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� Koneãnû dobrá zpráva
pro maminky mal˘ch dûtí – za-
tím to není je‰tû ‰kolka, i kdyÏ
se na ní intenzivnû pracuje, ale
je to nové dûtské hfii‰Èátko,
které od léta funguje v ulici
Pod Zahrady (Zlat˘ kopec).
ProtoÏe hfii‰tû tûsnû sousedí se
zahrádkami nûkter˘ch bytÛ,
dodrÏujte, prosím, náv‰tûvní
fiád hfii‰tû, ãímÏ pfiispûjete
k vy‰‰ímu soukromí obyvatel
jednotliv˘ch zahrad. Dûkuji.

� V srpnu probûhlo místní
‰etfiení stavebního úfiadu u plo-
tu vedle autobusové zastávky
Vinofiská, kter˘ je ve velmi ne-
vyhovujícím stavu a ohroÏuje
bezpeãnost zejména mal˘ch

chodcÛ. Vlastník nemovitosti slíbil bû-
hem záfií zjednat zásadní nápravu.

� Územním rozhodnutím mohou po-
kraãovat práce na v˘stavbû nové otoã-
ky autobusu. Bude vypsáno v˘bûrové
fiízení na zhotovitele; bohuÏel s vypsá-
ním je potfieba poãkat do záfií, kdy bu-
dou vyhlá‰eny dotaãní tituly, ze kte-
r˘ch bychom pfieváÏnou ãást nákladÛ
potfiebovali financovat. BohuÏel nûkte-
ré zadávací podmínky hovofií zcela jas-
nû, Ïe o dotaci se mÛÏe ucházet zájem-
ce, na jehoÏ plánovanou stavbu nebylo
je‰tû vypsáno v˘bûrové fiízení. Je to
velká ‰koda, protoÏe se tímto „zvlá‰t-
ním“ postojem krajské metodiky pfii-
pravujeme zbyteãnû o ãas. 

� První t˘den v srpnu se udûlal prv-
ní krok v odvodnûní louky mezi vilami
podél Vinofiské a Okálovem. DÛvody
odvodnûní myslím ani nemusím opako-
vat, jen doufám, Ïe prohloubené koryto

vodoteãe (o cca
130 cm) dokáÏe
postupnû odvá-
dût vodu z celé
této „mokré“
louky i pfii tomto
zatím provizor-
ním upravením
bfiehÛ (podle od-
borníkÛ je potfie-
ba bfiehy zpevnit
prefabrikovan˘-
mi betonov˘mi
prvky). âást vo-
doteãe od mÛst-
ku na Vinofiské
smûrem k Oká-

lovu byla Povodím Labe vyãi‰tûna a tím
tak vznikly lep‰í podmínky pro odvádû-
ní vody z celé západní lokality Pod Za-
hrady. BohuÏel pro správn˘ prÛtok by-
lo nutno odstranit kofieny pÛvodních
vrb, které dûlaly pfiirozenou pfiekáÏku
plynulému odtoku. Tak radikální zásah
by váÏnû po‰kodil stabilitu a tím Ïivot-
nost jiÏ jednou pokácen˘ch stromÛ,
proto se muselo pfiistoupit k radikální-
mu kroku a stromy odstranit. 

� Koneãnû máme ‰kolku! Sice
v provizorních pronajat˘ch pro-
storách ve Vinofii, ale mÛÏeme ve
‰kolním roce 2011/12 uspokojit
20 pfiezletick˘ch dûtí, které ne-
byly pfiijaty ve ‰kolkách jin˘ch.
Zápis byl vyhlá‰en na den
31.8.2011. Já to nedokáÏu zkopí-
rovat. Díky. Lâ

Pfiezletice mají koneãnû svoji vlastní
‰kolku! Bude sice ve Vinofii, v prona-
jat˘ch a provizorních prostorách b˘va-
lé základní ‰koly, ale bude koneãnû
pfiezletická. Po neuvûfiiteln˘ch peripeti-
ích se získáním v˘jimky samotného
Ministerstva mládeÏe, ‰kolství a tûlov˘-
chovy na zfiízení matefiské ‰koly na
území jiného kraje neÏ sídlí její zfiizo-
vatel, tj. obec, po doloÏení 16 mnohast-
ránkov˘ch pfiíloh Îádosti o zápis do
rejstfiíku ‰kol a ‰kolsk˘ch zafiízení, po
vyhlá‰ení konkurzu na fieditele/fieditel-
ku na‰í M· a následném jmenování fie-
ditelky paní Michaely Spûváãkové, po
udûlení souhlasu stavebního úfiadu ve
Kbelích s uÏíváním prostor 1.patra bu-
dovy na Vinofiském námûstí, po sou-
hlasu „hygieny“ s uÏíváním prostor
pro potfieby matefiské ‰koly; prostû po
mnoha vyplnûn˘ch papírech, mnoha
jednáních a neuvûfiitelném mnoÏství
ãasu jsme dne 25. srpna vyhlásili ZÁ-
PIS do Matefiské ‰koly Pfiezletice. Ten
se konal ve stfiedu 31. 8. 2011 a jak do-
padl, to se dozvíte aÏ v pfií‰tím ãísle
Obecního zpravodaje.

Radost nám trochu, vlastnû spí‰
hodnû, kalí to, Ïe ‰kolka má smlouvu
o pronájmu prostor jen na dobu jed-

noho ‰kolního roku. Ale
slibujeme vám, Ïe s urput-
ností buldoka i umanu-
tostí dotáhnout vûci do
konce budeme dûlat v‰e
pro to, abychom na‰i
pracnû zaloÏenou ‰kolku
udrÏeli v Ïivotaschopném
stavu i pro dal‰í ‰kolní ro-
ky. Nejideálnûj‰í by po-
chopitelnû bylo postavit
v Ka‰tanové ulici novou
moderní dvoutfiídní ‰kol-
ku a ve vlastních prosto-
rách stát hrdû s hlavou
vztyãenou a ne se krãit pod stále odti-
kávajícími hodinami v pronajat˘ch
prostorách.

A jaká na‰e nová ‰kolka vlastnû bu-
de? To je otázka pro na‰i paní fieditel-
ku Michaelu Spûváãkovou, kterou
mnozí z vás mohou znát jako uãitelku
z vinofiské ‰kolky:

„Budovat ‰kolku je bûh na dlouhou
traÈ… Na startu stojíme v‰ichni, za-
mûstnanci ‰kolky, obecní úfiad a pfie-
dev‰ím Ti nejdÛleÏitûj‰í - dûti. A právû
pro nû chceme ‰kolku s lákav˘m
a podnûtn˘m prostfiedím, ‰kolku, ve
které budeme vytváfiet otevfien˘ part-

nersk˘ a komunika-
tivní vztah mezi rodi-
nou, ‰kolkou a vefiej-
ností, ‰kolku, kde dû-
ti budou radostné
a spokojené, ‰kolku,
kde si budou nejen
hrát, ale také pozná-
vat, naslouchat
a proÏívat...“

·kolní rok na‰e
nová matefiská ‰kol-
ka odstartuje v pon-
dûlí 12. záfií a v‰em
dûtem, rodiãÛm, pe-
dagogick˘m i nepe-
dagogick˘m pracov-
níkÛm a v neposled-
ní fiadû i Obci Pfie-

zletice jakoÏto zfiizovateli
‰kolky pfiejeme ‰Èastn˘, ra-
dostn˘ a úspû‰n˘ vstup do
nového ‰kolního roku. 

Ing. Ludmila âervínová,
místostarostka obce

Michaela Spûváãková,
fieditelka M·

P.S. Abychom pfii „ote-
vírání“ ‰kolky nezapomnû-
ly na na‰e ‰koláky a hlavnû
prvÀáãky – i jim pfiejeme
pohodové zahájení ‰kolní-
ho roku 2011/12.

A je to tak, i kdyÏ zasahuje mnoha na‰im
spoluobãanÛm ãi jen projíÏdûjícím lidem ze-
jména do jejich penûÏenek. Minimálnû tfiikrát
do mûsíce mûfií policisté rychlost na Vinofi-
ské a vÏdycky nûkoho „uloví“; vzhledem k to-
mu, Ïe nemáme k dispozici (a asi ani nemÛ-
Ïeme mít) podrobné údaje o rychlosti, za kte-
rou jsou fiidiãi zastaveni a následnû pokuto-
váni, zásadní smysl celé akce je donutit
„piráty silnic“, ktefií se na‰í Vinofiskou fiítí tfie-
ba i stovkou, aby si to napfií‰tû rozmysleli
a dodrÏovali rychlost na ulici, která tûsnû
sousedí s chodníkem pro ‰koláky, maminky
s mal˘mi dûtmi a pû‰ími vÛbec.

Policisté z Koleãe se zamûfiují také na dodr-
Ïování zákazu vjezdu náklaìákÛ nad 6 tun do
obce smûrem od kfiiÏovatky na Kocandû. PrÛ-
jezd tûÏk˘ch náklaìákÛ je jeden z velk˘ch pro-
blémÛ, kter˘ nás trápí a protoÏe bychom rádi za-
kázali prÛjezd v‰em nákladním autÛm, a to jak

ve smûru od cukrovaru, tak i od Kocandy, pfii-
pravujeme ve spolupráci s Policiií Brand˘s, od-
borem dopravy Brand˘s i správcem silnic SUS
Mnichovo Hradi‰tû fie‰ení této otázky. Lâ
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MIMOŘÁDNÉ SLOVO
– SLOVO MATEŘSKÉ ŠKOLY

PŘEZLETICE

STATISTIKA ČINNOSTI
Přestupek květen červen červenec

Nedovolené stání vozidla
na pozem. komunikaci 2 4 2

Nedovolené vjezdy do míst,
kam je to zakázáno 5 5 9

Překročení povolené rychlosti 7 8 6

Přestupky proti veřejnému pořádku 2 3 1

Kontrola osob 7 7 2

— INFORMACE Z OBCE —

POLICIE KOLEâ ZASAHUJE V P¤EZLETICÍCH
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DNE 1. 6. 2011
� ZO souhlasilo se zfiízením pfiíspûvkové

organizace s názvem „Matefiská ‰kola Pfiezleti-
ce“ se sídlem v Praze 9 – Vinofii. ZO povûfiilo
starostku a místostarostku obce k zabezpeãení
v‰ech nezbytn˘ch úkonÛ s tím spojen˘ch.

� ZO souhlasilo se zfiizovací listinou
(pfiísp. organizace Matefiská ‰kola Pfiezletice)
a povûfiilo starostku obce k jejímu podpisu.

� ZO rozhodlo o vyhlá‰ení v˘bûrového fií-
zení na pozici „¤editel/ka matefiské ‰koly“.
ZO povûfiilo místostarostku obce k zaji‰tûní
v‰ech právnû závazn˘ch úkonÛ k vyhlá‰ení
pfiedmûtného v˘bûrového fiízení. ZO doporu-
ãilo zvefiejnit nabídku práce i v regionálním
tisku, a to po zváÏení konkrétních cenov˘ch
nabídek inzerce.

� ZO rozhodlo o jmenování ãlenÛ v˘bûro-
vé komise na v˘bûr fieditele/fieditelky matefi-
ské ‰koly za zfiizovatele (obec), a to v násle-
dujícím sloÏení: pfiedseda v˘bûrové komise:
ing. Ludmila âervínová, místostarostka obce,
ãlen komise: Olga Hanzlíková. ZO rozhodlo
i o ustanovení tajemníka v˘bûrové komise,
kter˘m bude ing. Ladislava Kopáãová.

� Starostka obce seznámila ZO s pravidel-
nou zprávou OP Koleã o ãinnosti Obecní po-
licie. ZO vzalo tuto informaci na vûdomí.

� ZO nesouhlasilo s podpisem pfiedloÏe-
ného Dodatku ã. 1 k Plánovací smlouvû (Mo-
ravská stavební-INVEST; v˘stavba Nohavi-
ce). ZO je pfiipraveno projednat jin˘ návrh
Dodatku k Plánovací smlouvû, v nûmÏ budou
fie‰eny pouze finanãní záleÏitosti, s tím, Ïe
i tyto budou upraveny následovnû: 

1) notáfiská úschova bude nahrazena sloÏe-
ním prostfiedkÛ do banky se stanovením jas-
n˘ch pravidel pro v˘platu prostfiedkÛ; 

2) pfievod pozemkÛ bude bezúplatn˘, niko-
li za úhradu.

3) ZO dále poÏaduje, aby do vlastnictví ob-
ce byly bezúplatnû pfievedeny pozemky – ne-
bo jejich dotãená ãást - urãené pro v˘stavbu
okruÏní kfiiÏovatky, které v dÛsledku jednání
firmy Moravská stavební – INVEST a.s. byly
pfievedeny na spoleãnost WASA Group a.s..
Díky pfiístupu této spoleãnosti je zablokována
pfiíprava v˘stavby okruÏní kfiiÏovatky.

� ZO souhlasilo s uzavfiením Kupní
smlouvy (pozemky v k.ú. Vinofi) s manÏeli
·pánkov˘mi a povûfiuje starostku obce k pfií-
pravû a podpisu smluvních dokumentÛ. 

� ZO souhlasilo s pfiedloÏenou kupní
smlouvou (s p. Sucháãkovou na pozemek
v k.ú. Pfiezletice), s jejími podmínkami
i s kupní cenou. Podpis smlouvy v‰ak dopo-
ruãuje krátkodobû odloÏit. V dané lokalitû je
plánována úprava komunikací a zelen˘ch
ploch, mohlo by dojít k problémÛm do bu-
doucna. ZO proto poÏaduje doplnûní o stano-
visko architekta ing. Starãeviãe.

� ZO projednalo Závûreãn˘ úãet za r.
2010. ZO nemá námitky k Závûreãnému úãtu
za r. 2010 a plnû jej schvaluje.

� ZO souhlasilo se zámûrem prodat poze-
mek parc. ã. 255/8 o v˘mûfie 39 m2 v k.ú. Pfie-

zletice (pro v˘stavbu nové trafostanice na po-
zemku plánovaném pro stavbu M·) a povûfiu-
je starostku obce k fiádnému zabezpeãení zve-
fiejnûní tohoto zámûru s tím, Ïe obec se mÛÏe
rozhodnout nabízen˘ pozemek neprodat.

� ZO rozhodlo o poskytování pfiíspûvku na
dopravu ÏákÛm Z·, ÏákÛm vícelet˘ch gymná-
zií a studentÛm, a to ve v˘‰i 1000 Kã. Pfiís-
pûvek bude poskytnut na ‰kolní rok
2010/2011 a bude vyplacen zákonnému zá-
stupci nezletilého Ïáka/studenta, pfiíp. pfiímo
plnoletému studentovi, a to po pfiedloÏení zá-
vûreãného vysvûdãení za ‰kolní rok
2010/2011 nebo po pfiedloÏení maturitního
vysvûdãení. Vysvûdãení mohou b˘t ve v˘ji-
meãn˘ch pfiípadech nahrazena potvrzením
o studiu, dokládajícím, Ïe student/Ïák byl ve
‰kolním roce 2010/2011 studentem/Ïákem da-
né ‰koly. Kopie dokladÛ budou uloÏeny po
zákonnou dobu v dokumentaci OÚ a bude
s nimi nakládáno jako s citliv˘mi údaji a ne-
smí b˘t zvefiejÀovány. Termín vyplácení pfiís-
pûvku: od 29. 6. 2011 do 14. 9. 2011 vãetnû.
ZpÛsob vyplácení: v hotovosti na OÚ.

� ZO souhlasilo s pfiijetím sponzorsk˘ch
darÛ a s pfiedloÏen˘mi darovacími smlouvami.
ZO povûfiilo starostku obce k podpisu darova-
cích smluv. ZO dále povûfiilo místostarostku
obce k pfiípravû a odeslání dûkovn˘ch dopisÛ
sponzorÛm a doporuãuje dárce zmínit
i v obecním zpravodaji s tím, Ïe i zde bude
uvedeno, jak bylo s darovan˘mi prostfiedky
naloÏeno. V‰em sponzorÛm ZO dûkuje.

� ZO souhlasilo s uzavfiení Smlouvy
o uzavfiení budoucí smlouvy o zfiízení vûcné-
ho bfiemene IV-12-6011988/1 (pfieloÏka kabe-
lÛ na pozemku plánované v˘stavby M·) a po-
vûfiilo starostku obce k jejímu podpisu.

RÒZNÉ:
1) vyvázání stromÛ v aleji – Ing. Neumann

pfiipomnûl, Ïe dosud nebylo provedeno uvázá-
ní mlad˘ch stromÛ v aleji (nutnost zpevnûní
opory avizoval Ing. Neumann jiÏ na minulém
zasedání ZO). Paní místostarostka neprodlenû
povûfiila tímto úkolem p. L. Vocáska, zamûst-
nance OÚ, kter˘ nutné úpravy v nejbliÏ‰ím
období provede. 

2) Host – pan BroÏ – poÏádal ZO o vy-
svûtlení ãásti návrhu nového územního plánu.
V blízkosti jeho pozemku je zakreslena plá-
novaná komunikace, která by mûla slouÏit ja-
ko pfiechodné dopravní fie‰ení – obchvat obce.
Pan BroÏ zpochybÀuje plánovan˘ obchvat ob-
ce tzv. tangentu; nesouhlasí s tím, Ïe obec
plánuje pfiípadnou v˘stavbu tohoto obchvatu
po ãástech a ne vcelku. Starostka obce sdûlila
p. BroÏovi, Ïe obec se samozfiejmû bude ma-
ximálnû snaÏit o v˘stavbu „vcelku“, nicménû
vzhledem k velmi vysoké nároãnosti obec
musí pfiipustit i variantu „v˘stavbu po ãás-
tech“. V souãasnosti je centrum obce velice
zatíÏeno masivními prÛjezdy vozidel, proto
ZO hledá moÏnost odvést dopravu z centra.
Po diskuzi se ZO bylo navrÏeno, aby se man-
Ïelé BroÏovi obrátili pfiímo na spolutvÛrce
územního plánu arch. Ing. Starãeviãe. 

3) MoÏnost pfiijímání „stravenek“ ve Vino-
fii (jídelna p. Dvofiáka) – po fiadû pfiipomínek

ze strany seniorÛ z obce se ZO rozhodlo
zkontaktovat p. Dvofiáka, zda by byl ochoten
pfiijímat „stravenky“ na‰í obce (tj. pfiíspûvek
na stravné). Snahou je roz‰ífiit moÏnost stra-
vování seniorÛ. Ing. Neumann se nabídl, Ïe
tuto moÏnost provûfií a bude co nejdfiíve in-
formovat ZO a na‰e obãany.

DNE 27. 6. 2011
� ZO souhlasilo s uzavfiením Dodatku ã. 3

ke Smlouvû o spolupráci uzavfiené s firmou
OBADI s.r.o. (dÛvodem je ãasová prodleva
ve schvalování ÚP) a povûfiilo starostku obce
k jeho podpisu. 

� ZO souhlasilo s podpisem Dodatku ã. 1
(s firmou Moravská stavební INVEST) dle
pfiiloÏeného upraveného znûní (Ponechána by-
la pouze nezbytná právní ustanovení a ujedná-
ní o v˘‰i, zpÛsobu a termínu úhrady finanã-
ních prostfiedkÛ za zv˘‰enou zátûÏ vlivem plá-
nované v˘stavby firmy v lokalitû Nohavice).
ZO povûfiilo starostku obce k podpisu Dodat-
ku ã. 1 pouze za podmínky, Ïe v Dodatku ã. 1
nebudou provádûny Ïádné dal‰í zmûny a sou-
ãasnû s podpisem Dodatku ã. 1 bude obci
pfiedloÏen souhlas spoleãnosti W.A.S.A. a.s.
s v˘stavbou okruÏní kfiiÏovatky a Ïádost této
spoleãnosti o vynûtí pozemku ze ZPF.

� ZO souhlasilo s prodejem pozemku
parc. ã. 255/8 o v˘mûfie 39 m2 v k.ú. Pfiezle-
tice (v˘stavba nové trafostanice) spoleãnosti
âEZ Distribuce a.s. ZO projednalo navrhova-
nou budoucí kupní smlouvu a souhlasilo s je-
jím uzavfiením. ZO povûfiilo starostku obce
k podpisu Smlouvy o uzavfiení budoucí kupní
smlouvy na nemovitost/I ã. IV-12-6011410/3
s firmou âEZ Distribuce, a.s..

� ZO souhlasilo s povolením v˘herního
automatu do 30. 06. 2011 a povûfiilo starostku
obce k vydání pfiíslu‰ného rozhodnutí.

� ZO souhlasilo s uzavfiením Smlouvy
o zfiízení vûcného bfiemene ã. IE-12-
6000707/044 (KNN – ulice Topolová, Akáto-
vá, Ctûnická) a povûfiilo starostku obce k její-
mu podpisu.

� ZO souhlasilo s uzavfiením Smlouvy
o spolupráci (o akceptaci stravenek resp. pfiís-
pûvku na stravné seniorÛm) s p. Josefem Dvo-
fiákem (Jídelna ve Vinofii) a povûfiilo starostku
obce k jejímu podpisu.

� ZO povûfiilo starostku a místostarostku
obce k dal‰ím nutn˘m krokÛm v dané oblasti
(vybudování tlakové kanalizace v Jilmové uli-
ci, fie‰ení problému s balastní vodou v ulici
Pod Hájem vãetnû dofie‰ení napojení ulice
U BaÏantnice na hlavní kanalizaãní fiad), k za-
dání vypracování studií a projektÛ a ke zji‰tû-
ní moÏností získání dotace na dan˘ projekt.

� ZO povûfiilo starostku obce k vydání vy-
jádfiení ke stavebnímu zámûru p. Roubíãka
dle návrhu Ing. Starãeviãe. 

� ZO povûfiilo starostku obce k projednání
návrhÛ Ing. Starãeviãe s pí. JanÛ a s pí. Su-
cháãkovou a k v˘bûru vhodné navrÏené vari-
anty. ZO povûfiilo starostku obce k vydání vy-
jádfiení ke stavebnímu zámûru pí. JanÛ dle v˘-
sledku jednání.

RÒZNÉ:
� ZO povûfiilo starostku obce k vydání vy-

jádfiení k projektu stavby „Obytn˘ soubor No-
havice, Pfiezletice, okr. Praha – v˘chod, 1.
ETAPA“, a to s následujícími podmínkami
a ustanoveními:

a) souhlas s fie‰ením organizace v˘stavby je
podmínûn doplnûním Technické zprávy E.01
v kapitole a) o seznam úsekÛ místních komu-
nikací, které nebudou moci b˘t vyuÏity pro
staveni‰tní dopravu. V˘slovnû se bude jednat
o ulice V Podskalí a Ka‰tanová, 

b) souhlas s fie‰ením organizace v˘stavby
je dále podmínûn doplnûním Technické zprá-
vy E.01 v kapitole i) o podmínku minimaliza-
ce hlukov˘ch emisí (tj. provádûní nejhluãnûj-
‰ích prací pouze v dobû od 09,00 hod. do
15,00 hod.), o podmínku minimalizace vlivu
imisí prachu (tj. v dostateãném pfiedstihu bu-
dou stavebníkem informování uÏivatelé do-
tãen˘ch nemovitostí), 

c) souhlas s fie‰ením v˘stavby je dále pod-
mínûn závazkem postupného a dostateãnû
vãasného upfiesÀování ve‰ker˘ch okolností,
souvisejících s doãasn˘m pfiipojením stano-
vi‰tû k ul. Cukrovarská (poz. parc. ã. 194/2
v místû uvaÏované okruÏní kfiiÏovatky + nej-
bliÏ‰ího okolí).

� Zastupitelstvo obce souhlasilo s konces-
ní dokumentací koncesního fiízení „Provozo-
vání vodovodÛ a kanalizací pro vefiejnou po-
tfiebu obce Pfiezletice“.

� ZO schválilo V˘zvu k podání nabídky
(na provozování vodov. a kanal. pro vefiejnou
potfiebu) a povûfiilo starostku obce k jejímu
fiádnému zvefiejnûní na úfiední desce. 

� ZO uvítalo nabídku (Domova seniorÛ
Jen‰tejn na zaji‰tûní péãe pro obãany Pfiezle-
tic) a pfiislíbilo za obec maximální spolupráci.
ZO povûfiilo starostku k dal‰ímu jednání

s Domovem seniorÛ v Jen‰tejnû. ZO rozhod-
lo, Ïe obãanÛm, ktefií budou vyuÏívat dovoz
jídel, bude standardnû poskytován pfiíspûvek
na stravování. Tento pfiíspûvek bude poskyto-
ván ve stejné hodnotû jako u standardní „stra-
venek“, bude v‰ak poskytnut zpûtnû, v hoto-
vosti, po doloÏení pfiehledu skuteãnû ãerpa-
n˘ch sluÏeb (toto potvrzení vydává DS auto-
maticky pfii platbû).

� Místostarostka obce informovala ZO
o aktuálním stavu ve vûci zfiízení matefiské
‰kolky. V souãasnosti stále probíhá rekon-
strukce v budovû „staré“ ‰koly ve Vinofii;
obec mezitím vypsala v˘bûrové fiízení na ob-
sazení pozice fieditele/fieditelky M· a vyfiizuje
nezbytné právní kroky a formality. PfiedbûÏn˘
termín realizace: podzim 2011.

� Starostka obce informovala ZO o moÏ-
nosti podání Ïádosti o poskytnutí dotace na
rekultivaci vodoteãe. Termín pro podání Ïá-
dostí je do 15. 7. 2011 vã. Obec má zpraco-
ván projekt pro ãást vodoteãe (v˘stavba Be-
nuga – soutok s Vinofisk˘m potokem), na zb˘-
vající ãást (tj. okály – hl. silnice) je projekt
pfiipravován. Z pfiedbûÏn˘ch rozpoãtÛ vypl˘-
vá, Ïe rekultivace je mimofiádnû finanãnû ná-
roãná a v souãasné dobû pfiesahuje moÏnosti
obce. Jedinou moÏnou cestou k realizaci je
dotace (kromû finanãního podílu majitelÛ ãás-
tí potoka ãi developerÛ…). Pravdûpodobnost
získání dotace v tomto dotaãním kole není
pfiíli‰ vysoká (nejsou napfi. vyfie‰eny ve‰keré
vlastnické vztahy), pfiesto by bylo vhodné
o dotaci poÏádat. ZO souhlasilo s podáním Ïá-
dosti o poskytnutí dotace dle v˘zvy XXVII.,
prioritní osa 6, oblast podpory 6.4. Optimali-
zace vodního reÏimu krajiny.

� Otoãka autobusu (Zahradní x Na Vá-
ze) - místostarostka obce informovala o aktu-
ální situaci v dané vûci. Obec získala chybû-

jící vyjádfiení
dotãen˘ch or-
gánÛ, koncem
mûsíce ãervence
2011 probûhne sta-
vební fiízení a následnû obec poÏádá o po-
skytnutí dotace na vybudování otoãky. Odha-
dovan˘ termín dofie‰ení (nikoli vlastní v˘stav-
by) – nejdfiíve podzim 2011.

MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ

DNE 25. 8. 2011
� ZO souhlasilo se zámûrem pronájmu

ãásti budovy ãp. 48 – restaurace a obchod vã.
zázemí (souãasnému nájemci byla dána 1-mû-
síãní v˘povûì z dÛvodu neplnûní závazkÛ vÛ-
ãi pronajímateli) – a povûfiilo starostku obce
k vyvû‰ení zámûru pronájmu na úfiední desku.
ZO povûfiilo starostku a místostarostku obce
k jednání se zájemci o pronájem a k pfiípravû
nájemní smlouvy, která bude projednána na
následném zasedání ZO.

� ZO souhlasilo s podpisem Smlouvy o dí-
lo s firmou Woodface Praha s.r.o. (na dodáv-
ku vybavení matefiské ‰kolky) a povûfiilo sta-
rostku obce k podpisu této smlouvy.

� Místostarostka obce informovala ZO
o souãasném stavu zfiízení M· a seznámila
ZO s aktuálními náklady na její vybavení. Po
probûhl˘ch jednáních a projednání nabídek
dodavatelÛ bylo objednáno vybavení ‰kolky
v oblasti gastro (37 706 Kã) a vybavení v˘-
poãetní technikou (21 932 Kã). ZO vzalo ty-
to informace na vûdomí, nemá pfiipomínky.

� ZO jmenovalo komisi pro v˘bûrové fií-
zení na provozovatele vodovodu a kanalizace
v obci dle pfiílohy.

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPI TELSTVA OBCE

Kalendáfi nám sice napovídá, Ïe máme je‰tû léto,
ale podzimní a zimní plískanice jsou tu co by dup.
Vûfiím, Ïe si jimi nenecháme kazit náladu a budeme
tento ãas trávit pfiíjemnû, napfiíklad v krásné atmo-
sféfie Rodinného centra v Jen‰tejnû.

Víme, Ïe i Pfiezletice jsou plné maminek s mal˘mi dûtmi a tak je
srdeãnû zveme do na‰eho Rodinného centra Jen‰tejnsk˘ trpaslík.
Pfiijìte jen do na‰í herny a nechte si své dûti pohrát nebo se zúãast-
nûte na‰eho programu jak pro dûti, tak dospûlé. JiÏ od roku 2009, kdy
vzniklo na‰e RC v jednom z nov˘ch fiadov˘ch domÛ v Jen‰tejnû, je
na‰e RC  naprosto otevfiené pro v‰echny, koho na‰e akce zajímají.

MÛÏete vybírat z v˘tvarky a keramiky, cviãení a posilovny, ta-
neãkÛ, dramatiky, flétniãky nebo oblíben˘ch hodin Hudební ‰koly
Yamaha. Ta má jiÏ program pro dûti do 18 mûs. a pak i pro dûti
star‰í a jejich rodiãe ãi babiãky ve ãtvrtek dopoledne. Hudební ‰ko-
la zahajuje ukázkovou hodinou zdarma 6.fiíjna. Hudební pÛsobení
v raném vûku má velk˘ vliv na rozvoj muzikálnosti, ale i fieãov˘ch
pfiedpokladÛ a dal‰ích dovedností jako je schopnost naslouchat, to-
lerance, schopnost koncentrace, ohleduplnost. 

Program Robátka v 9:00 hod – ( pro dûti od 4 do 18 mûs.) - Po-
znávání svûta hudby prostfiednictvím senzomotorick˘ch zku‰eností;
poslech hudby, spoleãn˘ zpûv a hudebnû-pohybové hry  pfiimûfiené
vûku dûtí ; socializace. Program První krÛãky k hudbû v 10:00 hod
- (pro dûti ve vûku 1,5 – 4 let) – obsahem v˘uky jsou tematické pís-
nû, rytmické a pohybové hry, elementární hra na rytmické nástroje,
rÛzné aktivity spojené s poslechem hudby, jednoduché taneãní prv-
ky a drobné v˘tvarné ãinnosti.

V RC dûti nacházejí pfiirozené spoleãenství vrstevníkÛ
a umoÏÀuje jim vidût svoji maminku v jin˘ch situacích neÏli do-
ma. Dospûl˘m zase nabízí v˘mûnu zku‰eností, laické poraden-
ství, vzájemné naslouchání a únik z izolace. RC se sv˘m zamû-
fiením orientuje nejen na pfied‰kolní dûti, ale i na aktivity pro dû-
ti ‰kolního vûku a celé rodiny. 

Zaãátek ‰kolního roku je ideální doba zaãít nûco nového. Pfiijìte
se podívat a zahajte s námi na‰e kurzy, které se právû otvírají.

BliÏ‰í informace na na‰ich webov˘ch stránkách www.trpaslik.eu
nebo pfiímo v RC Jen‰tejnsk˘ trpaslík, Kováfiská 226, Jen‰tejn. 

G. JEDLIâKOVÁ

Nûco pro pfiezletické maminky



Z dfiívûj‰ích ãísel Obecního
zpravodaje jistû víte, Ïe tvrdím:
Co PfiezleÈák, to muzikant a nebo
alespoÀ ochotník. A v pfiípadû
pana Huliãky je moÏné obû disciplíny spo-
jit, protoÏe on pfiipravil místním ochotní-
kÛm nejeden hudební doprovod ãi podkres
dávan˘ch titulÛ ãinoherních ãi pohádek, on
ale i upravil hudbu „na míru“
v pfiípadû operetních ãi muzikálo-
v˘ch kusÛ jako byl napfi. Podska-
lák. A nemluvû o polce s názvem
„Pfiezletick˘ pochod“, kterou sám
zkomponoval a pod rÛzn˘mi názvy pak
i v orchestrech velmi zvuãn˘ch jmen také
hrál. V‰ak je také jiÏ 67 let (od r. 1947) ãle-
nem Ochranného svazu autorského. 

K panu Huliãkovi jsem se byla pozvána
pfii na‰em stfiedeãním setkání na obecním
úfiadû, kde si byl Huliãka pfied odjezdem na
pravidelnou stfiedeãní zkou‰ku s PraÏsk˘m
salónním orchestrem nûco vyfiídit. Moje
první otázka musela pochopitelnû smûfiovat
k tomuto tûlesu:

� Vy skuteãnû stále hrajete ve vefiejnû
ãinném orchestru? Nezlobte se na mou
neomalenost, ale to tedy klobouk dolÛ!

Smích. „V‰ak ale zkou‰íme v domovû
seniorÛ s peãovatelskou sluÏbou a v rÛz-
n˘ch podobn˘ch zafiízeních dáváme vût‰inu
koncertÛ. Z na‰ich 30 ãlenÛ je pouze 10 ne-
dÛchodcÛ, ostatním je hodnû pfies ‰edesát.“

� Opût tro‰ku nevychovanû: Vy ale
musíte b˘t nejstar‰í?

„To opravdu jsem, dokonce po na‰em
vystoupení v televizním pfienosu v roce
2007 se mnou dûlali jakoÏto nejstar‰ím
hráãem orchestru rozhovor pfiímo do tele-
vize. I kdyÏ nedávno mne málem trumfnul
nov˘ ãlen na‰eho orchestru, kter˘ byl
o dva mûsíce star‰í. Po pár zkou‰kách ale
orchestr zase opustil.“ (Teì bych se potfie-
bovala na del‰í dobu odmlãet neÏ se mi
vrátí vyraÏen˘ dech.)

� Jak jste se k profesio-
nální hudbû, potaÏmo ke
skládání, vlastnû dostal?

„Narodil jsem se do ‰iroké
muzikantské rodiny, tak to by-

lo dané uÏ geneticky.
UÏ odmaliãka jsem
poslouchal hraní ma-
lého orchestru, kter˘
se u nás doma scházel

ve sloÏení: otec klarinet, sestra klavír
a znám˘ na heligonku a jeho dcera na hous-
le. Tatínek také hrál v krouÏku kytaristÛ
a citeristek. Já se pak uãil na klavír. KdyÏ
jsme se museli po okupaci pohraniãí pfie-
stûhovat z âesk˘ch Velenic do  Tfiebonû
a já studoval na reálném gymnáziu, zaãal
jsem prvnû hrát i vefiejnû. JenÏe se to neo-
be‰lo bez následkÛ. V roce 1941 bylo nu-
ceno fieditelství ‰koly na pfiíkaz NûmcÛ vy-
dat zákaz hraní fotbalu a v‰ech podobn˘ch
akcí, pokud je fieditel skuteãnû nepovolí.
No a já jednou ten zákaz poru‰il. Oslovil
mne kapelník místní kapely, Ïe by potfiebo-
val muzikanta na hraní pfii oslavû Silvestra
v místní kavárnû. ·el jsem hrát, fiediteli
jsem to nefiekl a co ãert nechtûl – pochopi-
telnû mne v kavárnû nûkdo poznal a byl to
zrovna mÛj tfiídní profesor; po Novém roce
jsem ‰el na kobereãek. Byla z toho v septi-
mû dvojka z mravÛ, ale to mne stejnû od

hraní neodradilo, hudbû jsem uÏ zcela
propadl. Pamatuji si na slova profesora Ji-
ráãka, jehoÏ syn byl dirigentem âeskoslo-
venského symfonického orchestru ãs. roz-
hlasu, kter˘ mi na pomaturitním veãírku
fiekl: Pánové, o toho se nebojte, kdyÏ mu
bude zle, tak si zahraje a bude mu dobfie.“

� TakÏe po maturitû jste vystudoval
i nûjakou hudební ‰kolu?

„Kdepak, po maturitû jsem nastoupil
do práce v Avii Praha. Kamarád mne tam
nalákal na to, Ïe se zakládá orchestr.
A kdyÏ uÏ jsem byl v Praze, zaãal jsem
soukromû nav‰tûvovat hodiny harmonie
u prof. HÛly a dirigování u prof. ·pidry;
pak jsem sloÏil státní zkou‰ku na konzer-
vatofii „vyuãování hudbû a fiízení pûvec-
kého sboru“. ZároveÀ jsem hrál v kapele
svého bratrance Karla Valdaufa, kter˘
mne pak pfietáhl k sobû k Národní bez-
peãnosti, kde zaloÏil KRIMCLUB. Ten
pozdûji zmûnil název na Orchestr Karla
Valdaufa. Koupil jsem si od jednoho tis-
kafie piano na cviãení i skládání, a to mám
dodnes. Mohl jsem si vybrat z nûkolika
nástrojÛ a mnû padlo hned do oka tohle
piano s krásn˘m zvukem; hrával na nûj
Jára Pospí‰il.“ 

� A jak jste se dostal ke skládání?
„Po válce se konaly v kavárnû Vltava

autorské soutûÏe, kde zaãínající skladatel
mohl s tamním taneãním orchestrem
pfiedvést svou skladbu. V roce 1948 jsem
se rozhodl pfiihlásit. JenÏe jsem se dostal
pouze na poslední veãer, kter˘ byl uÏ ne-
soutûÏní. Pfiesto jsem si mohl vlastní
skladbu ‚Venkovan‘ (napsal ji v roce
1945 pod názvem Pfiezletick˘ pochod
krátce po svém pfiistûhování do Pfiezletic)
oddirigovat s orchestrem Jaroslava Mali-
ny. To bylo první vefiejné vystoupení
s vlastní skladbou.“

� Rodák z Velenic a pí‰e pochod
o Pfiezleticích.

„No ano, vÏdyÈ jsou tak pûkné. Pfiistû-
hoval jsem se sem s manÏelkou v roce
1948 po narození na‰í dcery Evy, kdy
nám zaãal b˘t podnájem v Praze tro‰ku
mal˘. Nastûhovali jsme se do domku man-
Ïelãin˘ch prarodiãÛ Tomíãkov˘ch, také
muzikantské rodiny; s Vlastou (b˘val˘
starosta – pozn.red.) jsme pak hrávali
v kapele. Tenkrát byla doba orchestrÛ,
v podstatû kaÏdá továrna mûla svÛj Zá-
vodní klub a kapelu. Nejinak tomu bylo
i ve Kbelích, kam jsem byl nasmûrován
po slavném v˘roku tehdej‰ího prezidenta:
‚70 000 státních zamûstnancÛ do v˘roby‘.
Tamní orchestr ãítal 10 ãlenÛ, z toho bylo
5 saxofonistÛ, a hráli jsme i v Liìáku. Ve
Kbelích jsem dokonce na popud jistého
pana Rozuma nacviãil s amatéry operetu
Veselá vdova, která se hrála dvû nedûle.
Na premiéru pozval pana profesora Va-
níãka, dirigenta z Divadla Na Fidlovaãce,
a od nûj se mi dostalo ocenûní, na které
jsem dlouho nemohl zapomenout. V jedné
scénû má v˘stup 6 zpûvákÛ najednou a jak
mi pan profesor po pfiedstavení prozradil,
byl právû na tuto scénu zvûdav˘, jak si
s tím jako dirigent poradím. Jeho slova
‚smekám klobouk‘ byla úÏasn˘m a neãe-
kan˘m ocenûním mé práce.“

A to nebylo jediné ocenûní pana Huliã-
ky. Kromû potlesku po skonãení autor-

ského pfiedstavení v Tatran baru na Vác-
lavském námûstí s názvem „Kdybych byl
kouzelníkem“, kde byl autorem ve‰keré
hudby, nebo jakéhokoliv koncertu v‰ech
orchestrÛ, ve kter˘ch hrál, to byl také po-
tlesk pfiezletick˘ch divákÛ, ktefií pfii‰li na
ãaje nebo na ochotnická pfiedstavení, ke
kter˘m dûlal pan Huliãka scénickou hud-
bu ãi dokonce celou pohádku s názvem
„Jak královna pfielstila ãerta“ zhudebnil.
V˘ãet v‰ech tûles, kde hrál a s jak˘mi hu-
debníky spolupracoval, by zabral skoro
cel˘ zpravodaj, takov˘ je hudební Ïivot
pana Huliãky. Listuji alby s peãlivû zafia-
zen˘mi fotografiemi i hudebními progra-
my koncertÛ a mÛj zrak padne na protûj‰í
zeì, kde visí velmi zajímav˘ obrázek:

� Co to je za kapelu s názvem
AKORD?

„Tu jsme tady v roce 1961 zaloÏili
a mûla dost ãlenÛ, ani v‰ichni na obrázku
nejsou. Míla Hanzlík a Míla ·ulc hráli na
kytaru a také saxofon (nejdfiív jsem je ale
donutil nauãit se na klarinet), dcera Eviã-
ka hrála na klavír, její spoluÏák na har-
moniku, Olina Hanzlíková zpívala, Zde-
nûk Dufek zpíval a hrál na bicí. Fanda
·najdr na harmoniku a Jarda Lener na
trubku. Byla to skvûlá kapela, jen jsem
jim v‰em musel party upravovat pfiímo na
tûlo; tfieba Jarda Lener chtûl pofiád sólo na
trubku, tak jsem mu napsal 8 taktÛ a po-
vídám mu ‚víc stejnû nedá‰‘.“

� Chápu to dobfie, Ïe Vy pfiepisujete
party na míru jednotliv˘m hudební-
kÛm i zpûvákÛm?

„Je to tak, protoÏe zpûvák tfieba potfie-
buje posadit skladbu níÏ ãi v˘‰, hudebník
není zase tak zdatn˘ a staãí jednoduchá
úprava a orchestr mÛÏe hrát tfieba i árie
z oper. (zrak mi padl na program Bfiezno-
vého matiné v Pfiezleticích, kde dcera Eva
zpívá árii z opery Nabucco od G. Verdi-
ho; v u‰ích mi zní árie sboru ÎidÛ umoc-
nûná akustikou Katefiinské jeskynû v Mo-
ravském krasu)

� Va‰e dcera skuteãnû zpívá árii
z opery Nabucco s Va‰ím doprovodem?

Pan Huliãka sedá k pianu, k pianu,
u kterého hrával Jára Pospí‰il, operní
a pfiedev‰ím operetní zpûvák, a po pár
akordech mi naskakuje husí kÛÏe pfii po-
slechu sboru ÎidÛ… 

„Je‰tû si musíte poslechnout »Ohnivé
tango« z mého repertoáru“ a pan Huliã-
ka pfiechází do taneãního rytmu
a mne mrzí, Ïe na tango
jsem zrovna v taneãních
chybûla. To waltz‚ ¤íkal,
Ïe mû má rád‘ bych urãitû
zvládla, teì uÏ ale nezvlá-
dám ãas a musím se chtû
nechtû rozlouãit. Není to
v‰ak na dlouho, protoÏe
jsem dostala pozvání na dal-
‰í, v pofiadí jiÏ ãtvrtû, pfie-
zletické hudební matiné
v komorním kruhu 6 hudeb-
níkÛ a 3 zpûvaãek, ktefií si
17. 9. dvû hodinky budou hrát
a zpívat nejen pro radost, ale
taky tro‰ku jako gratulaci pro
svého ‚dvorního‘ skladatele,
kter˘ ten den, obklopen hud-
bou, oslaví své neuvûfiitelné
90. narozeniny.  Lâ
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NNNN aaaa   ssss llll oooo vvvv íííí ãããã kkkk oooo .... .... ....
Pfii zpracování kroniky si nezapomenu pov‰imnout zajímav˘ch
Ïivotních jubileí, a proto mi nemohlo uniknout, Ïe v záfií oslaví
bájeãné 90. narozeniny pan Josef Huliãka z Akátové ulice. Ty-
to kulaté narozeniny by bohatû staãily na pozvání se Na slo-
víãko..., ale já mám pro vás i nûco navíc, takovou tfie‰niãku,
vlastnû spí‰ tfie‰eÀ, na dortu. âtûte a uvidíte sami.

Na jaře se v Přezleticích objevil zá-
stupce firmy ITTEC, která nám zpro-
středkovala koupi všestranně využi-
telného traktoru Shibaura ST 318,
aby si ověřil, jak se nám tento po-
mocník během jednoho roku provozu
osvědčil. Vyzpovídal jak jeho hlavní
obsluhu pana Bedřicha Doležala, tak
i pana Jiřího Malého, který s obecní
multikárou doplňuje použití traktoru
zejména při nakládce a dovozu syp-
kých hmot. Dvoustránkový rozhovor
je doplněn fotkami práce traktoru,
včetně jeho alegorické funkce při le-
tošních čarodějnicích, z archivu kro-
nikářky obce. Fota traktor

Myslím, že firma ITTEC může být
více než spokojena s reklamou, ja-
kou jim naši pracovníci poskytli
a aby slova nezůstala jen pohádkou
pro další možné zákazníky tohoto
skutečně šikovného traktoru, pusť-
me ho zase rychle do práce. Po roce
zkušeností už to určitě půjde raz dva
a traktor bude sekat, až se mu bude
„prášit za kočárem“. Ale POZOR! Na
rovných travnatých plochách v ulici
Zahradní a všech na ní kolmých
(Akátová, Javorová, Habrová, Modří-
nová) musí mít možnost sekat trávu
a NESMÍ MU PŘEKÁŽET ZAPARKO-
VANÉ VOZY! Všichni chcete mít před
svým domem posekáno a skutečně
si myslím, že by vaše auta neměla
překážet v práci technických za-
městnanců. Ze zákona je zakázáno
parkovat na zelených pásech
a k parkování by měl sloužit váš
vlastní pozemek! V případě, že po-
třebujete místo na parkování i na
obecních pozemcích, je potřeba si
parkování domluvit na obecním
úřadě.         LČ
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� Orchestry
— Krimclub, pozdûji pod názvem

Orchestr Karla Valdaufa

— orchestr závodního klubu Avie Praha

— Salónní orchestr Vlad. Adamského

— Kouzelnick˘ klub

— Orchestr uã. Kliffnera

— Salónní orchestr p. Bartoníãka

— Taneãní orchestr Zeleneã

— PraÏsk˘ salónní orchestr mgr. Vomáãky

� Nejznámûj‰í skladby

— Venkovan (dal‰í názvy

jsou Pfiezletick˘ pochod)

— PíseÀ o jaru

— Vr‰ovická polka (Valdauf ji hrál

pod názvem „Je to ‰koda“)

— V‰echno má svÛj ãas (melodrama)

— Kdybych byl kouzelníkem

(opereta beze slov)

— PíseÀ podzimu

— Ohnivé tango

(text Petra ·evãíková, roz. Javornická)

— Den konãí

— Dobrou noc

— ¤íkal, Ïe mû má rád (text Petra ·evãíková)

— Pfiijìte k nám

(polka ocenûná v rozhlasové soutûÏi)

Ná‰ ãerven˘
traktor jako mediální

hvûzda ãasopisu
Komunální technika

.... .... .... rrrr eeee ssss pppp eeee kkkk tttt iiii vvvv eeee
zzzz aaaa   pppp íííí ssss nnnn iiii ãããã kkkk oooo uuuu

ssss pppp aaaa nnnn eeee mmmm   HHHH uuuu llll iiii ãããã kkkk oooo uuuu

Smetanova síÀ
– televizní pfienos 2007
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Profesionální fiidiã je pravdûpodobnû slep˘, protoÏe projel dva zákazy
vjezdu pro nákladní vozidla. Ty fiidiãáky dávají opravdu kaÏdému!

Nûjak nikde nevidím ceduli s nápisem „Skládka bioodpadu“.
A nebo Ïe by to byla jen louka? Ale tfieba si zde udûlal pfií-
rodní pfiekáÏky jezdec autokrosového samo-domo speciálu
bez espézetky, co si plete louku se závodním okruhem?

Malé pofoukání sparÈanské du‰e; nejenÏe fotbalisté nepostoupili
do Evropské ligy, ale hlavnû v na‰í internetové anketû prohráli
v pfiímém souboji v poãtu pfiezletick˘ch fanou‰kÛ s vûãn˘m riva-
lem Slávií. Zde je rozkvetl˘ balkon jen v jejich barvách (pro maji-
tele ãernobíl˘ch televizorÛ: zleva – modrá, Ïlutá, rudá). 

Ale na druhou stranu je na‰e Velká
letní soutûÏ hodnû blízko vrcholné po-
litické scénû – úplatek jsem pochopi-
telnû odvezla na nejbliÏ‰í sluÏebnu.
Tvárnice jsem nepobrala.

SoutûÏ o nejrozkvetlej‰í okno

a pfiedzahrádku je Ïivotu nebez-

peãná! Pfied zufiivostí psího hlí-

daãe mne zachránil jen plot.

PŘEZLETICE V OBRAZECH
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Konve, pozor! Na mÛj povel nástup a odpoãítat! Prvá,
druhá, prvá,... a nebo zelená, Ïlutá, modrá,… a nebo
je‰tû velká, malá, velká,... prostû konve a konviãky
vyrovnané jako vojáci ãekají jen na vás.

I ondatra piÏmová, aã není m˘val ani malé
dítû, ví, Ïe pfied jídlem se mají um˘t ruce.
TakÏe nejdfiív um˘t a mÛÏe se plavat ke
hrázi, kde ãekají dûtské ruce s pamlsky.

UÏ ani nemám radost, Ïe zbytky televize
a jin˘ch drobností nûkdo odloÏil k barev-
n˘m kontejnerÛm a ne do pfiíkopu. Co je
na televizi z papíru, PET lahví, igelito-
v˘ch sáãkÛ nebo sklenûn˘ch lahví?

Hladina rybníka se letos

rozfialovûla nov˘m lekní-

nem. Na‰tûstí jiÏ odplul

pfied nenechav˘mi ruka-

mi  dál od bfiehu.



Kromû dûtí mají
pfies léto prázdniny
i kamenná divadla,
respektive to tak b˘-
vávalo. JiÏ pár let se
soubory pfiesouvají na
letní scény, na hrady
a zámky nebo na rÛzné
festivaly. Pfiijmûte tedy
pozvánku do divadla,
které jako mnoho ves-
nick˘ch ochotnick˘ch
divadel prázdniny má
a obávám se, Ïe jiÏ natr-
valo.

Ale nebylo to vÏdyc-
ky tak, takÏe se vraÈme
ãasem zpátky do dob,
kdy spoleãensk˘ sál
místního „kulturáku“
praskal ve ‰vech.

Z oken se linula hudba Ïivého
orchestru, kter˘ v men‰ím ãi vût‰ím
poãtu doprovázel herce buì pfiímo
pfii zpûvu a nebo jen podmalovával
jejich ãinoherní v˘stupy. Pfienesme

se pfii pohledu
na fotografie do umûleckého svûta
místních ochotníkÛ a pusÈte svou
fantazii hodnû na volno…

Tûm, kdo pfiedstavení zaÏili na
vlastní kÛÏi, se jistû vybaví spousta
a spousta podrobností okolo v‰ech po-
hádek, ãinoher, muzikálÛ a operet i ji-
n˘ch písniãkov˘ch pásem (honem na-
jdûte fotografie, zaznamenejte si
vzpomínky, zavolejte, napi‰te mi,
prostû to to potfiebuji v‰echno znát ).
Ti, co pfiezletická divadelní pfiedsta-
vení nikdy nezaÏili si tfieba vybaví
vzpomínky sv˘ch rodiãÛ ãi prarodiãÛ
na podobné akce v jejich rodn˘ch ves-
nicích, nebo si prostû popustí uzdu
své fantazie a si své sousedy pfiedstaví
coby Kecala, Mafienku, princeznu,
krále nebo vodníka. 

Ty doby se uÏ asi nevrátí, uÏ asi ne-
zaÏijeme staropraÏské písniãky v po-
dání „zdravého jádra“ místních
ochotníkÛ. UÏ asi nezaÏijeme dopro-
vod Ïiv˘m orchestrem, uÏ… i kdyÏ
vlastnû, co kdyÏ platí nikdy nefiíkej
nikdy (pro mladou generaci Never
Say Never)? Kdo ví?

Závûrem si doporuãuji pov‰imnout
i ãásti v programu, kter˘ je vûnován
hudbû. Lâ

JiÏ ponûkolikáté
se ãlenové na‰í
Jednotky dobrovol-
n˘ch hasiãÛ zú-
ãastnili akce na
pomezí Mírovic
a Velenû, zásaho-
vé akce na poãest
zesnulého kolegy
Vladimíra Nedoros-
ta. Pofiádající SDH
VeleÀ – Mírovice,
ãlen 7. okrsku
Okresního sdruÏení
hasiãÛ Praha-v˘-
chod, vÏdy v ãer-
venci, v den v˘roãí
smrti svého dlou-
holetého ãlena, or-
ganizuje soutûÏ ne-
jen v ha‰ení vraku
automobilu, ale
i v záchranáfisk˘ch
dovednostech.

Zde více neÏ v jin˘ch závodech platí, Ïe není dÛleÏité vy-
hrát, ale zúãastnit se, pfiesto si nikdo nechce tzv. ufiíznout
ostudu a do závodu dává v‰echno. Pravda, nûkteré disciplí-
ny jsou tro‰ku ztíÏené,, ale ani pfii opravdovém zásahu neb˘-
vají podmínky vÏdy ideální.

Vrak je uha‰en a po slavnostním nástupu se kolona vozÛ
pfiesouvá na hfibitov k uctûní památky svého kolegy.     LLââ
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— HISTORICKÉ DR(O)BEČKY —

Je léto, prázdniny, tak jsme do pléna „hodili“ sportovní otázku;
zamûfiili jsme se na dvû hlavní fanou‰kovské skupiny a chtûli se
dozvûdût, kter˘ tábor (sparÈansk˘ ãi slávistick˘) má v na‰í obci ví-
ce fandÛ. K mé velké slávistické radosti „se‰ívaní“ vyhráli! Nej-
více je v Pfiezleticích slávistÛ (13), pak slávistek (7), následují
sparÈané (7) a poslední jsou sparÈanky (5).

V Aktualitách se celé léto objevovaly zprávy z OÚ o zaháje-
n˘ch stavebních fiízeních, ru‰ení trval˘ch pobytÛ, odstávky vody a

zprávy ze sportovních akcí. V prÛbûhu srpna jsme zvefiejnili in-
formace o prÛbûhu zfiizování obecní ‰kolky v pronajat˘ch prosto-
rách vinofiské b˘valé Z·, na jejíÏ vznik ãekají netrpûlivû rodiãe
v‰ech doposud nepfiijat˘ch dûtí k pfied‰kolnímu vzdûlávání.
25.srpna se koneãnû objevila dlouho oãekávaná zpráva o vyhlá‰e-
ní ZÁPISU do pfiezletické matefiské ‰kolky.

Zfiídili jsme i novou rubriku pro komerãní inzerci, které je otev-
fiena v‰em zájemcÛm o prezentaci své firmy ãi v˘robkÛ. Lâ

� CO JE NOVÉHO NA www.prezletice.cz

Memoriál Vladimíra Nedorosta



Radostn˘ v˘kfiik,
oslavující vstfielen˘ gól,
patfiil skalní fanynce
místního t˘mu RSC Pfie-
zletice Jitce ·illerové,
která tak poslala do
vzduchu zprávu o tom,
Ïe si místní borci vybo-
jovali skvûlé první mís-
to ve své skupinû a do
vyfiazovacích bojÛ po-
stupovali jako jeden
z favoritÛ na ví-
tûzství. Dobr˘
pocit je hfiál
hlavnû z vítûzství 2 : 1
nad t˘mem vûãn˘ch rivalÛ z Vinofie a remíza
s loÀsk˘m vítûzem Kubelkov˘mi povstalci
svûdãila o dobré formû PfiezleÈákÛ. Poslední
místo ve skupinû obsadil pfiedloÀsk˘ vítûz
RFC M.O.R.D., kterému se vstup do turnaje
nevydafiil podle jejich pfiání – desátou úãast
na turnaji chtûli oslavit vítûzstvím. Velká psy-
chická pfiemotivovanost pak bohuÏel srazila
nadûje t˘mu hodnû hluboko, skoro na dno
sklenice, resp. kelímkÛ. 

Odpolední vyfiazovací soutûÏe probíhaly
v pohodû i v duchu fair play, pouze finálov˘
zápas mezi Vinofií a Kubelkov˘mi povstalci
byl krapet vypjat˘ a na adresu soupefiÛ pada-
la i hodnû silná slova. Vût‰ina vyfiazen˘ch t˘-
mÛ ve finálov˘ch bojích vzala svou poráÏku
hrdû s v˘jimkou t˘mu RFC M.O.R.D., kter˘
v utkání s t˘mem M – Bubo jasnû prohrával
a tím, jak se vzdalovala vidina vítûzství
(„Které jsme chtûli darovat pfiímo Emanovi,

protoÏe jsme vlastnû je-
din˘ prav˘ EmanÛv
klub /hraje za nûj Milan
Javornick˘ ml., kter˘
v‰ak letos nemohl na-
stoupit – pozn. red/“ jak
fiekl ãlen t˘mu Petr
Brejla), borci z t˘mu
neudrÏeli své nervy na
uzdû a hádali se hlavnû
mezi sebou.  

Podveãerní finále

proti sobû postavilo obhájce loÀského pr-
venství Kubelkovy povstalce a t˘m Vinofi,
kter˘ v semifinále oplatil pfiezletick˘m po-
ráÏku ze základní skupiny a stejn˘m pomû-
rem 2 : 1 je porazil a zavfiel tak místním ce-

stu do finále. Tato poráÏka pak RSC Pfiezle-
tice srazila do kolen a v boji o bronzové me-
daile ode‰li s prázdnou. 

Finále bylo celkem jasnou exhibicí Po-
vstalcÛ a v˘hrou 4 : 0 získali opût pohár do
svého roãního vlastnictví. Sice si zaslouÏili
za svÛj v˘kon gratulaci, ale Ïe by z toho
mûli nûjakou velkou radost, to fakt nepfied-
vedli. Tfieba si to pak uÏili pfii zdolávání
jedné z cen, ‰tûnûte piva.

Ceny spolu s fieditelem turnaje Tomá‰em
¤íhou pfiedával i EmanÛv bratr Bohou‰ Ja-
vornick˘, kter˘ tak dal leto‰nímu jubilejnímu
roãníku slavnostnûj‰í charakter. Je ‰koda, Ïe
divácká kulisa byla hodnû fiídká, PfiezleÈákÛ
pfii‰lo poskrovnu, jen pár skalních fotbalistÛ
z Emanova t˘mu, a místní diváci jakoby
ztratili o dûní v obci zájem. „Jo dfiív to bylo
jiné, to tady bylo hfii‰tû doslova obloÏené
PfiezleÈáky, a ne jako dnes, kdy jsou tady pfie-
váÏnû pfiíbuzní a kamarádi jednotliv˘ch t˘-
mÛ“ fiekl pfii pohledu na prázdn˘ trávník pan
Antonín Judita.

Den byl po dlouhé dobû sku-
teãnû letní a kdo pfii‰el do na‰e-
ho sportovního areálu, ten zde
mohl strávit pûkn˘ sportovní

den. Mohl b˘t
i spoleãensk˘,
kdyby více
místních vyu-
Ïilo jedné
z nemnoha pfií-
leÏitostí, jak se
setkat se sv˘mi
blízk˘mi i vzdá-
lenûj‰ími souse-
dy, pfiípadnû po-
znat i nové tváfie.
Za na‰i redakci si
dovolím malé,
vlastnû spí‰ velké,
pozvání na pfií‰tí
roãník Memoriá-
lu o pohár Mila-
na Javornické-

ho, kter˘ se pfiehoupl jiÏ do
druhého ãtvrtstoletí své exi-
stence.                     Lâ

Dfiív b˘valo v kaÏdé sebe-
men‰í vesnici alespoÀ malé
travnaté hfii‰tû, na kterém
staãilo tfieba z kamenÛ po-
stavit dvû branky a mohl se
hrát fotbal. Pak pfiibyly tfie-
ba opravdické branky, mezi
kter˘mi si mohl i mal˘ ‰punt
pfiipadat tfieba jako Cassil-
las z Realu Madrid.

JenÏe kde ty ãasy
jsou, kdy se kaÏdé
odpoledne a ce-
lou sobotu i ne-
dûli prohánûli
za míãem
místní kluci
v‰eho moÏné-
ho vûku. Do-
ba se mûní,
nûktefií hrají
za „velké fot-
balové kluby“
a na místní fotbá-
lek jim nezb˘vá ãas,
jiní se pfiesunuli k poãí-
taãÛm ãi Playstation. A hfii‰-
tû zejí prázdnotou.

Nejinak je tomu i na na‰em fotbalo-
vém hfii‰ti u rybníka, které postupnû
zarÛstá travou a b˘vá plné maximálnû
dvakrát do roka – na dni dûtí a pfii
Memoriálu Emana Javornického.
O tom, Ïe uÏ málokter˘ kluk si pfiijde
zakopat na bránu svûdãí i povzdech

staré pfiezletické fotbalistické gardy, Ïe
„letos je krásná tráva i pfied branka-
mi, Ïádná vy‰lapaná hlína jako to b˘-
valo je‰tû nedávno“. ·koda.

Nejiná je situace na dvou tenisov˘ch
a jednom volejbalovém kurtû. Z party
pÛvodních nad‰encÛ, ktefií si brigádnic-
ky tyto kurty vybudovali, jich tato spor-
tovi‰tû uÏ v podstatû nikdo nevyuÏívá –
volejbalov˘ kurt zarostl travou cel˘
a jen dva bíle natfiené kÛly mohou oko-
lojdoucího Èuknout, Ïe tu bylo nûjaké
hfii‰tû. Dva tenisové kurty se pouÏívají
obãas v letní sezónû pfii hraní nohejba-

lu partou nad‰encÛ z nov˘ch domÛ Pod
Zahrady (z viladomÛ Zlat˘ kopec) a na
konci srpna pfii nohejbalovém Sweden
Cupu. Jinak zejí prázdnotou. Podle to-
ho samozfiejmû také vypadají – prav˘
kurt je u stfiedové ãáry zcela vy‰lapán
a místo antuky vylézá na povrch pod-
kladová ‰kvára. 

Tenis i nadále zÛstává oblíben˘m
spoleãensk˘m sportem a v letní sezónû
jsou kurty v ‰irokém okolí ãasto zcela
obsazené, coÏ svûdãí o tom, Ïe kaÏd˘
voln˘ kurt by na‰el své uplatnûní. Zce-
la jistû by to bylo i u nás v Pfiezleticích,

kde by byly kurty dva a moÏ-
ná i ten volejbalov˘ by

se uÏil. JenÏe to by se
o cel˘ areál musel

nûkdo starat
a hlavnû mûl
chuÈ to dûlat!

V souãas-
nosti jsou

v‰echna hfii‰tû ve vlast-
nictví Sokola Pfiezletice,
kter˘ pozemky koupil
od obce zkraje 90. let.
DÛvodem byla obava,
aby na místû sportovní-
ho areálu nevznikla
místa pro v˘stavbu
obytn˘ch domÛ. Zda
byly obavy oprávnûné
ãi plané, to nemohu po-
soudit, pozadí celé
transakce neznám. Co

v‰ak znám, to je souãasn˘ stav celého
sportovi‰tû, které zachází tak nûjak na
úbytû. Co je dÛvodem? Zcela jistû na
prvním místû peníze, ale ty mohou za-
platit pouze NùJAK¯ NÁPAD kam dál
sportovi‰tû smûfiovat. Rozhlédnete-li se
kolem sebe v okolních obcích i mûst-
sk˘ch ãástech Prahy, je vidût, Ïe mnohá
hfii‰tû pro‰la zásadní rekonstrukcí
a v posledních letech vzniklo mnoho no-
v˘ch víceúãelov˘ch hfii‰È. Pozemky vût-
‰inou patfiím obcím ãi aktivním spor-
tovním sdruÏením, které se snaÏí získat
peníze na potfiebnou pfiestavbu a údrÏ-

bu z penûz dotaãních titulÛ, zejména
pak z fondÛ EU.

PoÏádat o dotace není ani jednodu-
chá ani levná záleÏitost, pfiesto na‰e
obec má se získáváním dotací jiÏ nûja-
ké zku‰enosti a ráda by je vyuÏila
i v pfiípadû sportovního areálu. Pro-
blém je, Ïe by musela b˘t opût vlastní-
kem tûchto pozemkÛ. A to bohuÏel ne-
ní. Dokud nebude vstfiícnost a ochota
ze strany V˘konné rady Sokola Pfiezle-
tice o problematice sportovi‰tû uÏ sku-
teãnû jednat a spoleãnû hledat cestu pro
vytvofiení skuteãné sportovnû relaxaã-
ního areálu 21. století, budeme se pofiád
toãit v zaãarovaném kruhu.

Trochu, vlastnû spí‰ hodnû, to vypa-
dá, jakoby Sokol Pfiezletice nemûl
o nûjak˘ sport vÛbec zájem (i stolní te-
nisté, aã jsou jediní nositelé názvu TJ
Sokol Pfiezletice, hrají pod kfiídly vi-
nofiského Sokola) a jejich vlastní sta-
novy jim moc nefiíkají – cituji:

II. Poslání a cíle 
4. Základním posláním tûlov˘chovné

jednoty v Pfiezleticích je:
a) organizovat sportovní ãinnost

v rámci zapojení do sportovních, tûl.
a turist. aktivit, vytváfiet pro ni materi-
ální a tréninkové podmínky

b) vytváfiet ‰iroké moÏnosti uÏívání
sv˘ch sportovi‰È pro zájemce z fiad ve-
fiejnosti, zejm. pak mládeÏe

c) …
d) budovat, provozovat a udrÏovat tû-

lov˘chovné a jiné zafiízení, které vlastní
nebo uÏívá

e) …
f) hájit zájmy sdruÏen˘ch oddílÛ …

a za tím úãelem spolupracovat s orgány
obce, ostatními organizacemi, sport.
svazy i jednotlivci

g) …
BohuÏel tak i nadále zÛstávají ãasté

otázky „Proã je to sportovi‰tû ve ‰patném
stavu? Proã je nedostupné ‰iroké vefiej-
nosti?“ stále bez uspokojivé odpovûdi. 

A já se ptám vás, sportuchtiví obãané
Pfiezletice, co vy na to? Lâ
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Góóól!!!
Kdyby byl podzim, za-

ruãenû by po tomto v˘kfii-
ku popadalo listí z okolních
stromÛ. Je v‰ak ãervenec so-
bota 16. ãervence, listy jsou ze-
lené a pevnû drÏící na stromech
a na na‰em fotbalovém hfii‰ti
u rybníka probíhá jiÏ 25. roãník
turnaje v malé kopané o pohár
Milana Javornického. Turnaj,
kter˘ je jiÏ ãtvrt století po-

fiádán na poãest místního
rodáka Milana, mezi

kamarády fieãené-
ho Eman. 

Memoriál Emana Javornického

Cenu předával
Bohouš Javornický

Kubelkovi povstalci jako vítěz

MILAN JAVORNICK¯ (EMAN)

Co dál
s chátrajícím
sportovním
areálem?



Z pÛvodnû pfiihlá-
‰en˘ch 16 t˘mÛ na-
konec nastoupilo sice
jen 13, coÏ pfii dvou
kurtech bylo stejnû
víc neÏ dost a boje ve
dvou skupinách se
protáhly do pozdního
odpoledne. Domácí
borci t˘mu Sweden
tentokrát neudûlali podobnou chybu jako pfii
ãervencovém Memoriálu Emana Javornické-
ho a své první zápasy suverénnû prohráli
(prohra 1 : 10 je omlouvá jen proto, Ïe pro-
ti nim nastoupilo „dravé a rychlé mládí“,
v jejichÏ fiadách úfiadoval i mistr Evropy
14-tilet˘ch nadûjí z Jen‰tejna) a protoÏe
první vyhrání jim tentokrát z kapsy nevy-
hnalo, postoupili aÏ do boje o bronzovou
medaili, kde se shodou okolností stfietli
opût s tím „rychl˘m mládím“. Tentokrát
mládí nepodrÏela psychika a pohár za bron-
zové umístûní zÛstal pûknû doma.

Podobnû psychicky nezvládli koncovku
tfietího finálového setu mladíci z FC Otlou-
kánek, ktefií ke smÛle v‰ech místních fandÛ
z fiad jiÏ vypadl˘ch t˘mÛ podlehli kbelsk˘m
Svûtlu‰kám 1 : 2. Putovní pohár tak bohuÏel
úplnû opustí Pfiezletice na cel˘ rok. V‰ak si
to také vítûzové „vypili“ – osprchování
‰ampaÀsk˘m si uÏili pln˘mi dou‰ky.

Za v‰echny místní patrioty dou-
fám, Ïe se pfií‰tí rok zúãastní i t˘-
my na‰ich mlad˘ch nadûjí, které se
musely letos vûnovat sv˘m klubo-
v˘m fotbalov˘m povinnostem,
a vrátí pohár tam, kam patfií tj. do
Pfiezletic. Lâ
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Po‰tovní holub
uprostfied okurek,

to není nûjaká lecjaká vûc...
Dovolila jsem si parafrázovat známou báseÀ Jifiího

Wolkera Po‰tovní schránka, snad klasik promine.
Ale jako úvod  pro pfiíbûh se ‰Èastn˘m koncem…

Okurková sezóna, zrající okurky, vy jste ale okurky či
saláti, a jaká byla vaše úroda – tím jsem obtěžovala ně-
které  Přezleťáky. Další téma čísla Zvířátka jsem zmínila
jen tak okrajově u Oliny Hanzlíkové a ona dokázala obo-
je krásně propojit. Při podvečerním sběru okurek na zá-
honku si všimla, jak se mezi rostlinkami něco hýbe. Me-
zi šlahouny okurek se motal holub, který na první pohled
nebyl ve své kůži, resp peří. Létat nemohl, jen tak povy-
skakoval a bylo vidět, že i to mu dělá velké problémy. Byl
opatrně chycen a útočiště mu bylo poskytnuto ve staré
kleci. Dostal vodu, nějaké zobání a vypadal, že si rád od-
frkne. Na nožce se mu blýskal stříbrný kroužek s identi-
fikačními znaky. Po telefonickém pátrání v evidenci ho-
lubářů a jejich poštovních holubů se paní Hanzlíkové po-
dařilo nalézt majitele, který jí posléze potvrdil vlastnictví
zmíněného holuba. Holoubek byl na cestě domů do By-
šic pravděpodobně stižen nějakou chorobou a potřebo-
val si odpočinout; však také třetí den vypadal líp a líp. Po
dohodě s majitelem byl v úterý 23.8. ráno vypuštěn z kle-
ce – zamával křídly, zakroužil nad zahradou a vydal se
neomylně směrem domů, do Byšic. Šťastnou cestu. Lâ

➔➔➔ Pfiezletická
okurková sezóna

Období letních prázdnin b˘vá v tisku ãasto oznaãováno jako
„okurková sezóna“ a protoÏe i ná‰ zpravodaj je periodick˘ tisk,
pojìme se podívat na pfiezletickou sezónu okurek pfiímo doslova.

Leto‰ní léto se stfiídáním de‰tû a parn˘ch sluneãních se hodnû po-
dobá skleníkovému prostfiedí. Tak se nemÛÏeme divit, Ïe v‰echno
i na zahrádkách roste doslova jako z vody a více neÏ 80% vlhkost
vzduchu ãasto pfii pfiíchodu ven pfiipomíná náv‰tûvu skleníku v bota-
nické zahradû, ov‰em bez Viktorie královské.

Pojìme se podívat na ty záhonky, kde se plazí ‰lahouny okurek
nakládaãek, polních i salátovek. O tom, Ïe leto‰ní úroda je více neÏ
v˘borná, svûdãí i hodnocení mnoÏství zavafiení ãi pfiímo snûden˘ch
okurek v podání nûkter˘ch pfiezletick˘ch pûstitelÛ:

ZK: Okurek jsem letos mûli skuteãnû velké mnoÏství, a to od na-
kládaãek pfies salátovky. Sklízeli jsem skoro dennû a doufám, Ïe nám
zavafiené zásoby vydrÏí aÏ do pfií‰tí úrody. 

MH: Okurky na záhonû byly skoro jako ty ze skleníku. V˘born˘
rok. Teì je‰tû aby i úroda vína byla podobnû skvûlá.

Lâ: Salátovek najednou narostlo, Ïe jsme s nimi mohli málem na
trh    . Teì je‰tû máme nûjaké nakládaãky, které necháváme pfierÛst
a jíme je v salátech. Je zajímavé, Ïe ve stínu pod jablonûmi okurky
stále kvetou a mají nové okurãiãky. Chili papriky mi ale seÏrali mra-
venci. 

RS: NemÛÏu fiíct, Ïe by leto‰ní rok byl na okurky nûjak zvlá‰È v˘-
born˘. Máme nûco zavafieno, pfierostlé nakládaãky jsme snûdli jako
salát. Jen rajãata moc neãervenají.

A co va‰e okurková sezóna? Je-li je‰tû alespoÀ trochu v plném
proudu, tak dobrou chuÈ.

P.S. Téma ãísla je i sportovní, proto mi udûlalo velkou radost,
kdyÏ jsem z fieãi fieditele nohejbalového turnaje SWEDEN CUP 2011
sly‰ela, Ïe nazval jedno druÏstvo jako „Okurky“. DÛvodem neby-
lo, Ïe hráli jako „saláti“, ani se tak nejmenovali, ale jejich trika háji-
la barvy okurek. Lâ
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I kdyÏ její ochránci bijí na poplach a uvá-
dûjí nepfieberné mnoÏství druhÛ, kter˘m hrozí
akutní vyhynutí, u nás v Pfiezleticích se nao-
pak objevují i jedinci ze zvífiecí fií‰e zcela pro
na‰i oblast noví – viz ãlánek Ornitologická ra-
rita. Asi to pfieci jenom bude i na vÛli pfiíro-
dy, kdy jeden druh dûlá místo jinému, a to v‰e
v závislosti na souãasném podnebí.

Nechme pfiírodû její práci a podívejme se,
s ãím se mÛÏeme na procházkách v Pfiezleti-
cích a okolí potkat:

Pûknû vypasení baÏanti se promenují nejen
po ulicích v Okálovû, ale ãasto si drze pfieletí
pfies plot, aby se nazobali na zahradách v‰e-
moÏn˘ch bobulí a jin˘ch dobrot. Jen by po rá-
nu u toho nemuseli tak pofivávat. A tûch ko-
sech, ãern˘ch ptácích, ani nemluvû.

BaÏantí v˘kfiiky nejsou nic proti houkání
Kalouse u‰atého, kter˘ si udûlal hnízdo v to-
polu u b˘valého volejbalového hfii‰tû u ryb-
níka a sv˘m hlasit˘m noãním hú, hú na se-
be pokfiikovali rodiãe s mláìaty. Teì je
chvíli klid, ale pouze pfied boufií; v záfií se
oãekává druh˘ leto‰ní vrh a rodiãe se rádi
vracejí do svého starého hnízda. 

Nad hladinou rybníka se pfies den vzná‰í
ledÀáãek a letos prvnû i nov˘ ptaãí pfiírÛs-
tek, kter˘ sv˘m chováním sice ledÀáãka pfii-
pomíná, ale má zcela jiné zbarvení i stavbu
tûla. Kdopak to asi bude?

Potkany radûji vynecháme, i kdyÏ i oni
se zde pod rou‰kou tmy plíÏí kolem odpad-
kÛ, které se bohuÏel válí v na‰em okolí i na-
dále, pfiesto zÛstaÀme v my‰í fií‰i – plaché
vodní my‰i Ïijí jak v ProstfiedÀáku a jeho
pfiítocích, tak i ve Ctûnickém háji. Tady
Ondatra piÏmová tak tro‰ku domestikovala
a mezi hejnem kachniãek v‰ech moÏn˘ch
druhÛ se bez báznû pfiibliÏuje ke bfiehÛm
a pr˘ se nechává i krmit z ruky.

Potkat se mÛÏete s panáãkujícími zajíci,
pfiebíhajícími srnami, skotaãícími veverka-
mi, sem tam nûjak˘ slep˘‰ hledá cestu do
trávy, kolem vody brouzdá volavka ‰edá,
atd atd. Není to krása potkávat se doslova
na kaÏdém rohu s mal˘mi i vût‰ími zvífiaty,
za kter˘mi mûst‰tí lidé musí jezdit do zoo-
logick˘ch zahrad. Tak si toho vaÏme
a sv˘m chováním zpfiíjemÀujme Ïivot jim
a tím i sobû. Hezk˘ den. Lâ

ZOO koutek v‰ude kam se podívá‰ZOO koutek v‰ude kam se podívá‰
Aã v blízkosti Prahy, v podstatû
na jejím pfiedmûstí, zÛstávají pfie-
sto Pfiezletice stále obklopeny po-
li, remízky, loukami, potoky, dvû-
ma rybníky, vzrostl˘mi stromy po-
toãní nivy ãi pfiímo rozsáhl˘m le-
sním porostem Ctûnického háje;
prostû pfiíroda v‰ude okolo. Ornitologická rarita

v Pfiezleticích!!!
Dudek chocholat˘ (lat. Upupa epops), patfií k ohroÏen˘m

druhÛm a je velice vzácné ho zahlédnout. Proto je milé, Ïe
se u nás prochází po zahradách a sv˘m dlouh˘m zobákem
hledá nûco k snûdku. Urãitû ho nemÛÏeme pfiehlédnout, ve-
likostí mezi kosem a hrdliãkou, je pestfie oranÏovû hnûdû
a ãernobíle zbarven˘ a pfii rozãilení vztyãenou temenní cho-
cholku/ãíro/. Létá tfiepotav˘m mot˘lím letem a oz˘vá se
hlasit˘m „cherrr“. Hnízdí v dutinách stromu v otevfiené
krajinû s loukami a pastvinami, kde se Ïiví hmyzem. Je taÏ-
n˘ a mÛÏeme ho zahlédnout od dubna do záfií.

Prosíme o jakoukoli zprávu o jeho v˘skytu. RP

SWEDEN CUP 20116. roãník nohejbalového turnaje
Do druhé pûtiletky se pfiehoupl druh˘ letní

turnaj ve sportovním pfiezletickém areálu.
Modré nebe a Ïluté slunce – dvû barvy skvûle
reprezentující turnaj pofiádan˘ místními „·vé-
dy“. Skvûl˘ sluneãní den a bájeãnou sportov-
ní atmosféru mi opût kalila malá náv‰tûv-
nost místních PfiezleÈákÛ, která byla takfika
nulová. Jejich ‰koda, protoÏe pfii‰li o nûkolik
leto‰ních novinek v podobû zahraniãního
úãastníka a jed-
noho mistra,
a to dokonce
Evropy.

Vlevo mistr Evropy

1 místo:
SVùTLU·KY

3 místo: SWEDEN

2 místo: FC OTLOUKÁNEK



CVIâENÍ
PRO ÎENY

19.30–20.30 h
v sále obecního úfiadu

 kaÏdé pondûlí 

Hned zkraje musím fiíct, Ïe se skuteãnû tfiídí víc a víc
a já doufám, Ïe si lidé koneãnû uvûdomili, Ïe si sami
u‰etfií spoustu místa ve sv˘ch popelnicích. BohuÏel si
to uvûdomili i nûktefií místní podnikatelé a barevné
kontejnery vyuÏívají i pro svou potfiebu. Opût PO-
ZOR – i zde je to zákonem o odpadech zakázáno a bu-
de obcí v dohledné dobû fie‰eno.

Chtûla jsem zaãít v podstatû chválou, protoÏe se díky va‰emu
tfiídûní podstatnû sníÏily náklady na likvidaci odpadu v Pfiezle-
ticích a ãtvrtletní odmûna od EKO-KOMu ( cca 50 000 Kã) za
mnoÏství vytfiídûného recyklovatelného odpadu se hodnû pfiiblí-

Ïila nákladÛm (cca 62 000 Kã) za jeho svoz. Tfieba to
bude v tomto ãtvrtletí i lep‰í, protoÏe fakturu jsme
vystavovali firmû EKO-KOM ve v˘‰i 66 000 Kã. 

Abychom nezpychli – máme stále velké rezervy
v kapacitû na‰ich kontejnerÛ. BohuÏel si stále nûk-

tefií myslí, Ïe nûkdo tfietí za nû se‰lape krabice od ná-
bytku ãi v˘poãetní techniky, to samé se t˘ká plastov˘ch

lahví. PùKNù PROSÍM, zmen‰ujte odpady na co nejmen‰í
velikost, staãí krabici na místû roz‰lapat, tfieba si na ní i dup-
nout; upfiímnû – je to docela zábava a mÛÏete si na krabici
vybít tfieba i vztek    . Lâ
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VAŠE DOTAZY, PŘIPOMÍNKY ČI POCHVALY PŘEDÁVEJTE,
PROSÍM AŤ UŽ V PÍSEMNÉ ČI ELEKTRONICKÉ PODOBĚ DO SCHRÁNKY OÚ!

Je to
ale pravda

i u nás?

„My tfiídíme nejlépe“ – hrdû znûjící název celostátní soutûÏe

Velká letní soutûÏ stále pokraãuje!
Loni jsme vyhlásili konec soutûÏe ke dni 31. 8. 2011,

a to byla chyba jako hrom. V záfii totiÏ nûkteré za-
hrádky jakoÏ i truhlíky na balkonech ãi oknech chytly
druh˘ dech a rozkvetly do neuvûfiitelné krásy. Aby-
chom letos neudûlali podobnou chybu a z pomysln˘ch
finálov˘ch bojÛ vyfiadili moÏné vítûze, posuneme na‰i
soutûÏ aÏ do záfií a s vítûzi se letos seznámíme teprve
v dal‰ím ãísle Obecního zpravodaje. A vûfite, Ïe se má-
te na co tû‰it! Zde malá ochutnávka, a to doslova:

TakÏe milí sousedé,
zalévejte, za‰tipujte, pfii-
hnojujte, prostû opeão-
vávejte svoje kytiãky,
cena pro vítûze tfieba ãe-
ká právû na vás. A mÛ-
Ïete na to pouÏít tfieba
jednu z konví a konvi-
ãek, které jako kaÏd˘ rok
jsou s peãlivostí, paní
majitelce vlastní, srovná-
ny dnes a dennû pfied ob-
chodem. Lâ


