KU-Ž-EL

Prodejna KUÎEL nabízí
tradiãnû ‰irok˘ sortiment
vánoãního zboÏí a dáreãkÛ.

V nabídce mimo jiné máme i hrabla a lopaty na sníh, nebo prima
stûrku na auto s rukavicí. Na‰e zboÏí si mÛÏete prohlédnout na
www.ku-z-el.cz a kdo se pere s ãasem, ten si mÛÏe udûlat objednávku (nejménû za 500 Kã) a my mu zboÏí zdarma dovezeme dle dohody aÏ domÛ.
ZároveÀ bychom chtûli touto cestou podûkovat sv˘m zákazníkÛm za
pﬁízeÀ a popﬁát v‰em úÏasnû pohodové vánoãní svátky.
Vá‰ KUÎEL

KOSMETICK¯ SALON V P¤EZLETICÍCH!
Nabízíme: prodluÏování vlasÛ, prodluÏování ﬁas,
manikúru, nehtovou modeláÏ a kosmetiku za pﬁíznivé ceny!
Tímto bychom Vás rády pozvaly do na‰eho salonku v Pﬁezleticích,
kde nabízíme v˘‰e uvedené sluÏby.
Jako mal˘ dárek na uvítanou jsme si pro Vás pﬁipravily 10% slevu na kteroukoli péãi z na‰í nabídky.
Staãí pﬁijít s letáãkem, kter˘ právû drÏíte v ruce. Tato akce je platná do konce roku 2011!

● Kosmetika

O‰etﬁení EXTRA (ãas 90 min. cena 490 Kã)

— anamnéza pleti, odlíãení,
povrchové ãi‰tûní pleti, peeling
— hloubkové ãi‰tûní pleti, úprava oboãí,
kosmetická masáÏ obliãeje, krku a dekoltu
— pleÈová maska, v˘Ïiva rtÛ a oãního okolí
— závûreãná úprava - krém
Pracujeme s bio kosmetikou přírodního charakteru Canaderm

● Manikúra a nehtová modeláÏ
—
—
—
—

gelová modeláÏ (490 Kã, doplnûní 350 Kã)
gel laky (170 Kã)
manikúra klasická (130 Kã)
P-shine (190 Kã)

● ProdluÏování ﬁas
— metodou ﬁasa na ﬁasu znaãka JB Cosmetics
— cena 1500 Kã za nové ﬁasy v cenû
je jiÏ první doplnûní a kartáãek
na proãesávání ZDARMA
— doplnûní ﬁas po 3 t˘dnech – 400 Kã

● ProdluÏování vlasÛ

— metodami Tapex, Ring, Weavex, Tubex
— ceny individuální jiÏ od 7800 Kã

Martina Drexlerová – 723 528 088 (Martina.V3@seznam.cz)
TÉMA ČÍSLA:

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

●

Lenka Brožová 608 237 689

●
●
●
●

VAŠE DOTAZY, PŘIPOMÍNKY ČI POCHVALY PŘEDÁVEJTE,
PROSÍM AŤ UŽ V PÍSEMNÉ ČI ELEKTRONICKÉ PODOBĚ DO SCHRÁNKY OÚ!
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SLOVO STAROSTKY
VáÏení a milí
spoluobãané.
Rok se s rokem se‰el, je tu opût
podzim a také uÏ je to rok od nástupu nového zastupitelstva do vedení na‰í obce. Chtûla bych vám
v tomto ãísle nabídnout krátkou rekapitulaci na‰í dosavadní práce, ale
hlavnû vás chci informovat o tom,
na ãem pracujeme v souãasnosti
a také, jaké priority má toto zastupitelstvo do budoucna.
Povedlo se nám schválit nov˘
územní plán. Dotáhnout a následnû
schválit tento dokument, aã se to
moÏná na první pohled nezdá, není
zrovna jednoduchá vûc a vûzte, Ïe
jsme nad nov˘m územním plánem
strávili mnoho ãasu. Nicménû plán
je koneãnû na svûtû. MÛÏete si ho
prohlédnout buì na na‰ich webov˘ch stránkách, a nebo je samozﬁejmû moÏné prostudovat originál u nás
na obecním úﬁadû. Pﬁedpokládám, Ïe
se o územní plán budou zajímat pﬁedev‰ím ti, kteﬁí plánují v na‰í obci
v˘stavbu, ale myslím si, Ïe by se o nûj
mûl zajímat kaÏd˘ obãan na‰í obce,
kter˘ zde Ïije, a kterého zajímá budoucí rozvoj Pﬁezletic.
Bûhem srpna se podaﬁilo koneãnû
„vyãistit“ alespoÀ ãást vodoteãe, která protéká v podstatû centrem obce.
Vûﬁíme pevnû, Ïe toto pomÛÏe s odvodnûním „mokﬁin“ v okolí „Okálova“ na Vinoﬁskou ulici, a to vãetnû
sklepÛ domÛ na této ulici. Samozﬁejmû je je‰tû tﬁeba vyãistit i druhou ãást vodoteãe okolo „Zlatého
kopce“, leã zde neustále ﬁe‰íme majetkoprávní vztahy.
Otevﬁení jedné tﬁídy pﬁezletické
mateﬁské ‰koly ve Vinoﬁi jsme se jiÏ
hodnû vûnovali v minulém ãísle,
nicménû si dovoluji zmínit, Ïe na
fungování ‰kolky máme zatím jen
pozitivní ohlasy nejen od rodiãÛ,
ale pﬁedev‰ím od dûtí, které tam
chodí rády a mají rády paní uãitelky. Samozﬁejmû je nyní na‰í prioritou v˘stavba budovy pro M· zde
v obci. Postupnû dáváme dohromady finanãní prostﬁedky, které budou potﬁeba na tuto stavbu. K tomu
máme jiÏ pﬁipraven˘ pozemek i vyﬁízené stavební povolení.
Jak asi nûkteﬁí víte, koncem roku
bude ukonãena spolupráce s provozovatelem vodovodu a kanalizace
VaK Zápy, s jehoÏ prací jsme nebyli
z mnoha dÛvodÛ jiÏ del‰í dobu spokojeni. Postupnû dáváme dohromady nahromadûné problémy. Uvedu
dva pﬁíklady. Po nûkolika mûsících

jsme odstranili zmatek, kter˘ se podaﬁil
udûlat v pomûrnû jednoduché evidenci objektÛ napojen˘ch na
vodovod a kanalizaci.
Nyní, uÏ s nov˘m provozovatelem,
ﬁe‰íme
problémy v ulici Pod
hájem. Od ledna 2012
pﬁevezme provozování
vodovodu a kanalizace
v Pﬁezleticích firma
VHS Bene‰ov. Pevnû
doufáme, Ïe v‰e bude
následnû
fungovat
tak, jak má.
V návaznosti na
pﬁedchozí bod chci
také zmínit, Ïe je
v obci jediná a poslední ulice, kde
není vybudován hlavní kanalizaãní ﬁad, a to je ulice Jilmová. Proto
jsme jiÏ nechali vypracovat projekt
a nyní pracujeme na potﬁebn˘ch
stavebních povoleních.
Stále intenzivnû pracujeme na vybudování otoãky autobusu v horní
ãásti obce, aby byla i tato lokalita
obslouÏena. Koneãnû máme stavební povolení, snad bûhem jara by mûla b˘t tato otoãka vybudována. Ve
spolupráci s Ropidem (podnik Hlavního mûsta Prahy, kter˘ má na starosti veﬁejnou dopravu) pracujeme
na v˘bûrovém ﬁízení na nového dopravce. Vzhledem k tomu, Ïe toto v˘bûrové ﬁízení musí b˘t v souladu
s legislativou Evropské unie, celá
záleÏitost se bohuÏel nesmírnû prodluÏuje. Zajímavostí je ov‰em fakt,
Ïe linka 302, která Pﬁezletice obsluhuje, bude první linkou v âeské republice, která bude takto „vysoutûÏena“. Postupnû v‰ak budou muset
b˘t v âR takto vybráni dopravci
v‰ech autobusov˘ch linek. Nov˘ dopravce by mohl zaãít linku 302 provozovat bûhem léta 2012.
Vzhledem k tomu, Ïe nás nyní
ãekají tyto tﬁi vût‰í investiãní akce
(otoãka, ‰kolka, kanalizace v Jilmové ulici), nemÛÏeme si dovolit
souãasnû pﬁipravovat Ïádn˘ dal‰í
vût‰í projekt. Proto jsme bohuÏel
byli nuceni rozhodnout, Ïe místní
komunikace, resp. ty, které jsou
v souãasnosti v nejhor‰ím stavu,
opravíme prozatím „provizorním“
zpÛsobem, ale samozﬁejmû tak, aby
tato oprava a jejich sjízdnost vydrÏela co nejdéle.
Nadále pracujeme na rozpracovan˘ch projektech jako jsou okruÏní
kﬁiÏovatka „u hasiãárny“, rekonstrukce ulice Ka‰tanová, která by
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mûla následovat po v˘stavbû ‰kolky a následnû pak rekonstrukce
Horní návsi a ulice
V podskalí. A stále, leã
zatím bezúspû‰nû vyvíjíme nátlak na Krajsk˘
úﬁad ohlednû rekonstrukce hlavního prÛtahu obcí.¨
Co se t˘ká dal‰ích
zámûrÛ obce, pak projekty na revitalizaci
archeologického nalezi‰tû Zlat˘ kopec a na
v˘stavbu nového obecního úﬁadu, vãetnû
velkého spoleãenského
sálu a prostor pro rÛzné spoleãenské aktivity, jsme zatím z finanãních dÛvodÛ
odloÏili. Vedle toho se snaÏíme „pﬁinutit“ firmu âEZ, aby zrekonstruovala elektrické vedení v horní ãásti
obce, zatím bohuÏel bez konkrétních
v˘sledkÛ. Dále také jednáme se zástupci TJ Sokol v na‰í obci, která je
vlastníkem pozemkÛ, na kterém se
nachází hﬁi‰tû. Velice rádi bychom
tyto pozemky získali zpût, abychom
mohli provést rekonstrukci hﬁi‰tû
a pﬁilehlého okolí tak, aby cel˘ prostor slouÏil pro aktivní i neaktivní
odpoãinek. Jednání jsou bohuÏel zatím neúspû‰ná.
Urãitû se také chystáme pﬁí‰tí rok
„zvelebit“ dûtské hﬁi‰tû, které je velmi hojnû nav‰tûvované a s pﬁib˘váním „pﬁezletické drobotiny“, coÏ nás
v‰echny moc tû‰í, stále bude.
Jistû si dovedete pﬁedstavit, Ïe se
v prÛbûhu ãasu nûkteré na‰e zámûry
z rÛzn˘ch dÛvodÛ zdrÏí (nûkdy je tﬁeba práci pﬁizpÛsobit vypsan˘m dotaãním titulÛm, nûkdy narazíme na neoãekávané problémy s úﬁady, atd).
Proto vás budeme prÛbûÏnû informovat i v dal‰ích zpravodajích.
Práce je stále „jako na kostele“
a ne vÏdy se v‰e podaﬁí absolutnû
dokonale a rychle. Av‰ak
jsem pﬁesvûdãena, Ïe za
dobu pûti let, kdy mám
moÏnost b˘t tzv. „ u toho“,
se na‰e obec postupnû rozvíjí a zvelebuje. DÛkazem
toho jsou pozitivní reakce
mnoh˘ch z vás, za které
vám ze srdce dûkuji.
Pﬁeji vám v‰em hezk˘
a slunn˘ podzim a hlavnû
poklidné proÏití vánoãních
svátkÛ v kruhu rodiny a tûch
nejbliÏ‰ích.
VERONIKA
VRECIONOVÁ

Ono se ﬁekne ‰kolka...
Zaﬁiìte nám ‰kolku, je to va‰e povinnost, my potﬁebujeme dát dítû do ‰kolky, zaﬁiìte to, vÏdyÈ podle zákona musíte, a spousty podobn˘ch, na jednu stranu oprávnûn˘ch, stíÏností a Ïádostí jsme
poslouchali minulé volební období skoro po cel˘ rok. Nejvíce
stíÏností na chybûjící ‰kolku bylo vÏdy po skonãení zápisu do
‰kolky ve Vinoﬁi a pﬁilehl˘ch mûstsk˘ch ãástích ãi obcích.
JenÏe kde vzít ‰kolku, kdyÏ stavba nové
stojí skoro 20 milionÛ, kam postavit provizorní kontejnerovou, kdyÏ obec nemá vhodn˘ pozemek, kde si pronajmout prostory,
kdyÏ je nikdo nenabízí? Problém stíhá problém a Pﬁezletice se rozrÛstají o nové obãánky pomalu geometrickou ﬁadou. MÛÏeme si
dodateãnû jen povzdychnout, proã souãasn˘
developer Zlatého kopce nemûl od obce jasnû danou podmínku (pﬁi souhlasu obce s v˘stavbou bytÛ pro 1200 lidí), Ïe stavût mÛÏe,
ale jen tehdy, postaví-li zároveÀ ‰kolku
a dal‰í obãanskou vybavenost. Je zajímavé,
Ïe pﬁedchozí developer „Genese“ tuto podmínku v roce 1995 mûl! A pak uÏ bylo ze
strany obce smûrem k investorovi ticho po
pû‰inû, naopak v˘‰e uveden˘ „hurikán“ stíÏností nastal smûrem od obãanÛ k obci.
AÏ na jaﬁe pﬁi‰la spása od sousední Vinoﬁe, kde nám byl nabídnut krátkodob˘ pronájem ãásti prvního patra b˘valé základní ‰koly. O podrobnostech „papírového“ vzniku
‰kolky jsme uÏ psali jak ve Zpravodaji, tak
i na internetu, nepsali jsme v‰ak o jejím
vzniku z pozice financí. Aãkoliv díky stanovisku Hygienické stanice i stavebního úﬁadu
jsme nemuseli provádût Ïádné zásadní stavební úpravy, pﬁesto i tak se náklady na stavební „drobnosti“ typu oprava prahÛ a podlah, v˘mûny vypínaãÛ, pﬁíprava rozvodÛ
elektﬁiny, vody a odpadÛ pro pﬁípravnu jídel,
zavedení pevné ADSL linky do ﬁeditelny
a vymalování v‰ech prostor vy‰plhaly na
102 000,- Kã. Dále bylo nutno ‰kolku vyba-

DŮLEŽITÉ
UPOZORNĚNÍ
Bûhem mûsíce listopadu bude pﬁestûhována místní knihovna do nov˘ch prostor v 1. patﬁe Obecního
úﬁadu. Provozní doba zÛstává nezmûnûna.
DÛvodem stûhování je neúmûrnû
nákladn˘ provoz knihovny (pﬁímotopné elektrické vytápûní) v prostorách b˘valého statku u KﬁenÛ.
Vûﬁíme, Ïe toto nezbytné opatﬁení (a hlavnû tûch pár schodÛ navíc)
neodradí stálé ãtenáﬁe od jejich
pravidelné náv‰tûvy knihovny a naopak sv˘m vy‰‰ím komfortem pﬁiláká ãtenáﬁe nové.
Dûkujeme za pochopení.

vit základním nábytkem jako ‰atní skﬁíÀky
v pﬁízemí, skﬁínû na hraãky a lÛÏkoviny ve
tﬁídû, stoleãky, Ïidliãky, poliãky, bezpeãnostní kryty tûles radiátorÛ, police na ruãníky a hygienické potﬁeby v um˘várnû, pra-

covní stoly pro ﬁeditelku i uãitelku a kuchyÀskou linku vãetnû ãásteãnû profi spotﬁebiãÛ – suma sumárum 422 508,- Kã.
Vybavení pﬁípravny jídel talíﬁi, hrneãky, pﬁíbory apod. vãetnû gastro nádob pro dováÏení
jídel nás jako zﬁizovatele pﬁi‰lo na 51 350,Kã. Matrace, lÛÏkoviny, ruãníky a utûrky stály necel˘ch 40 000,- Kã. Skoro 5 300,- Kã
bylo nutno investovat do administrativních
potﬁeb (knihy v˘kazÛ, jízd, pokladní, tﬁídní,
razítka vãetnû poplatkÛ za zaloÏení úãtu
a mobilního telefonu). Multifunkãní tiskárna
vãetnû notebooku stála 18 500,- Kã. Základní úklidové prostﬁedky stály 2 000,- Kã a budou to pravdûpodobnû kaÏdomûsíãní náklady. Seãteme-li tyto pﬁímé finanãní náklady
obce jakoÏto zﬁizovatele, dostaneme se na
nemal˘ch 641 658,- Kã pﬁed zahájením provozu ‰kolky. ·kolce byl poskytnut jednorázov˘ pﬁíspûvek na provoz (doplatek mezd,
zakoupení pomÛcek na v˘tvarnou v˘chovu,
apod.) ve v˘‰i 50 000,- Kã, se kter˘mi pﬁíspûvková organizace sama hospodaﬁí.
Dal‰í pravidelné náklady obce jsou platby za energie (zálohovû 6 500,- Kã/mûsíc)
a roãní nájemné základní ‰kole ve v˘‰i
150 000,- Kã splatné ve dvou splátkách
vÏdy k pololetí. ZároveÀ doplácíme na jedno celodenní jídlo ãástku 40,- Kã, coÏ za
mûsíc záﬁí ãinilo 10 720,- Kã za 288 porcí.
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Na základû poãtu dûtí nám Krajsk˘ úﬁad
Stﬁedoãeského kraje rozpoãtovû zafinancovává pouze 1,82 úvazku na pedagogické
pracovníky M·, na nepedagog. pracovníka
M· 0,61 úvazku a nepedagogického pracovníka ve v˘dejnû jídel 0,28 úvazku.
Vzhledem k tomu, Ïe je nutné mít ve ‰kolce dvû pedagogické síly (ﬁeditelka a uãitelka), obec musí z vlastních zdrojÛ zafinancovat 0,18 úvazku; to samé je i na pozici
uklízeãky, ‰kolnice a pracovnice v˘dejny jídel v jedné osobû – zde financujeme 0,11
úvazku z rozpoãtu obce. Kolik korun budeme muset ve skuteãnosti doplácet se ukáÏe
aÏ na konci roku pﬁi úãetní závûrce.

PodtrÏeno a seãteno – k 24. 10. 2011 jsme do
Mateﬁské ‰koly Pﬁezletice se sídlem na Vinoﬁském námûstí 22 investovali jiÏ 775 378,- Kã.
Je ale pravda, Ïe cca 630 000,- Kã byly jednorázové náklady na poﬁízení vybavení, které
se pochopitelnû v dal‰ím roce jiÏ nebudou
opakovat ba naopak. V‰ichni nejen doufáme,
ale dûláme v‰echno moÏné pro to, abychom si
pak toto vybavení brzy pﬁestûhovali do vlastní budovy v Ka‰tanové ulici a mohli tak zase
udûlat radost rodiãÛm dal‰ích více neÏ 20 dûtí. Letos jsme totiÏ mohli pﬁijmout pouze
20 dûtí, z toho 3 pﬁed‰koláky, a tak pﬁí‰tí rok
moc rodiãÛ nepotû‰íme – odejdou-li v‰ichni
pﬁed‰koláci do ‰koly, budeme mít volná pouze 3 místa (a to za pﬁedpokladu, Ïe nûkdo
z nich nedostane odklad ‰kolní docházky)
a zase budeme ti ‰patní.
Ale nemalujme ãerty na zeì vulgo nevyhrnujme kalhoty, kdyÏ brod je je‰tû daleko a popﬁejme na‰í první mateﬁské ‰kolce hodnû úspûchÛ v práci a aÈ se dûtem u nás ve Vinoﬁi líbí.
Závûrem bych chtûla moc podûkovat v‰em
rodiãÛm dûtí z Hvûzdiãek za sponzorské dary malé, vût‰í i ty nejvût‰í, protoÏe to je pro
nás dÛkaz toho, Ïe chcete pﬁispût k dobrému
a je‰tû lep‰ímu fungování na‰í zatím provizorní ‰kolky. DùKUJEME.
LÍDA âERVÍNOVÁ
místostarostka obce

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPI TELSTVA OBCE
DNE 12. 9. 2011
● Místostarostka obce informovala ZO
o prÛbûhu a v˘sledcích probûhlého koncesního v˘bûrového ﬁízení na provozovatele vodovodu a kanalizace v obci. Nov˘ provozovatel
nahradí od 1.1.2012 stávajícího provozovatele – firmu VaK Zápy s.r.o. V˘bûrová komise
pﬁedloÏila zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek zadavateli koncesního ﬁízení (starostce obce), na jejímÏ základû zadavatel rozhodl
o v˘bûru nejvhodnûj‰í nabídky – ekonomicky
nejv˘hodnûj‰í byla nabídka ã. 3 uchazeãe Vodohospodáﬁská spoleãnost Bene‰ov, s.r.o.
Oznámení o v˘bûru nejvhodnûj‰í nabídky bylo odesláno v‰em úãastníkÛm v˘bûrového ﬁízení a po uplynutí lhÛt k podání námitek bude moci b˘t smlouva s vítûzem pﬁedloÏena zastupitelstvu obce ke schválení.
● ZO rozhodlo, Ïe ãást budovy ãp. 48 (stávající provozovna restaurace a obchodu) bude pronajata pí. Erice Hochmanové (HOCHER s.r.o.).
● ZO povûﬁilo starostku obce k projednání
návrhu nájemní smlouvy s nov˘m nájemcem
uveden˘ch prostor s tím, Ïe prioritou je co
nejrychlej‰í obnovení provozu obchodu s potravinami.
● ZO souhlasilo s návrhem rozpoãtového
opatﬁení ã. 2 (Ke zmûnám dochází v oblasti
v˘dajÛ na opravu komunikací /dohoda s dodavatelem umoÏnila pﬁesun plateb z r. 2010 aÏ
na r. 2011/, v jiné struktuﬁe v˘dajÛ v oblasti
kultury /zmûna v úãtování nûkter˘ch poloÏek/,
dále v oblasti v˘dajÛ na pﬁed‰kolní v˘chovu
/novû zavedená poloÏka – zﬁízení mateﬁské
‰kolky/. V oblasti pﬁíjmÛ je zmûna vlivem získání sponzorsk˘ch darÛ na akce pro dûti a zejm. vlivem pﬁíspûvkÛ budoucích developerÛ.)
a povûﬁuje úãetní obce k jeho provedení.
● ZO souhlasilo s navrÏenou mimoﬁádnou
inventarizací (nutnost provedení mimoﬁádné
inventarizace vybraného drobného majetku
obce v souvislosti s ukonãením nájmu /Nortino BK s.r.o. – restaurace a obchod/ a dále
v souvislosti s pﬁipravovan˘mi organizaãními
zmûnami) i s navrÏen˘m termínem. ZO povûﬁilo starostku k vydání pﬁíkazu k mimoﬁádné
inventarizaci.
● ZO souhlasilo s povolením v˘herního
automatu (v Hostinci Na námûstí) do
31.12.2011 a povûﬁilo starostku obce k vydání pﬁíslu‰ného rozhodnutí.
● Starostka obce seznámila ZO s pravidelnou zprávou OP Koleã o ãinnosti Obecní policie. ZO vzalo tuto informaci na vûdomí.
● ZO souhlasilo s prodejem dﬁeva z kácen˘ch stromÛ v dané lokalitû p. S. Pe‰kovi za
nabízenou cenu za podmínky, Ïe bude odebrán kompletnû pokácen˘ strom (tj. vã. vûtví)
a prostor bude kupujícím ﬁádnû vyãi‰tûn. ZO
zároveÀ doporuãilo upozornit pﬁípadného kupujícího na skuteãnost, Ïe kácení není v této
chvíli aktuální a mÛÏe b˘t provedeno aÏ v následujícím roce.
● ZO souhlasilo s podpisem kupní smlouvy na ãást pozemku parc. ã. 196/1 (tj. novû
vzniklého pozemku parc. ã. 196/4 PK o v˘2
mûﬁe 58,22 m ), k.ú. Pﬁezletice (Prodej ãásti

pozemku byl ZO schválen jiÏ v r. 2010, v prÛbûhu pﬁípravy kupní smlouvy v‰ak do‰lo
k nûkolika zmûnám v dané lokalitû a ZO se
obávalo pﬁípadn˘ch komplikací v souvislosti
s v˘stavbou na novû vznikl˘ch parcelách)
a povûﬁilo starostku obce k jejímu podpisu.
● ZO zváÏilo pﬁedloÏenou nabídku (nabídka spoleãnosti Projekt IV. s.r.o. na zabezpeãení projektové a inÏen˘rské ãinnosti ve vûci
zmûny odkanalizování ul. Jilmová) a povûﬁilo
starostku obce k dal‰ímu jednání s firmou
Projekt IV s.r.o. s tím, Ïe bude zúÏen rozsah
prací (zejm. projekty k pﬁípojkám, inÏen˘ring
DST apod.).
● ZO souhlasilo s poskytnutím pﬁíspûvku
na startovné pro podzimní ãást ligy pro 2 pﬁezletické fotbalové oddíly (Hanspaulská liga)
v celkové v˘‰i 8.080,- Kã.
● ZO souhlasilo s provedením písmenné
opravy v textu smlouvy o vûcném bﬁemeni
dle návrhu (nutnosti zmûny písmenné chyby
ve smlouvû o vûcném bﬁemeni, uzavﬁené v r.
2009 s pí. Böhmovou). ZO povûﬁilo starostku
k provedení této opravy.
● ZO souhlasilo s uzavﬁením pﬁedloÏené
kupní smlouvy (Starostka obce v rámci kontroly plnûní usnesení z pﬁedchozích zasedání
ZO, informovala ZO o skuteãnosti, Ïe dosud
nebyla podepsána kupní smlouva s vlastníky
parc. ã. 430/1 /PK/ – Bílá vrátka. Jednání v‰ak
dosud probíhají a ve spolupráci s právníkem
obce bylo pﬁipraveno nové znûní kupní smlouvy, které je odsouhlaseno i prodávajícími. Tato kupní smlouva byla ZO pﬁedloÏena a byla
dÛkladnû projednána.) k ãásti pozemku parc.
ã. 430/1 (PK), v k.ú. Pﬁezletice, a to za stanovenou celkovou cenu 10,- Kã. ZO povûﬁilo
starostku obce k podpisu této smlouvy.
● ZO rozhodlo, Ïe obcí zﬁízená pﬁíspûvková organizace “Mateﬁská ‰kola Pﬁezletice” povede úãetnictví ve zjednodu‰eném rozsahu.

DNE 10. 10. 2011
● ZO souhlasilo s uzavﬁením Smlouvy
o budoucí smlouvû o zﬁízení vûcného bﬁemene s firmou RWE GasNet s.r.o. (Smlouva se
t˘ká umístûní plynového vedení pro developersk˘ projekt v lokalitû „Nohavice“ a povûﬁilo starostku obce k jejímu podpisu.
● ZO souhlasilo s uzavﬁením Smlouvy
o budoucí smlouvû o zﬁízení vûcného bﬁemene s firmou RWE GasNet s.r.o. (Smlouva se
t˘ká umístûní plynového vedení pro developersk˘ projekt Ing. PotÛãka.) a povûﬁilo starostku obce k jejímu podpisu.
● ZO souhlasilo s uzavﬁením Smlouvy
o uzavﬁení budoucí smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene ã. IV-12-6013260/1 (uloÏení nového kabelového vedení NN k novému rodinnému domu v ul. Cukrovarská) a povûﬁilo starostku obce k jejímu podpisu.
● Starostka obce seznámila ZO s pravidelnou zprávou OP Koleã o ãinnosti Obecní policie. ZO vzalo tuto informaci na vûdomí.
● Místostarostka obce informovala ZO
o vyjádﬁení MF ke koncesní smlouvû s nov˘m
provozovatelem vodovodu a kanalizace v obci.
PﬁestoÏe se jednalo o koncesní ﬁízení malého
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rozsahu, je nutné, aby se k tomuto typu smlouvy vyjádﬁilo ministerstvo financí. Z tohoto dÛvodu mu byla smlouva zaslána a v uplynulém
t˘dnu obec obdrÏela pﬁedchozí stanovisko MF.
Smlouva je nyní pﬁipravena k podpisu. ZO
vzalo tuto informaci na vûdomí.
● ZO souhlasilo s uzavﬁením pﬁedloÏené
Koncesní smlouvy (s nov˘m provozovatelem
vodovodu a kanalizace v obci) a povûﬁilo starostku obce k jejímu podpisu.
● ZO odroãilo rozhodnutí (o Ïádosti Ing.
Buly /ãp. 27/, t˘kající se zﬁízení 2 parkovacích stání u jím vlastnûné nemovitosti /jedná
se o souãasn˘ zelen˘ pás/. ZO Ïádost projednalo a konstatovalo, Ïe se jedná o problém
v celé obci) na dal‰í zasedání ZO. ZO poÏádalo Ing. Starãeviãe o pracovní schÛzku, kde
bude tato otázka ﬁe‰ena.
● ZO vzalo závûry inventarizaãní komise
na vûdomí, souhlasilo s pﬁedloÏen˘mi návrhy
na vyﬁazení majetku, uveden˘mi v inventarizaãních zápisech. ZO povûﬁilo Ing. âervínovou a p. Jílka k zabezpeãení fyzické likvidace vyﬁazovaného a dále nevyuÏitelného drobného majetku. ZO povûﬁilo úãetní obce k provedení navrÏen˘ch zmûn a úprav.
● ZO jmenovalo pracovní skupinu pro
projednání moÏného nového nájemce/nájemcÛ nebytov˘ch prostor v ãp. 48, a to v následujícím sloÏení: Ing. Cyril Neuman, Ing. Ludmila âervínová, Petra Kopáãová DiS. ZO povûﬁilo komisi k pﬁípravû a projednání nájemní
smlouvy/ nájemních smluv. Termín pracovní
schÛzky byl stanoven na 17. 10. 2011.
● ZO souhlasilo (S Ïádostí o vyjádﬁení
k územnímu rozhodnutí plánované v˘stavby
spol. Moravská-stavební INVEST a.s. /lokalita Nohavice/; Ïádost byla zkonzultována
s Ing. Starãeviãem, kter˘ nevznesl Ïádné pﬁipomínky. Îádost souvisí s umístûním jednotliv˘ch domÛ v lokalitû, nejedná se o zmûnu
infrastruktury apod.) a povûﬁilo starostku
k vydání kladného stanoviska.
● ZO souhlasilo (s Ïádostí o vyjádﬁení
k územnímu rozhodnutí plánované v˘stavby
Ing. PotÛãka. Îádost byla zkonzultována
s Ing. Starãeviãem, kter˘ nevznesl Ïádné pﬁipomínky. Îádost souvisí s uloÏením sítí
v konkrétní lokalitû.) a povûﬁilo starostku
k vydání kladného stanoviska.
● ZO souhlasilo (s návrhem vyjádﬁení
územního rozhodnutí plánovan˘ch úprav v ul.
Ka‰tanová. Projektová dokumentace, vytvoﬁená firmou Pro-Consult s.r.o. a t˘kající se speciálnû komunikací) a povûﬁilo starostku k vydání kladného stanoviska.

Zastupitelstvo obce
Pﬁezletice:
A) Vzalo na vûdomí
A1. Pﬁedkládací zprávu o projednání návrhu Územního plánu Pﬁezletic uvedenou v pﬁíloze tohoto usnesení,
A2. sdûlení poﬁizovatele, Ïe k projednávanému návrhu Územního plánu Pﬁezletic byly
uplatnûny námitky dotãen˘ch osob (§ 52 odst.
2 stavebního zákona),
A3. sdûlení poﬁizovatele, Ïe k projednávanému návrhu Územního plánu Pﬁezletic neby-

ly uplatnûny pﬁipomínky právnick˘ch ãi fyzick˘ch osob nebo veﬁejnosti podle § 52 odst.
3 stavebního zákona
B) Rozhodlo o námitkách (v‰ech 22 rozhodnutí je pﬁílohou zápisu a OdÛvodnûní rozhodnutí o jednotliv˘ch námitkách je uvedeno
v pﬁíloze usnesení.)
C) Ovûﬁilo návrh Územního plánu
Pﬁezletic podle § 54 odst. 2 zákona
ã. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním ﬁádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ (dále jen „stavební
zákon“) a konstatuje, Ïe
● není v rozporu s Politikou územního
rozvoje âeské republiky 2008, schválenou
dne 20. ãervence 2009,
● není v rozporu s Územním plánem
velkého územního celku PraÏsk˘ region,
schválen˘m Krajsk˘m úﬁadem Stﬁedoãeského kraje v prosinci 2006,
● není v rozporu se stanovisky dotãen˘ch orgánÛ a stanoviskem krajského úﬁadu, jak je doloÏeno v pﬁedkládací zprávû
a dokumentací Územního plánu Pﬁezletic
D) Vydalo
Územní plán Pﬁezletic (zhotovitel Ing.
arch. Petr Starãeviã, autorizovan˘ architekt
âKA 01 928) postupem podle § 171 a násl.
zákona ã. 500/2004 Sb., v platném znûní (dále jen „správní ﬁád“), a v souladu s § 6 odst.
5 písm. c) a § 43 odst. 4 stavebního zákona,
jako Opatﬁení obecné povahy ã. 1/2011 uvedené v pﬁíloze tohoto usnesení.
E) UloÏilo starostce obce
E1. oznámit veﬁejnou vyhlá‰kou podle §
25 správního ﬁádu vydání Opatﬁení obecné
povahy ã. 1/2011 – Územní plán Pﬁezletic

v souladu s § 173 odst. 1 správního ﬁádu
a vyznaãit jeho úãinnost,
E2. poskytnout Opatﬁení obecné povahy ã.
1/2011 - dokumentaci Územního plánu Pﬁezletic opatﬁené záznamem o úãinnosti pﬁíslu‰nému stavebnímu úﬁadu, pﬁíslu‰nému úﬁadu
územního plánování a Krajskému úﬁadu Stﬁedoãeského kraje,
E3. zveﬁejnit zpÛsobem umoÏÀujícím dálkov˘ pﬁístup údaje o vydaném Územním plánu Pﬁezletic a o místech, kde je moÏné do dokumentace nahlíÏet, a oznámit tuto informaci
jednotlivû dotãen˘m orgánÛm neuveden˘m
v pﬁedchozím bodu,
E4. zpracovat registraãní list Územního
plánu Pﬁezletic a podat návrh Krajskému úﬁadu Stﬁedoãeského kraje na vloÏení jeho dat do
evidence územnû plánovací ãinnosti,
E5. zabezpeãit archivování úplného elaborátu Územního plánu Pﬁezletic, vãetnû
dokladÛ a písemností dokládajících proces
poﬁizování.

DNE 21. 10. 2011
● ZO akceptovalo doporuãení pracovní
komise a souhlasilo s uzavﬁením nájemní
smlouvy s p. Pavlem Milotou (provozovna
obchodu). ZO povûﬁilo starostku obce k podpisu Nájemní smlouvy.
● ZO akceptovalo doporuãení pracovní
komise a souhlasilo s uzavﬁením nájemní
smlouvy s p. Peterem Podrack˘m (provozovna restaurace). ZO povûﬁilo starostku obce
k podpisu Nájemní smlouvy.
● ZO souhlasilo s podáním Ïádosti o dotaci ze Stﬁedoãeského Fondu rozvoje obcí
a mûst „Velké projekty“ ve v˘‰i 3.274.951,-

Kã na odvodnûní komunikace v ulici Zahradní a Na Váze.
● ZO souhlasilo
s pﬁedloÏenou cenovou nabídkou (nabídkou
firmy Pro-Consult s.r.o. na vypracování prÛzkumÛ a rozborÛ na akci „Pﬁezletice – prÛtah
obcí”. Pﬁedmûtem nabídky jsou prÛzkumy
stávajících inÏen˘rsk˘ch sítí, majetkové vztahy dle KN a identifikace parcel vã. podkladÛ
pro vynûtí ze ZPF, dendrologick˘ posudek,
geodetické zamûﬁení atd) a povûﬁilo starostku
obce k potvrzení objednávky a úhradû souvisejících nákladÛ.
● ZO povûﬁilo starostku obce k pﬁípravû
návrhu rozpoãtu pro r. 2012 a k jeho vyvû‰ení na úﬁední desku obce.
● ZO vzalo na vûdomí informaci (O plánované zmûnû dopravního znaãení na kﬁiÏovatce ul. âakovická a VeleÀská (a Na Kocandû). Ke zmûnû pﬁednosti v jízdû dochází z dÛvodu nové v˘stavby a zv˘‰eného provozu na
silnici ã.III/0102 (âakovická). Na základû vyjádﬁení Policie âR a odboru dopravy bude novû ulice VeleÀská smûrem od Velenû oznaãena jako vedlej‰í a hlavní komunikace bude
âakovická. KﬁiÏovatka bude osazena odpovídajícími a pﬁehledn˘mi dopravními znaãkami.), souhlasilo s uveden˘mi dÛvody a návrhy zmûn a povûﬁilo místostarostku obce k dal‰ímu jednání v této vûci.
● Místostarostka obce seznámila ZO
s prÛbûhem vyﬁizování na‰í Ïádosti o instalaci dopravní znaãky B4 (zákaz vjezdu nákladních vozidel) smûrem od vinoﬁského
cukrovaru do ulice Rosické a následnû Cukrovarské, ãímÏ by se mûlo zamezit tranzitní
dopravû pﬁes na‰i obec. ZO vzalo tuto informaci na vûdomí.

POLICIE KOLEâ ZASAHUJE V P¤EZLETICÍCH
Oz˘vají se hlasy, Ïe by bylo dobré, kdyby Obecní policie Koleã pﬁestala „pomáhat a chránit“ na Vinoﬁské ulici, kde nûkteﬁí
z vás jiÏ i vícekrát museli sahat do penûÏenek a platit pokutu za
pﬁekroãení povolené rychlosti, a zaãala se vûnovat i práci bûÏného pochÛzkáﬁe, tj. vyskytování se uniformy na rÛzn˘ch místech obce. I tuto sluÏbu po koleãské policii poÏadujeme a na základû podnûtÛ od obãanÛ necháváme kontrolovat i napﬁ. okraje
obce, kde zaãíná v˘stavba nov˘ch domÛ a s tím pochopitelnû
ruku v ruce jdoucí nárÛst stavebních dûlníkÛ. Máte-li pocit, Ïe
je potﬁeba posílit hlídky obecní policie na nûjakém konkrétním
místû, kontaktujte prosím Obecní úﬁad ãi pﬁímo místostarostku
obce, abychom se mohli s vedoucím stráÏníkem koleãské obecní policie domluvit na úpravû jejich ãinnosti v Pﬁezleticích.
Co se t˘ká pﬁekraãování rychlosti – podle níÏe uvedené
statistiky je ale vidût, Ïe v srpnu i záﬁí do‰lo skoro k dvojnásobnému poãtu pﬁestupkÛ neÏ bylo v ãervenci a ãervnu.
Rychlost se mûﬁí na Vinoﬁské, kde bylo nejvíc stíÏností na to,
Ïe auta jezdí moc rychle a podle poãtu pﬁestupkÛ je vidût, Ïe
kontrola je stále potﬁeba. NárÛst pﬁestupkÛ za nedovolené
vjezdy do míst, kde je to zakázáno, nás vÛbec netû‰í, proto-

Ïe to jenom potvrzuje to, s ãím nyní bojujeme s praÏskou policií – chceme dosáhnout zákazu vjezdu nákladních aut do
Pﬁezletic ze v‰ech smûrÛ, protoÏe nyní si pﬁes obec zkracují
cestu „tiráci“ v‰ech moÏn˘ch zemí.

STATISTIKA ČINNOSTI
Přestupek
srpen

5

září

říjen

Nedovolené stání vozidla
na pozem. komunikaci

0

0

1

Nedovolené vjezdy do míst,
kam je to zakázáno

10

12

10

Překročení povolené rychlosti

16

21

24

Přestupky proti veřejnému pořádku

4

5

3

Kontrola osob

4

6

4

— INFORMACE Z OBCE —
Zmûna znaãení
kﬁiÏovatky
„âasy se mûní“ zpívala ve své písniãce
Marta Kubi‰ová v 60. letech a tato slova jsou
stále platná. Poﬁád se v‰echno mûní, nejen
ãasy, ale i ná‰ zpÛsob Ïivota. Ménû chodíme
pû‰ky, více jezdíme dopravními prostﬁedky,
a to hlavnû vlastními automobily. Pravidelné
ranní zácpy ve Vinoﬁi u hﬁbitova donutily
spoustu nejen PﬁezleÈákÛ jezdit ke stodolám
a Prahu dob˘vat pﬁes LetÀany ãi od âakovic. A tak na Kocandû pûknû jedno auto za
druh˘m zatáãí do âakovické a nedbajíc vyláman˘ch krajnic, které zuÏují vozovku skoro jen na jeden jízdní pruh, vytváﬁejí z této
tankodromové silnice novou pﬁíjezdovou komunikaci do Prahy.
Tento nárÛst dopravy vedl i k Ïádosti obce o pﬁevod této komunikace na vy‰‰í úroveÀ, coÏ by s sebou neslo lep‰í péãi o tuto silnici. Doteì je totiÏ u SUS Mnichovo Hradi‰tû jako prioritní silnice do Velenû – zejména
v zimním období to v‰ichni ti, co chtûjí jet do
Prahy, oceÀují, protoÏe se protahuje silnice
do Velenû a nikoliv ke „stodolám“.
Po konzultaci s policií i odborem dopravy
nám bylo doporuãeno ZMùNIT HLAVNÍ
A VEDLEJ·Í KOMUNIKACI. Hlavní silnice povede smûrem z VeleÀské doleva do âakovické a silnice na VeleÀ bude vedlej‰í.
Zmûn pﬁednosti v jízdû pomÛÏe vyﬁe‰it i dal‰í problém zlep‰ení bezpeãnosti provozu, kdy
si obãané oprávnûnû stûÏovali na nerespektování znaãky zaãátek obce a od Velenû se se
vﬁítili do obce rychlostí pﬁímo kosmickou.
KﬁiÏovatka ulic âakovická, Na Kocandû
a VeleÀská bude osazena nov˘mi dopravními znaãkami, a to vãetnû vodorovn˘ch v˘straÏn˘ch znaãek. ProtoÏe se jedná o dost
zásadní zmûnu a protoÏe jsme si vûdomi toho, Ïe pÛvodní znaãení mají mnozí „zaÏrané pod kÛÏi“, chceme uÏ pﬁedem na plánovanou zmûnu upozornit a tím pﬁedejít moÏn˘m dopravním kolizím. Jezdûte, prosím,
touto kﬁiÏovatkou opatrnû a peãlivû sledujte dopravní znaãky. Dûkujeme.

Tichá po‰ta
„Voda teãe a ﬁeãi se vedou“ sice asi nikdo
nezpívá, ale k na‰emu Ïivotu to také nejspí‰
patﬁí, zvlá‰tû v Pﬁezleticích. Nûkteﬁí si moÏní
vzpomenou na ãlánek o tom, Ïe máme koneãnû v Pﬁezleticích po‰tu; tichou. Teì bych ﬁekla, Ïe je tro‰ku hlasitûj‰í, obsahovû v‰ak stejnû zkreslená. Ráda bych tady jménem v‰ech
zastupitelÛ pﬁipomnûla, Ïe vy jste si nás zvolili jako své zástupce pro ﬁízení obce a dali
nám dÛvûru k ﬁe‰ení v‰ech problémÛ, které se
v bûÏném pﬁezletickém Ïivotû vyskytují. SnaÏíme se na‰i práci v obci vést takov˘m smûrem, abychom mohli postupnû naplÀovat body na‰eho strategického plánu rozvoje obce,
kter˘ je základním a urãujícím dokumentem
a kter˘ se chystáme opût aktualizovat.

O tom, na ãem právû pracujeme, vás pravidelnû informujeme prostﬁednictvím zápisÛ
z veﬁejného zasedání zastupitelstva, které jsou
krom jiného uveﬁejÀovány i v Obecním zpravodaji. Potﬁebuje-li pﬁesto nûkdo podat bliÏ‰í
vysvûtlení (leckdy pro správné informace vyuÏíváme i sluÏeb právníka), má u nás dveﬁe
otevﬁené. Klidnû vystupte z anonymity davu
a pﬁijìte nám osobnû ﬁíct, co se vám na na‰í
práci nelíbí a my vám dokáÏeme vysvûtlit
a odÛvodnit ve‰kerá na‰e rozhodnutí.
Teì jedna dÛleÏitá informace, která si Ïije
uÏ del‰í dobu sv˘m znaãnû pokroucen˘m Ïivotem – od 1.ﬁíjna leto‰ního roku byl pﬁijat na
místo SPRÁVCE OBCE pan Zdenûk Jílek
(mobil 725 183 169), kter˘ nás i nadále pﬁesvûdãuje, Ïe skuteãnû chápe pojem a podstatu
práce „správce obce“, a to vãetnû vedení kolektivu technick˘ch a úklidov˘ch pracovníkÛ.

SMS Info kanál
Od zaãátku leto‰ního jsme spustili nov˘
druh informování obãanÛ o aktuálním dûní v obci, kdy pomocí SMS zpráv dostávají ti, co poskytli ãíslo svého mobilního telefonu, bezplatnû aktuální informace o pﬁípadn˘ch odstávkách dodávek vody, pﬁeru‰ení dodávek elektrického proudu ãi
pozvánky na kulturní akce.
Podle zku‰eností a ohlasÛ dosavadních uÏivatelÛ tohoto SMS Info kanálu je tato sluÏba
velmi dobﬁe pﬁijata a hodnocena, proto zde
pﬁipomínáme dosud nezaregistrovan˘m spoluobãanÛm, Ïe se mohou pﬁijít na obecní
úﬁad zaregistrovat mezi stále se rozrÛstající
skupinu uÏivatelÛ na‰eho SMS Info kanálu.

Sociální péãe
Aãkoliv na‰e obec není pﬁím˘m poskytovatelem sociální péãe, tj. nemá vlastní peãovatelskou sluÏbu, která by poskytovala pﬁímo
v Pﬁezleticích sluÏby potﬁebné pro star‰í, nemocné ãi zdravotnû postiÏené obãany, je
k dispozici na úﬁadû seznam terénních poskytovatelÛ sociální péãe.
Potﬁebujete-li pro sebe ãi nûkoho blízkého
zajistit sluÏbu podobného typu, mÛÏete si seznam prohlédnout na úﬁadû a nebo vám ho
mÛÏeme zaslat v elektronické podobû.

Zkratka pro TIRáky
·lak by mne trefil, kdyÏ pod okny obecního vidím, a hlavnû sly‰ím pískat brzdy, nûjakého ohromného náklaìáku
s mnoha nápravami a oznaãen˘ tabulkou T.I.R. Jistû
i nûkteﬁí z vás jste byli
svûdky snahy této „obludy“ o vytoãení se
v zatáãce u zrcadla,
aby mohl tento kolos
projet a nezboﬁil pﬁitom
Ïádn˘ dÛm ãi jeho roh.
Kde se tu berou?
Jednoduchá odpovûì –
ﬁidiãi si podle GPS nastaví nej-
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krat‰í, nejlevnûj‰í a vÛbec pro nû nejv˘hodnûj‰í trasu a uÏ to valí pﬁes Pﬁezletice. Od severu mají sice vjezd do obce zakázán (ha ha),
ale zákazová znaãka chybí na Mladoboleslavské u vjezdu do ulice Rosické a následnû tzv.
zatáãkou u DuÏího do na‰í Cukrovarské.
Aãkoliv jsou znaãky vût‰inou ignorovány,
pﬁesto jsme poÏádali kbelsk˘ odbor dopravy
o umístûní znaãky zákazu vjezdu náklaìákÛ
a doloÏili i posudek správce na‰ich prÛtahov˘ch komunikací SUS Mnichovo Hradi‰tû
(stav komunikací je nevhodn˘ pro jakoukoliv
nákladní dopravu). PraÏská policie si je‰tû
v‰ak vyÏádala zakreslení moÏné objízdné trasy, coÏ jsme ve spolupráci s dopravním odborem uãinili. Nyní nám nezb˘vá neÏ ãekat na
schválení na‰í Ïádosti a pak doufat, Ïe zákazová znaãky TIRáky vyÏene z na‰í obce.
A nebo budeme spoléhat na to, Ïe koleãská
obecní policie chytne pár hﬁí‰níkÛ a mezi ﬁidiãi
se to tﬁeba rozkﬁikne. Abychom se v‰ak dokázali náklaìákÛ zbavit úplnû, musel by dnes
a dennû stát policajt na obou koncích obce a pokutovat a pokutovat a pokutovat a... Ach jo.

Obecnû závazná
vyhlá‰ka ã. 2/2011,
kterou se stanovuje ZÁKAZ SPALOVÁNÍ
such˘ch rostlinn˘ch materiálÛ v obci Pﬁezletice je stále v platnosti a byla zastupitelstvem obce pﬁijata na základû stíÏností
ohlednû ãastého pálení ve‰kerého zahradního odpadu na otevﬁen˘ch ohni‰tích. Je potﬁeba, aby si koneãnû na‰i „paliãi“ uvûdomili, Ïe na likvidaci zahradního odpadu je
nutné pouÏít pouze kontejner, kter˘ je od
jara do podzimu pravidelnû 1 x za 14 dní
pﬁistavován na 5 stanovi‰tích v obci.
Respektujte proto systém likvidace odpadÛ
zaveden˘ch v na‰í obci, vyhnete se tak
moÏn˘m finanãním postihÛm dle platn˘ch
zákonÛ; bloková pokuta podle zákona
ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích mÛÏe b˘t na
místû udûlena aÏ do v˘‰e 30.000,- Kã.
V Ïádném pﬁípadû se nemohou spalovat
mokré rostlinné materiály, jak jistû mnohého napadne, kdyÏ to v˘‰e uvedená vyhlá‰ka nezmiÀuje – toto vyhlá‰ka neﬁe‰í,
protoÏe zákaz je dán pﬁímo zákonem
86/2002 Sb. o ochranû ovzdu‰í.
ZároveÀ bychom chtûli upozornit i dal‰í
obãany, kteﬁí odváÏí svÛj zahradní odpad
na pozemky jin˘ch majitelÛ, coÏ je napﬁ.
louka na západní stranû obce, kde jsou
hromádky trávy, listí, rÛÏí a jin˘ch
zcela bezpochyby kompostovateln˘ch odpadÛ, Ïe tímto jednáním
poru‰ují Obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 6/2007 o odpadech
a vztahují se na nû stejné sankce
jako pﬁi pálení zahradního odpadu. A sloup elektrického vedení
a keﬁ u nûj skuteãnû není místem
skládky pro dﬁeva, obsahy kvûtináãÛ
ani pro pokácené tÛje ãi bﬁízy!

Úklid snûhu a zaparkovaná auta
Pﬁijde zima do vsi, a proto bychom uÏ pﬁedem chtûli opût upozornit
v‰echny majitele automobilÛ, kteﬁí parkují na místních komunikacích, aby
sledovali pﬁedpovûì poãasí ãi alespoÀ aktuální situaci za oknem a v pﬁípadû snûÏení svá vozidla na ulicích NEPARKOVALI! Vyhneme se totiÏ kaÏdoroãním problémÛm, kdy traktoru s radlicí pﬁekáÏí v úklidu snûhu auta na
ulicích, pﬁípadnû si pak jejich majitelé stûÏují, Ïe jim traktor auto pﬁihrnul
snûhem. V leto‰ním roce bude potﬁeba sledovat poãasí o to víc, protoÏe letos budeme mít k dispozici vlastní multikáru s pﬁední radlicí a budeme moci vyjíÏdût k úklidu snûhu ãastûji. I nadále tedy platí: My budeme uklízet
ulice, vy si ukliìte auta. Dûkujeme.

Nov˘ provozovatel vodovodu a kanalizace
V polovinû záﬁí skonãilo koncesní v˘bûrové ﬁízení na nového provozovatele vodovodu a kanalizace v na‰í obci a podle zadan˘ch kritérií na prvním místû skonãila Vodohospodáﬁská spoleãnost Bene‰ov – více informací
o firmû dále ve zpravodaji v ãlánku s názvem „VHS Bene‰ov – nov˘ provozovatel vodovodu a kanalizace“.
V souãasnosti pﬁipravujeme fyzické pﬁedání na‰í infrastruktury novému
provozovateli, a to zatím vãetnû v‰ech problémÛ, které se s pÛvodním provozovatelem VaK Zápy nepodaﬁilo vyﬁe‰it. T˘ká se to zejména ulic Pod
Hájem a U BaÏantnice a problému nátokÛ balastní vody z tûchto ulic do
hlavního ﬁadu kanalizace Pﬁezletic. Díky váÏnému onemocnûní ﬁeditele
VaK Zápy se nám tento problém nepodaﬁilo vyﬁe‰it pﬁed pﬁedáním infrastruktury VHS Bene‰ov, ale ve spolupráci se zástupci VHS Bene‰ov pﬁipravujeme návrhy moÏn˘ch ﬁe‰ení. Urãitû se bude jednat o kontrolu jednotliv˘ch nemovitostí; o termínu náv‰tûvy budou obyvatelé ulic Pod Hájem
vãas informováni.
V pﬁípadû jak˘chkoliv problémÛ ãi dal‰ích informací kontaktujte Obecní úﬁad.
Lâ

Pﬁedávání plaket
profesora Jana Janského
V sobotu 12. listopadu se na Zámku Mělník uskutečnil jubilejní
15. Benefiční večer Českého červeného kříže, oblastního spolku Mělník, kde byly uděleny i Jánského plakety za mnohonásobné darování
krve. Řekne–li se krev, někteří začnou omdlévat, jiní si představí třeba čerstvé říznutí do prstu, jiný třeba krevní tučnici či zabíjačkovou
„prdelačku“, ale málokdo vidí místnost s lehátky a přístroji v odběrové místnosti, kam se se železnou pravidelností vracejí dobrovolní dárci krve, aby svou vzácnou tekutinou pomohli zachránit život jiným.
Mezi letošními oceněnými byli i manželé
MARTINA A KAREL DREXLEROVI
z Jasmínové ulice v Přezleticích, kteří za desetinásobný odběr
krve získali Bronzové medaile profesora Jana Janského.
I my se samozřejmě přidáváme ke gratulantům, ale myslím si, že
prosté slůvko DĚKUJEME je nejvhodnějším vyjádřením pro jejich
přístup vlastně k nám všem. Kdo ví, třeba i nám jednou zachrání život krev, kterou nám nezištně poskytli naši sousedé. Díky.
Lâ

7

JAK VLASTNù
T¤ÍDÍME?
Nejlépe to asi nebude, kdyÏ stále ãekáme
na pozvánku k námûstkovi hejtmana Stﬁedoãeského kraje ing. Peterovi, abychom pﬁevzali ocenûní pro nejlep‰í „tﬁídiãe“ v kraji .
Ale v kaÏdém pﬁípadû si v‰ichni ti, co se aktivnû zapojují do sbûru vytﬁíditeln˘ch sloÏek
komunálního odpadu, zaslouÏí ocenûní alespoÀ od pﬁedstavitelÛ na‰í obce.
Milí spolutřiditelé, děkujeme vám za váš čas,
ochotu i chuť rozdělovat doma odpad a ten pak
podle druhů házet SEŠLAPANÝa vůbec MAXIMÁLNĚ MINIMALIZOVANÝ do odpovídajícího barevného kontejneru. Jen díky vašemu úsilí jsme během
letošního roku dostali od firmy EKO-KOM, která se
zabývá zpětným odběrem recyklovatelného odpadu, odměnu ve výši 150.000,- už za 3 kvartály (přičemž loňská odměna byla necelých 160.000,- Kč
za celý rok) a můžeme se těšit na dalších cca
50.000,- za poslední čtvrletí. Tato odměna nám dokáže pokrýt 4/5 nákladů na sběr a svoz tříděného
odpadu a uspořené peníze můžeme použít třeba
na pravidelný svoz kompostovatelného odpadu či
na rozšíření odpadkových košů, a to včetně sáčků
na psí „tyhlety“ exkrementy.
V neposlední řadě, vlastně spíš v první, jste jistě i vy, co poctivě třídíte, zaznamenali snížení
množství odpadu v popelnici. Všimli jste si? Já tedy ano a s radostí zjišťuji, že mám nový prostor
pro vyhození starých pokladů, které se už rozhodně „nebudou někdy hodit“ a na půdě či v komoře mohou postoupit své místo jiným pokladům, které by se „mohly někdy hodit“.
Jak je zvykem státních úředníků, chrlí a chrlí na
nás každý rok dotazníky o všem možném, zvláště pak ty se zaměřením na to, jak naše obec třídí
a kolik vytřídí. Statistku nám vede naše svozová
firma A.S.A. a předává nám každoroční přehled
o našem třídičství. Ačkoliv miluji vyplňování dotazníků a hlášení všech typů (a zejména urgence
o vyplnění „zapomenutých“ dotazníků z předchozích let mě přivádějí do stavu velmi vzdáleném od
nirvány), tentokrát mne Hlášení o produkci a nakládání s odpady za poslední roky docela zaujalo. Posuďte sami:
200 301 - 185,0169 150 102 – 17,4044
810 200 – 0,89.
No není to krása?
Teď vážně, nechme číselné kódy a tuny odpadů statistikům a podívejme se na to srozumitelněji. V roce 2009 jsme vyprodukovali přes 265
tun odpadků, které dáváme do popelnice (tzv.
Směsný komunální odpad neboli SKO), zatímco
o rok později v roce 2010 to přes značný nárůst
nových obyvatel bylo pouhých 185 tun SKO.
Zmenšení odpadků je více než třetinové. Kampak se těch více než 80 tun podělo? Do příkopů,
do remízků či na odpočívadla? Kdepak! Odpad
skončil v barevných kontejnerech na tříděný odpad a ve dvoře u Křenů při pravidelných jarních
a podzimních velkých úklidech.
Takže na závěr ještě jednou otázka Jak vlastně
třídíme? A odpověď: „U mě dobrý“.
Lâ

— — CO SE U NÁS UDÁLO — —

...slavnostním otevﬁením první
pﬁezletické mateﬁské ‰koly

se sídlem ve Vinoﬁi! Tuto událost nemÛÏeme ani ve zpravodaji opominout, protoÏe
po mnoha mûsících úporné práce, a to jak
papírové a finanãní ze strany na‰eho úﬁadu, tak hlavnû fyzické ze strany paní ﬁeditelky, paní uãitelky i paní ‰kolníkové.
V‰echny tﬁi si neuvûﬁitelnû „mákly“ a myslím si, Ïe nebudu nijak pﬁehánût, kdyÏ ﬁeknu, Ïe se uÏ tû‰ily na zahájení ‰kolního roku, aby si trochu odpoãinuly. Kolik ãasu
jen strávila paní Koubková nad ãi‰tûním

âí je posvícení?

Na‰e!

Jak se slavily devadesátiny

Po sportovních akcích, sklizni okurek a náv‰tûvû pﬁezletické ZOO se pﬁesuneme se
zahájením ‰kolního roku na
pole kulturní i vzdûlávací.

V nedûli 11. záﬁí se konalo tradiãní pﬁezletické posvícení.
Stﬁelnice, houpaãky a trampolíny zvaly dûti sice uÏ bûhem
t˘dne, ten hlavní nával si v‰ak majitelé atrakcí uÏili v nedûli
odpoledne. Sluníãko svítilo i hﬁálo a tak toto krásné podzimní poãasí vylákalo ven na Horní náves lidí jako buchtiãek,
v‰ak bylo také o jejich zábavu po posvícenském obûdû náleÏitû postaráno – kromû pouÈov˘ch atrakcí ãekala na v‰echny
pﬁíchozí ãtyﬁãlenná kapela PraÏského pouÈového orchestru,
která dvû hodinky hrála ty nejznámûj‰í staropraÏské písniãky a rozezpívala pﬁítomn˘ pﬁezletick˘ smí‰en˘ sbor. A dokonce i roztanãila; to zejména malé taneãnice. I kdyÏ ani ãlen
místního sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ se nedal zahanbit a pﬁispûl k v‰eobecné pohodû svou taneãnû pochodovou kreací na
píseÀ My jsme sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ.
Na stolech byly tácky s úÏasn˘mi povidlov˘mi, makov˘mi, tvarohov˘mi i oﬁechov˘mi koláãky, po kter˘ch se hodnû brzy zaprá‰ilo. To víte, ke káviãce se prostû nûco sladkého musí. Ke svlaÏení hrdla po zpûvu si mohli pﬁítomní zvolit mezi tradiãním pivem
a nebo burãákem ãi bíl˘m, rÛÏov˘m a ãerven˘m vínem. Zkrátka
co kdo chtûl a na co mûl pﬁi sváteãním odpoledni chuÈ.
Jen jednu chybiãku posvícenské odpoledne mûlo – PraÏsk˘
pouÈov˘ orchestr, na jehoÏ koncerty chodili nûkteﬁí z pﬁítomn˘ch uÏ pﬁed dvaceti lety na nádvoﬁí praÏského hradu, vyzval
pﬁítomné, aby si ﬁekli, jakou písniãku mají zahrát. „Pﬁeci
Pﬁezletick˘ pochod“, zaznûlo z úst paní Hanzlíkové a kapela
byla v koncích. TakÏe milí pánové, dostáváte pûtku a pﬁí‰tû se
nechte vyzkou‰et! ProtoÏe autor Pﬁezletického pochodu, kter˘ hrával i orchestr Karla Valdaufa, sedûl v publiku a b˘val
by si to ke sv˘m záﬁijov˘m 90.narozeninám fakt zaslouÏil.

podlah, kde nesnesla jedinou ãernou ‰mouhu od botek b˘val˘ch ÏákÛ Z·. Paní uãitelka Svûtlanka do úmoru malovala
ohromn˘ papírov˘ hrad vãetnû princezny
a prince, velké obrázky na zeì se znaãkami a jmény v‰ech nov˘ch ÏáãkÛ, lepila obrázky na okna a vÛbec v‰elijak zkrá‰lovala b˘valé tﬁídy ‰koly. Paní ﬁeditelka Mí‰a
to v‰echno musela ﬁídit – pﬁes dodávky vybavení do jídelny, nábytku do herny i ‰atny, nákupy prádla, post˘lek, hraãek, v˘-

tvarn˘ch pomÛcek a to nejdÛleÏitûj‰í –
tﬁídní knihy. A díky jejich úÏasné práci se
pondûlní ráno stalo pro mnohé malé ‰punty vstupem do pohádkového barevného
svûta pﬁezletické ‰kolky, kde se sice tak
trochu budou i uãit, ale hlavnû si budou
hrát a hrát, aÏ se budou hory zelenat. Tohle v‰echno jim popﬁáli pﬁi slavnostním
otevﬁení pan starosta Vinoﬁe Franti‰ek
·varc, ﬁeditel Z· pan Alfred Teller, starostka Pﬁezletic Veronika Vrecionová i místostarostka Ludmila âervínová. „Na
zdraví vám i nám v‰em“- a v‰ichni rodiãe,
dûti, uãitelky i hosté si pﬁipili jak jinak neÏ
‰ampaÀsk˘m. A pak nastal pro mnohé dûti jejich první ‰kolkov˘ den, kter˘ se samozﬁejmû neobe‰el bez nûjak˘ch slziãek
a náﬁku „Já chci maminku“. Ale druh˘
a dal‰í den uÏ se vût‰inou v‰echny dûti tû‰ily mezi své nové kamarády. Tak jim je‰tû jednou popﬁejme, aÈ jim to vydrÏí.

uÏilo více neÏ dvouhodinov˘
hudebnû-poetické dopoledne.
V nedûli se pak u HuliãkÛ
se‰li nûkteﬁí ãlenové pﬁezletické kapely Akord, aby si
spolu s jubilantem zazpívali
písniãky z dob, kdy se v Pﬁezleticích hrávalo ochotnické
divadlo, které scénickou hudbou opatﬁoval pan Huliãka.
Aby pﬁi zpûvu nevyschlo
v krku, pilo se víno a pro zahnání nejvût‰ího hladu v‰ichni pﬁítomní snûdli, podobnû
jako ru‰tí námoﬁníci, harmoniku i s klapkami.

Na „Pûknou“ za pûknou
Pﬁezletické posvícení pokraãovalo v duchu písniãky To je zlaté posvícení, to je zlaté pondûlí v pondûlí 12. záﬁí v Hospodû Na námûstí tzv. Pûknou. Vût‰inou se slavívávalo jen tak u piva tﬁeba po sklizen˘ch bramborách uÏ od dopoledne, hlavní atrakcí v‰ak je zpívání za doprovodu pana
Zahradníãka a jeho harmoniky ãi zpûváka a hráãe na klávesy, coÏ bylo letos. K tomu nûco dobrého na zub, coÏ si berou za své tamní ‰tamgasti a uÏ
se zpívá a tanãí do pozdních veãerních hodin. Je‰tûÏe tak, protoÏe bych se
jinak nestihla alespoÀ na chvilku po veãerním zasedání zastupitelstva zastavit na kus ﬁeãi, písniãky a samozﬁejmû mal˘ kalí‰ek. Po nároãném dni
to byl balzám na du‰i. ProtoÏe pondûlní ráno zaãalo...
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V pondûlí 17. záﬁí se neuvûﬁiteln˘ch 90. narozenin doÏil pan Josef
Huliãka z Akátové ulice. I kdyÏ se do
obce v roce 1945 „jen“ pﬁistûhoval, pﬁesto
si zaslouÏí místo mezi v˘znamn˘mi obãany
Pﬁezletic, a to nejen vûkem. Která víska
s necel˘mi 1100 obyvateli se mÛÏe pochlubit, Ïe tam Ïije znám˘ skladatel, korepetitor, hudebník i textaﬁ, kter˘ hrál i v orchestru svého bratrance Karla Valdaufa?
Jenom Pﬁezletice, to je jasné.
Pan Huliãka si oslavu sv˘ch narozenin
uÏíval vlastnû cel˘ víkend, protoÏe v sobo-

tu odpoledne se u nûj doma se‰lo pût kolegÛ hudebníkÛ z PraÏského salónního orchestru magistra Vomáãky, aby si spoleãnû
s oslavencem zahráli jeho nejznámûj‰í
skladby ãi úpravy skladeb svûtovû znám˘ch skladatelÛ. Své vlastní skladby hrál
oslavenec jen v klavírní úpravû a doprovázel hlavnû svou dceru Eviãku, ale i dal‰í kolegyni – zpûvaãku z orchestru. Pûtadvacetiãlenné publikum pﬁíbuzn˘ch i sousedÛ si
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PŘEZLETICE V OBRAZECH

Tak tady se mi nûjak nedostává slov…
Je tu silnice s jedním pruhem a ﬁidiãi si
mají dát pﬁednost, tak jak je upozorÀují
dopravní znaãky.
BohuÏel i sama jsem vidûla „teréÀáka“
(taky jak jinak — mám siln˘ a velk˘ auto
a holt taky silnej a velkej mozek), kterak
si zkou‰el odpruÏení svého kola pﬁi pﬁejezdu pﬁekáÏky. Na‰tûstí mû ﬁidiã nezastﬁelil, i kdyÏ tak trochu vypadal, a mé
v˘ãitky a vlastnû i nadávky na jeho adresu po nûm sklouzly jako voda po skle.

Mal˘ v˘let do devadesát˘ch let (foto vlevo) a zaãátku 21.století
– tak vypadal nyní tolik sledovan˘ obchod a restaurace.

Svat˘ Martin sice nepﬁijel na bílém
koni, pﬁesto dva dny po jeho svátku
byly Pﬁezletice bílé jako by stébla trávy a listy stromÛ nûkdo obalil v cukru.
Jen na chvilku jsem si odskoãil
a mezitím mi mráz zamknul rybník“ pravil v pohádkách z mechu a kapradí mal˘ vodník. Podobnû by se mohly cítit na‰e
ondatry ãi správnû nutrie v „louÏi“ ve Ctûnickém háji, kterou
pokryl mráz slabou vrstvou ledu.
Na‰tûstí bylo zamãeno sotva na
jeden západ a tak pﬁed polednem uÏ obû vodní my‰i brázdily
hladinu jako malé ledoborce.
Jó, mít tak hrad… Pﬁezletice svÛj mají!
A kdepak se nachází? Ani na Hradãanech,
ani na OÚ, je ve ‰kolce na chodbû a kaÏdé
ráno vítá v‰echny dûti „do práce“.

Podzim – houbaﬁení ãas. Malá
ukázka toho, Ïe na houby se nemusí jen do lesa, staãí dojít na
dvorek a houbobraní mÛÏe zaãít.

V záﬁí se konal malinko
netradiãní bazar pro
ty vût‰í aÏ skoro dospûlé dûti a bohuÏel i netradiãnû skonãil – pﬁi‰la
pouhá jedna maminka
s náctiletou dcerou.
·koda, protoÏe v˘bûr
byl nejen z obleãení.
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No není to krása? Nûkdo sbírá známky, nûkdo vdolky ãi holky, Ludvík
sbírá staré plynové zapalovaãe

MoÏná to byla akademická malíﬁka, moÏná jen
ryzí amatérka, pﬁesto bylo podzimní setkání u trafaãky na Ctûnické velmi milé. „Ráda tu maluju,
Pﬁezletice jsou moc krásné a zajímavé“, prozradila
mi paní malíﬁka, kterou jsem vyru‰ila z práce.
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A pokraãovalo
se koneãnû
v doãi‰tûní vodoteãe, které
skonãilo aÏ
u samého pramene. To bylo
vody, kdyÏ
bagr pramenu
uvolnil cestu!

Halekání s Helekalem

Nebe plné
drakÛ

Mûsíc záﬁí koneãnû dostál svému názvu,
protoÏe sluníãko záﬁí a záﬁilo aÏ do soboty
8.ﬁíjna. Ten den se sice jako na potvoru
ochladilo, ale studená fronta pﬁinesla na
svém rozhraní bájeãn˘ vítr, pﬁímo ideální
pro 4. roãník Pﬁezletické drakiády. Od
15.hodiny se postupnû zaplÀovalo pole
s ãerstvû vyra‰en˘m ozimem mal˘mi, velk˘mi, star˘mi, mlad˘mi i nejmlad‰ími drakoupou‰tûãi. Celé rodinné klany tak trochu v koutku du‰e soutûÏily o to, ãí drak
vyletí nejlépe a nejelegantnûji nahoru, kter˘ drak bude ve vzduchu nejdéle a nejv˘‰e, kter˘ drak je kupovan˘ a kter˘ je z domácí dílny; prostû soutûÏivost byla a ne Ïe

„Prostû to bude ve stﬁedu, v‰ichni
jsou na to zvyklí“ rozhodla nakonec paní kulturní Hanzlíková a zavrhla tak
moÏnost uspoﬁádat tradiãní podzimní

ci uÏ vãera odpoledne. Koho vítr
profouknul
aÏ
do morku kostí,
ten se vydal
k hasiãárnû, kde
mûla ãekat pÛvodnû studená limonáda a pro
rodiãe pivo. Organizátoﬁi v‰ak
pruÏnû zareagovali a tak se podával tepl˘ ãaj
(pro nûkteré dospûlé i s rumem)
a na oh˘nku
opeãen˘ ‰pekáãek. MÀam.

ne. Obãas to sice
vypadalo, Ïe zde
draky pﬁi‰li pou‰tût spí‰e tatínkové sobû pro
radost, protoÏe
jejich ratolesti
mûly úplnû jiné
starosti – kupﬁíkladu si potﬁebovaly sdûlit poslední novinky
ze ‰kolky, protoÏe se roze‰ly
s kamarády pﬁe-

Lampióny jako bludiãky
V pﬁedveãer státního svátku se na poãest
93. v˘roãí vzniku âeskoslovenska konal jiÏ
podruhé lampiónov˘ prÛvod, kter˘ byl zakonãen poloÏením kvûtin u pomníku padl˘ch pﬁezletick˘ch obãanÛ z první svûtové
války a u pomníku padl˘ch rudoarmûjcÛ
z druhé svûtové války.
Loni prÛvod vycházel za jasného dne,
kdy podzimní slunce vesele svítilo na lehce zklamané tváﬁe dûtí, které nesly sice
rozsvícen˘ lampión, ale nûjak to nebylo
na slunci vidût. Proto se letos organizátoﬁi rozhodli posunout zaãátek prÛvodu
o pÛl hodiny dál, aÏ na pÛl sedmou. Zámûr se podaﬁil, protoÏe tentokrát byla
tma jako v pytli. V‰ak také lampióny
krásnû záﬁily zvlá‰tû velmi tmav˘mi ãástmi ulice Zahradní i VeleÀské, kde se je‰tû
nepodaﬁilo pﬁesvûdãit âEZ, aby nám zde
udûlali rekonstrukci jak rozvodÛ elektrick˘ch kabelÛ, tak i veﬁejného osvûtlení.
Stále jen marnû Ïádáme a Ïádáme.
Na‰tûstí lampiónÛ bylo poÏehnanû a tak
si dûti svítily na cestu jako malí permoníãci s lucerniãkami. Na kﬁiÏovatce ulic Zahradní, Na Váze a VeleÀské se prÛvod zastavil, aby s pﬁáním tajn˘m ãi hlasit˘m poslal na ‰Èastn˘ let ãínsk˘ lampión „‰tûstí“.

Zatímco se paní Hanzlíková s paní ·illerovou pokou‰ely zaÏehnout hoﬁák lampionu,
dûti si vym˘‰lely pﬁání. „To si musí‰ nechat
aÏ na Vánoce“ ﬁekla paní Hanzlíková smû-

chopil ãlen dobrovoln˘ch hasiãÛ a lampión
se línû zvedal nad ulici a pomalu chytal
dech na dlouh˘ let vzduchem. „AÈ se máme
v‰ichni rádi“ zaznûlo najednou z úst malé
AlÏbûtky a s tímto pﬁáním lampión zmizel
za velk˘m smrkem.
A ná‰ prÛvod se pohnul smûrem po VeleÀské, kde auta ukáznûnû ãi trochu z donucení zpomalovala, aby ten dlouh˘ svítící had mohl bezpeãnû dojít aÏ k obûma pomníkÛm. Pﬁed poloÏením kvûtin zde
v‰echny pﬁítomné pﬁivítala paní starostka
a kratiãce pﬁipomnûla den vzniku na‰í
státnosti, den 28. 10. 1918.
A pak se v‰ichni rozlouãili, popﬁáli si
hezk˘ veãer a komu je‰tû svítil lampión, ten
si mohl posvítit sobû na cestu do post˘lky.

posezení seniorÛ na svátek svatého Martina (letos pﬁipadl na
pátek 11. 11.) a opût si pﬁipít
a ochutnat mladé víno.
Svatomartinské tedy sice nebylo, za to bylo bájeãné bílé Chardonnay a ãerven˘ Portugal modr˘, které na setkání pﬁezletick˘ch
seniorÛ osobnû doporuãil pan…
to si pﬁi peãlivém ãtení Zpravodaje jistû doplníte sami.
Pﬁezletice se rozrÛstají a ná‰ sál
uÏ bohuÏel není to správné místo
na poﬁádání spoleãensk˘ch akcí,
zejména v podobû koncertu. Ty tﬁi sloupy
prostû nûjak pﬁekáÏejí ve v˘hledu. UÏ na jaﬁe bylo skoro „vyprodáno“ a protoÏe spoustu lidí nalákalo vystoupení zpûváka Jiﬁího
Helekala, nechtûli nûkteﬁí senioﬁi nechat nic
náhodû a radûji pﬁicházeli uÏ pÛl hodiny
pﬁed oficiálním zaãátkem, tj. v pÛl ãtvrté.
A hned byla jako vÏdy káviãka se skvûl˘mi
minizákusky z dílny paní Mesnerové; pro
pány pochopitelnû toãené pivo. Po kávû se
nabízelo víno a k nûmu nûco malého slaného na zakousnutí; nûco velkého k zakousnutí (tedy pro nûkteré dámy ) pﬁi‰lo s úde-

rem 17. hodiny. Tedy abych byla pﬁesná –
urostlá postava zpûváka Jiﬁího Helekala
spí‰ vtanãila do na‰eho sálu. Velk˘ potlesk
byl skuteãnû na místû.
Hned první písniãkou si
získal celé publikum – Cikánku vûnoval na pﬁání
paní ¤íhové k jejím listopadov˘m
narozeninám.
Následovala smûs nejznámûj‰ích písní, a to vãetnû
té o tom, Ïe „Chtûlo by to
kolo“. Pﬁed dal‰ími písniãkami vyzval pﬁítomné nejen ke zpûvu, ale i tanci
a té, které pﬁijde tanãit jako první, vûnuje polibek.

ke které se na podiu chystá
duo ZahradníãkÛ; rychle dojíst bájeãnou veãeﬁi a vzhÛru
do kola, parket uÏ ãeká. Tanãilo a zpívalo se, pivo teklo
proudem (i kdyÏ se muselo
pro dal‰í sud), vína co hrdlo
ráãí a o v‰echny se staraly jako vÏdy bájeãné „holky od
kultury“.
Lâ
Pusu od Jirky si nenechala ujít a nik˘m sebrat …mÛÏu to vÛbec prozradit?
KdyÏ se Jiﬁí Helekal chopil kytary
a spustil písniãky jako od táboráku
(Niagara, Na Okoﬁ je cesta), pﬁipadala
jsem si jako na pion˘rsk˘m táboﬁe, kde
jen ti frekventanti byli nûjak star‰í. Ale
bavili se o to víc a zpívali opravdu z plna hrdla. Hodina utekla jako voda, coÏ
byla velká ‰koda a je proto moÏné, Ïe
poﬁadatelé vezmou doslova závûreãnou
píseÀ „Za rok se vrátím“.
Je ãas na posílení se na dal‰í ãást veãera,

■ CO JE NOVÉHO NA
rem k malé sleãnû a vlastnû i ke spoustû dal‰ích mal˘ch sleãen, které se k vyﬁãenému pﬁání: „Pﬁeju si
koãárek“ rychle pﬁidávaly
sv˘m „Já taky“. Mezitím
se zapalování lampiónu
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Asi nejdÛleÏitûj‰í novinkou je Územní plán, jehoÏ plné znûní (textová i v˘kresová ãást) je umístûno v rubrice
Obec Pﬁezletice. Po skoro 4 letech intenzivní práce koneãnû mohlo zastupitelstvo obce schválit nov˘ územní plán,
kter˘ je zásadním právním podkladem
pro dal‰í rozvoj obce.
V záﬁí se objevila nová rubrika –
Mateﬁská ‰kola. âerstvû fungující ‰kol-

www.prezletice.cz

ka zatím nemá vlastní webové stránky
a protoÏe je vlastnû „na‰e“, mÛÏete informace o ‰kolce jakoÏ i o probûhl˘ch
akcích vãetnû tûch teprve plánovan˘ch
získat na stránkách obce.
Podzimní anketní otázka se zamûﬁila na blíÏící se Advent a pﬁipravované pﬁezletické minitrhy o víkendu
26. a 27. 11. Skvûl˘ nápad a na trhy
se urãitû pﬁijde podívat 23 lidí, 6 dal-
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‰ích nápad hodnotí kladnû, ale nepﬁijdou a 3 dal‰í respondenty tento nápad nezajímá.
A co vás vlastnû zajímá? Co byste se
chtûli cestou ankety dozvûdût o pﬁezletickém Ïití? Neváhejte a pi‰te, volejte,
mailujte a zapojte se tak aktivnû do
prÛzkumu názorÛ va‰ich sousedÛ na
vûci, které je trápí a ãasto ze stydlivosti tﬁeba zÛstávají skryty.
Lâ

e polovina ﬁíjna a já se právû vrátila nikoliv z hradu,
n˘brÏ z Velk˘ch Bílovic, kde jsem koneãnû prvnû
okusila atmosféru skuteãného vinobraní a osobnû
jsem ostﬁíhala mnoho k˘blÛ hroznÛ budoucí bájeãné
Frankovky. Vinobraní je prostû v plném proudu a to
nejen na Moravû. O víkendu se totiÏ sklízelo Rulandské modré
i v maliãkém „vinaﬁství“ u HanzlíkÛ v Jasmínové ulici.
A protoÏe ke sklence dobrého burgunského patﬁí nepochybnû
i podmanivá náladová a tﬁeba swingová muzika, se‰la jsem se na
slovíãko s nûk˘m, kdo obû vûci bájeãnû spojuje – Du‰anem Hanzlíkem, hráãem na kontrabas i baskytaru a zároveÀ sommeliérem.

J

● Co PﬁezleÈák, respektive v pﬁípadû
Va‰í rodiny Co Hanzlík, to muzikant, je
uÏ v na‰em zpravodaji skoro kli‰é. Ale
co takhle: Co Hanzlík, to vinaﬁ? To zní
dobﬁe, ne?
„Zní to opravdu zajímavû, ale tûch na‰ich pár hlav Rulandského modrého a Hibernalu, to se o vinaﬁství snad ani nedá
mluvit. Smích. Ale
musím ﬁíct, Ïe to tatínka opravdu chytlo.“ To musím jen potvrdit, protoÏe
jsem s Mílou Hanzlíkem vãera strávila pûknou telefonní chvilku nad
historií vína pÛvodnû zvaného
ROUâÍ, neboli burgunského,
pﬁivezeného do âech Karlem
IV. a pozdûji pojmenovaného po
jistém Nûmci jménem Ruland.
Bûhem pár minut jsem se ocitla

na audiovinobraní u HanzlíkÛ, a to od skliznû aÏ po míchání vinného kvasu.
● Pﬁedpokládám, Ïe hudba byla ve Va‰em Ïivotû dﬁív neÏ víno?
„Geny, zejména PatrasÛ, ty se opravdu nedají zapﬁít. Dalo by se ﬁíct, co Patras to ka-

Na slovíãko...
s Du‰anem
Hanzlíkem
pelník, ale ani to by nevystihovalo v‰echno. MÛj
str˘c Karel Patras byl prvním harfenistou âeské filharmonie a v roce 1945 hrál
s Rafaelem Kubelíkem na
Staromûstském námûstí pﬁi
oslavách konce 2.svûtové
války. Já osobnû jsem se
zaãal uãit v 7 letech na klavír, pak jsem zaãal s kytarou, abych v pubertû zakotvil u baskytary. No a brácha
mû pak pﬁemluvil, abych
zaãal hrát na kontrabas.
A tak jsem zaãal ve sv˘ch
25 letech studovat PraÏskou
konzervatoﬁ.“
● To mû pﬁekvapujete,
já myslela, Ïe konzervatoﬁ
po skonãení základky byla
jasnou volbou?
„Tak to ne, protoÏe já
bral hudbu zatím jen jako
takové vedlej‰í hobby; nejvíc mû totiÏ v té dobû zajímalo letecké modeláﬁství.
S ostatními modeláﬁi jsme
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se tomuto koníãku vûnovali v Letovû a tam jsem se také vyuãil,
obor elektro - silnoproud.“
● Jen malá odboãka, kdyÏ
uÏ je ﬁeã o koníãcích – v Pﬁezleticích skoro kaÏd˘ pro‰el
rukama pana Vojky a sokolsk˘m cviãením. Vy také?
„KdyÏ se díváte na mou postavu, tak se
to asi nezdá, ale i já chodil k panu Vojkovi na gymnastiku, chvíli jsem stﬁílel u pana Nováka a hrál i tenis, a to vãetnû toho
stolního. Pak jsem ale zÛstal vûrn˘ modeláﬁství a té baskytaﬁe.“
● Ale zpátky k silnoproudu. Nûjak si
neumím pﬁedstavit basáka, kter˘ potﬁebuje dobré prsty pro hraní na kontrabas, jak
zasekává dráty do zdi?
„To právû nûjak ne‰lo dohromady. Tak
jsem si ﬁekl, dráty jako dráty a udûlal pﬁijímaãky na klasickou konzervatoﬁ a vystudoval jsem hru na kontrabas, a to vãetnû
sólového hraní. ·kola má svÛj orchestr,
kde se Ïáci vlastnû uãí hrát ve velkém hudebním tûlese. Symfonick˘ orchestr praÏské konzervatoﬁe, tak zní cel˘ jeho název,
letos slavil 200 let své pÛsobnosti a souãasn˘m ÏákÛm se dostalo té cti, Ïe zahajovali leto‰ní PraÏské jaro.“
● Nemûl jste tro‰ku mladé spoluÏáky?
Smích „Asi tak o deset let, ale muzikanti
jsou zvlá‰tní druh a vûk nehraje Ïádnou roli;
kaÏd˘ se vûnoval hlavnû svému nástroji. Já
uÏ v té dobû hrál v nûkolika kapelách a cílem
mého studia bylo hlavnû zdokonalení techniky a ovládání nástroje. ProtoÏe mezi námi
kontrabasisty se ﬁíká, Ïe na kontrabas se nehraje, ale kontrabas se ovládá.“
● PromiÀte mi mou jistou drzost, ale to
Vy pﬁi své postavû zvládáte v pohodû, Ïe?

Staãí jenom, Ïe s nástrojem musíte cestovat. I do ‰koly a nebo jste mûli nûjaké
erární nástroje?
„To ne, pûknû kaÏd˘ mûl svÛj vlastní
a vût‰inou dokonce nástroje dva – jeden na
sólové hraní a druh˘ tﬁeba pro hraní v orchestru ãi jazzu. Oba dva se totiÏ li‰í sv˘m
ladûním a mûnit ladûní by dost dobﬁe ne‰lo.
A tady se ukázala v˘hoda mého star‰ího vûku, protoÏe jsem do ‰koly mohl jezdit autem.
Ne z Pﬁezletic, to by bylo ãasovû hodnû ztrátové, ale poﬁídil jsem si v Praze byt.“
● A teì si neodpustím otázku, kterou
mi na‰eptala Va‰e maminka. Pom˘‰líte na
návrat do Pﬁezletic?
Upﬁímnû jsem Du‰ana Hanzlíka rozesmála. Druhou otázku, kdy se oÏení, jsem radûji
jen naznaãila. No comment.
● Tak dobﬁe, muzikant musí b˘t tam,
kde to Ïije. Ale není to trochu únavné?
„Je. KdyÏ najezdíte 10 000 km po Evropû nebo jste 5 nedûl na turné v Americe
s FOK, ﬁíkáte si, Ïe by to chtûlo zase nûjakou
zmûnu. Hrát bych nikdy nepﬁestal, ale chtûl
jsem zkusit zase nûco jiného, tro‰ku jin˘ Ïánr
neÏ symfonick˘ orchestr. Zaãal jsem hrát
s bráchou swing a objevil posléze krásy dixielandu, swingu i moderního jazzu.“
● Úplnû to sly‰ím… a dala bych si k poslechu sklenku dobrého vína. Co byste mi
doporuãil, pane sommeliére?
„To slovo nemám moc rád (to já taky), víno mám ale o to rad‰i. UÏ na konzervatoﬁi
jsem se zaãal o víno zajímat. Nejdﬁív spí‰
jako konzument, pak jsem se tak nûjak
k tomu sommeliérství „propil“. I kdyÏ
vlastnû uÏ po studiích na konzervatoﬁi jsem si s kamarádem poﬁídil v Praze kamennou vinotéku. Chtûl jsem
o vínu, které prodávám, vûdût co nejvíce, takÏe jsem se pﬁihlásil na sommeliérsk˘ pÛlroãní kurz a ten úspû‰nû zakonãil zkou‰kou jak z teorie (popis víny, jeho barvy, chuti,
apod), tak i z praxe, coÏ byla „slepá“ degustace.“
● Mám víno velmi ráda, ale
upﬁímnû obdivuji v‰echny ty, kdo
dokáÏí pﬁi degustaci poznat nejen

odrÛdu, ale i zemi pÛvodu. Mnû buì víno
chutná a nebo ne.
„To mnû samozﬁejmû také, ale pﬁi ochutnávání vzorkÛ se musím oprostit od svého
subjektivního pocitu a vÏdy zhodnotit dané
víno podle toho, zda odpovídá typick˘m
znakÛm pro tu ãi onu odrÛdu. Vzorek mi
osobnû chutnat nemusí a pﬁitom se mÛÏe
jednat o velmi kvalitní víno. Vzhledem
k tomu, Ïe víno se skuteãnû pûstuje skoro
na celém svûtû, není asi v silách jednotlivce poznat podle ochutnávky v‰echna
vína, kaÏd˘ se spí‰e specializuje jen
na nûkteré oblasti; i tak jich je poÏehnanû. Já se specializuji na vína
âech a Moravy a ze zahraniãních je
to Francie a mnou osobnû ochutnané
a doporuãené znaãky nabízím ve

své nové, tentokrát virtuální, vinotéce. Tu
jsem si zaloÏil po pár letech stráven˘ch jako prodejce ve vinotékách, kde jsem se
opravdu hodnû nauãil. Aãkoliv kdyÏ na to
teì vzpomínám, pﬁipadal jsem si spí‰ jako
dûlník stánkov˘ch prodejÛ. Bez praxe a neustálého vzdûlávání se by to ale ne‰lo.“
● Zvou Vás i na nûjaké soutûÏe?
Napadá mne tﬁeba ta o nejlep‰ího ãeského vinaﬁe.
„Maximálnû jako hosta. Na soutûÏní hodnocení bych musel sloÏit degustátorské
zkou‰ky, coÏ bych sice moc rád, ale nûjak nezb˘vá ãas. Já degustuji víno spí‰e jen na veletrzích ãi v˘stavách a vût‰inou hodnotím vína, která pak nabízím svému okruhu zákazníkÛ. A vÏdycky jedu ochutnávat jen pﬁedem
zam˘‰lená vína, protoÏe z 500 vystavovan˘ch
je tak v silách jednotlivce ochutnat a vyhodnotit maximálnû 70 aÏ 80 vzorkÛ za den.“
● Pﬁedpokládám, Ïe v‰echny vzorky
nepolykáte; do krku necháte sklouznout
jen ty nejlahodnûj‰í?
Opût smích. „To by to dopadlo. Na ochutnávky jezdím také autem, takÏe pít nemohu.
Kolegovi se ale stalo, Ïe ho krátce po degustaci zastavila policejní hlídka a on nad˘chal.
Na‰tûstí se policisté nechali pﬁesvûdãit, aby
chvilku poãkali a dali mu d˘chnout znovu
a dopadlo to dobﬁe. TakÏe já v‰echny vzorky
jen dÛkladnû chuÈovû otestuji a vyplivnu.
Doma si to pak v klidu samozﬁejmû vynahradím a jestliÏe mne zaujalo nûjaké víno natolik, Ïe by se vám zdálo ‰koda ho
vyplivnout, vezmu si lahvinku domÛ.“
● A nebo dvû, tﬁi, abyste mûl nûco do své domácí vinotéky. Pﬁedpokládám, Ïe doma v Pﬁezleticích ve
sklepû nûjakou máte.
„Mal˘ koutek se ve sklepû na‰el.
Smích. Mám tam asi 80 – 100 lahví,
které postupnû otevírám a doplÀuji
dal‰ími, takÏe pﬁesn˘ poãet Vám ani neﬁeknu. Vût‰inou si sem ukládám vína
z ochutnávek, která mû pﬁesvûdãí, Ïe mají
ten správn˘ potenciál dále zrát, protoÏe ne
kaÏdé víno se k archivaci hodí. Ale samozﬁejmû to neznamená, Ïe není dobré pro pohodové posezení u skleniãky.“
Kdo by to ﬁekl, Ïe i víno musí „zrát
jako víno“
. Jo, jo, ‰koda, Ïe sedíme dopoledne na pﬁezletickém úﬁadû a nemÛÏeme na‰e povídání zakonãit
tﬁeba Èuknutím Na
zdraví
sklenkou
burgundského.
A nebo Frankovkou
roãníku
2004 ze Znojma,
o které se podle
slov Míly Hanzlíka jeho syn Du‰an vyjádﬁil, Ïe „To byl mazec!“
Tak tﬁeba se sejdeme nûkdy pﬁí‰tû
naveãer, moÏná i pﬁi ochutnávce Hibernalu ãi burgundského z maliãkého Hanzlíkova vinaﬁství
z Jasmínové ulice.
Lâ
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— — — HISTORICKÉ DR(O)BEČKY — — —
o rona ctûnickém panství v souvislé
háji koná
em ‰kolníh
Se zaãátk elnû ve Ctûnickém em Miraﬁadû dochovaly od roku 1744
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Na‰e obec se ve své
historii nemÛÏe chlubit mnoÏstvím rodákÛ,
kteﬁí by sv˘mi ãiny ãi povûstí v˘raznû pﬁesáhli hranice rodné vsi a zapsali se do povûdomí regionu ãi celé zemû. Josef Miran
ale touto osobou jistû byl. Pﬁi shromaÏìování podkladÛ k historii na‰í obce není moÏno jeho osobu pominout. Torzovité a dosti
nejednoznaãné údaje mû vedly v poslední
dobû ke snaze o získání maxim informací
o jeho Ïivotû, rodinû, i tragické smrti. PﬁestoÏe se archivních dokladÛ dochovalo velmi málo, práce nebude zﬁejmû nikdy u konce. SnaÏit se poznat my‰lení a pohnutky
venkovského sedláka z konce 18. století
znamená seznámit se se Ïivotními pomûry
regionu, ale i proniknout do pomûrÛ takﬁíkajíc celostátních.
Je pozoruhodné, Ïe prakticky aÏ do
dne‰ních dnÛ se v ústním podání dochovalo povûdomí o existenci pﬁezletického rychtáﬁe, kter˘ se zúãastnil velkého selského
povstání v druhé polovinû 18. století. Av‰ak
o jeho osobû a Ïivotû se dnes ví uÏ jen málo. Lze samozﬁejmû namítnout, Ïe velkou
mûrou se na jeho popularizaci podílel znám˘ regionální historik J.V. Prá‰ek, kter˘ se
o nûm jako jeden z prvních zmínil ve svém
dosud nepﬁekonaném díle „Brandejs nad
Labem, panství i okres“, a sice v posledním
díle této trilogie, poprvé vydaném jiÏ roku
1913 a v nedávné dobû Okresním muzeem
reprintovaném. Zde v kapitole „Pﬁedletice
a Zlat˘ kopec“ pí‰e autor o jakémsi Josefu
Miranovi, jednom z vÛdcÛ selského povstání, kter˘ svÛj Ïivot skonãil na ‰ibenici pﬁed
praÏskou Poﬁíãskou branou v bﬁeznu roku
1775. Vzhledem k tomu, Ïe Prá‰ek v tomto
dílu velmi podrobnû zpracoval gruntovní
(pozemkové) knihy, které se dochovaly jak
na ctûnickém panství, kam Pﬁezletice tou
dobou vrchnostenskou správou spadaly,
tak knihy z vedlej‰ího komorního panství
Brand˘s n/L., mohl si dovolit poznámku, Ïe
rychtáﬁ Miran byl zﬁejmû ãlovûkem „novousedl˘m, neboÈ toho jména ve vsi nikdy neb˘valo“, jak doslova uvádí. TudíÏ ani historik Prá‰ek nebyl na poãátku 20. století
schopen osobu pﬁezletického rychtáﬁe blíÏe
identifikovat. V dobû, o které mluvíme, spadaly pod nevelké panství se sídlem ve Ctûnicích: zámek se sídlem vrchnostenské kanceláﬁe, pﬁi nûm pansk˘ dvÛr, ovãín, kovárna
a nûkolik podruÏsk˘ch chalup, dále poddanské vsi Pﬁezletice a Sluhy s kostelem,
farou, pansk˘m dvorem a ml˘nem, nakonec
pak ml˘n na Podolance. Gruntovní knihy se

nadregionální charakter, nemohlo uniknout pozornosti historikÛ. Zamûﬁíme-li se na detaily, a o ty nám teì jde pﬁedev‰ím, pak nacházíme dosti rozporn˘ch
a ãasto protichÛdn˘ch informací. Kupﬁíkladu
historik Josef Svátek, kter˘ je znám˘ svou
ãastou fabulací a zkreslováním historick˘ch
událostí, pí‰e o onom popraveném rychtáﬁi
nikoliv jako o Josefu Miranovi, n˘brÏ jako
o Josefu âerném. V na‰em pﬁípadû se jedná o velmi dÛleÏitou poznámku. To podstatné k identifikaci Josefa Mirana ale pﬁinesl aÏ Josef PetráÀ ve své knize „Rebelie
– pﬁíbûh 1 t˘dne a 2 dnÛ v bﬁeznu 1775“.
Podrobn˘m rozborem archivních pramenÛ
vãetnû farních matrik, veden˘ch farním
úﬁadem ve Vinoﬁi, kam Pﬁezletice od nepamûti církevní správou spadaly, lze s vysokou pravdûpodobností ztotoÏnit osobu Josefa Mirana s osobou Josefa âerného,
hospodaﬁícího v Pﬁezleticích po pﬁedcích
na tak ﬁeãeném Samkovském jinak i Beránkovském statku (nyní ã.p. 13). Je to logické, rychtáﬁ b˘val ve vsi jakousi prodlouÏenou rukou vrchnosti, tento úﬁad tak zastávali vût‰inou zástupci star˘ch zaslouÏil˘ch selsk˘ch rodin.
Rodina âern˘ch patﬁí mezi nejstar‰í, písemnû doloÏené pﬁezletické rodiny. Jak jiÏ
bylo uvedeno, Pﬁezletice spadaly vrchnostenskou správou pod malé panství Ctûnice, které svÛj v˘znam pro ‰lechtu mûlo zejména svou blízkostí ku Praze a fungovalo
zﬁejmû jako zdroj ãerstv˘ch a levn˘ch produktÛ ke kaÏdodenní spotﬁebû ve ‰lechtickém sídle v Praze. Bylo tomu tak i za vlády
hrabat LosyÛ z Losinthalu, kteﬁí drÏeli Ctûnice nepﬁetrÏitû od roku 1652 do roku 1781,
kdy vymﬁeli po meãi, a kteﬁí souãasnû vlastnili palác v dne‰ní Hybernské ulici na Novém mûstû praÏském. I Josef âern˘ byl jejich poddan˘m. Pﬁed Losinthaly, ale i po
nich, mûnilo panství ãasto majitele. Je to jeden z dÛvodÛ, proã se písemnosti spojené
s vedením vrchnostenského úﬁadu dochovaly jen torzovitû. Nejstar‰í zmínky o konkrétních obyvatelích Pﬁezletic máme z poloviny 17. století, kdy se na celém území
âech sestavoval soupis lidí odvádûjících
bernû (danû), odtud název Berní rula. Tou
dobou jsou Pﬁezletice popisovány jako ves
pustá a nalézáme jen soupis neosazen˘ch
gruntÛ a chalup, mezi nimi i pust˘ tzv.
„Samkovsk˘ grunt“, tak jak b˘valo zvykem
pojmenovan˘ po starém drÏiteli. Roku 1670
pﬁi tzv. Revizitaci Berní ruly jsou uÏ témûﬁ
v‰echny grunty ve vsi osazeny nov˘mi hospodáﬁi. Dal‰í struãnou zmínku lze nalézt ve
zpovûdních seznamech arcidiecéze praÏské. Na arcibiskupství tehdy faráﬁi odesílali
soupisy nikoliv lidí, kteﬁí ke zpovûdi pﬁi‰li,
n˘brÏ seznam tûch, kteﬁí se z nûjakého dÛ-

16

vodu nedostavili. Mezi tûmi nacházíme roku
1673 i jméno Mikulá‰e Churánû. âechy
v této dobû je‰tû s krutou pravidelností zasahovaly epidemie moru. Velká „morová rána“ probûhla v letech 1679-1680, kdy se
nám zachoval sumáﬁ sepsan˘ vinoﬁsk˘m faráﬁem, ten tehdy odeslal na praÏské arcibiskupství soupis osob, které nákaze podlehly. Zde mÛÏeme nalézt z Pﬁezletic jen jediné jméno, zatímco ostatní pﬁifaﬁené osady
byly postiÏeny mnohem více. Dal‰í epidemie, je‰tû vût‰ího rozsahu, dopadla roku
1713. V té dobû mÛÏeme jiÏ zemﬁelé studovat ve vinoﬁsk˘ch farních matrikách, které jsou souvisle vedeny od roku 1691. TéhoÏ roku také umírá ve vûku 70 let Mikulá‰
âern˘, s velkou pravdûpodobností lze jeho
osobu ztotoÏnit s Mikulá‰em Churánûm.
Studiem pﬁezletick˘ch gruntovních knih
lze dále zjistit, Ïe âerní hospodaﬁili na jednom z nejvût‰ích statkÛ ve vsi, na jiÏ vzpomínaném Samkovském gruntu (dnes ã.p.
13). Rozborem farních matrik známe jméno
Mikulá‰ovy manÏelky, jmenovala se AlÏbûta, a pût jejich dûtí – Matûje, Jana, Jakuba,
Karla a AlÏbûtu. Ani u jednoho z nich neznáme pﬁesné datum narození, jejich narození spadá do let cca 1675-1686. Syn Karel zemﬁel v roce 1703 ve vûku 17 let, dcera AlÏbûta se vdala za Václava Dvoﬁáãka
z Pﬁezletic. Ostatní tﬁi synové zaloÏili v Pﬁezleticích silné rody, jejichÏ potomky lze vysledovat aÏ do souãasnosti. Dal‰í zmínku
o hospodáﬁích na Samkovském statku máme z roku 1670, kdy byla sestavena tzv.
Revizitace Berní ruly, na gruntû je hospodáﬁem Mikulá‰ Uram. Roku 174, kdy vznikal soupis tzv. Tereziánského katastru, je
zde jmenován jako hospodáﬁ Jan âern˘, jeden ze synÛ Mikulá‰e âerného. Tento Jan
mûl za manÏelku Kateﬁinu Pabi‰kovou z Vinoﬁe. V letech 1697-1711 se jim v Pﬁezleticích narodilo ‰est dûtí, mezi nimi i syn Jakub (pokﬁtûn˘ ve Vinoﬁi 12.ãervence 1703).
Jakub se pozdûji stává dûdicem rodného
statku a v záﬁí 1726 se Ïení s Dorotou ·palkovou z Polerad, se kterou mûl posléze aÏ
do roku 1749 celkem 10 dûtí. Jako ‰est˘
v poﬁadí se rodiãÛm 15. prosince 1739 narodil syn Josef. Syn Josef se oÏenil ve 21
letech se 17-letou Dorotou Semeckou z Radonic. AÏ ãtyﬁi roky po svatbû se manÏelé
doãkali prvního potomka - dcery Anny Kateﬁiny (pozdûji vdané za Jana Pfeiffera na
Chvaly), v prosinci 1766 pﬁi‰la na svût dal‰í dcera Kateﬁina Barbora (vdaná posléze
za Josefa Zemana do Dehtár), tﬁetím v poﬁadí byl syn Josef a nakonec je‰tû Jan Kﬁtitel, kter˘ se v‰ak nedoÏil ani prvních narozenin. Josef âern˘, narozen˘ na sklonku roku 1739, je dle v‰ech dostupn˘ch pramenÛ
na‰ím Josefem pozdûji ﬁeãen˘m Miranem.
O v˘znamu ãi pÛvodu tohoto pﬁízviska mÛÏeme dnes jen hypotetizovat. Snad mûlo
souvislost s oznaãením ChuráÀ, které âerní
dûdili po pﬁedcích moÏná jako tzv. „jméno
po chalupû“, coÏ neb˘valo tehdy pﬁi nestálosti pﬁíjmení Ïádnou zvlá‰tností. Historik
Josef PetráÀ mohl je‰tû v 70. letech 20. století nahlédnout do dnes jiÏ ztracené obecní
kroniky, kde nalezl i oznaãení „Huronûm“.

PŘEZLETICKÝ HYDE PARK
VáÏení sousedé a obãané na‰í obce,
i kdyÏ jsem zatím v na‰í obci teprve druh˘m rokem,
dovoluji se vyjádﬁit ke stavu sportovního areálu zmínûného v minulém zpravodaji.
Toto sportovi‰tû a pﬁilehlé dûtské hﬁi‰tû vyuÏívá
ﬁada m˘ch sousedÛ vãetnû mne. Naprosto souhlasím s nutností renovace, rekonstrukce jelikoÏ
v tomto stavu ho nelze plnû vyuÏívat coÏ je velká
‰koda. Sportovi‰tû je ve velmi pﬁíjemném prostﬁedí
a prostorovû ideální, proto nevidím dÛvod, proã
musíme b˘t stavem hﬁi‰È nuceni hledat sportovní
a kulturní vyÏití jinde.
Tímto se pﬁidávám a apeluji na rozumné resp. nûjaké jednání ze strany zástupcÛ Sokola Pﬁezletice.
Na druhou stranu nejsem zastáncem megalomansk˘ch rekonstrukcí ãi staveb, jaká jsou vidût v ﬁadû
obcí z okolí Prahy. Tato ﬁe‰ení nejsou vÏdy ku prospûchu obãanÛ dan˘ch obcí, ale spí‰e investorÛ. Po
tûchto ,,rekonstrukcích“ se totiÏ

dostáváme do stavu, kdy bûÏn˘ obãan nemÛÏe a ani
nechce v takovém prostﬁedí sportovat a ztrácí se domácí atmosféra a vzájemné souÏití v obci.
Domnívám se, Ïe by byla plnû dostaãující rekonstrukce zázemí, oplocení, povrchu antukov˘ch kurtÛ,
srovnání a zatravnûní fotbalového hﬁi‰tû, úplná renovace zadního ,,volejbalového,, hﬁi‰tû (napﬁ.: pláÏov˘ volejbal, basketbalové ko‰e atd.) a v neposlední
ﬁadû zmodernizování pﬁilehlého dûtského hﬁi‰tû.
Je samozﬁejmû moÏné jít v rekonstrukci je‰tû dál,
ale to je otázka penûz a chuti.
Zajímalo by mne, zda je dÛvodem nevyuÏití tûchto
sportovi‰È skuteãnû pouze jejich stav nebo je to spí‰e
nezájem ze strany obãanÛ. Toto si musí zodpovûdût
kaÏd˘ z obãanÛ sám.
Nová hﬁi‰tû totiÏ nejsou je‰tû zárukou, Ïe na nich
bude nûkdo skuteãnû sportovat resp., Ïe vynaloÏené
peníze budou dostateãnû zhodnoceny.
Za pár sousedÛ ze Zlatého kopce musím potvrdit,
Ïe zájem tu je, a neodradil nás ani stav
hﬁi‰È, i kdyÏ pravdou je, Ïe na tenis jsem bohuÏel nucen chodit na kurty do Vinoﬁe.
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— — — SPORTOVNÍ NOVINY — — —
Fotbal
Jako ãíslo jedna v dne‰ních zprávách si nepochybnû zaslouÏí b˘t t˘m malé kopané Pﬁezletice SK RSC v Hanspaulské lize skupiny
6. H. Po loÀském podzimním skvûlém postupu ze 7. do 6. ligy na‰e muÏstvo naznaãilo
stoupající formu a chtûlo se poprat ne o udrÏení v 6.lize, ale naopak postoupit v˘‰. Herní
projev a hlavnû stﬁeleck˘ v˘kon by si postup
nepochybnû zaslouÏil, ale vinou jisté organizaãní nepﬁesnosti na‰i fotbalisté nastoupili do
Podzimu 2011 opût do 6. ligy. a vzali to tentokrát ﬁádnû od podlahy.
Po 8 odehran˘ch kolech jsou Pﬁezletice na
skvûlém prvním místû s 15 body za 7 v˘her
a 1 remízu s t˘mem ze stﬁedu tabulky Blue
Flame (3:3). V kaÏdém zápase dokázali na‰i
borci bez problémÛ alespoÀ dvakrát skórovat
a nejen to - Vysmáté zajíce vystﬁíleli pomûrem 10:3, Prague United 8:1 a Butovice 6:2.
V 9.kole narazí na domácím hﬁi‰ti ve Kbelích
na druh˘ t˘m tabulky Boys in Blue a svedou
pﬁím˘ souboj o první místo, protoÏe oba soupeﬁe dûlí pouh˘ jeden bod.
Veteránská liga si plyne pro na‰e zástupce
Pﬁezletice SG i na podzim sv˘m pohodov˘m
tempem a 8.místo (4 body za 3 vítûzství a 5
proher) není sice na postup v˘‰, ale ostudu
nám na‰i fotbalisté rozhodnû nedûlají. Kromû
prvního kola, kdy prohráli 0:3 s t˘mem Sebranky, dokázali vÏdy vstﬁelit minimálnû dva
góly. Sice jich uÏ dvakrát ‰est dostali (od FC

RUM – vedoucí t˘m a Bûchovick˘ch sr‰ÀÛ),
ale i PﬁezleÈáci mají velk˘ stﬁeleck˘ potenciál,
coÏ dokázali 5 góly do sítû Felix Clubu; s tímto t˘mem jich bohuÏel o 4 víc dostali. V 9. kole se utkají s t˘mem Kehar, kter˘ je v tabulce
s pﬁíãku v˘‰ a pﬁi dobré formû je moÏné, Ïe
ná‰ t˘m poskoãí o kousek v˘‰.

T˘my Sokol Pﬁezletice B, C a D hrají
Okresní pﬁebor 1. aÏ 3.tﬁídy, ale Stﬁedoãe‰i jako jediní nemají na internetu Ïádné v˘sledky, pouze struãné oznámení „Zatím
nebyl zadán stupeÀ soutûÏe“. Je odehráno
6 kol a oãividnû je nûkde chyba. Îe by
u soudruhÛ z NDR?

Stolní tenis

Sportovní stﬁelba

Po loÀské nepodaﬁené sezónû Sokola Pﬁezletice A uÏ bohuÏel Pﬁezletice nemají Ïádného zástupce v Divizi a t˘m hraje niÏ‰í Krajskou soutûÏ 2. tﬁídu skupinu B. Aktuálnû se
po 5. kole pohybuje na 9. místû s 1 vítûzstvím, 1 remízou a 3 prohrami. Remízu 9:9
uhrál hned v 1.kole s t˘mem Ml. Boleslavi D,
kter˘ je v tabulce na 8.místû, a to jen o skóre.
I letos t˘m spoléhá hlavnû na stálé opory
Radka Slunéãka, Roberta Weihaupta a Ondﬁeje Havazíka, kteﬁí zatím jako jediní nastoupili ke v‰em zápasÛm. V kaÏdém kole pak na
zbyl˘ch moÏn˘ch místech nastupují buì nûkdo z dal‰ích základních kamenÛ na‰eho t˘mu (Horálek Jiﬁí, Havazík Roman), hostující
posila z AC Sparta Tomá‰ Hudec a nebo
pravdûpodobnû nováãci z ﬁad 15-ti ãlenného
oddílu (nemají registrované umístûní v Ïebﬁíãku) Ivana Nováková a Tomá‰ Berdych. ÚÏasná shoda jmen a kdyby ke ãtyﬁhﬁe nastoupil
s dal‰ím ãlenem na‰eho t˘mu ·tûpánkem
(Petrem a nikoliv Radkem ), mohlo by to
na palubovce vypadat jako pﬁi Davis Cupu.

S konãícím létem skonãila i sezóna stﬁelby
z maloráÏky ve ctûnické stﬁelnici a nastupuje
tvrdá pﬁíprava „vzduchovková“ v hale, resp.
spoleãenském sále Obecního úﬁadu. Staﬁí
ostﬁílení borci a borkynû jistû znají své tréninkové dávky, aby si pﬁi tréninku a Pﬁezletické lize dorostu nastﬁíleli dostateãnou bodovou pohodu a klídek pro jarní Mistrovství republiky; a samozﬁejmû se podle toho budou
pﬁi tréninku pod zku‰en˘m trenérem Jiﬁím
Novákem snaÏit.
To nováãci na poli stﬁeleckém, kteﬁí se opût
pﬁed zahájením zimní vzduchovkové sezóny
objevili a dokonce se rekrutují i z ﬁad PﬁezleÈákÛ (hurá, no koneãnû!), potﬁebují informace
o stﬁelbû vstﬁebávat pln˘mi dou‰ky. A tak se
opût pravidelnû vÏdy úterní a ãtvrteãní odpoledne oz˘vá plechové plop, plop z podkroví
obecního úﬁadu a mladé nadûje zde trefují
s vût‰í ãi men‰í úspû‰ností desítkov˘ stﬁed deset metrÛ vzdáleného terãe. DrÏíme v‰em
stﬁelcÛm na‰eho stﬁeleckého oddílu palce, aÈ
jim sport pﬁiná‰í radost a dosahují jen skvûl˘ch v˘sledkÛ.
Lâ

VHS Bene‰ov -

nov˘ provozovatel
vodovodu a kanalizace

Od 1. 1. 2012 se nov˘m provozovatelem vodovodu a kanalizace
v obci stává Vodohospodáﬁská spoleãnost Bene‰ov, s.r.o., kterou
obec vybrala v koncesním ﬁízení. PoÏádali jsme proto zástupce spoleãnosti o její krátké pﬁedstavení ãtenáﬁÛm-obãanÛm Pﬁezletic:
lemetricky sleduje a ﬁídí provoz jednotliv˘ch zaﬁízení, ale
pﬁijímá i oznámení a informace o poruchách ãi závadách
a poskytuje informace o jejich ﬁe‰ení .
V loÀském roce VHS Bene‰ov zrekonstruovala budovu
svého sídla a vybudovala nové prostory zákaznického centra
a dispeãinku, letos uvedla do provozu nové laboratoﬁe vod
a Ïivotního prostﬁedí.
Dal‰í informace mohou zájemci získat na internetov˘ch
stránkách spoleãnosti www.vhs-sro.cz.
Pﬁedání provozu se uskuteãní 31.12.2011 tak, aby dodávka
vody a odvádûní odpadních vod bylo nepﬁetrÏitû zaji‰tûno.
Souãasnû budou k tomuto datu provedeny odeãty v‰ech vodomûrÛ, aby souãasn˘ provozovatel mohl k datu pﬁedání dokonãit fakturaci. Od 1. 1. 2011 tedy dodávku vody a odvádûní odpadních vod zajistí pro odbûratele nov˘ provozovatel,
bez ohledu na to, zda souãasn˘ provozovatel vypoví své smlouvy o dodávce vody a odvádûní. Nové smlouvy uzavﬁe VHS Bene‰ov s odbûrateli v prÛbûhu prvého ãtvrtletí.
Ing. VLADISLAV âERN¯, Obchodní ﬁeditel

Vodohospodáﬁská spoleãnost Bene‰ov vznikla v roce 1993
a své sluÏby poskytuje více neÏ padesáti obcím a mûstÛm zejména v okresech Bene‰ov, Praha-západ a Praha-v˘chod. Dodávky pitné vody zaji‰Èuje pro 80 tisíc obyvatel, odvádûní
a ãi‰tûní odpadních vod pro více neÏ 60 tisíc obyvatel. Provozování vodovodÛ a kanalizací tvoﬁí dvû tﬁetiny obratu spoleãnosti, tﬁetinu pak sluÏby s provozováním související - v˘stavba vodovodÛ a kanalizací, úpraven a ãistíren vod, pﬁípojek,
v˘vozy jímek, likvidace kalÛ, laboratorní rozbory vod atd. .
Spoleãnost je souãástí nadnárodní skupiny SUEZ ENVIRONNEMENT, a ãtyﬁi stovky jejích sestersk˘ch spoleãností
pÛsobí v 58 zemích pûti kontinentÛ. Ve spoleãnosti pracuje
170 zamûstnancÛ na pln˘ a 55 na ãásteãn˘ úvazek, roãní
obrat dosahuje v˘‰e 230 mil Kã.
Sídlo spoleãnosti je v Bene‰ovû, provoz jednotliv˘ch vodovodÛ a kanalizací v obcích zaji‰Èují její provozní stﬁediska
v Bene‰ovû, Jílovém a Vla‰imi. Pro zaji‰tûní plynul˘ch dodávek vody i odvádûní odpadních vod pracuje v sídle spoleãnosti nepﬁetrÏitû vodohospodáﬁsk˘ dispeãink, kter˘ nejen te-
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Velká letní soutûÏ o nejrozkvetlej‰í okno
a pﬁedzahrádku má své vítûze!
Leto‰ní zaãátek podzimu se podobal spí‰e letnímu poãasí, kterého
se nám naopak nedostávalo v dobû
letních
prázdnin
a dovolen˘ch. Teplo
a sluníãko, do toho
sem tam de‰Èová
pﬁeháÀka,
bylo
pﬁesnû to pravé
oﬁechové pro kytiãky jak v truhlících
na balkónech ãi oknech, tak i pro ty
v záhoncích pﬁedzahrádek.
Podobn˘
scénáﬁ jako loni,
proto byl konec na‰í
Velké letní soutûÏe posunut aÏ do
konce záﬁí, abychom mohli ohodnotit i ty truhlíky ãi záhonky, které
právû v záﬁí chytly tzv. druh˘ dech
a rozkvetly do kvetoucí nádhery.
Pro vût‰í zapojení PﬁezleÈákÛ do soutûÏe,
ve které vlastnû soutûÏící zkrá‰lují obec pro
nás v‰echny, byly i letos umístûny fotografie
jednotliv˘ch soutûÏících oken a pﬁedzahrádek
umístûny na na‰ich webov˘ch stránkách a vy
v‰ichni jste mohli poslat hlas svému favoritovi. V internetové soutûÏi o nejrozkvetlej‰í okno zvítûzila paní Milu‰ka Kubelková s 59 hlasy a pomyslnou stﬁíbrnou a bronzovou medaili si odnesla „okna“ ze star˘ch Pﬁezletic.
Teprve 4. a 5. místo obsadila okna z nové lokality Zlat˘ kopec; tady ale musím ﬁíct, Ïe zejména okna v 1.patﬁe domu ve Vinoﬁské ulici
se svou záplavou ãerven˘ch petúnií ‰lapou
paní Kubelkové hodnû na paty. Internetovou
soutûÏ o nejrozkvetlej‰í pﬁedzahrádku vyhrála
paní Kubelková star‰í.
Internet nechme internetem a podívejme se
na vítûze hlavní soutûÏe, které vybírá ze v‰ech
úÏasnû kvetoucích oken, schodÛ, teras a pﬁedzahrádek Komise Ïivotního
prostﬁedí. V soutûÏi O nejrozkvetlej‰í okno se komise
vzácnû shodla s internetov˘m
hlasováním a po roãní pauze cena putuje opût k paní
MÍLE KUBELKOVÉ do
VeleÀské ulice. Fialové petúnie, které zdobí celé schodi‰tû do zv˘‰eného pﬁízemí rodinného domu, aÈ uÏ v závûsn˘ch kvûtináãích ãi v kvûtináãích volnû stojících na
jednotliv˘ch schodech – to je
prostû pastva pro oãi. Zejména ten, kdo pﬁijíÏdí do obce
od severu, uÏívá si pﬁímo pln˘mi dou‰ky tuto nepﬁehléd-

nutelnou nádheru. Spolu s paní starostkou se
nám cena ve v˘‰i 1000,- Kã a pamûtní list
pﬁedávala skuteãnû do tûch nejpovolanûj‰ích
rukou; rukou, které den co den s neuvûﬁitelnou trpûlivostí o‰tipují odkvetlé jednotlivé kvûty, aby nenaru‰ovaly a nekazily dojem fontány
fialovû kvetoucí petúnií.
Gratulace
k 3.vítûzství v na‰í
soutûÏi si skuteãnû
zaslouÏila pﬁípitek
‰ampaÀsk˘m. ·koda, Ïe nemocná
dcera paní starostky

nám nedovolila setrvat déle u bájeãného mouãníku i chlebíãkÛ a dozvûdût se nûco dal‰ího
z tajemství úspûchu paní Kubelkové. TakÏe
pro konkurenci jen zopakujeme, Ïe sazenice
petúnií opût dozrávaly a sílily ve skleníku.
Tﬁetí roãník soutûÏe O nejrozkvetlej‰í
pﬁedzahrádku svého vítûze pﬁekvapivû na‰el
také ve VeleÀské ulici;
skoro se zdá, Ïe blízkost
hlavní prÛtahové ulice
kytiãkám pﬁímo svûdãí.
A nebo to bude spí‰ tím,
Ïe si obyvatelé této velmi frekventované ulice
zpestﬁují
svÛj
Ïivot
u pﬁezletické dopravní

tepny prací na zahrádce, aby jim pod okny
celou sezónu stále kvetly kytiãky a zjemnily
tak pohled na ty ohyzdné kamiony, které si
bohuÏel zkracují cestu pﬁes na‰i obec. AÈ je
to jak je to, vítûzem leto‰ního roãníku se stala paní HELENA ¤ÍHOVÁ, které doslova rozkvetlo kaÏdé volné místo na její pﬁedzahrádce i zahrádce. UÏ od jara jsme mohli
sledovat, jak zde kvetou první jarní krokusy,
narcisy a tulipány, aby pak po odkvûtu pﬁepustily svá místa prav˘m letniãkám, které
svou pestrobarevností skvûle doplÀovaly stále zelené buxusy a zakrslé jehliãnany. Naãasovat zahrádku tak, aby od jara do podzimu
stále kvetla, to si vyÏaduje skuteãné peãlivé
zmapování a rozvrÏení záhonkÛ celé zahrady. Cenu pro vítûze jsme skuteãnû pﬁedávaly do tûch správn˘ch zahradnick˘ch rukou,
ze kter˘ch jsme pak pﬁi odchodu obdrÏely
svázanou kytiãku feferonek v‰ech moÏn˘ch
tvarÛ. UÏ jen pﬁiãichnutí k nim byla pûkná
síla. Posezení u skleniãky ãerveného vína
a bájeãn˘ch slan˘ch zapeãen˘ch jednohubek
navodilo velmi milou atmosféru pro popovídání si o Ïivotû v obci. Velmi mile mne pﬁekvapily názory starousedlíkÛ na bûÏn˘ Ïivot
v Pﬁezleticích, kter˘ na rozdíl od jin˘ch vidí
podobnû jako my, pﬁistûhovav‰í se pﬁed více
neÏ deseti lety z Prahy. S názory paní ¤íhové se mÛÏete i vy seznámit v rubrice Pﬁezletick˘ Hydepark; v dopise, kter˘ obdrÏela redakce Obecního zpravodaje uÏ v polovinû
záﬁí, komentuje paní ¤íhová problémy ze
svého nejbliÏ‰ího okolí.
Ceny pro vítûze jsou pﬁedány, pﬁesto si
nemohu odpustit podûkovat v‰em ostatním,
kteﬁí si kaÏdoroãnû zdobí svá okna, terasy
i pﬁedzahrádky hlavnû pro potûchu svou.
A i kdyÏ letos v na‰í Velké letní soutûÏi nevyhráli, je hezké vûdût, Ïe pﬁí‰tí rok zasadí
letniãky do truhlíkÛ zase, ãímÏ potû‰í nejen

sebe, ale i v‰echny ostatní kolemjdoucí sousedy. Díky v‰em a letos âestné uznání udûlíme paní Janû Svobodové z Topolové ulice
za její petúnie na balkónû v barvû sparÈanské trikolóry a paní Kateﬁinû Hoffmannové
ze Zlatého kopce za její záplavu ãerven˘ch
petúnií ve v‰ech oknech smûrem do Vinoﬁské ulice, které kvetly v celé své nádheﬁe
je‰tû v listopadu a první leto‰ní pﬁízemní
mrazíky se jich ani netkly. Díky.
Lâ
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