsme dûlali elektrorozvody ve svépomocí stavûném
kulturáku. Ale samozﬁejmû ãas byl i na sokolské cviãení, kdy jsem cviãil jak na sletû,
tak i na spartakiádû. Byla nás parta asi 15
klukÛ, kteﬁí jsme byli ãleny v‰ech organizací i spolkÛ jako Sokola, váleãného Kuratoria, svazu mládeÏe i dobrovoln˘ch hasiãÛ.
A v létû jsme my ãlenové KZP (Klub zlatého parÛÏku – pozn. red.) o dovolen˘ch jezdili na kolech po cel˘ch âechách; jednou
jsme jeli po jednom bﬁehu Vltavy aÏ do Hluboké a po druhém zpátky, dal‰í rok jsme byli v âesko-saském ·v˘carsku a pﬁes Krkono‰e a âesk˘ ráj jsme se vraceli. Dal‰í rok
jsme jeli vlakem do Jihlavy a pak po Dyji
pﬁes Brno do JeseníkÛ, kde jsme dobyli Pradûd. S Jirkou Novákem jsme tvoﬁili nerozluãnou dvojici a spoleãné dovolené jsme trávili pak i s rodinami. âasto jsme jezdili, teì
uÏ autem, pod stany do Blatné.“
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● Podle fotografií, kde vám to v‰em mimochodem moc slu‰í, je vidût, Ïe jste si na
kolech vezli v‰echno s sebou; vlastnû jste
trempovali na kolech.
„Bylo to moc fajn. Vût‰ina z nás si kolo
pûknû pﬁipravila a starala se o nûj, jen Jarda
vzal z kÛlny první kolo, které mu pﬁi‰lo pod
ruku a podle toho to taky vypadalo; jeden defekt za druh˘m, spravovaly se brzdy, ﬁetûz,
prostû hrÛza. My ostatní taky obãas píchli du‰i, ale kola jsme mûli v absolutním poﬁádku.
Mám z tûch cest spoustu záÏitkÛ, na které si
ãasto vzpomenu…“ A pan Krauman zaãne vyprávût o Pravãické bránû a soutûsce, ale od
kol se najednou pﬁená‰íme do dob brigád
a doÏínek s âSM, vyráÏíme i na v˘let s Jirkou
Novákem do Staré Boleslavi, kter˘ skonãil na
závodech Svazarmu – pan Kraumann se je‰tû
teì smûje, jak se tenkrát v ãistém vycházkovém obleãení proplétal ‚opiãí dráhou‘ a podle toho pak ‰aty vypadaly, vracíme se do 50.let
a uãení na elektrikáﬁe, které bylo ãasto velmi nebezpeãné – tu byl pan
Kraumann
nakopnut
u Hole‰ákÛ v ma‰tali
vystra‰en˘m konûm pﬁímo do pozadí aÏ vylétl
otevﬁen˘mi dveﬁmi, coÏ
bylo velké ‰tûstí, na hnÛj
nebo jak byl on i jeho
bra‰na ‚okusováni‘ domácími zvíﬁaty.
Vzpomínek je tolik, Ïe
bychom s panem Kraumannem mohli sedût pomalu nûkolik dní; není se ãemu divit, vÏdyÈ za 80 let toho zaÏil
opravdu dost – prázdniny
u babiãky na Îelivce a spaní
na senû vãetnû pomoci skautskému oddílu (pomáhal klukÛm zadûlat na placky a pak si pﬁipadali jako v pohádce Hrneãku,
vaﬁ!, protoÏe placky uÏ byly doslova v‰ude
a tûsta je‰tû pln˘ hrnec, dále pravidelné pobyty v lázních, podnikové rodinné dovolené na
nejrÛznûj‰ích místech na‰í republiky, celoÏivotní elektrikáﬁské práce v pﬁezletick˘ch domech i vycházky se svou vnuãkou, vnukem
a pravnukem ke Ctûnickému potoku ãi háje,
kde zvlá‰tû ìolík je cílem mnoha v˘letÛ s dûtmi; ten písek se prostû bájeãnû strouhá v‰em
dûtem! A co jsem se dozvûdûla zase nového
o Ïivotû v Pﬁezleticích v minulém století, o to
se s vámi musím podûlit v na‰ich Historick˘ch dr(o)beãcích.
● Dûkuji moc za ãas a chuÈ si povídat
o Ïivotû nejen v Pﬁezleticích, ale i Va‰em
soukromém.
„Jen jestli to bude je‰tû nûkoho zajímat.
Teì si tak uvûdomuju, Ïe já tu znám skoro
kaÏd˘ ze star‰ích domÛ. Jen mi je ãasto smutno, kdyÏ vidím dÛm, kter˘ jsem pomáhal pﬁedûlávat tak, aby se tam ve‰la celá poãetná rodina, a nyní po 50 letech tam bydlí sám star˘
ãlovûk a dÛm je na spadnutí …“
Trochu smutn˘ konec, ale bohuÏel hodnû pravdiv˘. Pana Kraumanna se sice net˘ká, ale jak je to u vás? BlíÏí se jaro
a s ním 1.máj, lásky ãas… Zastavme se
u sv˘ch blízk˘ch, zejména tûch star‰ích,
kteﬁí se potﬁebují se sv˘mi dûtmi, vnuky
a pravnuky hlavnû vidût a povídat si, a dejme jim velkou pusu, zvlá‰È kdyÏ pod rozkvetlou jabloÀ sami nedojdou.
Lâ

— — CO SE U NÁS UDÁLO — —
A událo se toho opravdu
hodně, třeba jen co se týká
počasí. Od březnového vydání našeho mimořádného
čísla zpravodaje do dneška
jsme prožili v podstatě
všechna 4 roční období a ve
velmi krátkém čase. Tak si
to připomeňme:
Leden únor zima nic moc,
v únoru sice napadla kopa
sněhu, ale během dvou dnů
přišla obleva a sníh zmizel
před očima. „Takže to už se
asi blíží jaro“, řekli si mnozí
z nás a nedočkavě vyhlíželi
sluneční paprsky. Jenže ty ne
a ne přijít a my ve střední Evropě jsme si připadali jako
daleko na severu při polárním
dnu, který spíš vypadá jako
hodně pošmourný podvečer.
A stále jsme čekali jaro…
na Josefa napadlo skoro třicet čísel sněhu a v tom se
brambory opravdu sázet nedaly. Velikonoce se slavily
ve spíše zimní přírodě a na
horách se vesele lyžovalo.
Aby ne, když mrzlo jen praštělo. Pak ale najednou bylo
léto! To byl týden!
V pondělí ráno mínus
6°C a ve středu odpoledne teploty tropické
kolem 30°C. Kardiakům
tlouklo srdce jako splašené a jen si na vedra
zvykli, přišel podzim se
svými typickými mlhami,
ze kterých vypadávalo mrholení. Pak ale začátkem
května přišlo typické aprílové počasí s deštíky, lijáky
i bouřkami. Na ledové muže
ale nemrzlo, takže nejspíš
nám nepředpověditelné počasí přinese mrazy v červnu!

Velikonoãní zdobení
bylo pﬁipraveno t˘den pﬁed Velikonocemi, které tentokrát byly poslední bﬁeznov˘ víkend. Pﬁíroda venku byla spí‰e zimní a tak jen pestrobarevné velikonoãní
vûnce, nazdobené vûtviãky ãi veselá vajíãka dûlaly co mohly, aby navodily tu
správnou jarní atmosféru. VÏdyÈ Velikonoce jsou svátky jara!
Spoleãensk˘ sál byl opût pln˘ pracují-

cích dûtí i jejich maminek, a babiãek
(dokonce i tatínkÛ) kter˘m pod rukama
vyrÛstaly takové nádhery, Ïe se na nû
srdce smálo – voÀavé perníãky ve tvaru
zajíãkÛ, oveãek, kaãenek a jin˘ch mláìátek domácích zvíﬁat, oválná vajíãka byla
‰ikovn˘ma dûtsk˘ma rukama ozdobena
barevn˘mi krajkami z cukrové polevy,
jen se zakousnout.
Nitûná vajíãka se po pár stﬁihnutí nÛÏek zmûnila v hnízdeãko pro malá kuﬁátka a jejich vût‰í sourozenci se vyrazi-

Jarní setkání seniorÛ
v polovinû dubna je uÏ nerozluãnû spjato s kalendáﬁem
pﬁezletick˘ch spoleãensk˘ch akcí. Stﬁedeãní odpoledne patﬁí sál jen a jen seniorÛm, kteﬁí si pﬁed zahrádkáﬁskou sezónou najdou chvilku na popovídání si se
sousedy, ale vlastnû i s pﬁedstavitelkami obce. Paní
starostka po pﬁivítání chodila od jednoho stolu
k druhému a povídala si s PﬁezleÈáky nejen o tom,
jak se jim daﬁí, ale jestli je i nûco, co je trápí.
A víte co zjistila? Na‰i techniãtí pracovníci sklidili velkou pochvalu za vzornû uklizenou
obec, a to jak od odpadkÛ, tak i od snûhu. A co
teprve protaÏení „tﬁistadvojky“ na Prosek a na
Palmovku! Problémy se t˘kaly hlavnû stále nezrekonstruované ulice V Podskalí, ale dokud nebudou v‰echny pozemky v ulici ve vlastnictví obce, tak se bohuÏel nedá Ïádat o dotaci a budeme muset je‰tû chvíli ulici záplatovat. Ale uÏ se bl˘ská na lep‰í ãasy a pﬁipravujeme podpis darovacích smluv; pak uÏ budeme jen ãekat na vyhlá‰ení
dotaãních titulÛ a zaji‰Èovat dostatek finanãních zdrojÛ na spolufinancování.
Ale zpátky do sálu, kde uÏ se v 17 hodin pﬁipravilo duo ZahradníãkÛ a uÏ
to jelo! Mezi prvními taneãníky byli tﬁi oslavenci, kteﬁí si zatanãilo sólo jak
k svátku, tak i k narozeninám. Za chvíli byl parket pln˘ dal‰ích párÛ a populární písniãky v podání Zahradníãka syna stﬁídaly ty lidové, valãíky a polky, za doprovodu harmoniky Zahradníãka otce.
·Èouchané brambory a steak pﬁi‰el akorát vhod, posílení taneãníkÛ a zpûvákÛ bylo potﬁeba. K tomu víno ãi pivo, po odpoledních minizákuscích z dílny paní Mesnerové se opût jen zaprá‰ilo, a tak pﬁi‰ly „holky“ s nov˘m bájeãn˘m nápadem – na druhou veãeﬁi pﬁipravily na místû ãerstvé obloÏené
chlebíãky. MÀam.
Nemohu ani v této rubrice nezmínit neuvûﬁiteln˘ Ïivotní elán pana Aloise
Tupálka, kter˘ v ãervnu oslaví 90.narozeniny, coÏ je pro mnohé z nás neuvûﬁiteln˘ vûk! A pan Lojzík si na jarním setkání udûlal malou premiéru své
letní oslavy a provedl v kole naprostou vût‰inu pﬁítomn˘ch dam a je‰tû vzal
k baru na panáãka paní starostku i místostarostku. A to jsme pﬁece „na zdraví“ nemohly odmítnout
!
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li napást do ãerstvého osení, které bylo
pro v‰echny pﬁipraveno v ozdobn˘ch
papírov˘ch ko‰íãcích. Kdo je upletl, to
mÛÏete hádat jen jednou.
Odpoledne si uÏili v‰ichni a je jen
‰koda, Ïe tentokrát se nepletly pomlázky
ani nedûlaly pí‰Èalky... snad se tohoto
chlapského úkolu pﬁí‰tí rok nûkdo ujme
a bude uãit malé PﬁezleÈáky v˘robû
vlastní pomlázky. ProtoÏe vyplatit maminku vlastnoruãnû udûlanou pomlázkou, to je radost dvojnásobná.

zﬁejmû s náleÏitû upraven˘m textem). Nejvíce oãekávané bylo losování tomboly, ve které byly dáreãky pro v‰echny zúãastnûné dûti.
A také se soutûÏilo – kdo nejrychleji poslepu rozváÏe uzly na provaze, nebo která Popelka nejrychleji
pﬁebere hrách, ãoãku a fazole. ·koda, Ïe se nesoutûÏilo o nejvût‰í ãokoládové vousy, které si dûti nechtûnû vyrobily pﬁi pití bájeãné ãokolády ze zapÛjãeného ãokoládovaru; to by byly vítûzi úplnû v‰echny
a moÏná i vãetnû maminek.

Masopustní karneval
se tentokrát konal aÏ první bﬁeznovou sobotu, protoÏe
nejdﬁív byly vlny respiraãních nemocí, pak byly jarní
prázdniny a protoÏe si poﬁadatelky z kulturní komise dávají s pﬁípravou karnevalu záleÏet, nechtûly mít sál poloprázdn˘. A taktika se vyplatila, protoÏe ná‰ spoleãensk˘
sálek byl opravdu pln˘ princezen, víl, beru‰ek i brouãkÛ,
pitátÛ i supermanÛ vãetnû kouzelníkÛ a ãarodûjÛ.
Kapela králíkÛ z klobouku kouzelníka Pokustóna hrála dûtem do tance, do zpûvu i k jízdû ma‰inkou (samo-
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Vítání
obãánkÛ

Pálení
ãarodûjnic

proběhlo letos opět
jak na šachtě či ve
fabrice, prostě na
dvě směny. Loňský
rok se narodilo úžasných 28 dětí a z toho dokonce jedna
dvojčátka - Maruška
a Magdička.

opût letos poznamenaly drobné pﬁeháÀky, ale ve srovnání s okolními
obcemi jsme mûli velkou kliku, protoÏe meteorology avizované bouﬁky
se na‰tûstí Pﬁezleticím vyhnuly.
PrÛvod ãarodûjnic tentokrát ne‰el aÏ na novou koneãnou zastávku
autobusu, ale pro‰el si ulice Akátovou, Topolovou, Ctûnickou. Po
Dolní návsi ãarodûjnice s doprovodem do‰ly ãi dojely k hasiãárnû,
kde uÏ hoﬁela vatra pro svou leto‰ní ãarodûjnickou obûÈ. Country kapela zahrála tu‰ a ãarodûjnice jako
tradiãnû zatanãily své kolegyni,
jenÏ skonãila za chvíli na hranici,
tanec na rozlouãenou. Dokonce jí

vzaly s sebou do kola a pak uÏ
hup! A byla v ohni.
Vût‰inu pﬁítomn˘ch dûtí v‰ak
víc neÏ oheÀ zajímala hromada
‰palkÛ, které zde zbyly po jarním
kácení star˘ch topolÛ; na‰tûstí se
nikdo nezranil, i kdyÏ nûkteré dûti
balancovaly víc neÏ na hranû.
MoÏná bychom tento herní prvek
mûli pﬁesunout na zahradu na‰í
právû stavûné první pﬁezletické
‰kolky! I kdyÏ asi ne, protoÏe by
nedostal potﬁebn˘ certifikát.
A opékaly se buﬁty, pilo pivo, víno, slivovice, havárie nebyla, zato
byla nemocnice (to víte, to mládí),
dûti mûly limonádu (alespoÀ ty malé) a po grilovan˘ch pochoutkách
pana hostinského Jardy se bûhem
noci zaprá‰ilo. Také se tanãilo, co
hrdlo ráãilo a zpívalo se, co hrdlo
dovolilo; no prostû pﬁezletické ãáry
se v‰ím v‰udy. TakÏe zase za rok.

Stalo se uÏ krásnou
tradicí, Ïe malí PﬁezleÈáãci dostávají jako památku
na slavnostní den zlat˘
pﬁívûsek ve tvaru lunárního znamení, ve kterém
se narodili. Je pravda, Ïe
to ocení aÏ pozdûji, ale
aby mûli nûjakou radost
hned, ukr˘váme pﬁívûsek
do barevn˘ch krabiãek
ve tvaru zvíﬁátek, ze kter˘ch dûtiãky nemohou
oãi odtrhnout.
Pﬁezletické vítání obãánkÛ je spojeno s druhou
kvûtnovou nedûlí, kdy se
slaví svátek matek, a tak
si i maminky odná‰ely
dárek v podobû kytiãky.

A ptáte se co tatínkové? Ti pﬁece mûli
své nejkrásnûj‰í dáreãky v náruãí!
Tentokrát se slavnost obe‰la bez hudebních ãísel v podání dûtsk˘ch hudebníkÛ, protoÏe na‰i malí muzikanti byli na
spoleãné víkendové akci rodiãÛ, dûtí
a uãitelek mateﬁské ‰kolky. Paní Hanzlíková alespoÀ pﬁednesla krátkou báseÀ
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o dûtském kﬁiku a paní starostka pak popﬁála v‰em dûtem i rodiãÛm do Ïivota ne
jen to nejlep‰í, ale i pár starostí, jejichÏ
vyﬁe‰ení pak malého ãi vût‰ího ãlovíãka
posílí a pﬁipraví na nelehk˘ Ïivot.
Následovaly podpisy rodiãÛ do pamûtní knihy, pﬁedání dáreãkÛ a pak
slavnostní pﬁípitek na zdraví nejen osla-
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vencÛ, ale i v‰ech pﬁítomn˘ch. Spoleãná fotografie na prostranství pﬁed obecním úﬁadem, respektive pﬁed na‰ím
krásnû vzrostl˘m smrkem, se letos zejména odpoledne nûjak ne a ne povést –
málo místa na hodnû lidí! Kde se budeme fotografovat pﬁí‰tí rok, to tedy fakt
nevím
.
Lâ

Nová v˘stavba
se t˘ká nás v‰ech,
tedy alespoÀ by mûla. Je-li to pravda nebo ne,
to se uvidí hlavnû pﬁi pﬁipomínkování navrÏen˘ch územních studií, které je nezbytnû
nutné zpracovat pﬁed tím, neÏ se budou moci
zastavovat dal‰í lokality urãené k v˘stavbû
obytnû smí‰ené. Nov˘ územní plán obce Pﬁezletice, kter˘ schválilo zastupitelstvo na podzim roku 2011, dává jasná prav
Ale je pravda, Ïe i teì se mezi námi najdou
lidé, kteﬁí se nezajímají jen o svÛj dvoreãek,
ale pozorují celé své okolí, a to ve v‰ech souvislostech. Pﬁíkladem mÛÏe b˘t v˘stavba developera Moravská Stavební Invest (M.S.I.)
v Nohavici, coÏ je ãást pole za na‰ím rybníkem. Na podzim byly po
nûkolika letech pﬁíprav
zahájeny stavební práce
pro v˘stavbu inÏen˘rsk˘ch sítí a komunikací
v celé lokalitû a zároveÀ
pﬁípravy parcel na v˘stavbu obytn˘ch i rodinn˘ch domÛ v dolní polovinû lokality. MoÏná si
mnozí z vás pﬁi procházkách ve v˘chodní ãásti
obce v‰imli, Ïe od podzimu se na místû skr˘vky
ornice a pﬁípravy staveni‰tû objevila louÏe vody, ze které se stalo pﬁes
zimu jezero; dokonce
zde pluly i kachny.
Na jaﬁe stavební práce pokraãovaly a firma
SKANSKA zde zaãala stavût vodovod, spla‰kovou i de‰Èovou kanalizaci. Chvíli po zahájení prací se zalila vodou jedna z parcel dole
u potoka, protoÏe voda – prevít si na‰la cestu
z kopce dolÛ sama. Stavební firma svedla
rychle vodu do novû vybudované de‰Èové kanalizace a od té doby do potoka pod mÛstkem
u DuÏího vytéká proud vody, kter˘ nikdy nevysychá, naopak spí‰ sílí. Kde se ta voda najednou bere? Na základû upozornûní jednoho
obyvatele ulice V Podskalí jsme zjistili pﬁíãinu. V místû probíhající v˘stavby jsou podzemní prameny, které napájí ná‰ rybník! Do rybníka nevtéká Ïádn˘ viditeln˘ potok a pﬁeci je pln˘ vody. Voda sem totiÏ pﬁitéká podzemní cestou a zároveÀ tento pramen v poli napájí
i vût‰inu studní v ulici V Podskalí.
Díky v˘kopÛm a poloÏením trubek kanalizací i vodovodu se nechtûnû i díky neznalosti
místních podmínek podaﬁilo podzemní vodu
pﬁesmûrovat místo do rybníka pﬁímo do Ctûnického potoka. Pískem podsypané i obsypané trubky totiÏ fungují jako drenáÏ a odvádûjí vodu z pramenÛ pﬁímo po trubkách aÏ do
potoka. Oãividnû je tady nûco ‰patnû.
Na‰tûstí jsme byli vãas upozornûni na odtok
podzemní vody a ihned jsme vstoupili do jednání s developerskou firmou M.S.I. a na problém odvádûní podzemních vod je upozornili.
Je to v‰ak problém, o kterém by b˘vali na základû kvalitního podrobného hydrogeologic-

kého prÛzkumu mûli vûdût
dávno pﬁed zahájením stavby. A tak bylo potﬁeba vyÏadovat po M.S.I. ﬁe‰ení,
jak zabránit nepovolenému
nakládání s podzemními
vodami, které by tak vedlo
k tomu, Ïe by nejen poklesla hladina vody ve studních
(pokud by se neztratila úplnû), ale mohl by zaãít ná‰
rybník vysychat. A to je
pﬁesnû pﬁíklad toho, jak si
kaÏd˘ developer ﬁe‰í jen to
svoje území bez návaznosti na celé okolí!
Systém nûkolika jílov˘ch hrází na trase poloÏeného potrubí by mûl odtoku vody zabránit
a díky, doufejme, vãasnému zásahu, vodu
v území udrÏet.
Na opaãném konci obce, na Pansk˘ch polích, je problém s vodou zase tro‰ku jin˘.
Opût developer ﬁe‰il podmínky pro zasakování de‰Èov˘ch vod v lokalitû pro v˘stavbu 70
rodinn˘ch domÛ a nov˘ch komunikací bez
pﬁímé návaznosti na okolí plánovan˘ch staveb. Geologick˘ prÛzkum doporuãil zasakování de‰Èov˘ch vod pár metrÛ pod zemí, pod
vrstvou spra‰í, kde jsou vhodné podmínky pro
postupn˘ a pomal˘ odvod vody z území; pﬁesnû tak, jak praví zákon. To je sice fajn, ale co
myslíte, Ïe se stane, kdyÏ se voda vsákne do
zemû, kde pak narazí na nepropustnou vrstvu?
Pûknû po ní pofrãí z kopce dolÛ jak po klouzaãce! A skonãí v b˘valém Velikém rybníce,
kter˘ je nyní zastavûn rodinn˘mi domy, tzv.
Okálov. Na ctûnické cestû se totiÏ nachází geologick˘ zlom, kde smûrem do b˘valého rybníka zaãínají bﬁidlice a jíly, které vodu nejen
nedovolí vsáknout, ale nepustí ji dál do potoka; jako kdyÏ si pﬁipou‰títe vanu.
Na‰i pﬁedci dobﬁe vûdûli, proã byl v nejniÏ‰í ãásti Pﬁezletic (a v místû dne‰ní nejvût‰í v˘stavby!) rybník. Po jeho vysu‰ení v dávn˘ch
dobách a následném odmeliorování celého dna
vybudovali nezbytnou strouhu (nyní Vrbov˘
potok) pro odvod de‰Èov˘ch vod ze západní
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ãásti obce, která je v dobû bezde‰tné napájena
z pramenÛ ve Vrbové ulici. Zejména v nejvy‰‰í ãásti Topolové ulice o vodû vûdí své, zvlá‰tû o té z Pansk˘ch polí. Pﬁes zahradu mají vybudovanou odvodní strouhu, která po rekonstrukci Topolové ulice ústí do vsakovacího
místa, tvoﬁeného hodnû hrub˘m ‰tûrkem. Odtud
v‰ak teãe z kopce pod povrchem pﬁímo do
Okálova, kde se snaÏí opût vytvoﬁit pÛvodní
rybník. BohuÏel se
vzrÛstajícím mnoÏstvím
zpevnûn˘ch ploch docela s úspûchem.
A teì si pﬁedstavte,
Ïe na Pansk˘ch polích
bude postaveno 70 rodinn˘ch domÛ a s nimi
související
zpevnûné
plochy (komunikace,
chodníky) a v‰echna
de‰Èová voda spadlá
z nebe steãe z kopce
pûknû dolÛ …
Jestli se obci nepodaﬁí vyﬁe‰it problém de‰Èové vody pﬁed zahájením v˘stavby, mohlo
by se stát, Ïe se podél
ProstﬁedÀáku (Ctûnického potoka) bude zase jezdit na lodiãkách.
A to nebude muset ani moc pr‰et!
A to je opût dÛkaz toho, Ïe je potﬁeba hlídat novou v˘stavbu nejen v místû v˘stavby
samém, ale vãas myslet na negativní dopady
na jinou ãást obce. BohuÏel souãasné problémy se t˘kají je‰tû projektÛ, které byly povoleny ve stavebním ﬁízení v souladu s pÛvodním územním plánem z roku 2005, kter˘ spí‰
ﬁe‰il jakou barvu domÛ a jak˘ typ stﬁechy mÛÏete v Pﬁezleticích na novostavbû mít, ale jaksi zcela opominul to, Ïe napﬁ. v˘stavba obytn˘ch domÛ na Zlatém kopci pﬁivede do Pﬁezletic aÏ 1200 mlad˘ch lidí, kteﬁí budou mít
malé dûti – bude potﬁeba ‰kolka, dûtská hﬁi‰tû, ale i obãanská vybavenost vãetnû odpovídajících komunikací. Developera totiÏ k velké
‰kodû PﬁezleÈákÛ zajímají pouze jeho pozemky a zisk z nich (pochopitelnû) a co není jasnû dáno písemnû v podmínkách v˘stavby (ﬁe‰í právû územní plán), to nikdo dobrovolnû
obci nepostaví! Ale z pozice obce je to ‰patnû a záleÏí na nás v‰ech, jestli to necháme tak
b˘t; to by nám ale také mohly zb˘t jen oãi pro
pláã. A to radûji ne, protoÏe kaÏdá kapka vody zde navíc mÛÏe skuteãnû zpÛsobit lokální
potopu. A bez vydatného de‰tû!
Zastupitelstvo obce si je dobﬁe vûdomo
problémÛ, které by mohly v rámci dal‰í v˘stavby v obci nastat, a proto uÏ v roce 2007
zaãalo pracovat za novém územním plánu,
schváleném pak v roce 2011, kter˘ ﬁe‰í budoucí lokality (A – G) urãené k v˘stavbû domÛ v Pﬁezleticích ve v‰ech souvislostech. Základem jsou jiÏ v˘‰e zmiÀované územní studie a zároveÀ územním plánem jasnû dané
podmínky, za kter˘ch se mÛÏe stavût – napﬁ.
nutnost odvodnûní celé západní ãásti Pﬁezletic
neÏ bude moci b˘t povolena v˘stavba v lokalitû G (pod Ctûnick˘m hájem), v˘stavba ‰kolky a ‰koly pﬁed zahájením v˘stavby v oblasti
A a B, zprovoznûní v˘chodního obchvatu
Pﬁezletic (tzv. v˘chodní tangenta) neÏ se bude
moci stavût v Déãku. V‰echny tyto podmínky
mÛÏete najít na webov˘ch stránkách obce
v sekci Územní plán.
Lâ

VáÏení PﬁezleÈáci!

1. Přezletická trefa
do černého

Potřebujete-li řešit

V sobotu 24.srpna 2013 se uskuteční oficiální první ročník závodu žen ve skorobiatlonu (střelba z malorážky, běh,
střelba) na ctěnické střelnici SSK Přezletice. Závodit se bude minimálně ve
dvou kategoriích ELITE a 40+.
Od ãervna si zájemkynû o start v závodû
budou moci na stﬁelnici i v lese zatrénovat,
tréninky budou opût ve stﬁedu cca 1 x za 14
dní aÏ tﬁi nedûle podle zájmu závodnic.
Konkrétní informace budou vãas zveﬁejnûny na plakátech.
Více info pﬁímo v prodejnû KU-Î-EL
nebo na E.L.â.A. – mobil 724 190 211
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REFINANCOVÁNÍ HYPOTÉK
KONSOLIDACI PŮJČEK
OPTIMALIZOVAT RODINNÉ FINANCE
LEPŠÍ POJIŠTĚNÍ MAJETKU
Nemusíte jezdit do Prahy, ráda Vám pomohu
a v‰e zajistím z místa Va‰eho bydli‰tû
Hana Suntychová, V Podskalí 231, Pﬁezletice
Registrace âNB: 144622 PPZ

hana.suntychova@ovbmail.cz

Kniha, pﬁítel ãlovûka
aneb „za dobré
vysvûdãení knihu“
Nebudeme se zde zab˘vat vûãn˘mi
náﬁky nad tím, jak dle odborníkÛ
„dne‰ní mladí vÛbec neãtou a nemají
ke knihám správn˘ vztah“, pojìme se
podívat na ty, kteﬁí si bez dobré knihy
nedovedou svÛj Ïivot pﬁedstavit
a i kdyby „ãert na praseti jezdil“, tak si
kaÏd˘ den alespoÀ pár stránek pﬁeãtou.
Nûkdo má ãasu víc, nûkdo si bere
kníÏku do postele veãer pﬁed spaním,
jin˘ ãte bûhem cesty veﬁejnou hromadnou dopravou – prostû není dÛleÏité,
kde kdo ãte, podstatné je, Ïe knihy prostû poﬁád patﬁí do na‰eho Ïivota.
Na‰tûstí jsou pryã ty ãasy, kdy se
v „kniÏní ãtvrtek“ stávaly nedÛstojné
fronty na novû vy‰lé knihy, které
stejnû skonãily „pod pultem“ a k zájemcÛm z fronty se ani nedostaly.
Pﬁesto vstup do knihkupectví byl nezapomenuteln˘ svou vÛní nov˘ch
knih, ãisÈounké neposkvrnûné stránky lákaly k prolistování a byly-li proloÏeny ilustracemi… prostû krása.
A nav‰tívíte-li kteroukoliv velkoprodejnu knih dnes, mÛÏete si dokonce
sednout na pohovku, koupit si kávu
a v klidu si prolistovat knihu anebo
si dokonce ãást pﬁeãíst. Ta nirvána –
knihy v‰ude okolo vás a vy byste si
je nejradûji odnesli domÛ.
JenÏe doma se na vás smûjí pﬁeplnûné knihovny a pár nov˘ch knih zákonitû znamená, Ïe jim ty star‰í budou muset uvolnit místo. A nastane
dilema, která z nich se pﬁesune kamsi do kouta ãi na pÛdu, protoÏe Ïádn˘ milovník knih nedokáÏe kníÏku
vyhodit. JenÏe ani knih nedÛstojné
prostory nejsou nafukovací a problém „kam s nimi?“ nastane jen
o nûco pozdûji.
Na webov˘ch stránkách jsme
v kvûtnu zveﬁejnili nabídku spoleãnosti Centrum Elpida, které se chce
ujmout v‰ech osamûl˘ch, osiﬁel˘ch
knih a zkusit jim najít nové ãtenáﬁe.
Jestli projekt bude fungovat podle
pﬁedstav organizátorÛ, to se dozvíme
bûhem kvûtna a budeme vás informovat o tom, jak je moÏné va‰e knihy „poslat dále do svûta“.
Lâ
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