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BAZÉNY A P¤ÍSLU·ENSTVÍ

pro svého syna (6 let)

Internetov˘ prodej bazénÛ Intex,
bazénové chemie, solárních ohﬁevÛ,
filtrací a ostatního pﬁíslu‰enství.
Celou nabídku zboÏí naleznete na

www.hsshop.cz

osobního asistenta/ku
(vhodné nejen pro dÛchodce)
do pﬁípravné tﬁídy Z·.
Pracovní doba: 8-11 hod. (od záﬁí 2011).
Doprava z Pﬁezletic zaji‰tûna.
Odmûna dohodou. V pﬁípadû zájmu volejte
na tel.: 723 660 582
nebo pi‰te na email: tynapopova@seznam.cz
Kdo je kdo, správné ﬁe‰ení:

Dotazy mÛÏete zasílat na hsshop@seznam.cz
telefon 734 370 351 po 17:00 hod.
Miloslav ·ulc, VeleÀská 105, Pﬁezletice

Renata Boudová-po‰Èaãka
Kvûta Louãková-mandl
Svûtlana Radová
Daniela Weinfurtová
·tûpánka Holcová-trafika
Romana S˘korová-obchod
Eli‰ka Novotná
Ilona ¤achová
- zastupitelka
9. Laìka Kopáãová-úﬁad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jitka ·illerová-kultura
âarodûjnice-obûÈ
Martin Zajíc
Ladûna Kopáãová
Lída âervínová
- místostarostka
15. Veronika Vrecionová
- starostka
16. Petra Kopáãová
- zastupitelka.
10.
11.
12.
13.
14.

VAŠE DOTAZY, PŘIPOMÍNKY ČI POCHVALY PŘEDÁVEJTE,
PROSÍM AŤ UŽ V PÍSEMNÉ ČI ELEKTRONICKÉ PODOBĚ DO SCHRÁNKY OÚ!
OBECNÍ ZPRAVODAJ – vydává Obec Pﬁezletice, evidenãní ãíslo MK âR E 19096, vychází ãtvrtletnû, náklad 500 kusÛ.
Redakãní rada: ing. Ludmila âervínová, ing. Veronika Vrecionová, ing. Ladislava Kopáãová, grafická úprava: Josef Slunéãko.
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De‰Èová kanalizace je na co?
Pﬁece na de‰Èovou vodu!
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SLOVO STAROSTKY
VáÏení a milí
spoluobãané,
Moc vás opût zdravím. Koneãnû
jsme se po dlouhé, chladné zimû doãkali v‰ichni lep‰ího poãasí a já doufám, Ïe nás nyní ãeká hezké léto.
Dovolte mi, podat vám jako vÏdy pár informací o agendû, které se nyní vûnujeme.
·kolka, ‰kolka a zase ‰kolka. Toto je nyní
na‰e priorita s velk˘m P. JiÏ jsme vás informovali, Ïe na ‰kolku máme pﬁipraven pozemek v Ka‰tanové ulici, máme hotov˘ projekt,
vydané územní rozhodnutí. âekáme teì pouze na vydání stavebního povolení, které vázne na pﬁeloÏce elektrického vedení, na které
pracuje v souãasnosti âEZ. ZároveÀ jsme
paralelnû s tím poÏádali o dotaci, jelikoÏ bychom nebyli schopni v˘stavbu pokr˘t z vlastních zdrojÛ. Vzhledem k tomu, Ïe naprosto
netu‰íme, kdy, kolik a zda vÛbec tyto finance obdrÏíme, pracujeme samozﬁejmû i na jiném zpÛsobu financování, ale i tento zpÛsob
financování je zatím nejist˘ a laicky ﬁeãeno
na „dlouhé lokty“.
ProtoÏe jsme si zcela vûdomi kritické situace s nedostatkem míst ve ‰kolkách v blízkém i dalekém okolí, hledáme i nûjaká „pro-

vizorní“ ﬁe‰ení. Podaﬁilo se nám dohodnout
s mûstskou ãástí Vinoﬁ, Ïe by bylo moÏné
pronajmout nám jedno patro v jejich „staré
‰kole“, aãkoliv by to bylo pouze na jeden
‰kolní rok 2011-2012. Samozﬁejmû i toto ﬁe‰ení má mnoho úskalí, bude záleÏet na nutn˘ch stavebních nákladech, poÏadavcích hygienikÛ, Krajského úﬁadu, Ministerstva ‰kolství atd. O tom, jak se nám vûci budou ãi nebudou daﬁit posunovat kupﬁedu, vás budeme
opût informovat.
Vedle toho se snad koneãnû ch˘líme ke
konci s prací na novém územním plánu. Na-

brali jsme veliké zpoÏdûní kvÛli vyjádﬁení
Krajského úﬁadu. A zatím bohuÏel zcela zásadní neúspûch sklízíme ve vûci rekonstrukce hlavní silnice na‰í obce. JiÏ nûkolik let
opakovanû vyvíjíme jak osobnû, tak i písemnû „nátlak“ na majitele této komunikace,
tedy na Krajsk˘ úﬁad, aby rekonstrukci provedl. Jak sami vidíte, doposud jsme ve svém
úsilí zcela neúspû‰ní, nicménû slibuji, Ïe
v nûm vytrváme.
Dal‰í agenda, které se nyní vûnujeme, je
vybudování otoãky autobusu v horní ãásti
obce. Vzhledem ke zmûnû podmínek ze strany Evropské unie, za kter˘ch se vypisuje v˘bûrové ﬁízení na dopravce, opût do‰lo ke
zdrÏení. Pevnû doufáme, Ïe se nám tento
úkol povede splnit bûhem roku 1212.
Pracujeme také na pﬁípravû „kultivace“
vodoteãe, která je paralelní se Ctûnick˘m
potokem. Zde ale stále ﬁe‰íme vlastnické vztahy.
Samozﬁejmû se vûnujeme i ﬁadû
dal‰ích men‰ích i vût‰ích úkolÛ.
Já jsem se ale tímto pﬁíspûvkem
snaÏila informovat pouze o tûch,
na které nejãastûji kladete dotazy,
a které Vás nejvíce pálí tak, abyste
vûdûli, Ïe nejsme neãinní a snaÏíme
se i díky va‰im podnûtÛm dovést
vûci ke zdárnému konci.
Pﬁeji vám hezk˘ zbytek jara a dûtem krásné prázdniny.
Veronika Vrecionová

– – – POLICIE KOLEâ V AKCI – – –
len“, protože to by byla přímá
pozvánka pro všechny projíždějící náklaďáky – račte si projet
Přezleticemi, stačí znát jednu
ulici a tam přece vezete zboží,
že? Dohodli jsme se s policií
Koleč, aby do obce ze severního směru pouštěla nákladní vozy na základě předložení dodacího listu, kde je uvedeno datum a adresa příjemce.
Další požadavek krom běžných činností na území obce zněl
na kontrolu dodržování dopravního značení na místních komunikacích, zejména na porušování
zákazu zastavení na místech,
které je fakt k tomu absolutně
nevhodné (např. Topolová ulice).

Hned zkraje si
musíme říct, že už
mnoho
Přezleťáků
přišlo s obecní policií do více či méně
přímého styku – ti,
kteří byli chyceni za
velmi rychlou jízdu,
si to zaslouží, ale
v případě překročení
rychlosti
o
2-3
km/hod by se horlivost služby konajících strážníků měla
nasměrovat spíše jiným směrem. Třeba
k projíždění okrajových částí obce,
které začátkem stavební sezóny začaly
lákat „typaře“ k vyhledávání vhodných objektů k loupení pod rouškou tmy – o to byl vedoucí strážník kolečské policie požádán v květnu.
V předchozím měsíci jsme zase upřednostňovali
kontrolu dodržování značky zákazu vjezdu pro nákladní vozy nad 6 tun směrem od Kocandy (severní část obce), protože mnozí řidiči i kamionů si přezletický střed
obce pletli se silnicí první a vyšší třídy a používali náš
tankodrom jako průtah. 9 pokutovaných si příště rozmyslí, jestli poslechnou navigaci doslova a budou riskovat jízdu po silnicích nižších tříd, které jsou pro nákladní dopravu absolutně nevhodné. Bohužel ale ve
spárech policistů uvízli i řidiči, vezoucí zboží našim občanům. Protože moc dobře víme, jak se značky nerespektují, nechtěli jsme doplnit značku zákaz vjezdu
dodatkovou tabulkou „Dopravní obsluze vjezd povo-

STATISTIKA ČINNOSTI
Přestupek
únor březen

2

duben

Nedovolené stání vozidla
na pozem. komunikaci

3

2

3

Nedovolené vjezdy do míst,
kam je to zakázáno

0

15

9

Překročení povolené rychlosti

14

3

6

Přestupky proti veřejnému pořádku 0

0

0

Kontrola osob

3

2

2

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
DNE 22. 3. 2011
● ZO souhlasilo s doporuãením pracovní komise (pro pﬁedv˘bûr spoleãností,
zaji‰Èujících koncesní v˘bûrová ﬁízení na
provozovatele vodohospodáﬁské infrastruktury). ZO souhlasí s uzavﬁením Mandátní smlouvy s firmou Vodohospodáﬁsk˘
rozvoj a v˘stavba, a.s.. ZO povûﬁilo starostku obce k podpisu Mandátní smlouvy.
● ZO souhlasilo s podáním Ïádosti
o bezúplatn˘ pﬁevod pozemku parc. ã.
1337/98, k.ú. Vinoﬁ (tento pozemek vznikl nov˘m zamûﬁováním, jedná se o mal˘
trojúhelník / 8 m2/, tûsnû pﬁiléhající
k místní komunikaci /parc. ã. 1349/, která je ve vlastnictví obce), z majetku státu.
ZO povûﬁilo starostku obce k zabezpeãení v‰ech právních krokÛ pro získání uvedeného pozemku.
● ZO souhlasilo s podáním Ïádosti
o bezúplatn˘ pﬁevod pozemku parc. ã.
531/5, k.ú. Pﬁezletice (Jedná se o dal‰í
ãást bezejmenné vodoteãe, oddûlující starou ãást obce od novû vznikající v˘stavby firmy Benuga. Obec má pﬁipraven
projekt na rekultivaci tohoto vodního toku a vybudování klidové zóny.) z majetku státu. ZO povûﬁilo starostku obce k zabezpeãení v‰ech právních krokÛ pro získání uvedeného pozemku.
● ZO souhlasilo s uzavﬁením Smlouvy
o právní pomoci s JUDr. Du‰anem Str˘ãkem a povûﬁilo starostku obce k jejímu
podpisu.

DNE 25. 4. 2011
● ZO souhlasilo s uzavﬁením Dodatku
ke Smlouvû o hrazení nákladÛ pro Z· (ve
Vinoﬁi) a povûﬁilo starostku obce k jeho
podpisu.
● Starostka obce seznámila ZO
s pravidelnou zprávou OP Koleã o ãin-

nosti Obecní policie. ZO vzalo tuto informaci na vûdomí.
● ZO souhlasilo s návrhem úprav
OZV - ZO souhlasilo s Obecnû závaznou
vyhlá‰kou ã. 1/2011 o místních poplatcích a povûﬁilo starostku obce k podpisu
a k zabezpeãení ﬁádného vydání OZV;
ZO souhlasilo s úpravami OZV ã. 3/2008
o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku moÏností jeho pﬁipojení na stavbu vodovodu a kanalizace ve
znûní obecnû závazná vyhlá‰ka Obce Pﬁezletice ã. 1/2009, a to formou vydání
OZV ã. 2/2011 (novelizace uvedené OZV
ã. 3/2008). ZO povûﬁilo starostku obce
k podpisu a zabezpeãení ﬁádného vydání
OZV; ZO souhlasilo s OZV 2/2011 o zákazu spalování rostlinn˘ch materiálÛ
a povûﬁilo starostku obce k podpisu
a k zabezpeãení ﬁádného vydání OZV.
● ZO souhlasilo se zﬁízením povodÀové komise a jmenovalo její ãleny v souladu s návrhem (ing. L. âervínová /pﬁedseda komise/, ing. C. Neumann /ãlen komise/ a p. B. DoleÏal /ãlen komise/).
● ZO akceptovalo pﬁedloÏenou nabídku a souhlasilo s navrÏenou kupní cenou.
ZO rozhodlo, Ïe pozemky parc. ã.
953/25, 953/26 a 953/27 v k.ú. Vinoﬁ budou prodány vybranému zájemci (manÏelé ·pánkovi). ZO povûﬁilo starostku obce
k pﬁípravû smluvních dokumentÛ.
● ZO v souãasnosti nepovaÏuje roz‰iﬁování místního rozhlasu za nezbytné. Pro
informování obãanÛ jsou vyuÏívány i dal‰í metody, zejm. novû zﬁízená sluÏba zasílání informativních SMS. Místní rozhlas tedy bude ponechán ve stávajícím
rozsahu, roz‰iﬁování do nov˘ch lokalit zatím nebude probíhat.
● ZO souhlasilo s pﬁipomínkami
k návrhu Zásad územního rozvoje Stã.
Kraje (Mezi zásadní skuteãnosti, proti
kter˘m je nutné vznést ze strany obce
námitky, patﬁí zejména v˘hled rozvoje
obcí v kraji /vymezení ploch nadmístní-

■ CO JE NOVÉHO NA
Mnozí náv‰tûvníci na‰ich webov˘ch stránek jistû zaregistrovali, Ïe se nám zde objevil
nov˘ odkaz na územní plán, kde jsou ke staÏení jak textové tak i v˘kresové ãásti novû navrÏeného územního plánu obce. Pro ty, kteﬁí
se zajímají o smûr budoucího rozvoje obce, je
urãitû skvûlé, Ïe si mohou v klidu svého domova podrobnû prostudovat v‰echny zásadní
navrhované zmûny ãi návrat k ﬁe‰ení napﬁ. obsluÏnosti dopravy z plánu pÛvodního.

www.prezletice.cz

Anketní otázka, to je kapitola sama pro
sebe. SnaÏíme se pﬁed vydáním dal‰ího ãísla Obecního zpravodaje otázku vÏdy obmûÀovat, ale upﬁímnû ﬁeãeno je stále tûÏ‰í najít téma, které by zajímalo v‰echny náv‰tûvníky stránek. Musím bohuÏel konstatovat, Ïe poslední dvû otázky moc
nezaujaly, protoÏe do ankety o nabídce
kulturních akcí se zapojilo pouh˘ch 33 lidí
a aktuální otázka na téma „Jak˘ druh in-
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ho v˘znamu/, stanovení koridoru pro silniãní okruh kolem Prahy, stavba silniãního obchvatu /nevhodné zaﬁazení stávající prÛtahové komunikace obcí/, trasa
plánované vlakotramvaje a budování
cyklostezek.) a povûﬁilo starostku obce
k pﬁedání pﬁipomínek Krajskému úﬁadu
pro Stﬁedoãesk˘ kraj.
● ZO souhlasilo s uzavﬁením Smlouvy
o smlouvû budoucí ã. IV-12-6011410/1,
pozemek parc. ã. 255/2 (Smlouva se t˘ká
pﬁeloÏky elektﬁiny pro plánovanou mateﬁskou ‰kolu. V souvislosti s napojením budoucí M· je nutné nahradit stávající vedení a vybudovat nové kabelové vedení
vysokého a nízkého napûtí vã. Technického zázemí /uzemÀovací soustava, pﬁípojková skﬁíÀ/. V souvislosti s budováním infrastruktury je âEZem poÏadováno
uvalení vûcného bﬁemene na dotãen˘ pozemek.) a povûﬁilo starostku obce k podpisu této smlouvy.
● ZO souhlasilo se zámûrem prodat
pozemek parc. ã. 255/8 o v˘mûﬁe 39 m2
v k.ú. Pﬁezletice (Na tomto pozemku bude umístûna nová trafostanice pro mateﬁskou ‰kolku. Dle nov˘ch právních postupÛ je nutné, aby âEZ byl vlastníkem pozemkÛ pod trafostanicemi /tj. není z jejich strany akceptovatelné pouhé vûcné
bﬁemeno ãi pronájem/) a povûﬁilo starostku obce k ﬁádnému zabezpeãení zveﬁejnûní tohoto zámûru s tím, Ïe obec se mÛÏe
rozhodnout nabízen˘ pozemek neprodat.
● ZO schválilo a pﬁijalo pﬁedloÏené
smûrnice ( úãetního charakteru).
RÒZNÉ:
— informace od kulturní komise – pﬁíprava pálení ãarodûjnic (30.4.) vã. projednání bonusu pro úãastníky “ãarodûjnického pochodu” (tj. masek); pﬁíprava
Vítání nov˘ch obãánkÛ (7.5.); pﬁíprava
Odpoledne pro dûti (28.5.).

formování o událostech v obci preferujete?“ pﬁimûla k odpovûdi jenom 18 lidí. Je
to ‰koda, protoÏe bychom rádi na‰e obãany
co nejvíce a nejaktuálnûji informovali o dûní v obci a mysleli jsme, Ïe odpovûì na anketní otázku nás posune dál.
Nicménû jsme rádi, Ïe jsou stránky nav‰tûvované, coÏ se ukazuje na poãitadle u kaÏdého vyvû‰eného dokumentu.
Lída âervínová

— — — — — INFORMACE
Vodné – stoãné
Respektive vodnéstoãné - magické slÛvko, která pro mne bylo v dûtství stejnû záhadné jako napﬁíklad Ohﬁelouny (jak dennû
ﬁíkali v rádiu: Ohﬁelouny, setrval˘ stav; tro‰ku se to podobá úspû‰né knize a následnû
divadelní hﬁe „Hrd˘ BudÏes“, z ãehoÏ je vidût, Ïe ãe‰tina je opravdu i pro rodilé malé
âechy pûkn˘m oﬁí‰kem).
Vodné a jeho rodn˘ bratr stoãné by spolu mûli kráãet ruku v ruce ve v‰ech domácnostech pﬁipojen˘ch na obecní vodovod
a kanalizaci. Ne v‰ak v pﬁípadû na‰í obce.
Ke konci roku 2010 bylo v Pﬁezleticích více neÏ 350 ãísel popisn˘ch jednotliv˘ch rodinn˘ch domÛ, kde Ïilo skoro 1000 lidí,
kteﬁí spotﬁebovávali pitnou vodu a následnû
produkovali vodu spla‰kovou. Co do domu
pﬁiteãe, to se také vyãistí (v pﬁípadû vlastní
studny se stoãné platí pau‰álem). Tato jednoduchá rovnice ale ne a ne platit. Vezmûme to ale pûknû popoﬁádku:
Jistû si v‰ichni vybavujete situaci, kdy
za sluneãních dní bylo sly‰et zurãení vody
(a obãas i zápach) z kanálov˘ch vpustí pÛvodní de‰Èové kanalizace v ulici VeleÀské,
Liliové, Jiﬁinkové, Ve Dvorci, Spojovací
a Dolní návsi. A coÏ teprve trativody na
pole nebo dokonce vytaÏené hadice skrz
plot; o vodoteãi Pod zahrady ani nemluvû
(aã bych nemûla pouÏívat vulgární v˘razy,
zde je to v‰ak na místû, protoÏe této vodoteãi se hanlivû ﬁíká „hovnoteã“). Otázku
jak z toho ven, jak zamezit nedovolenému
vypou‰tûní odpadních vod v podstatû do
volné pﬁírody mûlo vyﬁe‰it vybudování tlakové kanalizace v obci. Nastal zde mal˘
problém, a to jak pﬁesvûdãit obãany, aby
se v‰ichni na kanalizaci napojili a pﬁestali
zneãi‰Èovat své okolí?
Nástroj se na‰el. Zastupitelstvo pﬁijalo
vyhlá‰ku o zhodnocení pozemku moÏností
jeho pﬁipojení na vodovod a kanalizaci;
v‰ichni majitelé nemovitostí se stali plátci
poplatku. ZároveÀ v‰ak existovala moÏnost
osvobození od tohoto poplatku, a to v pﬁípadû, Ïe byly splnûny 3 podmínky:
1. v nemovitosti je trvale hlá‰ená
alespoÀ jedna osoba
(majitel ãi osoba jemu blízká)
2. nemovitost byla zkolaudována
a kolaudaãní rozhodnutí
nabylo právní moci nejpozdûji
do 1. 10. 2007
3. vlastník pﬁipojí nemovitost
na hlavní kanalizaãní ﬁad
do dvou let od jeho zkolaudování,
tj. do 20. 10. 2010
Ke splnûní tûchto podmínek se pak
majitel nemovitosti zavázal v ãestném
prohlá‰ení.
20. ﬁíjna loÀského roku skonãila definitivnû lhÛta pro splnûní podmínek pro

osvobození platby za zhodnocení pozemku. Zde musím ﬁíct, Ïe poplatky se pohybovaly v ﬁádech desítek tisíc, coÏ opravdu
není zanedbatelná ãástka. Visela nad kaÏd˘m z nás jako DamoklÛv meã…
„Tak a teì mÛÏeme koneãnû zatoãit se
v‰emi hﬁí‰níky, kteﬁí nám své spla‰ky pou‰tûjí skoro doprostﬁed vesnice“ mysleli
jsme si bláhovû. PoÏádali jsme na‰eho provozovatele vodovodu a kanalizace VaK Zápy o evidenci plateb obãanÛ vodného, respektive stoãného, abychom ji mohli porovnat s na‰í evidencí namontovan˘ch ãerpadel, protoÏe bez ãerpadla nelze tlakovou
kanalizaci pouÏívat (dÛvody PROâ zrovna
tlaková byly x-krát vysvûtlovány).
JenÏe na‰e evidence se podstatnû rozcházela s evidencí provozovatele; nejvût‰ím
problémem bylo zji‰tûní, Ïe v nûkter˘ch nemovitostech bylo i více neÏ dva roky namontováno ãerpadlo, ale stoãné nebylo
úãtováno. CELKEM se jednalo o více neÏ
100 nemovitostí, tj. skoro _ neboli 25%
pﬁezletick˘ch ãísel popisn˘ch.
Proto jsme rozeslali mezi vás dopisy
s Ïádostí o spolupráci pﬁi evidenci nemovitostí pﬁipojen˘ch na kanalizaci. Musím ﬁíct,
Ïe naprostá vût‰ina lidí nám pomohla a doklad o placení stoãného ãi smlouvu s provozovatelem poskytla, takÏe V B¤EZNU
jsme si mysleli, Ïe jsme dospûli do konce.
BohuÏel i pro nás velmi nepﬁíjemného, protoÏe jsme museli na základû poru‰ení ãestného prohlá‰ení nûkter˘m majitelÛm nemovitostí dopoãítat poplatek za zhodnocení pozemku, coÏ jsme vÛbec nemûli v plánu.
Optimisticky jsme doufali, Ïe se
z vodoteãe stane letos na jaﬁe zase vodní tok… kter˘ budeme moci zaãít rekultivovat. Zatím alespoÀ v projektu.
Nestalo se. BohuÏel je i nadále jakákoliv cesta po obci podél de‰Èové kanalizace doprovázena zápachem zcela typick˘m pro fekální vody, kter˘ se stále
line v podstatû ze v‰ech kanálov˘ch
vpustí. TakÏe jsme opût rozeslali dopisy, tentokrát pro majitele v‰ech nemovitostí, které sousedí s pÛvodní de‰Èovou kanalizací – zde je jeho text pro informaci a hlavnû pro ty, kteﬁí na nûj
nûjak zapomnûli reagovat:

VáÏená paní, váÏen˘ pane.
Je nám velmi líto, Ïe se na Vás musíme obracet s problematikou nepovoleného vypou‰tûní odpadních vod do
de‰Èové kanalizace v na‰í obci, ale bohuÏel Va‰e nemovitost pﬁímo sousedí
s touto kanalizací, ve které se i po pﬁipojení v‰ech domÛ na tlakovou kanalizaci objevují nadále nepovolené nátoky spla‰kové vody!
Oslovujeme tímto dopisem v‰echny
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majitele nemovitostí podél ulice VeleÀské, Liliové, Jiﬁinkové, Spojovací,
Dolní náves a Ve Dvorci, a to bez v˘jimky, a jsme si plnû vûdomi, Ïe naprostá vût‰ina z vás je pﬁipojena v‰emi odpadními svody (kuchyÀ, koupelna, záchod) na tlakovou kanalizaci.
BohuÏel nûkdo pravdûpodobnû pouÏívá i nadále pÛvodní trativod, coÏ dokazuje voda v de‰Èové kanalizaci
a hlavnû zápach, kter˘ je kaÏd˘ den cítit z kanalizaãních vpustí na Horní
i Dolní návsi. DÛraznû upozorÀujeme, Ïe tím poru‰ují zákon ã. 254/2001
Sb. o vodách (vodní zákon) jmenovitû
§ 8 (povolení k vypou‰tûní odpadních
vod do povrch.vod), § 38 (odpadní vody) a § 42 (opatﬁení k nápravû) a vystavují se postihu podle Hlavy XII, Díl
1 Pﬁestupky, § 116 s následnou pokutou aÏ do v˘‰e 100.000,- Kã a kterou
vymûﬁí pﬁíslu‰n˘ Vodoprávní úﬁad ãi
âeská inspekce Ïivotního prostﬁedí.
V nejbliÏ‰í dobû zadáme odborné
firmû provedení kamerov˘ch zkou‰ek
pÛvodní de‰Èové kanalizace, kde kamera zcela spolehlivû odhalí ve‰keré
nepovolené nátoky; tato zaústûní budou „zavíãkována“ a odpadní voda se
bude posléze hromadit na pozemku,
odkud byla nepovolenû vypou‰tûna.
Îádáme vás proto o dodrÏování zákona ã. 254/2001 Sb. o vodách a máteli na va‰em pozemku nûjak˘ „zapomenut˘ trativod“, uveìte v‰e co nejrychleji do souladu s vodním zákonem.
V kvûtnu pracovník obce Ludvík Vocásek
vyãistil koryto v˘‰e zmínûné vodoteãe, odstranil ve‰keré pﬁekáÏky, které bránily prÛtoku vody, a zároveÀ koryto více vyspádoval.
Doufejme, Ïe tím byl poloÏen jeden z prvních základních kamenÛ postupné pﬁemûny
„hovnoteãe“ (pardon) zpût na vodoteã a po
doﬁe‰ení vlastnick˘ch práv k pozemkÛm
podle vodoteãe budeme moci pﬁistoupit k její plánované revitalizaci i jejího okolí a pﬁemûny celé oblasti na vycházkovou zónu.

Pﬁipojení
pﬁezletick˘ch domÛ
na kanalizaci
Jestli bylo nûco velmi podrobnû sledováno, tak to bylo pﬁipojování jednotliv˘ch nemovitostí na kanalizaci; sousedsk˘ drobno-

Z OBCE — — — — — — —
hled je opravdu peãliv˘. Jen by bylo fajn,
kdyÏ uÏ nûkdo povaÏuje za nutné upozornit
na to, Ïe jeho (pravdûpodobnû) soused není
pﬁipojen a má potﬁebu to ﬁe‰it s obcí, aÈ pﬁijde osobnû nebo se spojí telefonicky, ale aÈ
nepouÏívá nepodepsané SMS. Na anonymy
neodpovídáme.

Dovolte nám
pro lep‰í informace
struãné shrnutí:
V obci je k dne‰nímu dni (17. 5. 11)
zaevidováno 378 ãísel popisn˘ch
(tj.zkolaudovan˘ch domÛ) a 17 staveb
je v rÛzn˘ch fázích v˘stavby. Z celkového poãtu nemovitostí zÛstaly ke dni
20. 10. 2010 (tj. dni, ke kterému vypr‰ela platnost Ïádosti o osvobození od
poplatku za zhodnocení pozemku moÏností jeho pﬁipojení na obecní kanalizaci a vodovod podle OZV ã.3/2008) nepﬁipojeny 34 nemovitosti.

DÛvody byly tyto:
— 11 majitelÛ nemovitostí
poÏádalo o v˘jimku (pﬁipojení
bûhem roku 2011)
— 11 majitelÛ zaplatilo zhodnocovací
poplatek, ale nemovitost je neobydlena (rekonstrukce, prodej, zbourání
a stavba nové)
— 1 majitel nemovitost pﬁipojil,
ale z dÛvodu neobydlenosti domu
zatím kanalizaci nezprovoznil
— 6 majitelÛ zaplatilo zhodnocovací
poplatek a pﬁipravuje pﬁipojení na
obecní kanalizaci nebo dokládá
na základû nepropustné jímky pravidelnou likvidaci odpadních vod
— 5 majitelÛ nemovitost nepﬁipojilo,
aãkoliv Ïádalo o osvobození
od poplatku; byl jim zaslán platební
v˘mûr na splnûní poplatkové
povinnosti a poÏadováno doﬁe‰ení
likvidace odpadních vod podle zákona ã. 54/2004 Sb. o vodách

Jedno malé upozornûní na závûr:
Splátkov˘ kalendáﬁ, kter˘m vy‰la obec vstﬁíc
jak pro placení poplatku, tak pro splácení ãerpadla, je NUTNO DODRÎOVAT a uvûdomit
si, Ïe termíny splátek, které jste podepsali, jsou
závazné. Není moÏné kaÏd˘ mûsíc upomínat
5 majitelÛ nemovitostí o dal‰í splátku – nejhor‰í je, Ïe slíbí pﬁijít dnes, zítra, pozítﬁí, do konce
t˘dne … ale rozhodnû nepﬁijdou. V nejbliÏ‰ích
dnech dostanou od nás poslední dopis s upozornûním na dodrÏování splátkového kalendáﬁe,
poté v‰e postoupíme právnímu zástupci; koneãn˘m ﬁe‰ením je pak EXEKUCE.

Vyhlá‰ka
o zákazu pálení
rostlinného odpadu
BohuÏel selhaly v‰echny ostatní zpÛsoby,
jak pﬁesvûdãit nûkteré PﬁezleÈáky, Ïe i vûtve,
ãásti stromÛ, listí, tráva a plevel jsou odpad
a nakládá se s ním podle platn˘ch zákonÛ
a místních vyhlá‰ek. Zákon ã. 86/2002 Sb.
o ochranû ovzdu‰í zcela jednoznaãnû zakazuje pálit mokr˘ zahradní odpad – z toho plyne,
v‰ichni ti, kteﬁí své okolí obtûÏovali kouﬁem
a zápachem, mûli velké ‰tûstí, Ïe s nimi nebylo zahájeno správní ﬁízení! Sankce za poru‰ení tohoto zákona jsou podle §40 docela vysoké – pokuta od 500,- do 150.000,- Kã.
Otázkou suchého zahradního odpadu jako
listí a seno se v‰ak zákon nezab˘vá, proto zastupitelstvo schválilo (viz Zprávy ze zasedání
zastupitelstva) OZV ã.2/2011, kterou se stanovuje zákaz spalování ve‰ker˘ch rostlinn˘ch
materiálÛ v obci Pﬁezletice. Poru‰ením této
vyhlá‰ky je pokutováno podle zákona
ã.200/1990 Sb. o pﬁestupcích a mÛÏe b˘t viníkovi uloÏena pokuta aÏ do v˘‰e 30.000,- Kã.
Ani v jednom pﬁípadû se nejedná o malé

Nebojte se, Ïe v˘ãtem 34 nepﬁipojen˘ch nemovitostí na‰e práce konãí, naopak. Musíme v‰e dotáhnout do konce,
pohlídat si odloÏené termíny pﬁipojení
vãetnû zaplacení poplatku za zhodnocení
pozemky, abychom mûﬁili v‰em na‰im
obãanÛm stejnû.
Pﬁejeme v‰em pﬁipojen˘m, aby jim
fungovala kanalizace i vodovod k nejvy‰‰í spokojenosti a moÏné problémy tﬁeba
s ãerpadlem byly skuteãnû jen drobn˘mi
potíÏemi, které se podaﬁí na‰im technick˘m pracovníkÛm rychle odstranit. DÛleÏité je si vãas uvûdomit, co do kanalizace
patﬁí (ve‰keré informace jsou na webov˘ch stránkách ãi pﬁímo na OÚ) a co ne
a dát si POZOR NA DùTSKÉ VLHâENÉ UBROUSKY!
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ãástky, proto by si v‰ichni „paliãi“ mûli
vãas uvûdomit, zda se jim vyplatí riskovat
pokutu a nebo koneãnû zaãnou vyuÏívat
obecní systém likvidace ve‰kerého odpadu!
Zvlá‰tní upozornûní: vyhlá‰ka neomezuje
ani nezakazuje grilování v zahradních grilech
a ani peãení buﬁtÛ ãi masa na otevﬁen˘ch ohni‰tích. Ohníãek na buﬁty si udûlat mÛÏete,
protoÏe zde se spaluje palivové dﬁíví, coÏ jsou
i SUCHÉ nalámané vûtve z va‰í zahrady.

Úklid u archeologického nalezi‰tû
Zlat˘ kopec
To je zajímavé, je‰tû nedávno by staãil
titulek Úklid na Zlatém kopci a v‰ichni
by vûdûli, o které místo se jedná. Nechme
místa místy a zamûﬁme se na problematiku okolí na‰eho nalezi‰tû; po skonãení
jarních zemûdûlsk˘ch prací by mûli pracovníci Agra Brázdim za sebou dÛslednû
zamykat závory na obou stranách asfaltové cesty. Tím by mûlo odpadnout uskakování chodcÛ i cyklistÛ v‰eho vûku
a velikostí pﬁed „závodními“ auty, jejichÏ
‰oféﬁi si tuto cestu pletli s erzetou (rychlostní zkou‰kou na rallye -pozn.red.). ZároveÀ na‰i zamûstnanci OPùT uklidili
prostor na kopci, kde sice byla a je krásná vyhlídka do okolí, dokonce aÏ na ¤íp,
ale zároveÀ zde byl hnusn˘ pohled do
místa nalezi‰tû, protoÏe spousta „ekologÛ“ si myslí, Ïe kaÏdou vût‰í díru do zemû je potﬁeba zaplnit odpadem a nejlépe
star˘mi pneumatikami a plasty.
Jménem v‰ech cyklistÛ i v˘letníkÛ a jen
tak procházejících se lidí doufám, Ïe nám
ãist˘ Zlat˘ kopec vydrÏí co nejdéle.
LÍDA âERVÍNOVÁ

Na slovíãko s paní...

a moÏná si nûkteﬁí vzpomenou na mého otce, kter˘ honil
okolo baráku nûkteré soudruhy se sekyrou za to, Ïe nám
komunisti vzali pole. Tatínek se na‰tûstí vrhnul do stavby domu na parcele, kterou koupil uÏ ve 44. roce. Já se
pak vdala, odstûhovala se za manÏelem do Prahy – Podolí, kde se nám narodily tﬁi dûti. Bydleli jsme tam 30 let
a teprve v roce 1980 jsme se pﬁestûhovali zpátky do Pﬁezletic, nemohla jsem nechat maminku samotnou. Nejmlad‰í Jarmile jsme nechali byt a star‰í dûti Vlasta
a Standa se pﬁestûhovaly i s rodinami s námi. Tenkrát to
ale bylo spí‰ neÏ domov jejich zimovi‰tû. “
● Já vím! Jezdily s cirkusem. Nemohu se nezeptat,
jak se k tomu dostaly?
„Nejstar‰í dcera Vlasta zaãala chodit na balet, kter˘
byl spojen i s artistikou. To zaujalo druhorozeného Standu a zaãal tam chodit také. Oba nakonec s baletem skonãili a zamûﬁili se uÏ jenom na artistiku a Vlastu vybrali
k vystupování ve varieté. Krátce nato dostala nabídku na
angaÏmá do Rumunska, kam jsme s ní jako rodina odjeli. To uÏ se vûnovaly artistice v‰echny tﬁi dûti. No a pﬁi‰el rok 68. Já zÛstala s holkama v Rumunsku i dál
a Standa se vrátil s manÏelem, protoÏe musel chodit do
‰koly. Kromû toho hrál i fotbal, vybrali si ho do Sparty,
ale ani to ho nezastavilo a po dokonãení ‰koly se s tátou
vrátil za námi k cirkusu Humberto – táta dûlal ﬁidiãe, já
byla v pokladnû a dûti vystupovaly. Sjezdili jsme Balkán, Rusko, Nûmecko i Jugoslávii.“

Îe to trochu pﬁipomíná zase pohádku? Nepﬁipomíná a jak b˘vá v na‰ich povídáních s PﬁezleÈáky zvykem, vÏdycky se na‰e povídání nûjakou
tou pohádkou ‰mrncne; tentokrát to je spí‰e dobrodruÏn˘ pﬁíbûh, pﬁíbûh jednoho obrazu âeskoslovenské obce legionáﬁské, Jednoty Vinoﬁ.
„Îivot je jen náhoda“ zpívali
V+W a já k tomu skromnû dodám, Ïe
i námûty na‰eho povídání jsou náhody. Nejinak je tomu i v pﬁípadû pﬁezletick˘ch legionáﬁÛ a dcery jednoho

z nich, ãlena 22.francouzského stﬁeleckého
pluku pana Antonína PotÛãka. Zcela náhodou jsem se dozvûdûla, Ïe paní Pi‰tûková
má doma na zdi povû‰en˘ obraz, respektive
tablo, legionáﬁÛ Jednoty Vinoﬁ, kde byli
sdruÏeni legionáﬁi z Pﬁezletic, Podolanky
a Vinoﬁe. Je kvûten, slaví se konec 2.svûtové války a vlastnû konec poslední svûtové
války, tak se pojìme vydat do války první
svûtové, do dob Rakouska-Uherska …
● MÛÏu se nejdﬁív podívat na ten obraz?
„Ale samozﬁejmû, mám ho povû‰en˘ na
chodbû,“ ﬁíká paní Pi‰tûková a vede mne
pﬁed zasklené tablo, na kterém je 48 fotografií a nápis: âsl. Obec legionáﬁská, Jednota Vinoﬁ, vûnováno k 20. v˘roãí bitvy
u Zborova (pro informaci: 2. 7. 1917).
V první ﬁadû jsou dvû velké fotografie prezidentÛ Masaryka a Bene‰e, mezi nimi jsou
fotky zemﬁel˘ch legionáﬁÛ a ve zbyl˘ch ﬁadách jsou fotky jednotliv˘ch legionáﬁÛ
vãetnû jejich pﬁíslu‰nosti k zahraniãní ar-

mádû- francouzské,
italské, ruské. Je zde
i 14 PﬁezleÈákÛ, z nichÏ 4 byli v dobû fotografování jiÏ po
smrti: Kalina Ant.
1. stﬁ. rus. pl., Tich˘ Jos. 6. stﬁ. pl., Buriánek Jan stﬁ. rus. pl., Fojt Václ. 32. stﬁ.
pl. Zde jsou jména zbyl˘ch 10: Pokorn˘
Ant. 1.rus.pl., Semeck˘ Jar. 34. stﬁ. pl.,
·pánek Emil 1.stﬁ.pl., Fieger Boh.
31.stﬁ.it.pl., Reichel Ant. 10.stﬁ. pl., Kuchaﬁ Jar. Tylové intendant., Hru‰ka Em.
3. stﬁ. pl., Mal˘ Václ. 7. Tatransk˘ stﬁ. pl.,
PotÛãek Ant. 22. fr. stﬁ. pl., ·ulc Ant. 6.
stﬁ. rus. pl). „Tatínek je druh˘ odspodu
v baretu francouzsk˘ch legií.“
● Jak se k legiím vlastnû dostal?
„V 18 letech ‰el jako dobrovolník do rakouské armády a musel na frontu. Krátce
potom ale zbûhl, zajali ho Francouzi a internovali na Korsice. Spolu se sv˘mi ‚spoluvûzni‘ pak vstoupil do legií a bojoval po
boku FrancouzÛ aÏ do konce války. Po návratu do vlasti dostal docela velkou rentu,
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myslím, Ïe to bylo skoro
1000 korun, protoÏe díky
granátu pﬁi‰el o ãást prstÛ
i dlanû na levé ruce. Ale nemyslím, Ïe by ho ten hendikep v˘raznû omezoval, nauãil se s tím Ïít i manuálnû
pracovat.“
● Obraz je vûnován
k 20.v˘roãí bitvy u Zborova. To se legionáﬁi z Jednoty vinoﬁské se‰li kvÛli
focení?
„Ne, ne. Oni se scházeli
pravidelnû kaÏd˘ rok v legionáﬁském klubu na Invalidovnû. Paní Pi‰tûková se
zaãne smát. Maminka mi
tenkrát ﬁíkala: ‚Trvalo to
t˘den a stálo to moc penûz.‘ KdyÏ vypukla 2.svûtová válka a obsadili nás Nûmci, tak se pochopitelnû staﬁí legionáﬁi uÏ mohli scházet
jen potají a nebo spí‰ ani to ne, protoÏe po
nich gestapo ‰lo. A hrozné je, Ïe to b˘valo
vût‰inou na udání. Tatínek vzal ten obraz
z Invalidovny a schoval ho. Tehdy jsme
bydleli na VeleÀské v pronajatém domku
od pana Tomka, a tam tatínek obraz zazdil.
ZároveÀ schoval i svou legionáﬁskou uniformu, kterou vytáhl ve dnech kvûtnového
praÏského povstání a ‰el v ní slavit na Staromûstské námûstí konec války. Ruské
osvoboditele uÏ tak moc nevítal, od kamarádÛ z legií vûdûl své …“
● TakÏe po válce se obraz nevrátil na
Invalidovnu, ale alespoÀ ze zdi na ni. To
by se tehdej‰í vládû také moc nelíbilo.
„Také jsme se tím radûji moc nechlubili.
I kdyÏ skoro kaÏd˘ znal ná‰ postoj ke KSâ

● A dûti si
pochopitelnû na‰ly u cirkusu
partnery.
„Tak to nebylo
vÛbec jednoduché,
oni cirkusácké rody si mezi sebe jen tak nûkoho nechtûjí
pustit, obzvlá‰È jsou-li to‚ chrapouni‘, coÏ jsme byli.“
● To nezní moc hezky.
„Naopak, my na to byli py‰ní. My mûli ‰koly, oni byli
zase cirkusáci do morku kostí. V‰ak si taky Standa s Editou uÏili.“ A paní Pi‰tûková zaãne vyprávût pﬁíbûh podobn˘ sporu MontekÛ a KapuletÛ, kter˘ ale v pﬁípadû Pi‰tûkÛ
a BerouskÛ skonãil dobﬁe. „Dokázali si vybojovat svoje.
A bylo hotovo. Jezdila jsem s cirkusem od roku 1964 do
80.roku, na zimu se vracela do âech, kde jsem na Barrandovû dûlala kostymérku; pak jsem si na sezónu vzala náhradní volno a jelo se po Evropû. Bylo to fajn.“
● TakÏe toulavá krev se zaãátkem 80.let usadila.
St˘skalo se Vám?
„To víte, Ïe ano. Ale tady jsem mûla dÛm, zahrádku…
A pejska, kter˘ vlastnû tu toulavou krev zdûdil po své paniãce. Îeryk, to byl tulák. Krásn˘ ãern˘ foxteriér- zakrslík, kter˘ nemûl ani dvû kila váhy, zato mûl dost neposednou povahu, vÏdycky mi utekl. No samozﬁejmû za nûjakou háravou fenou, takÏe mûl po Pﬁezleticích dûtí jako
smetí. DoÏil se krásn˘ch 17 let, i kdyÏ jsme ho radûji nechali v 8 letech vykastrovat, a já uÏ si Ïádného dal‰ího
pejska nepoﬁídila.“
● Tak to si jistû mnozí majitelé fen oddechli. Je‰tû poslední otázku, typickou pro PﬁezleÈáky. Co Vy
a sport?
„Je‰tûÏe jste mi to pﬁipomnûla, vÏdyÈ za chvíli zaãíná
dal‰í zápas na mistrovství svûta v hokeji, musím se jít
koukat.“
K tomu nemám co dodat, dodává spí‰ paní Pi‰tûková informace o národních druÏstvech z dob, kdy se hrálo
bez helem, chrániãÛ a jin˘ch vymoÏeností; tenhle pﬁehled
by ji mohl závidût kdejak˘ chlap. Nebudu zdrÏovat, takÏe jen podûkuji za ãas vûnovan˘ vzpomínkám na pﬁezletické legionáﬁe i Ïivot na ãtyﬁech kolech.
Lâ

K ãemu jsou vlastnû
pravidla silniãního provozu?
Asi k tomu, aby snaživí úředníci ministerstva dopravy či
dopravních inspektorátů měli co dělat. Protože běžný motorista se pravidly celkem vůbec nezaobírá a v podstatě ho
obtěžují. Ani nemusíme hledat v černých kronikách, co se
kde stalo, protože se stačí dívat během jízdy kolem sebe –
předjíždění na plné čáře, „myšky“ jedna za druhou, o „zipu“ si mnozí myslí, že je pouze u kalhot, dodržování rychlosti je pro dětičky, a dopravní značky jsou jenom pěkné
ozdoby podél silnic a ulic a obce si do nich ukládají peníze jako do kampeličky.
Nejsem svatá ani Mirek Dušín a na určitých úsecích silnic
a dálnic také nejedu tak úplně povolenou rychlostí, ale jsou
situace, kdy prostě nohu z plynu sundám a zejména po místních komunikacích jedu fakt pomalu, a to „na dvojku“. Někde
to rychleji nedovoluje povrch z udusané hlíny a s výmoly podobnými kráteru po dopadu meteoritu, jinde to nedovolí dodržování přednosti zprava, dále nepřehledný vjezd do zatáčky a nebo to přímo přikazuje dopravní značka
jako je například velká
modrá značka s hrajícími
si dětmi a domem v pozadí – tady se smí jezdit
pouhých 20 km za hodinu.
Podle rychlosti mnohých
vozidel ale jejich řidiči tuto značku neznají, proto si
jí raději připomeňme.
Bohužel toto není jediná dopravní
značka, kterou řidiči neznají; a nijak je
neomlouvá, že jsou převážně přespolní. Opravdu by mnohé z nás zajímalo, co je na této značce k nepochopení? Značku zde obec nechala nainstalovat z důvodu ochrany nového povrchu vozovky, která
pouze dostala nový asfaltový potah,
ale svými parametry je zcela nevhodná pro průjezd těžkých nákladních vozidel. Dopravní obsluha místních staveb
(zejména v Okálově) to prostě nehodlá respektovat, ačkoliv byli majitelé staveb na tento fakt osobně několikrát
upozorněni. Dokonce jsme připravili objízdnou trasu, ale
krátce po instalaci dopravní značky na rohu Horní návsi
a Veleňské se stala neuvěřitelná věc – řidič kamionu, který obcí jen projížděl severním směrem, respektoval značku a odbočil do Akátové ulice, odkud pak musel horko těžko vycouvat. No vidíte, cizí to respektuje a místní nic!
A do třetice ověření znalosti pravidel silničního provozu.
Otázku skoro do kvízu zní, jestli mohou po lesních a polních cestách jakož i po polích a loukách jezdit motorová
vozidla jednostopá, nebo dvoustopá? NEMOHOU! Na tyto
cesty mohou vozidla pouze se zvláštním povolením lesů
nebo majitelů polností, což rozhodně naši řidiči krosových
motorek nebo čtyřkolek nemají. Kde v sobě berou tu drzost, že si jezdí po cestách pro pěší, které ještě ke všemu
svou bezohlednou rychlou jízdou ohrožují?! Ať se vyřádí na
motokrosové dráze a ne na území naší obce.
Policie Koleč, která nám zatím supluje chybějící obecní
policii, už byla zastupiteli obce požádána o nepravidelné
kontroly všech výše uvedených přestupků. Zatím pouze
trest v podobě pokuty je jediným řešením, jak přinutit dopravní hulváty k respektování pravidel jak provozu, tak
slušného chování.
Lâ
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– – – – HISTORICKÉ
Je kvûten neboli máj a tak to
svádí podívat se trochu zblízka na pﬁezletické Máje, které
se koncem kvûtna s Ïeleznou
pravidelností slavily rok co
rok. Je ‰koda, Ïe sametová
revoluce spoustu star˘ch
zvykÛ odsunula do zapomnûní,
protoÏe ne v‰echny pÛvodní
tradice byly „komunistické“.
Ba naopak. KdyÏ jsme si prohlíÏela dobové fotky, vidûla
jsem cesty a hlavnû Horní náves doslova v obleÏení divákÛ,
kteﬁí se na pﬁezletické Máje
pﬁijeli podívat i z dalekého daleka. Pr˘ tu snad jednou byla
i âeskoslovenská televize.

podobnû, protoÏe kluci chodili v partû a se
zdobením májky pro svou „milou“ si pomáhali. A ãím zdobili? Nejvíc barevn˘mi
kvûtinami, které potají získávali ze zahrad
sv˘ch sousedÛ. Nûkdo by mohl ﬁíct krádeÏ,
ale ono to bylo jinak – tuto tradici v obci
v‰ichni ctili a naopak se snaÏili mít kvûtiny na své zahradû co nejkrásnûj‰í, aby právû jimi vypûstované kytky dûlaly na dívãích májkách tu nejvût‰í parádu. Místní

DR(O)BEČKY – – – –

padl˘ch na Dolní návsi – foto 2. V prÛvodu
pak krojované páry dûvãat a mládencÛ vyrazily po obci pûknû dÛm od domu, aby
pﬁed kaÏdou májkou byla provedena v kole
tamní sleãna. PrÛvod doprovázela kapela,
která se zpravidla vezla na valníku taÏeném
traktorem, to aby se muzikanti nemuseli tahat s tûÏk˘mi nástroji. Kdoví, tﬁeba i proto,
aby se jim nepletly nohy po tolikerém obãerstvení. Nedílnou souãástí prÛvodu i oslav

„KdyÏ se v Akci Z stavûl kulturák, byla
pochopitelnû hospoda zavﬁená a my ‚mládenci‘ jsme se museli jít posilnit a ukout
plány na ozdobení májí do vedlej‰í Vinoﬁe,
‰li jsme do hospody ke Karou‰kovi. Cesta
domÛ byla del‰í, ale zase vedla okolo domu
Tomíãkov˘ch, kteﬁí mûli v zahradû ten nejkrásnûj‰í bez. Tak jsme si pro nûj vlezli…
jenomÏe jsme byli asi trochu hluãnûj‰í a pan
Tomíãek si myslel, Ïe mu dÛm nûkdo pﬁepadl. Zaãal kﬁiãet: ‚Pﬁepadli mû chuligáni
a vraÏdí mi manÏelku.‘ a rozbûhl se ke kapliãce a zaãal zvonit jako o Ïivot. No a my
bûÏeli domÛ také jako o Ïivot. JenÏe pan
Tomíãek zavolal i esenbáky a ti si pûknû po
ránu druh˘ den pﬁijeli tudorem k nám domÛ.
NaloÏili mû do auta a jezdili se mnou po vsi,
pr˘ kdo tam byl se mnou a tak. Nic jsem jim

to jenom mohyla, bez hrobu, ale na konci války zde
byli skuteãnû pohﬁbeni ãtybyly postavy Myslivce, Drába
a Kecala, které ke staroãeské slavnosti prostû neodmyslitelnû patﬁí.
Odpoledne se pak v‰ichni vãetnû „divákÛ“ shromáÏdili u velké
májky pﬁed statkem U KﬁenÛ
a krojovaná mládeÏ zatanãila staroãeskou besedu. Poté se v‰ichni
pﬁesunuli na májovou zábavu do
hospody Na námûstí, kde uÏ vyhrávala dal‰í kapela, sloÏená

1
Pﬁezletické máje se konaly zpravidla
kolem 20.kvûtna a jejich pﬁíprava zabrala
zejména mládencÛm i více neÏ t˘den. Bylo potﬁeba dojet do lesa, vût‰inou k panu
hajnému do Staré Boleslavi, a porazit
smrk, kter˘ se pak vztyãil na Horní návsi
jako obecní májka. Mûl oloupanou kÛru
a nahoﬁe chvojím a kvûtinami ozdoben˘
vûnec. Ten pak b˘val terãem útokÛ mládencÛ z okolních obcí, a proto se cel˘ den
a noc co noc musela májka do nedûlní
slavnosti hlídat. To by byla jinak ostuda,
zahájit máje s poraÏenou májkou.
Kromû velké máje se kácely drobné náletové bﬁízky, které pak v sobotní noci stavûli mládenci pﬁed domy pﬁezletick˘ch
dûvãat (pÛvodní májky byly podobné jako
velká hlavní májka – foto 1). Která dívka
mûla nejvíce obdivovatelÛ, té pak místní
mladíci korunu bﬁízky nejvíce nazdobili.
Vût‰inou byly v‰echny májky ozdobené

mladíci se také pﬁi
trhání kytek snaÏili chovat ohleduplnû, tedy pokud nebyli zrovna posilnûni na kuráÏ aÏ
moc. Setkávali se
totiÏ v sobotní
podveãer na dvoﬁe
Horní
hospody,
odkud se vydávali
na svoji rádoby loupeÏivou v˘pravu.
Ani v rodinách
dûvãat se nezahálelo, protoÏe bylo potﬁeba pﬁipravit co nejlep‰í obãerstvení pro mládence, kteﬁí si v nedûli pﬁijdou zatancovat s dívkou pﬁed májkou; pekly se koláãe a jiné dobroty, pﬁipravovala se ‰tamrpliãka s nûãím ostﬁej‰ím.
V nedûli se Máje zahajovaly u pomníkÛ
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2
z „ãerstv˘ch“ muzikantÛ, a hrálo, zpívalo
a tanãilo se aÏ do bílého rána.
Jednou byla ale pﬁíprava MájÛ naru‰ena
ãinem pﬁímo kriminálním. Poslechnûme si
hlavního aktéra „chuligánství a skoro vraÏdy“ pana Jaroslava Havazíka:

neﬁekl, ale oni to stejnû vûdûli, takÏe se mnou sepsali protokol, v‰e mi pûknû zaloÏili
do ‚papírÛ‘ a Máje mohly zaãít. Myslel jsem si, Ïe tím v‰e
skonãilo, ale kdepak. Na
podzim jsem narukoval na
·umavu k Pohraniãní stráÏi
a za pár t˘dnÛ se objevili policisté prvnû a já absolvoval
opût v˘slech ohlednû krádeÏe
bezu, to z mého pohledu, pro
esenbáky to fakt snad bylo
vy‰etﬁování pokusu o vraÏdu.
KdyÏ mû pﬁijeli vysl˘chat
ponûkolikáté, zavolal si mû
i mÛj náãelník a zji‰Èoval mÛj
psychick˘ stav, pr˘ abych se
pod tlakem nezastﬁelil. Tak to
mû opravdu ani nenapadlo.‘
(i po 53 letech vyvolá vzpomínka na krádeÏ bezu na tváﬁi pana Havazíka úsmûv)
● Druhá vzpomínka na
májové dny nás zavede opût
k pomníkÛm, pomníku padl˘ch RudoarmûjcÛ. Dnes je

ﬁi Rudoarmûjci, kteﬁí padli
na
katastru
Pﬁezletic. Pozdûji byli sice
exhumováni
a jejich ostatky pﬁevezeny
na centrální
pohﬁebi‰tû na
praÏsk˘ch Ol‰anech,
pomník na jejich
poãest tu v‰ak
zÛstal
dál.
Kdysi v 60.letech se podle
vzpomínek
pana Tupálka
objevili nûjací
Rusové
na
Místním úﬁa-
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dû, kteﬁí tvrdili, Ïe zde byl pochován jejich pﬁíbuzn˘, tak se pﬁijeli do Pﬁezletic
podívat. Dlouhá léta se k pomníku kladly
jen vûnce na poãest konce druhé svûtové
války. AÏ v loÀském ro-

ce se na pÛvodním hrobû
objevily ãerstvé kvûtiny, mezi kter˘mi byl
zaloÏen lístek psan˘ azbukou.
Krátk˘ vzkaz od rodného bratra jednoho ze zabit˘ch RudoarmûjcÛ byl i podûkováním lidem Pﬁezletic, kteﬁí se o pomník stále starají:

„Od rodného bratra
Michaila, dcery Má‰i a pﬁíbuzné Lídy z Ruska.
Vzpomínáme na Tebe,
Nikolaji - 7. 9. 2010
Díky z ãistého srdce milí
obyvatelé Pﬁezletic za péãi
a starostlivost o na‰e padlé
vojáky 9. 5. 1945
Lâ

PŘEZLETICE V OBRAZECH
První leto‰ní bouﬁka
pﬁi‰la 29. dubna
veãer. Druh˘ den
ráno se nad Ctûnick˘m hájem klenula
i první leto‰ní duha.

Vodní dílo, jehoÏ stavitelem není znám˘ rybníkáﬁ
Jakub Krãín z Jelãan, ale Ludvík Vocásek
z Pﬁezletic. Díky pﬁehradám úÏasnû vyãistil koryto
na‰í staré známé h..teãe. Ludví, díky moc.
Beobachtungstelle
alébrÏ pozorovatelna,
pravil by str˘c Pepin
v PostﬁiÏinách. No
není to nádhera mít
náves jako na dlani?

KdyÏ Zelen˘ ãtvrtek, tak v‰echno zelené, pivo nevyjímaje. Bylo tro‰ku zvlá‰tní, chuÈovû se
mi vybavila limonáda Amára,
ale kdyÏ byl ten Zelen˘ ãtvrtek,
‰up tam s tﬁináctkou.

Neãmáráme si
jen tak po silnici,
ani nedûláme za nûk˘m tlustou ãáru, prostû malujeme Ïluté vodorovné dopravní znaãky – tato
zakazuje zastavení, o zákazu
stání nemluvû. KaÏd˘ dÛm má jedno vydláÏdûné parkovací místo vedle
vozovky, takÏe to, prosím, dodrÏujte
a neparkujte na místech pro vyh˘bání
dvou protijedoucích vozidel.

Díky opravû
fasády vzniklo
na ãas tématické dûtské
hﬁi‰tû, ze kterého by mûl
radost kdejak˘ terorista
(pardon).
Pracovní název „s bombou
v zádech“.

A zase bouﬁka, dé‰È a vítr. Tentokrát to odnesla
vrba vedle b˘valé autobusové zastávky u rybníka.

To byl boj o frézu! BohuÏel
nikoliv úspû‰n˘, protoÏe pro
alespoÀ malinké opravení silnic by tu fréza musela strávit
nûkolik dní a nikoliv hodin.
No nic, budeme bojovat dál…

Sázím buky, vedle
jedle,… Ba ne,
jsou to javory,
protoÏe pokraãujeme ve vysazování
nov˘ch stromÛ.
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Kvûtnové kruté pﬁízemní
mrazíky spálily spodní listy
oﬁe‰áku na uhel; o pár metrÛ
v˘‰ jsou listy skoro stejnû
zelené jako u tûch stromÛ,
které chrání okolní domy.

A na závûr nûco pro ‰tûstí: aÏ pÛjdete
po Dolní návsi, kouknûte nahoru a honem se chytnûte
za knoflík. Je tam totiÏ dnes a dennû kominík.
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Pﬁi‰lo jaro do vsi
Tradiãní jarní setkání
místních seniorÛ
Jarní sezóna jako vÏdy zaãala dubnov˘m setkáním seniorÛ,
kteﬁí stﬁedeãní veãer a podveãer vyuÏijí je‰tû naposled k setkání se sv˘mi sousedy, neÏ jim
pﬁíroda zavelí, Ïe je ãas se vydat do zahrádek a pilnû sázet,
vysazovat, pﬁesazovat,… Prostû mít nejkrásnûj‰í zahrádku ãi
pﬁedzahrádku smajlík.
Teì je ale zatím je‰tû ãas na
zábavu, kterou mohou jít
s úsmûvem vstﬁíc dal‰ím létÛm. A mÛÏe jich b˘t klidnû
i devadesát! Nádherné kulatiny
oslavil zaãátkem dubna pan Vendelín Zloch
z ulice Pod vinoﬁsk˘m hájem a jako ãerstv˘
„devadesátník“ pﬁijel mezi své sousedy do
spoleãenského sálu na tradiãní jarní setkání
místních seniorÛ. Senioﬁi jsou to ale pouze
podle rodného listu, protoÏe jejich elán by jim
mohl závidût kdejak˘ mlaìoch.
UÏ pﬁed 16. hodinou byly stoly obsazeny
znám˘mi „partiãkami“ kamarádÛ a kamará-

...a s ním
spousta
kulturních
akcí
mládí; pûknû si pak zplna hrdla
zazpívali tehdej‰í hity. Více neÏ
hodinové vystoupení bylo vlastnû
jen zaãátkem veãerní zábavy, která pokraãovala po veãeﬁi na taneãním parketu za doprovodu kláves
a zpûvu pana Zahradníãka mlad‰ího. I kdyÏ jeho hra na klávesy b˘vá na seniorsk˘ch akcích spjata

dek“ z dûtství, kteﬁí si
pﬁi kávû a zákuscích zavzpomínali na dobu
svého mládí, ale zároveÀ probrali události
dne‰ních dní, a to vãetnû rozbit˘ch silnic
a problémÛ na zahrádkách sv˘ch i sousedÛ.

Duben byl kulturními akcemi doslova nabit˘ – jen se roze‰li veãer senioﬁi do sv˘ch domovÛ, zaãali se mnozí z nich chystat na sobotní v˘let za tajemstvím v˘roby svíãek do blízk˘ch ·estajovic.
Pro nûkteré to byl uÏ druh˘ v˘let, ale to vÛbec nevadilo, protoÏe
zejména dûti by si (podle jejich rozzáﬁen˘ch oãí a semknut˘ch rtÛ
pﬁi soustﬁedûní se na práci) mohly vyrábût svíãky tﬁeba kaÏd˘ víkend. Jarní pﬁedvelikonoãní ãas byl znát i v provozovnû; tentokrát
si náv‰tûvníci mohli vyrobit svíãku s tematikou velikonoc, kdy se
tekut˘ vosk lil do skoﬁápek od vajíãek, jejichÏ nepﬁebernou zásobu
zajistila paní Hanzlíková a její holky. A to dokonce bez nehody
skoﬁápky pﬁeÏily cestu autobusem z Pﬁezletic, kter˘ doslova praskal ve ‰vech a mnozí malí v˘letníci museli sedût na klínech sv˘ch
rodiãÛ ãi prarodiãÛ – takov˘ byl o v˘let zájem! Nejen v˘roba svíãek, ale náv‰tûva minizoo, která je souãástí v˘robny svíãek dávala
jasnû najevo, Ïe jaro vypuklo v plné kráse – ãerstvû narozená kÛzlata i jehÀata vykouzlila tu pravou pﬁedvelikonoãní atmosféru.
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TakÏe honem do pﬁípravy velikonoãních dekorací. A kam jinam si jít
vyrobit vûneãky, obarvit
kraslice nebo se nauãit
plést pomlázku neÏ do
spoleãenského sálu, kde
bylo pro zájemce pﬁipraveno nepﬁeberné mnoÏství velikonoãního materiálu na druh˘ roãník velikonoãního
zdobení.
V‰echny pﬁíchozí (a pﬁi‰lo na 40 dûtí se sv˘m
doprovodem) pﬁivítaly ﬁady vyrovnan˘ch bed˘nek a pﬁepravek s proutím, skoﬁápkami od
vajec, perníãky, minivajíãky, hnízdeãky, perníãky, barviãkam, no prostû v‰eho, co by dalo pouÏít pﬁi v˘robû velikonoãních dekorací.
V‰echny tyto „polotovary“ pﬁipravily pro dûti
paní Marcela ·tûpánková – perníãky a paní
Eva Patrasová – zdobení v‰eho druhu. A do‰lo i na ukázku tradiãních ﬁemesel – letos zájemce uãil plést pomlázky pan Hucek, kterého zlanaﬁily na tuto akci ãlenky kulturní komise pﬁi jarním setkání seniorÛ. Nutno ﬁíct, Ïe

ani neprotestoval. A tak se zájemci
z ﬁad mal˘ch i velk˘ch mohli seznámit s dal‰í lehce pozapomenutou velikonoãní tradicí, pletení pomlázek,
a po loÀské ukázce zdobení kraslic
hork˘m voskem, které pﬁedvádûla paní Vyskoãilová, se opravdu tû‰ím, co
se nauãíme napﬁesrok.
Duben se ch˘lí ke konci, na kterém na nás ãeká kaÏdoroãní upalování místní ãarodûjnice. Nejdﬁív ale je
potﬁeba v pondûlí pomlázkou vyprá-

Vítání pﬁezletick˘ch obãánkÛ

Hovory byly pﬁeru‰eny
pﬁíchodem
pana Milana âernohouse, kter˘ na
pódiu
rozeznûl
struny své akustické kytary a v‰ichni
pﬁítomní se rázem
ocitli v dobû Osvobozeného divadla,
pováleãn˘ch
let
a vÛbec rokÛ svého
bezstarostného

V˘let za tajemstvím v˘roby svíãek

Velikonoãní zdobení

‰it suknû v‰ech sv˘ch maminek, manÏelek,
sester, sestﬁenic, tet, tch˘ní, snach, ‰vagrov˘ch, milenek a kamarádek, aby v pﬁí‰tím roce neuschly a jen vzkvétaly. Leto‰ní velikonoãní pondûlí pﬁipadlo díky prvnímu jarnímu
úplÀku na jeden z nejpozdûj‰ích termínÛ, kter˘ skoro mÛÏe
b˘t, slavilo se
aÏ 25. dubna.
Tradice ﬁehtání se zatím stále neobnovila
a tak chodili po
vsi jen malí
a o kousek vût‰í
koledníci, aby
u vrátek domÛ
zazpívali Hody,
hody doprovody a dostali
„pomlázku“ ve
formû malovan˘ch vajíãek,
jejich ãokoládov˘ch bratﬁíãkÛ
ãi jiné sladké
pamlsky (které
jim maminky
pﬁes rok nechtûjí dopﬁát ).

s harmonikou pana Zahradníãka star‰ího, tentokrát musel syn zastoupit nemocného otce
a zvládl to par excellence; taneãní miniparket
doslova praskal ve ‰vech. „To jsem ani netu‰il, Ïe mi bude dneska dûlat pﬁedskokana pan
âernohous“ podotkl o pﬁestávce mlad‰í z rodiny ZahradníãkÛ. Vypil rychle limonádu
a hned se vracel na pódium, aby zahrál na
pﬁání pro jubilanta Dûti z Pirea.
Nádhern˘ veãer se i díky o‰klivému poãasí vydaﬁil, protoÏe co dûlat v de‰ti jiného neÏ
vyrazit mezi své blízké a kamarády. TakÏe na
podzim pﬁi svatomartinském setkání nashle.

onová, aby ve své slavnostní ﬁeãi pﬁivítala do
obce novû narozené obãánky, jimÏ popﬁála do
Ïivota jen to nejlep‰í
a hlavnû hodnû rodiãovské lásky. ZároveÀ jim
slíbila, Ïe se bude ze
v‰ech sil snaÏit zlep‰ovat
dal‰í a dal‰í vûci potﬁebné pro spokojen˘ Ïivot
v obci jako je mateﬁská
‰kola,
nové
silnice
i chodníky apod. Potlesk
jí byl odmûnou a po druhém kytarovém vstupu
A pokraãujeme letem kulturním a spoleãensk˘m svûtem dál – v sobotu 7.kvûtna se
vítali pﬁezletiãtí obãánci s rokem narození
2010. V tomto roce se u nás narodilo 17 dûtí, z toho jedna
dvojãátka,
a v‰ichni byli
spolu s rodiãi
i prarodiãi pozváni do spoleãenského sálu,
aby je paní starostka pﬁivítala
mezi PﬁezleÈáky.
Na dlouhém
stole u pódia
byly pﬁipraveny
pamûtní
listy
a malé krabiãky
ve tvaru zvíﬁátek, které skr˘valy zlaté pﬁívûsky se znamením zvûrokruhu.
Pod
oknem se kolé-

bala panenka v kolíbce, která nedala
mnoha vût‰ím dûtem spát – co to tam
vlastnû leÏí za dítû, Ïe by to byl dal‰í brá‰ka ãi sestﬁiãka?
V‰echny pﬁítomné pﬁivítala paní
Hanzlíková a následovala první ãást
kytarového minikoncertu v podání
Adama Hanzlíka a jeho uãitelky paní
Táni Klanské. Pak se uÏ mikrofonu
chopila starostka obce Veronika Vreci-
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byli pﬁítomní tatínkové vyzváni k pomoci
„bouchnout“ ‰ampaÀské pro nezbytn˘ pﬁípitek na zdraví v‰ech a hlavnû dûtí.
Skupinové foto pﬁed vzrostl˘m smrkem na
miniprostranství pﬁed obecním úﬁadem se muselo málem fotit na nûkolikrát; tolik dûtí a dospûl˘ch se poﬁád nemohlo vmûstnat na jednu
fotografii. Letos to je‰tû dobﬁe dopadlo, ale
bude –li dûtí pﬁib˘vat, nevím nevím, kde se za
rok vyfotografujeme.

Rodinné odpoledne
V sobotu 28. kvûtna tûsnû pﬁed polednem
zaãal na fotbalovém hﬁi‰ti u rybníka ãil˘ ruch
– stavûly se stany, trampolína, zatloukaly se
kÛly pro lanové bludi‰tû, natahovaly se kabely pro d˘dÏeje a na své místo v rohu hﬁi‰tû
pﬁijela hasiãská nabl˘skaná tatra; pﬁipravovalo se první rodinné odpoledne v Pﬁezleticích.
Sice byla zábava pﬁipravená hlavnû pro dûti
jako dárek k jejich blíÏícímu se Dni dûtí, ale
vzhledem k tomu, Ïe ti men‰í pﬁijdou vÏdy
s doprovodem, vymysleli organizátoﬁi nûco
malého pro maminky i tatínky. A vÛbec nevadilo, Ïe to bylo tﬁeba jen káva nebo pivo.
Po 15. hodinû se zaãaly na hﬁi‰ti objevovat
první skupinky dûtí, které se zvûdavû rozhlíÏely po barevn˘ch balóncích, hasiãském autû
a hlavnû TRAMPOLÍNù. Hurá, kdo tam bude dﬁív! A uÏ se skákalo a skákalo a skákalo

do kelímkÛ, dát
gól ne nohou, ale naplnûnou lahví, proplétat se
lanov˘m bludi‰tûm, „hasit“ hasiãskou stﬁíkaãkou
vodu v rybníce a nebo se
svézt na jezdeckém koni
(v koãáru bohuÏel ne –
Ivánek, kterého moc trápily bolavé nohy, se na
dûti díval uÏ jenom
z koÀského nebe).
Ve ãtyﬁi hodiny na...málem z toho
byla bitva, kdo
pÛjde skákat teì.
Na‰tûstí se dal
ãas vyuÏít jin˘mi
atrakcemi – tﬁeba
malováním obrázkÛ na obliãej,
takÏe bûhem odpoledne se po
hﬁi‰ti prohánûlo
stádo tygrÛ, létali
mot˘li a beru‰ky,
plíÏili se piráti
nebo byly tváﬁe
ozdobené jednoduch˘mi ornamenty. Kdo chtûl
soutûÏit, ten mohl házet míãky

stoupila na travnatou plochu Johanka JanÛ
a pﬁedvedla street dance skoro jako profesionální taneãnice. Krátce po jejím vystoupení pﬁi‰el ãas na leto‰ní pﬁekvapení – P¤I·EL KOUZELNÍK!. S hodinov˘m programem pﬁijela mezi dûti
Cecilka a pﬁivezla si pomocníky –
drezérku psÛ a kouzelníka. Dûti se
zapojovaly do cviãení, pomáhaly
kouzlit, tleskaly skákajícím a tanãícím pejskÛm, kteﬁí za své kousky sklidili potlesk skoro jednoho
sta párÛ dûtsk˘ch ruãek (ti nejmen‰í koukali spí‰ s pusou dokoﬁán) a ani dospûlí se v potlesku nenechali zahanbit. Na
závûr vystoupení se dûti snaÏily z nafukovacích „páreãkÛ“ vytvoﬁit tﬁeba pejska.
„Páreãky“ sice vût‰inou popraskaly,
ale na v‰echny malé a velké ãekaly u ohni‰tû pro zmûnu buﬁty a za chvíli se kolem sportovi‰tû linula vÛnû opékan˘ch ‰pekáãkÛ. V‰ak
uÏ taky v‰em vyhládlo.
Odpoledne jako malované uteklo jako voda
a teãka na závûr v podobû peãen˘ch buﬁtÛ byla tou správnou pﬁezletickou teãkou za akcemi pro rodiãe a dûti. A vlastnû nejen pro nû,
protoÏe na hﬁi‰tû pﬁi‰el na chvilku i pan Tupálek, kter˘ by mohl pro mnohé b˘t spí‰ pradûdeãkem, a úsmûv na jeho tváﬁi, kdyÏ pozoroval hemÏení „‰puntÛ“, byl skoro záﬁivûj‰í
neÏ sluníãko obãas schované za mraky.
V‰ichni milí organizátoﬁi – velké díky za
bájeãné odpoledne, které urãitû nebylo toto
léto poslední, Ïe?
Lâ

Pálení ãarodûjnic
Pár dnÛ na to, tedy pﬁesnû pût, se konalo
mnoh˘mi místními i pﬁespolními vyhledávané
pálení ãarodûjnic. Na místû jako stvoﬁeném
pro oheÀ (prostranství vedle místní hasiãárny)
se od pátku pﬁipravovala
hranice, dﬁíví na pﬁikládání pod ãarodûjnice
a od sobotního rána také
stánky s obãerstvením
tekut˘m i tuh˘m. NeÏ
v‰ak mohla poﬁádná ãarodûjnická zábava u hasiãárny vypuknout, muselo se poãkat na místní
ãarodûjnice a podobnou
havûÈ, které si po loÀském vzoru daly sraz

u KﬁenÛ (pro novousedlíky na Horní návsi
u místní knihovny), aby se pro‰ly, prohopsaly, proletûly, proplouÏily ãi prostû jinak prosunuly v alegorickém prÛvodu obcí. Leto‰ní
krasavice ãarodûjné nezmûrné doprovázel alegorick˘ traktor s velmi velmi koz… ãarodûjnicí na pﬁídi a s reproduktory na zádi. JenÏe
UOHA, vot téchnika, otﬁesy nezvládal DVD
pﬁehrávaã a v „my‰í díﬁe“ hudba pﬁestala hrát.

Nûkoho pﬁespolního by to urãitû
zcela vykolejilo a moÏná i rozbreãelo, ne v‰ak pﬁezletické ãarodûjnice – ty si totiÏ jako jedna Ïena

ﬁekly: kdyÏ nám hudba nehraje,
zazpíváme si prostû samy! A uÏ
se Zahradní ulicí rozléhaly písnû
o modrook˘ch holkách, jak ‰ly
tﬁeba silnicí, do zelí, nebo se hnûvají, pﬁípadnû by chtûly tanãit
jen, mûly vázané knihy kouzel
nebo byly dlouhé jako jitrnice.
S blíÏícím se prÛchodem kolem
Horní návsi ãarodûjky lehce pﬁitvrdily a zpívaly o vymetaãi malém kominíãkovi, dráteníkovi
s nevyhovujícím drátem a tak. Co
prostû od chásky ãarodûjné ãekat, Ïe? A koruny tomu milé ãarodûjnice daly písní „Co
jste hasiãi, co jste dûlali?“ kterou provokativnû z pln˘ch plic zpívaly pﬁi pﬁíchodu k hasiãárnû. Je‰tûÏe si místní jednotka dobrovoln˘ch hasiãÛ z toho nic nedûlala, ba naopak –
zapálila oheÀ a pak uÏ jen hasila v‰em pﬁítomn˘m ÏízeÀ zrzav˘m mokem.
Kdo mûl hlad a nemûl vlastní buﬁt na ope-

ãení, ten si mohl tento v syrovém stavu zakoupit u stánku,
kterému velel hostinsk˘ Jarda –
pivo z pípy obsluhované panem
Heglasem teklo tak jak mûlo,
kuchaﬁ u grilu otáãel sebe i kuﬁeãí steaky na medu, krkovici
a klobásy doslova jak ãamrda
a ani poÏadavek velkého hejna
mal˘ch panákÛ, jeÏ dostaly
v‰echny ãarodûjnice z prÛvodu
jako pozornost od Fandy Louãky (a hlavnû na zdraví upálené
kolegynû), vÛbec obsluhu stánku nevyvedl z míry a pûknû
hejno srovnal na pult. Hup tam s ním.
K tomu v‰emu vyhrávala kapela, vyhrávala zvesela v‰echny oblíbené country i folkové
písnû. A do‰lo i na mou z nejoblíbenûj‰ích
„Hlídaãe krav“ od Jarka Nohavici. No a co,
prostû chci mít ãapku s bambulí nahoﬁe...
OheÀ hoﬁel, tma uÏ byla doslova ãarodûjná,
kdy zãernalou oblohu protínaly blesky vpravo
i vlevo, nejvy‰‰í ãas dát ohni leto‰ní královnu
noci – pﬁezletickou ãarodûjnici. Na‰tûstí se
upálila jen ta slamûná, takÏe i letos vyvázly
nejvy‰‰í zástupkynû obce se zdravou kÛÏí.
A nebo to bylo tím, Ïe je nikdo nepoznal?
Zábava u ohnû pokraãovala zpûvem i tancem, nezbytn˘m pﬁípitkem na zdraví a tak, v‰e
pûknû spoﬁádanû. No aby taky ne, kdyÏ nad
v‰emi bdûly oãi a svaly ãernû odûn˘ch „beng“,
tedy poﬁádkové sluÏby. A samozﬁejmû Ludvy,
kter˘ pﬁikládal na oheÀ aÏ se z nûj kouﬁilo.
(Kouﬁilo se z nûj i druh˘ den, kdyÏ v‰e uklidil
kolem ohni‰tû tak, Ïe by nikdo nepoznal, Ïe tu
byla hranice pro leto‰ní ãarodûjnickou obûÈ.)

Îádná kulturní a spoleãenská akce
by se neobe‰la bez pomoci spousty lidí, kteﬁí pﬁipravují, zaji‰Èují a starají se o spokojené tváﬁe v‰ech
pﬁítomn˘ch. Jim v‰em jejich „‰éfka“ Olina posílá velk˘ dík: Jitce DoleÏalové, Jitce ·illerové, Jarce Malé,
Rudovi Novotnému, Pavlu Milotovi, Jirkovi Malému, Bédovi DoleÏalovi a Kvûtû Louãkové za skvûl˘ seniorsk˘
veãer, panu Huckovi, Marcela ·tûpánkové a Evû Patrasové za pomoc pﬁi velikonoãním zdobení.
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Filatelie jako krásné hobby

■ ■ ■ ■ ■

Îe se vám hned vybavilo va‰e dûtské album, kam jste si s p˘chou zaﬁazovali známky, které jste si právû vymûnili se sv˘m spoluÏákem ãi vám je donesla babiãka? A kde je mu dnes asi konec… (a nebo ty ubrousky, odznaky, obaly od Ïv˘kaãek, jo jo, to byly sbírky). Jsou ale mezi námi stále ti, kteﬁí se filatelii vûnují s men‰ími ãi vût‰ími pﬁestávkami dodnes a tento koníãek povaÏují za
skvûlé zpestﬁení svého, tﬁeba dÛchodcovského, ãasu. Jedním z nich je i pan Antonín Kraumann z Topolové ulice, kter˘ by rád svou
sbírku obohatil i bûÏn˘mi známkami, které i vám mnohdy na dopise nebo pohledu pﬁijdou zajímavé, ale stejnû skonãí ve sbûru. Budete-li mít nûjakou takovou „krásu“ nebo jste dokonce sami filatelisté, zkontaktujte na‰i redakci ãi pﬁímo pana Kraumanna; vÏdyÈ
udûlat nûkomu radost urãitû zahﬁeje kaÏdého. Jménem redakce dûkujeme.
Lâ
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Hanspaulka

Aãkoliv si na‰i borci v hlavní soutûÏi slibovali pﬁed zahájením JARA 2011, Ïe sobû
i sv˘m fanou‰kÛm dokáÏí, Ïe postup do vy‰‰í skupiny byl zaslouÏen˘ a Ïe se budou prát
o pﬁední pﬁíãky, v polovinû soutûÏe se pohybují na beznadûjnû poslední pﬁíãce a budou
mít opravdu velkou kliku, jestli se jim podaﬁí uhájit nesestupovou pozici ve skupinû 6H.
A pﬁitom v‰e bylo krásnû na‰lápnuté, protoÏe po drtivé poráÏce 1:7 od HuÀáãÛ se na‰i
fotbalisté oklepali a pro zmûnu zase oni
smetli 6:2 Jabadabadoo. Ve tﬁetím kole sice
tûsnû prohráli, ve ãtvrtém ale zase podobn˘m
skóre vyhráli, prostû v‰e vypadalo na dobré
cestû do stﬁedu tabulky a v˘‰. JenÏe ani v˘hry nepomohly z posledního místa tabulky,
kde se najednou objevily hrozivé minusové
body. Vedoucí druÏstva Luká‰ Kubelka si
sypal popel na hlavu: „BohuÏel se stala taková vûc, Ïe jsme zapomnûli na pískání
zápasu, tro‰ku jsme si popletli termíny
a nedostavili jsme se. Pískání je povinné,
jedno jsme uÏ absolvovali, teì to nevy‰lo.
Je to hrubá chyba, kterou na sebe beru já.
Teì nám nezb˘vá nic jiného neÏ bojovat
a zachránit se, bude to velmi sloÏité...odeãetli nám ‰est bodÛ, pokusíme se to stáhnout.“ A snaha byla znát hned v zápase se
suverénním lídrem tabulky SAS Fans, se kter˘m spoleãnû postoupili ze skupiny 7.F, kdy
na domácím hﬁi‰ti sehráli Pﬁezletiãtí vyrovnanou partii a prohráli aÏ v závûru o jedin˘
gól na koneãn˘ v˘sledek 0:1.
DrÏme na‰im borcÛm palce, aÈ dokáÏí
v dal‰ích zápasech zabojovat a udrÏí se
v soutûÏi 6. ligy, protoÏe sv˘mi fotbalov˘mi
v˘kony na to jistû mají, coÏ dokázali ziskem
dal‰ích bodÛ za vítûzství nad Ivánkov˘mi
dûtmi a jejich bodov˘ stav se pﬁehoupl po 7.
kole ze záporn˘ch hodnot na nulu. Na‰tûstí
soupeﬁi o pár pﬁíãek v˘‰ mají spí‰ zápornou
zápasovou bilanci (na jejich kontû jsou 2 a 3
získané body) a do konce soutûÏe je‰tû pár
kol zb˘vá, takÏe budou-li hrát na‰i borci
alespoÀ tak dobﬁe jako doposud a hlavnû nezapomenou-li na nûjaké pískání, vûﬁím, Ïe si
místo ve skupinû 6. H udrÏí.
V soutûÏi veteránÛ si sice pﬁezletiãtí po
5 kolech hovûli na 9. místû, ale protoÏe mûli
oproti vedoucímu t˘mu tabulky dva zápasy
k dobru, posunuli se o pﬁíãku v˘‰. Jejich v˘kony jsou tabulkovû prÛmûrné 2 vítûzství,
2 remízy a 2 prohry. Tak jim drÏme palce, aÈ
chytnou stﬁeleckou formu a zvrátí vítûzství na
svou stranu. A Ïe to není vÛbec neskromn˘
cíl, dokazují úspûchy útoãníkÛ, kteﬁí hned
v 1. kole nastﬁíleli Donu Giovannimu 6 gólÛ;
pravda, 6 jich zase dostali, takÏe v zápase se
stﬁílelo skoro jako u Verdunu.

●

Stolní tenis

Skonãená krajská soutûÏ Divize 2B na‰emu
A-t˘mu nepﬁinesla ani tro‰ku radosti, skonãilo
na absolutnû posledním místû s 19 prohrami

z 22 zápasÛ. DruÏstvo bohuÏel sestupuje do
niÏ‰í soutûÏe a díky 12. místu nedostalo ani
moÏnost jako t˘my z 8. aÏ 11. místa zahrát si
play out o druhou sestupovou pﬁíãku. Tak snad
rok pﬁí‰tí pﬁinese „áãku“ lep‰í v˘sledky.
Okresní pﬁebory v‰ech tﬁíd dopadly pro Sokol Pﬁezletice podstatnû lépe – v 1. tﬁídû si
„béãko“ vybojovalo s ¤íãanami vítûzství
v pﬁímém boji o 6. místo.
Ve tﬁídû 2. Na‰e „céãko“ bojovalo o druhou pﬁíãku s t˘mem âelákovic a bohuÏel prohrálo; pﬁesto je bronzov˘ stupínek hoden,
z ﬁad nás zpravodajov˘ch divákÛ, obdivu.
„Déãko“ ve 3. tﬁídû skonãilo na pohodovém 5. místû.
MládeÏnick˘ch turnajÛ se se stﬁídav˘mi
v˘sledky zúãastÀují POUZE dva hráãi ve vûku 12 let.
Oddíl stolního tenisu je vlastnû poslední
fungující druÏstvo TJ Sokol Pﬁezletice, které
jméno na‰í obce propaguje za hranicemi okresu i kraje. Jak to bude ale fungovat dál, nad
tím se zamyslel i vedoucí oddílu a zároveÀ
stále aktivní hráã pan Stanislav Tepl˘: „KdyÏ
jsme mûli základnu v pﬁezletickém kulturáku, nebylo o ãleny oddílu nouze, kdo nedûlal gymnastiku nebo jiné cviãení, ten hrál
ping pong. Problém nastal, kdyÏ se kulturák
vrátil v rámci restituce a my byli nuceni hledat jiné útoãi‰tû, bohuÏel nûkde v okolí. Nakonec jsme zakotvili ve Vinoﬁi a v podstatû
jsme se stali i ãleny tamního Sokola, aãkoliv
hrajeme pod názvem TJ Sokol Pﬁezletice; on
se ná‰ Sokol tak
nûjak vytratil do
ztracena.
Druh˘
problém je s nov˘mi ãleny na‰eho
oddílu, protoÏe my
‚star‰í‘
patﬁíme
spí‰ k veteránÛm,
na‰e dûti (aktivní
hráãi) také odrÛstají a mezi ostatními dûtmi není
o ná‰ sport tak velk˘ zájem. I kdyÏ
paradoxnû
nám
pomohlo i zaloÏení
badmintonového
oddílu v místní
‰kole, protoÏe oba
sporty jsou si dost
podobné a koho
nebavil badminton, ten pﬁi‰el k nám na ping
pong. Pravda, jsou to dva 12-tiletí kluci, kteﬁí hrají turnaje okresního pﬁeboru.“
Aãkoliv byl oddíl stolního tenisu TJ Sokol
Pﬁezletice mal˘, pﬁesto jeho mladí hráãi dosáhli historicky dvakrát skvûl˘ch úspûchÛ
a poráÏeli dûti z velk˘ch oddílÛ Brand˘sa
i âelákovic. KdyÏ se sejde dobrá parta, tak
jde v‰echno líp a je jedno, jestli to bylo pﬁed
20 lety nebo 6 roky. „Za kaÏdého mluví jeho
sportovní v˘sledky a je-li hráã skuteãnû dobr˘, snaÏíme se vytvoﬁit i podmínky pro rÛst
tﬁeba v krajském stﬁedisku pod vedením kvalitních trenérÛ. Tﬁeba Ondra Havazík toho
vyuÏil a hrával turnaje na celorepublikové
úrovni“, povzbudil mladé hráãe pan Tepl˘.
A já dodávám – mládeÏi, zkuste tﬁeba jin˘

17

sport neÏ florbal nebo zevling a zkuste poponést prapor pﬁezletick˘ch úspûchÛ ve stolním
tenise zase o kousek dál.

●

Sportovní stﬁelba

Od dubna zaãala pﬁíprava na letní maloráÏkovou sezónu na stﬁelnici ve Ctûnicích. BohuÏel se do tréninkÛ nezapojil Patrik ·Èovíãek,
kter˘ se pÛvodnû chtûl po odﬁeknutí mistrovsk˘ch závodÛ ve stﬁelbû ze vzduchové pu‰ky
vûnovat jen maloráÏce, ale nakonec opustil oddíl úplnû. Naopak vzduchovce i v létû zÛstala
vûrná Krist˘na Slavatová, která po loÀské ne
úplnû vydaﬁené maloráÏkové sezónû chce leto‰ní rok vûnovat pouze stﬁelbû ze vzduchové
pu‰ky. Tréninku se vûnuje doma ve své „privátní“ stﬁelnici, kde jednak trénuje nasucho,
ale i stﬁelbu na lehce zkrácenou vzdálenost
(8m). Bûhem jara i léta se zúãastní kontrolních
závodÛ juniorské reprezentace a v prostﬁedí
velk˘ch závodÛ se jí podaﬁí tﬁeba nalézt klíã
k postupu na medailové pﬁíãky. DrÏíme palce.
MaloráÏková sezóna má pûknû na‰lapanou
termínovou listinu, ale na‰tûstí se v ní na‰lo
místo i pro dvû velké ceny Pﬁezletic. Leto‰ní
Jarní cena se konala 21.kvûtna a prvnû byla
hlavní soutûÏ na 3x20 ran vleÏe vypsána jako
soutûÏ „O putovní pohár starostky obce Pﬁezletice“. To byla pro v‰echny, a zejména
místní závodníky, velká v˘zva. Absolutním
vítûzem se k velké radosti v‰ech pﬁítomn˘ch

PﬁezleÈákÛ stal Jiﬁí Novák, vnuk trenéra mládeÏe na‰eho oddílu pana Jiﬁího Nováka, s nástﬁelem 591 bodÛ. O pouh˘ jedin˘ bod porazil druhého ZdeÀka âadka, kter˘ aã âech tak
stﬁílí v banskobystrické Dukle.
Star‰í dorosteneckou kategorii ovládl Adam
Cipro a pomyslnou bronzovou medaili získal
Jakub Král. Mlad‰í dorost zastupovali na‰i tﬁi
mladíci, kteﬁí zde sbírali dal‰í zku‰enosti pro
svou zatím hodnû krátkou stﬁeleckou kariéru.
Martin Doubek obsadil 8. místo, Jakub Hron
13., Tomá‰ Král 15. a poslední 17.místo obsadil teprve jedenáctilet˘ Antonín Hﬁíbal.
Hlavnû neusnout na vavﬁínech a i pﬁes letní prázdniny se úãastnit nejen závodÛ, ale pravidelnû i trénovat, protoÏe bez dﬁiny na cviãi‰ti nemÛÏe b˘t lehko na boji‰ti.
Lâ

Kdo zabil mladou baronku?
Není uÏ noc a je‰tû nezaãal den, ranní mlha se
línû pﬁevaluje kolem stáﬁím zkroucen˘ch stromÛ
zámeckého parku, mezi
jejichÏ rosou slepen˘mi
listy se obãas objeví temnû
kovov˘ odlesk hladiny zámeckého rybníãku. Najednou se z rákosí
zvedne s pronikav˘m
kﬁikem
kachna a za svi‰tivého
zvuku
sv˘ch kﬁídel odlétá kamsi kolem zámecké
vûÏe k prameni‰ti potoka.
Náhl˘
poryv
vûtru odkryje
vûtve nad rybníãkem a obnaÏí hladinu v celé její neposkvrnûné nahotû. Je
ale
skuteãnû
neposkvrnûná?
HU! Hladinu ãeﬁí
havraní
vlasy,
které stihly jiÏ
proschnout a na zádech plovoucího tûla vytváﬁí bizarní zmûÈ
kadeﬁí. Opodál sedící mohutn˘
pes má v˘raz naprosté odevzdanosti a s zuﬁiv˘m ‰tûkotem oÏívá aÏ s pﬁíchodem noãního hlídaãe… „Pomoc, vraÏda“ rozãísne pomalu nastupující den pronikav˘ v˘kﬁik.
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„Kdo zabil mladou
baronku a proã?“ byla první my‰lenka
Kriminálky Andûl, kdyÏ dorazila na místo ãinu do zámecké zahrady Ctûnického zámku.
Po dÛkladné prohlídce okolí nalézá mokré
baronãiny boty v ‰atnû vedle koÀsk˘ch stájí.
Îe by byl pachatel z jezdeckého oddílu a nebo by se skr˘val pod rou‰kou správce zámku
nebo kustoda zdej‰ích sbírek?
Není to ani ten, onen ãi ani ta, je to pouze
jedna z epizod novácké Kriminálky Andûl,
která se v roce 2009 natáãela v areálu Ctûnického zámku a pﬁilehl˘ch prostorách stájí

V pﬁípadû zájmu kontaktujte o bliÏ‰í informace místostarostku obce
ing. Ludmila âervínovou, tel.: 286 852 133, 724 190 211, mistostarosta@prezletice.cz

Zeptali jsme se za vás...
zdej‰í jezdecké spoleãnosti. Mnoho PﬁezleÈákÛ bylo urãitû jeden dubnov˘ pondûlní veãer
velmi pﬁekvapeno, Ïe za jejich humny se
odehrál kriminální ãin jako hrom. „Natáãení
probíhalo jen pár dnÛ a nijak nenaru‰ilo bûÏn˘ chod na‰ich stájí. Profesionalita celého
‰tábu mi dovolila v klidu postávat jen v prostranství za kamerou, na‰e konû byli absolutnû v pohodû“, ﬁekl mi pan Cyril Neuman
z Jezdecké spoleãnosti Ctûnice. Jeho slova
potvrzuje i kustodka zdej‰í koãárovny paní Havazíková: „V‰ichni filmaﬁi byli velmi milí a natáãení probíhalo v pﬁíjemné
atmosféﬁe. I v prostorách zámku a expozice koãárÛ, kam se bûÏn˘ náv‰tûvník nedostane, se jednotlivé zábûry poﬁizovaly
s maximálním ohledem na zdej‰í sbírky.“
Zatím se zdej‰í zámek mohl py‰nit po své
rekonstrukci tím, Ïe se stal stále víc a víc vyhledávan˘m místem snoubencÛ, aby si v kapli
Ctûnického zámku ﬁekli své ano a uchovali
vzpomínku na tento slavnostní den fotografiemi, na jejichÏ pozadí je zámecká vûÏ s hodinami. S hodinami, které zrovna odbíjely poslední vteﬁiny Ïivota mladé hrabûnky, neÏ se
její nit Ïivota pﬁetrhla po násilném utopení
v místním rybníãku. No je‰tûÏe to bylo jenom
v televizi.
âerná kronika Lâ

rovolná SAMOTA. Samota, kterou mÛÏe b˘t i pobyt na zahradû, cel˘ den, sám, bez smeãky,… nelze se pak divit tomu, Ïe
v tomto nedobrovolném vyhnanství pes pﬁestává b˘t pﬁátelsk˘m
spoleãníkem. VÏdyÈ i ve dvou se to lépe táhne.
A nejlépe „se táhne“ na procházku, kde si pes „pﬁeãte své noviny“, pﬁijde do kontaktu s jin˘mi psy i lidmi, protáhne si tûlo.
Ale hlavnû je spolu se sv˘m pﬁítelem, páníãkem, kterého si hlídá jako ostﬁíÏ, i kdyÏ se to mnoh˘m nezdá. Kdyby pejsci mohli
mluvit, to by se jejich majitelé divili, jak je mají jejich ãtyﬁnozí
kamarádi pﬁeãtené. To je pﬁece jasné, Ïe pes ze svého pelí‰ku aÈ
na verandû nebo v pokoji sleduje kaÏdodenní cvrkot domácnosti, i kdyÏ pﬁitom vypadá Ïe spí…
Je ale spousta psÛ, kteﬁí si tenhle cvrkot nemohou uÏít, protoÏe jsou od své smeãky odlouãeni – uvázaní u boudy, zavﬁení
v kotci. Tam ale ve 21. století nepatﬁí, protoÏe jak krásnû napsal
‰éfredaktor Na‰eho regionu „Pes je na‰ím nejlep‰ím pﬁítelem,
chce a musí Ïít s námi. Kdo to nechce akceptovat, aÈ si ho radûji nepoﬁizuje. U‰etﬁí tím trápení zvíﬁeti i sobû.“
Lâ
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V rámci pokraãujících pﬁíprav pro zﬁízení „provizorní“ Mateﬁské ‰koly
Pﬁezletice se sídlem v budovû b˘valé základní ‰koly ve Vinoﬁi obec pﬁipravuje
vyhlá‰ení konkurzu na ﬁeditele/ﬁeditelku M· – více úﬁední deska.
ZároveÀ bude potﬁeba zajistit i dal‰í pedagogické pracovníky,
jejichÏ poãet bude upﬁesnûn podle velikosti M·.

— — — Pes, vûrn˘ pﬁítel ãlovûka — — —
Chtûla bych zde zvlá‰tû vyzdvihnout slova VùRN¯ a P¤ÍTEL. Pﬁítel je ten, kdo nám projevuje náklonnost a porozumûní, chová se ohleduplnû a chce i pro svého pﬁítele to nejlep‰í. DÛleÏitá je také vzájemná upﬁímnost, dÛvûra a schopnost empatie.
Vûrnost znamená dlouhodobou pevnost a spolehlivost nûjakého
vztahu. Prostû máme-li nûkoho rádi, chceme s ním logicky trávit ãas a jeho spoleãnost nám je velmi milá. To platí i o va‰em
ãtyﬁnohém pﬁíteli – psovi. BohuÏe, ale jak je vidût, ne vÏdy.
Hurá, máme nov˘ dÛm, zahradu, poﬁídíme si k tomu v‰emu
psa. První krok budoucího majitele vede do atlasu psÛ a vybírá
si rasu, která se k nûmu bude hodit nejvíc. Je zvlá‰tní, Ïe se spí‰
nezajímá o to, co v‰echno péãe o pejska obná‰í a co jeho nov˘
pﬁítel bude potﬁebovat. A Ïe toho bude hodnû!
Nov˘ kamarád, v na‰em pﬁípadû pes, je smeãkové zvíﬁe a jeho základní Ïivotní potﬁebou je Ïít ve SPOLEâNOSTI OSTATNÍCH a vÛbec nezáleÏí na tom, jestli je to spoleãnost psÛ a nebo lidí; dÛleÏitá je prostû smeãka. A tu mu noví majitelé nahrazují a pejsek ji plnû akceptuje. Co ale neakceptuje, to je nedob-

NEFORMÁLNÍ UPOZORNĚNÍ

Dne‰ní dotazy zamûﬁíme hlavnû na komunikace,a to prÛtahové i místní:
První otázku poloÏíme místostarostce obce: Proã mají jezdit náklaìáky
zrovna Topolovou? V‰ichni jistû dobﬁe znáte stav na‰ich místních komunikací,
které se daﬁí jen pozvolna kompletnû rekonstruovat, nûkteré se ale jen opravují. To
je pﬁípad ulice Ctûnické, která sice dostala
nové obrubníky a asfaltov˘ koberec, ale zÛstala bez kvalitního „kufru“ (pﬁesn˘ pﬁípad
rãení „navrch huj, vespod fuj“). Chceme-li
ji uchovat co nejdéle v kvalitním stavu, nemÛÏeme na ni pou‰tût nákladní auta, která
ponejvíce zásobují stavby v Okálovû a musíme pro nû najít jinou trasu. Vzhledem
k tomu, Ïe se stavby pomalu a jistû ch˘lí ke
konci a na nové uÏ v této lokalitû není místo, vyznaãili jsme objíÏìku ulicí Topolová,
která má parametry i pro tûÏké náklaìáky,
a ulicí Akátová, jeÏ na rekonstrukci teprve
ãeká. Omlouváme se v‰em obyvatelÛm dotãen˘ch ulic, Ïe okolo nich budou obãas
jezdit náklaìáky a zároveÀ vûﬁíme, Ïe celou
situaci pochopí.
P.S. A uÏ by se nemûlo stát, Ïe do Akátové zabloudí nûjak˘ tirák, kter˘ se zcela mimoﬁádnû drÏel dopravních znaãek a na Horní návsi odboãil z VeleÀské v domnûní, Ïe
oranÏová znaãka platí pro v‰echny náklaìáky, tzn. i pro ty, co na‰í obcí od cukrovaru
jen projíÏdûjí.

Omezení rychlosti automobilÛ
v obci to je skuteãn˘ boj s vûtrn˘mi ml˘ny. A pﬁitom by to bylo tak jednoduché, staãilo by sledovat tachometr, své okolí a hned
sundat nohu z plynu. Skuteãnû jsme nepostavili závodní dráhy, ale snaÏili jsme se zlep‰it
kvalitu bydlení, tak si toho, prosím, vaÏte.
NedokáÏete-li to, zkuste si alespoÀ pﬁedstavit, Ïe právû kolem va‰eho domu vede rovn˘
hladk˘ úsek ulice a nûjak˘ „pitomec“ tam
jezdí jako závodník! A vy stojíte venku s koãárkem, druhé dítû je na odstrkovadle a okolo nohou se vám motá pes.
Opût jsme psali na Kraj námûstkovi pro
dopravu panu Pov‰íkovi a chtûli znát termín
zahájení hejtmanem slibované rekonstrukce krajsk˘ch silnic. Ná‰ dopis
zÛstával bez odpovûdi, tak jsme Ïádali dal‰ím dopisem o odpovûì. Tentokrát jsme ji
dostali s vysvûtlením, Ïe „jsou se stavem
sv˘ch komunikací detailnû seznámeni a ani
oni ho nepovaÏují za uspokojiv˘“. Vida! Dále se odkazovali na obcí vypracovanou studii, která skuteãnû ﬁe‰ila silnice jako celek
(vãetnû chodníkÛ, vjezdÛ a de‰Èové kanalizace) a tudíÏ cena rekonstrukce vystoupala na
„pûkn˘ch“ 38,5 milionu korun – jenÏe nûjak
pozapomnûli uvést, Ïe Kraje se t˘ká pouze
rekonstrukce vozovky (24 mil) a ostatní náklady si ﬁe‰í obec (dotace). S odkazem na

celkovou sumu je rekonstrukce na základû
jejich dne‰ní finanãní situace pro Kraj nerealizovatelná (aby ne, poplatky na Ïákovské
jízdné apod. nûco spolykají), proto opût budou silnice OPRAVENY v rámci bûÏné
údrÏby v podobné v˘‰i jako loni tj. 200 000
korun. TakÏe holt zase vyletí oknem, povzdechnou si mnozí z vás, kteﬁí mûli tu ãest
na vlastní oãi pozorovat ãetu správy a údrÏby silnic, jak „odbornû“ opravují na‰e v˘tluky. Ale lep‰í zpráva – podle cestmistra v ãervnu dorazí „turbo“ a moÏná v létû dodûlá
zbytek oprav po zimû, které mají b˘t, dle
slov SUSky, hotovy do konce kvûtna. To nûjak nesedí, ne? Na‰tûstí si toho (bûhem pﬁípravy Zpravodaje) v‰imli i na SUSce a „turbo“ nám s vût‰ím ãi men‰ím úspûchem brázdilo obec jiÏ od 20. kvûtna
Ale protoÏe nechceme jen kritizovat, nabídli jsme dal‰ím dopisem Kraji jistou spoluúãast na rekonstrukci – necháme na vlastní
náklady vypracovat projektovou dokumentaci, do které se pokusíme zaãlenit moÏnou
ucelenou etapizaci jednotliv˘ch ãástí prÛtahu
obcí. Tím by mohli koneãnû zrekonstruovat
nejvíc zatíÏenou Vinoﬁskou, coÏ je vlastnû
relativnû nejkrat‰í úsek silnic ve vlastnictví
Kraje na území obce. O reakci Kraje vás budeme prÛbûÏnû opût informovat.
Lída âervínová

Spravujeme i va‰i obec. A ãím pﬁispûjete vy?
● odstraÀte spadlou omítku, cihly nebo kameny z va‰ich plotÛ, které padají do zelen˘ch travních pásÛ;
niãí se nám jak noÏe u sekaãek, tak i plechové kryty (rozbitá sekaãka = neposekaná tráva)
● dÛslednû zmen‰ujte v‰echny krabice a plastové láhve;
u‰etﬁíte prostor v kontejnerech, ale i peníze obci (a tím i sobû).
● uklízejte po sv˘ch psích miláãcích; papírové sáãky jsou umístûny na v‰ech odpadkov˘ch ko‰ích
(je moÏné na základû va‰ich zku‰eností umístit dal‰í).
● pouÏíváte-li pro své auto jako parkovi‰tû zelené pásy v horní ãásti ulice Zahradní a na ni kolm˘ch
Modﬁínová, Habrová, Javorová a vlastnû i Jasmínová, o toto místo se i starejte; není moÏné, abyste
svoje vozidlo pﬁestûhovali na právû posekanou trávu a nechali tak „ostrÛvek“ vzrostlé trávy b˘t.
● rozmohlo se „vykrádání“ modr˘ch kontejnerÛ na papír; po obci se pohybuje bílá Felicie kombi,
jejíÏ posádky vyhazuje v‰e ven a nepotﬁebné nechá leÏet okolo kontejneru – uvidíte-li toto ãi jiné auto,
nahlaste nám jeho poznávací znaãku, pﬁípadnû „pachatele“ vyfoÈte, my se postaráme o zbytek
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