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SLOVO STAROSTKY
VáÏení a milí
spoluobãané.
Dovolte mi vás pozdravit v posledním pﬁedprázdninovém ãísle
zpravodaje.
Jak se jiÏ stalo pravidlem, chci vás
také tentokrát ve svém úvodním slovû informovat pﬁedev‰ím o tom, na
ãem pracujeme a co chystáme.
V‰e pro v˘stavbu mateﬁské ‰kolky
je jiÏ pﬁipraveno, coÏ je myslím v˘borná zpráva. Nyní probíhá v˘bûrové
ﬁízení na zhotovitele a jiÏ podruhé
jsme poÏádali o dotaci ze stﬁedoãeského ROPu (jde o instituci, pﬁes kterou se rozdûlují tzv. „evropské dotace“). Pokud sledujete dûní okolo
„kauzy“ b˘valého pana hejtmana,
pravdûpodobnû jste postﬁehli, Ïe bylo
zastaveno ve‰keré ãerpání finanãních prostﬁedkÛ do doby, neÏ bude
pro‰etﬁeno hospodaﬁení ROPu. Proto jsme rozhodnuti v pﬁípadû, Ïe dotaci neobdrÏíme (sama tomu moc
velkou nadûji nedávám), vybudovat
úspornûj‰í variantu ‰kolky z vlastních zdrojÛ tak, aby mohla na území
na‰í obce zaãít fungovat od podzimu

2013. Snad se nám to
povede. V tomto pﬁípadû v‰ak pÛjde o velikou zátûÏ pro ná‰
rozpoãet, a proto se
pak na‰e ostatní plány pozdrÏí.
Urãitû letos vybudujeme otoãku autobusu na rohu ulice
VeleÀské a Na Váze.
Paralelnû stále probíhá v˘bûrové ﬁízení
na nového dopravce,
které by dle posledních informací mûlo
b˘t ukonãeno bûhem
podzimu a od zaãátku prosince 2012 (s pravidelnou
zmûnou jízdních ﬁádÛ) by mûl nov˘
dopravce zaãít linku 302 provozovat. Tak se snad mÛÏeme tû‰it na
vánoãní dáreãek.
Stále také jednáme s firmou âEZ
o rekonstrukci elektrického vedení
v horní ãásti obce, na kterou by navázala i rekonstrukce veﬁejného
osvûtlení. Poslední informace ﬁíkají,
Ïe âEZ tuto investici plánuje na rok
2015, a to v ulicích Jasmínová, Ja-

vorová,
Jiﬁinková,
Habrová a ãást VeleÀské (k ulici Habrová).
Zmûny na Krajském
úﬁadû Stﬁedoãeského
kraje nám dávají novou (i kdyÏ malou) nadûji na moÏnost zrekonstruovat
krajské
silnice, které procházejí na‰í obci (VeleÀská, Vinoﬁská, Dolní
náves, Cukrovarská).
Chystáme se proto
opûtovnû zv˘‰it ná‰
„tlak“ na zástupce
krajského úﬁadu.
Samozﬁejmû pracujeme
i na mnoha dal‰ích úkolech, nicménû tyto povaÏuji
v souãasné dobû za ty nejdÛleÏitûj‰í.
V‰em vám pﬁeji hezké léto, pﬁíjemnou dovolenou,
dûtem krásné prázdniny a tû‰ím se na podzim v dal‰ím
ãísle na‰eho zpravodaje.
Va‰e starostka
Veronika Vrecionová

OBECNÍ POLICIE KOLEâ ZASAHUJE
Neb˘val on duben mûsícem bezpeãnosti? Podle statistiky
ãinnosti to tak skoro vypadá, protoÏe pﬁestupkÛ oproti bﬁeznu rapidnû ubylo, aãkoli OP zde moÏná i více hodin. Bylo by
fajn, kdyby i mûsíc „lásky“ kvûten zaznamenal úbytek dopravních i jin˘ch pﬁestupkÛ.
Pﬁi své ãinnosti na na‰em území by policisté mûli vûnovat
i nadále pozornost okrajov˘m ãástem obce a zejména tûm,
kde se staví velké obytné komplexy. Dále jsme poÏádali
o kontrolu Zákazu vjezdu, respektive prÛjezdu v ulici Spojovací, protoÏe ﬁidiãi ãi náv‰tûvníci firem v Ka‰tanové ulici
tento zákaz dost ãasto nerespektují. Ty znaãky tady nejsou
pro ozdobu a pro srandu králíkÛm! Jsou tam proto, aby
chránily pﬁedev‰ím majetek, ale i klid tamních obyvatel.

STATISTIKA ČINNOSTI OBECNÍ POLICIE KOLEČ
Přestupek
únor
březen duben

Nedovolené stání vozidla
na pozem. komunikaci

2

4

2

Nedovolené vjezdy do míst,
kam je to zakázáno

12

10

5

Překročení povolené rychlosti

9

14

9

Přestupky proti veřejnému pořádku

2

5

1

Kontrola osob

6

5
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■ Co je nového na www.prezletice.cz
Rubrika Aktuality se plní skoro dennû,
kde si mezi úﬁedními zprávami a oznámeními mÛÏete pﬁeãíst a prohlédnout i
to, co se událo na na‰em poli kulturním i
spoleãenském, rodiãe mal˘ch dûtí jistû
ocení pravidelné zprávy vãetnû fotografií
z probûhl˘ch akcí v na‰í ‰kolce.
Jarní anketní otázka se t˘kala pÛvodnû uvaÏované moÏnosti ze strany ROPIDu zavést je‰tû jednu pozdnû noãní ãi

brzo ranní linku 302, která by vyjíÏdûla okolo 3.hodiny z Palmovky. Aãkoliv
by 42 lidí její zavedení pﬁivítalo (11 by
jí naopak nepﬁivítalo a 1 moÏná), z hlediska návaznosti na jiné spoje i finanãní nároãnosti pro obec se zatím její zavedení odkládá.
Po vydání jarního ãísla Obecního zpravodaje se bude opût mûnit i téma anketní
otázky. Tro‰ku nám pﬁijde, Ïe se do od-
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povûdí zapojuje velmi málo lidí, coÏ bude
asi zpÛsobeno tím, Ïe námi zvolená otázka není pro více lidí zajímavá. Proto se
obracíme opût na vás v‰echny, abyste
nám navrhli témata ankety, která by byla zajímavá pro co nej‰ir‰í okruh náv‰tûvníkÛ webov˘ch stránek. Své návrhy
pi‰te na adresu redakce zpravodaj@prezletice.cz nebo na adresu obecního úﬁadu
obec.prezletice@prezletice.cz.
Lâ

— INFORMACE Z OBCE —
V dubnu do‰lo k dopﬁedu dlouho avizované zmûnû pﬁednosti v jízdû a tím ke
zmûnû hlavní silnice na kﬁiÏovatce VeleÀská a âakovická. Zmûnu znaãení provádûla SUSka a pﬁistoupila zkraje k tomu
podobnû jako „opravuje“ hlavní prÛtahové silnice v obci. Prostû poloviãatû. Postup pracovníkÛ údrÏby se dost li‰il od
pﬁedepsaného postupu a tak jen díky velkému ‰tûstí nedo‰lo k velkému ne‰tûstí –
akci totiÏ zahájili instalováním znaãky
STOP a ‰li na obûd. Velkou znaãku pﬁed
zaãátkem obce smûrem od Velenû upozorÀující na STOPku a zmûnu v pﬁednosti v jízdû instalovali aÏ pozdûji. Uf, tentokrát to dobﬁe dopadlo.
Vodorovnou znaãku STOP téÏ domalovali pﬁes urgence ze strany obce aÏ po
t˘dnu, aãkoliv to mûli stanoveno odborem dopravy. V˘straÏné pﬁenosné znaãky s vykﬁiãníkem byly také krátkodobû
umístûny na âakovickou i VeleÀskou,
aby trkly do oãí ty, co jezdí tzv. po pamûti a donutily nûkteré ﬁidiãi zbystﬁit, co
se tady mÛÏe dít.
Snad se uÏ se zmûnou v‰ichni seznámili a od Velenû se nebudou auta ﬁítit osmdesátkou, ale vãas pﬁed obcí zpomalí a na
STOPku dojedou pûknû langsam a pﬁed
i za kﬁiÏovatkou pojedou je‰tû pomaleji
neÏ pravidla silniãního provozu dovolují.
A jen tak pro zajímavost na závûr –
cestáﬁ SUSky uÏ pochopil i druh˘ zámûr
pro zmûnu pﬁednosti; díky tomu, Ïe je nyní âakovická hlavní, vyÏaduje to od správcÛ silnice vût‰í péãi a snad koneãnû spraví
zlámané krajnice a v rámci opravy silnici
malinko roz‰íﬁí.
Co není pﬁibité, pﬁivaﬁené nebo pﬁivázané a je ze Ïeleza, to mÛÏe jako mávnutím proutku zmizet, o ãem se na jaﬁe
pﬁesvûdãili mnozí PﬁezleÈáci. Je skvûlé, Ïe
zaãala na kraji Vinoﬁe od nás smûrem
k cukrovaru fungovat v˘kupna kovÛ a jin˘ch surovin a nabídla tak lidem moÏnost
prodat své staré haraburdí. Tuto moÏnost
nabídla ale i jisté skupince mladíkÛ, kter˘m sluníãko ukázalo a mûsíãek dal. Soused nesoused, kamarád nekamarád, peníze
jsou potﬁeba, zvlá‰tû jsou-li celkem bezplatnû. A kdo je pachatel? My si myslíme,
Ïe to víme, oni vûdí, Ïe si to myslíme, ale
bohuÏel nikdo nebyl pﬁichycen pﬁi ãinu.
Bûhem dubna i kvûtna byly opravovány praskliny v novû zrekonstruovan˘ch
ulicích Zahradní, Na Váze a Topolové. Také se opravovaly nûkteré jiÏ opravené propady „hrneãkÛ“ od kanalizace a vodovodu
v ulici Ctûnické. „Jiné ulice jsou pﬁece
v daleko hor‰ím stavu a neopravují se“,
byla sly‰et oprávnûná reakce nûkter˘ch
PﬁezleÈákÛ. TakÏe pro vysvûtlení – tyto
ulice jsou je‰tû v záruãní dobû, která napﬁ.
v dolní ãásti Zahradní ulice vypr‰í letos
v ãervnu, takÏe je potﬁeba stavební firmu
nutit závady opravit vãas dokud na nû máme páky. Necháme-li to b˘t a nebudeme-li
si hlídat peãlivû termíny konce záruky ve

smlouvách o dílo, spláãeme nad vejdûlkem
podobnû jako v pﬁípadû v‰ech ulic po dokonãení stavby vodovodu a kanalizace.
Zde byla záruka pouze rok od kolaudace
stavby, jak obci sdûlil zástupce firmy, která tehdy dûlala stavební dozor. Smlouva je
holt smlouva a záruka je nûkolik let pryã
a nám nezbyde neÏ z vlastních penûz opravovat alespoÀ ty nejvût‰í propady po pﬁípojkách jako budou provedeny v blízké
dobû ty pﬁed mÛstkem pﬁes ProstﬁedÀák
a pﬁed nástûnkou na Dolní návsi.
Letos soutûÏ „My tﬁídíme nejlépe“
rozhodnû nevyhrajeme, moc nám to
v prvním ãtvrtletí ne‰lo, protoÏe pravidelná odmûna firmy EKO-KOM za
mnoÏství vytﬁídûného odpadu byla dobﬁe
o tﬁetinu niÏ‰í neÏ loni. Do‰lo samozﬁejmû ke zmûnû koeficientu v˘poãtu odmûny, ale zmûna není tak zásadní, aby nás
pﬁipravila o skoro dvacet tisíc. Barevné
kontejnery jsou pﬁed kaÏd˘m svozem
vût‰inou pﬁeplnûné, ale asi opût hlavnû
„vzduchem“ a nikoliv plasty, papírem ãi
sklem. ·koda, ‰idíme tak sami sebe.
Podle platné Obecnû závazné vyhlá‰ky
o odpadech bychom mûli jako obãané Pﬁezletic ná‰ biologick˘ odpad ze zahrady
v co nejvy‰‰í míﬁe zkompostovat; v pﬁípadû, Ïe ná‰ pozemek je spí‰e okrasn˘, nastává s místem na kompost dost problém.
I proto obec pﬁed pár lety nabídla obãanÛm
BEZPLATNOU sluÏbu pravideln˘ch 14
denních sobotních odvozÛ kompostovatelného odpadu, kter˘ pro nás zaji‰Èovala odborná zahradnická firma. BohuÏel bûhem
loÀského záﬁí s námi firma ukonãila spolupráci a nám nastalo pÛlroãní martyrium se
shánûním jiné svozové firmy, protoÏe bychom v Ïádném pﬁípadû nechtûli tuto sluÏbu obãanÛm ukonãit.
V‰echny oslovené firmy nám pﬁedloÏily
celkem podobnou cenovou nabídku, která
pﬁevy‰ovala na‰e pÛvodní náklady i trojnásobnû. Jen pro ilustraci – pÛvodnû jsme za
svoz kompostovatelného odpadu (15 sobot) platili 45.000,-Kã. Vût‰ina nabídek
svozov˘ch firem se pohybovala ve v˘‰i
120.000,- , coÏ je, jak jistû sami uznáte,
ãástka stra‰ná.
Nakonec se nám podaﬁilo sehnat firmu,
která nám úãtuje likvidaci kompostovatelného odpadu pﬁesnû na mnoÏství naplnûn˘ch kontejnerÛ za cenu vy‰‰í „jen“ o tﬁetinu, tedy v pﬁípadû dodrÏování základních
pravidel tﬁídûní - je potﬁeba do kontejneru
„nacpat“ co nejvíce odpadu a nevozit tzv.
jen vzduch. Proto jsme obsluze kontejnerÛ
dali pokyn, aby skuteãnû nebrala od obãanÛ vûtve vût‰ích prÛmûrÛ neÏ 1 cm a hlavnû rozstﬁíhané na co nejmen‰í kousky (pﬁíklad koruna kﬁoví se musí rozstﬁíhat na
jednotlivé proutky).
Vûﬁte nám, Ïe to není „buzerace“ ze
strany obce, ale je skuteãnû potﬁeba sníÏit
co nejvíce náklady na tuto nadstandartní likvidaci odpadu z va‰ich zahrad, protoÏe
jsme jen jedna z mála obcí, které tuto
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SLUÎBU ZDARMA obãanÛm nabízí.
A kaÏd˘ch 14 dnÛ. Ve‰kerá likvidace odpadu za loÀsk˘ rok stála na‰i obec lehce
pﬁes 1 milion korun, z toho jen polovina se
vrátila za známky na popelnici. Zbytek
jsou skuteãné náklady na odpad, které se
snaÏíme sniÏovat, jak jen mÛÏeme – odmûny od EKO KOMu za v˘tûÏnost tﬁídûného odpadu, likvidace co nejmen‰ího
mnoÏství odpadu ze zahrad; a to jsou bohuÏel jediné moÏné úspory, do kter˘ch se
ale musí zapojit kaÏd˘ z nás. Pak budeme
moci vybudovat tﬁeba více dûtsk˘ch hﬁi‰È,
více pﬁispívat aktivním spolkÛm a zájmov˘m sdruÏením v obci nebo poﬁádat víc
kulturních akcí.
B˘valá bezejmenná vodoteã, tekoucí celou lokalitou „Pod zahrady“, byla ministerstvem zemûdûlství uznána jako vodní
tok. Na zasedání ZO dne 25.5.2012 navrhla starostka obce pojmenovat tento potok názvem „Pﬁezletick˘ potok“. Z ﬁad pﬁítomn˘ch obãanÛ vze‰el dal‰í návrh na
jméno, a to „·védsk˘ potok“, coÏ vedlo
zastupitelstvo k rozhodnutí upoﬁádat anketu ohlednû názvu tohoto potoka.
Vyz˘váme proto v‰echny, kteﬁí mají
chuÈ se do ankety o název potoka zapojit,
aby své návrhy posílali na adresu
obec.prezletice@prezletice.cz nebo písemnû dávali pﬁímo na obecní úﬁad ãi do
schránky pﬁed úﬁadem. Za spolupráci pﬁi
v˘bûru jména dûkujeme.
Mnozí z vás si jistû v‰imli, aÈ bûhem jízdy autem nebo na kole ãi dokonce pû‰ky,
Ïe pravotoãivá zatáãka u Ctûnického háje (smûrem z Pﬁezletic) zaãíná b˘t dost
nebezpeãná. Pﬁedávací místo na vodovodním ﬁadu bylo opravováno a upravováno
odbornou firmou (nikoliv z popudu na‰í
obce, ale pravdûpodobnû kvÛli nové v˘stavbû ve Vinoﬁi) a pracovníci této firmy
se rozhodli vylep‰it i pﬁíkop podél silnice,
kter˘ prohloubili a roz‰íﬁili aÏ k vozovce.
Vzhledem k velké intenzitû automobilové
dopravy v obou smûrech se krajnice zlomila natolik, Ïe je jen otázkou ãasu, kdy se
krajnice pod nûjak˘m automobilem ãi autobusem propadne. I na popud nûkter˘ch
na‰ich obãanÛ byl proto kontaktován vedoucí divize TSK Praha, kter˘ se stará
o hlavní komunikace ve Vinoﬁi, a byla po
nûm poÏadováno zabezpeãení této zatáãky.
Ná‰ nárok na opravu byl shledán jako
oprávnûn˘ a jako obvykle se ãeká „jen“ na
peníze; bûhem ãervna by mûl b˘t pﬁíkop
a krajnice opravena.
Z hlediska hrajících si dûtí, ale i poÏadavkÛ kontroly dûtsk˘ch hﬁi‰È, Ïádáme
v‰echny náv‰tûvníky dûtského hﬁi‰tû u rybníka, aby si prostudovali Náv‰tûvní ﬁád
a dodrÏovali jej. Ostatní náv‰tûvníky parku i hﬁi‰tû prosíme o totéÏ a zejména je Ïádáme o dodrÏování zákazu vstupu se psy
zvlá‰tû mezi jednotlivé herní prvky. Berte,
prosím, na zﬁetel to, Ïe tráva a písek na
hﬁi‰ti jsou urãeny na hraní dûtem a nikoliv
na psí toaletu. Dûkujeme.
Lâ

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPI TELSTVA OBCE
DNE 13. 3. 2012
● ZO souhlasilo s doplnûním bodu zápisu
ze dne 9.2.2012 o usnesení: ZO schválilo
zkolaudovat budovu jako technickou budovu obce. (aãkoliv tato problematika spadá v˘hradnû do kompetence stavebního úﬁadu a tudíÏ hlasování o tom, jak bude jakákoliv budova v obci zkolaudována nepatﬁí do kompetencí zastupitelstva; v zápisu ze zasedání ZO
do‰lo k opomenutí zaznamenání usnesení
o hlasování do zápisu z veﬁejného zasedání
ZO ze dne 9.2.2012).
● ZO vzalo na vûdomí závûry inventarizaãní komise a souhlasilo s pﬁedloÏen˘mi návrhy na vyﬁazení majetku. ZO povûﬁilo Ing.
âervínovou a správce obce k zabezpeãení fyzické likvidace vyﬁazovaného majetku. ZO
povûﬁilo úãetní obce k provedení navrÏen˘ch
zmûn a úprav.
● ZO schválilo hospodáﬁsk˘ v˘sledek pﬁíspûvkové organizace “Mateﬁská ‰kola Pﬁezletice” a souhlasilo s rozdûlením zisku dle návrhu. ZO schválilo Závûreãn˘ úãet obce Pﬁezletice za r. 2011 v jeho plném rozsahu. ZO uloÏilo úãetní obce napravit uvedené chyby
a nedostatky, a to ve spolupráci se zamûstnanci OÚ. Termín: smûrnice k ãasovému rozli‰ení nákladÛ a smûrnice obûhu úãetních dokladÛ bude pﬁedloÏena ke schválení ZO nejpozdûji do 31.5.2012. Analytické úãty pro
majetek zatíÏen˘ vûcn˘m bﬁemenem budou
vytvoﬁeny nejpozdûji do 30.6.2012. Termíny
jsou stanoveny s ohledem na návaznost oprav
v úãetním programu.
● ZO povûﬁilo starostku obce pﬁípravou
v˘bûrového ﬁízení (na zhotovitele mateﬁské
‰koly Pﬁezletice).
● ZO souhlasilo s poskytnutím pﬁíspûvkÛ
pro stﬁeleck˘ oddíl, a to v navrÏené v˘‰i
(20.000,-Kã).
● ZO souhlasilo s poskytnutím pﬁíspûvku
na startovné pro jarní ãást „veteránské“ hanspaulské ligy pro t˘m P¤EZLETICE SG ve
v˘‰i 4.800,- Kã.
● ZO souhlasilo se zámûrem pronajmout ãást pozemku parc. ã. 90/14 v k.ú.
Pﬁezletice a povûﬁilo starostku obce k zabezpeãení ﬁádného vyvû‰ení zámûru na
úﬁední desku obce. Obec si vyhradila právo
pozemek nepronajmout.
● ZO projednalo zadání Územní studie lokality B "Bílá vrátka – Panská pole" z hlediska obsahu, rozsahu, cíle a úãelu a doporuãilo
poﬁizovateli zadat zpracování této studie podle tohoto zadání kvalifikované osobû. Náklady na zpracování studie obec nehradí.
● ZO souhlasilo s uzavﬁením Dodatku ã. 1
ke Smlouvû o spolupráci pﬁi rozvoji obce,
uzavﬁené s firmou Kontyka Development,
s.r.o. ZO povûﬁilo starostku k podpisu Dodatku (upravuje termíny a v˘‰e dílãích splátek finanãního plnûní).
● ZO souhlasilo s uzavﬁením Smlouvy
o zﬁízení vûcného bﬁemene ã. IV-126011988/01 (t˘kající se pﬁeloÏky vedení nízkého napûtí k pozemku parc. ã. 431/84) a povûﬁuje starostku obce k jejímu podpisu.

● Starostka obce seznámila ZO s pravidelnou zprávou OP Koleã o ãinnosti Obecní policie. ZO vzalo tuto informaci na vûdomí.
RÒZNÉ, DISKUZE
● zastupitelka obce pí. Hanzlíková (kulturní komise) informovala o pﬁipravovan˘ch kulturních a spoleãensk˘ch akcích pro následující mûsíce (ãarodûjnice, setkání seniorÛ, dûtsk˘ den apod.)
● dotazy vznesli hosté, diskutováno bylo
mj. lep‰í místo pro stanovi‰tû OP Koleã; moÏné doplnûní smluv s advokátními kanceláﬁemi
(zodpovûdnost za pﬁípadnû zpÛsobenou ‰kodu); smlouva s VHS Bene‰ov (vã. zdÛvodnûní nájemného); zpÛsob a v˘‰e pﬁíspûvkÛ na
mzdy zamûstnancÛ ‰kolky; aktuální stav vyuÏití a kolaudace “hasiãárny” atd.
● jednatel SDH Pﬁezletice informoval o termínu kácení stromÛ v lokalitû ul. Na Váze a Zahradní (prostor pro plánovanou otoãku bus)

DNE 28. 3. 2012
● ZO povûﬁilo starostku obce k vyvû‰ení
V˘zvy k podání Ïádosti o úãast v soutûÏním
dialogu a k prokázání splnûní kvalifikace na
podlimitní veﬁejnou zakázku na stavební práce ve zjednodu‰eném ﬁízení (M· Pﬁezletice).
● ZO jmenuje v˘bûrovou komisi pro v˘bûr
dodavatele stavby mateﬁské ‰koly, a to v následujícím sloÏení: pﬁedseda VK: Ing. Ludmila âervínová, ãlenové VK: Petra Kopáãová,
DiS., Ing. Petr Kala‰, Ing. Lumír Bﬁezovsk˘,
pí. Michaela Spûváãková, náhradníci: Ing.
Veronika Vrecionová, Ing. Milan Dvoﬁák,
Ing. Petr ·i‰ka
● ZO souhlasilo s uzavﬁením mandátní
smlouvy (na zpracování Ïádosti o dotaci, provádûní technického dozoru investora stavby,
zaji‰tûní dotaãního monitoringu) a povûﬁilo
starostku obce k jejímu podpisu.
● ZO souhlasilo s uzavﬁením Smlouvy
o budoucí smlouvû zﬁízení vûcného bﬁemene
(zﬁízení plynové pﬁípojky k pozemku parc. ã.
515) a souhlasu se zﬁízením stavby a povûﬁilo
starostku obce k jejímu podpisu.
● ZO rozhodlo o doplnûní pﬁíloh zasedání
ZO ze dne 9.2.2012 o otevﬁen˘ dopis obãanky na‰í obce.
● ZO souhlasilo s úpravou ceníku sluÏeb
a povûﬁilo pracovníky OÚ k zabezpeãení provedení úprav a se zveﬁejnûním upraveného ceníku sluÏeb standardním zpÛsobem.
● ZO souhlasilo s úpravou jednacího ﬁádu
a povûﬁilo pracovníky k OÚ k zabezpeãení
provedení úprav a se zveﬁejnûním upraveného
jednacího ﬁádu na úﬁední desce obce a na webov˘ch stránkách obce, kde bude i následnû
trvale k dispozici v sekci “Vyhlá‰ky”.
● ZO souhlasilo s uzavﬁením Rámcové
smlouvy o centralizovaném zadávání, dle
ust. § 3 odst. 1 písm. b zákona ã. 137/2006
Sb. o veﬁejn˘ch zakázkách (Hl.m.Praha, zastoupená organizací ROPID a Obec Pﬁezletice). ZO povûﬁilo starostku obce k podpisu
této smlouvy.
● ZO souhlasilo s poskytnutím pﬁíspûvku
na startovné pro jarní ãást hanspaulské ligy pro
t˘m Pﬁezletice SK RSC ve v˘‰i 3.200,- Kã.

4

RÒZNÉ:
● Starostka obce seznámila ZO s pravidelnou zprávou OP Koleã o ãinnosti Obecní policie. ZO vzalo tuto informaci na vûdomí.
● Starostka obce informovala dotazovatele
z 12.3.2012 o zji‰tûn˘ch skuteãnostech,
ohlednû uvádûní zodpovûdnosti advokátÛ za
zpÛsobenou ‰kodu klientovi (konkr. obci).
Uveden˘ dotazovatel byl jiÏ na minulém zasedání ZO upozornûn, Ïe zodpovûdnost za
‰kodu vypl˘vá v tomto pﬁípadû ze zákona, ale
tato odpovûì nebyla povaÏována za dostateãnou. Proto starostka obce upﬁesnila:
— zodpovûdnost právníkÛ, advokátÛ, advokátních kanceláﬁí apod. upravuje §24
zák. 85/1996 Sb.
— zodpovûdnost v pﬁípadû mandátních
smluv je upravena Obchodním zákoníkem (vã. uveden˘ch omezení zodpovûdnosti - § 573 Obchodního zákoníku)
— v pﬁípadû ostatních, tzv. nepojmenovan˘ch smluv se zodpovûdnost uvádí dle
dohody pﬁímo do textu smluv.
● Místostarostka informovala o stanovení
vydání dopravního znaãení na omezení vjezdu nákl.aut do obce
● Následnû byl dán prostor pro dotazy
a pﬁipomínky pﬁítomn˘ch hostÛ. Diskutována
byla mj. moÏnost vymáhání pﬁípadné ‰kody
zpÛsobené advokátní kanceláﬁí; náklady na
provoz plánované vlastní ‰kolky v obci; zpÛsob v˘poãtu odmûn provozovatele vodovodu
a kanalizace v obci apod.

DNE 25. 5. 2012
● Obec obdrÏela petici obãanÛ proti ru‰ení
Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ v obci. Starostka
poÏádala místostarostku, aby vysvûtlila rozdíl
mezi Sborem dobrovoln˘ch hasiãÛ a Jednotkou sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ. Mj. za jednotku plnû zodpovídá obec (starosta) a zabezpeãení jejího provozu pﬁedstavuje znaãné náklady, které v souãasnosti obec nemÛÏe vynaloÏit (zejména by se jednalo o vybudování
poÏární zbrojnice apod.). Starostka poté zopakovala, Ïe se neru‰í Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ, ale jen Jednotka sboru. Se Sborem dobrovoln˘ch hasiãÛ je obec nadále ochotna jednat
o pﬁevzetí majetku a o jejím dal‰ím fungování a spolupráci s obcí, je v‰ak nezbytné uskuteãnit osobní jednání – a v této chvíli obec neví, kdo za SDH jedná (pÛvodní jednatel funkci sloÏil a obci není znám jeho nástupce). Závûrem starostka upozornila, Ïe petice je
bezpﬁedmûtná a nehlasovatelná a bude vrácena petiãnímu v˘boru.
● ZO souhlasilo s uzavﬁením Smlouvy
o zaji‰tûní poÏární bezpeãností s Obcí Podolanka a povûﬁilo starostku obce k podpisu této smlouvy.
● ZO souhlasí se zru‰ením Jednotky SDHO a povûﬁilo starostku k odeslání Îádosti
o zru‰ení JPO Prezletice na HZS Stc. kraje.
● ZO schválilo hospodáﬁsk˘ v˘sledek
pﬁíspûvkové organizace “Mateﬁská ‰kola
Pﬁezletice” a souhlasilo s rozdûlením zisku

dle návrhu. ZO schválilo Závûreãn˘ úãet
obce Pﬁezletice za r. 2011 v jeho plném rozsahu. ZO uloÏilo úãetní obce napravit uvedené chyby a nedostatky, a to ve spolupráci se zamûstnanci OÚ.
● ZO souhlasilo s návrhem rozpoãtového
opatﬁení ã. 1 a povûﬁilo úãetní obce a správce
rozpoãtu k jeho provedení. ZO povûﬁilo úãetní obce a správce rozpoãtu k pﬁípravû dal‰ího
rozpoãtového opatﬁení s ohledem na aktuální
skuteãnosti.
● ZO souhlasilo s pronájmem ãásti pozemku parc. ã. 90/14, a to za cenu 2 tis. Kã
roãnû a za v˘‰e uveden˘ch podmínek. ZO povûﬁilo starostku k pﬁípravû a podpisu nájemní
smlouvy.
● ZO souhlasilo s vytvoﬁením 2 verzí zápisÛ ze zasedání ZO Pﬁezletice. Kompletní
verze bude k dispozici pouze k nahlédnutí na
OÚ Pﬁezletice; druhá, zkrácená verze (upravená s ohledem na ochranu osobních dat) bude zveﬁejnûna standardním zpÛsobem a bude
oznaãena jako “zápis ze zasedání ZO, upraven˘ v souladu se zákonem ã. 106/1999 Sb.”.
● ZO souhlasilo se Smlouvou mandátní na
zpracování studie Lokality B – Bílá vrátka
● ZO souhlasilo se Smlouvou mandátní na
zpracování studie Lokality C – Kocanda.
● ZO souhlasilo s uzavﬁením budoucí
smlouvy IV-12-6014610/VB001(t˘kající se
pﬁívodu nízkého napûtí k budovû ãp. 102)
a povûﬁilo starostku obce k jejímu podpisu.
● ZO souhlasilo s uzavﬁením budoucí
smlouvy
IE-12-6000009/VB/1
IE-126000615/VB/1 (o zﬁízení vûcného bﬁemene,
t˘kající se zemního kabelu nízkého napûtí
/v souvislosti s uloÏením vedení do zemû,
v rámci rekonstrukce NN v ãásti obce/) a povûﬁilo starostku obce k jejímu podpisu.
● ZO souhlasilo s uzavﬁením budoucí
smlouvy IE-12-6000009/VB/1 IE-126000615/VB/1 (tlaková kanalizace v ul.
Jilmová) a povûﬁilo starostku obce k jejímu podpisu.
● ZO souhlasilo s uzavﬁením Smlouvy
o uzavﬁení budoucí smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene (tlaková kanalizace v ul. Pod Hájem) a povûﬁilo starostku k jejímu podpisu.
● ZO souhlasilo s uzavﬁením Kupních
smluv (parc.ã. 962/2, k.ú. Vinoﬁ, parc.ã.
963/2, k.ú. Vinoﬁ, parc.ã. 964/2, k.ú. Vinoﬁ,
parc.ã. 965/2, k.ú. Vinoﬁ ) a povûﬁilo starostku obce k podpisu smluvních dokumentÛ.
● ZO souhlasilo s uzavﬁením Dodatku ã.
13 se Z· Praha – Vinoﬁ (t˘kajících se pﬁíspûvkÛ obce na Ïáky Z· Vinoﬁ) a povûﬁilo starostku obce k jeho podpisu.
● ZO souhlasilo s uzavﬁením Darovací
smlouvy s Mûâ Praha 9 – Vinoﬁ a povûﬁilo
starostku obce k jejímu podpisu.
● Starostka obce navrhla ZO hlasování
o názvu dosud bezejmenného potoka v obci –
pramenícího v okálech a tekoucího mezi starou zástavbou a nov˘m obytn˘m komplexem.
Navrhla název „Pﬁezletick˘ potok“. Do diskuze se zapojili i pﬁítomní hosté, kteﬁí mûli svÛj
protinávrh. Na základû této diskuze se ZO
rozhodlo, Ïe o tomto bodu nebude aktuálnû

hlasováno, ale bude dán prostor i návrhÛm
obãanÛ – a to formou vyhlá‰ené ankety.
● ZO souhlasilo se zámûrem prodat pozemky parc. ã. 951, parc. ã. 953/1 a parc. ã.
953/11 v k.ú. Vinoﬁ a povûﬁilo starostku obce
k ﬁádnému zabezpeãení zveﬁejnûní tohoto zámûru s tím, Ïe obec se mÛÏe rozhodnout nabízené pozemky neprodat.
● Starostka obce seznámila ZO s pravidelnou zprávou OP Koleã o ãinnosti Obecní policie. ZO vzalo tuto informaci na vûdomí.
● ZO souhlasilo s Provozním ﬁádem dûtského hﬁi‰tû. ZO souhlasilo s Náv‰tûvním ﬁádem dûtského hﬁi‰tû.
● ZO souhlasilo s jednáním ohlednû mandátní smlouvy (na zpracování Ïádosti o dotaci na M·) a povûﬁilo starostku k dal‰ím nezbytn˘m právním krokÛm.
RÒZNÉ:
Byl dán prostor pro dotazy a pﬁipomínky
pﬁítomn˘ch hostÛ. Diskutovány byly mj.:
● náklady na provoz plánované vlastní
‰kolky v obci – zde bylo opûtovnû starostkou
i místostarostkou obce uvedeno, Ïe M· provozuje obec první rok. Je tedy nezbytné poãkat na ukonãení ‰kolního roku, kdy bude mít
obec k dispozici pﬁesné ukazatele.
● jak bude naloÏeno s ãástí majetku (vybavení) JSDH – jak bylo uvedeno v bodech 13 je vlastníkem hasiãského vybavení obec. Ta
je ochotna buì zcela zdarma nebo za symbo-

lickou
cenu
pﬁevést majetek na SDH.
V souãasnosti ale
obec nezná zástupce
SDH. AÏ bude tento zástupce urãen, probûhne jednání, na nûmÏ bude jasnû domluven zpÛsob a rozsah pﬁedávaného majetku, dal‰í spolupráce s SDH s obcí,
pﬁípadné finanãní v˘hledy a poÏadavky apod.
Pan ·ulc poÏádal ZO, aby z tohoto jednání
byl vyhotoven zápis, kter˘ bude následnû zveﬁejnûn. S tímto návrhem ZO plnû souhlasí.
● pﬁípojka elektﬁiny pro potﬁeby TJ Sokol
Pﬁezletice (hﬁi‰tû u rybníka) – proã do‰lo ke
zru‰ení pﬁípojky, moÏnost obnovení. Odpovûì: odbûrné místo (OM) bylo vedené jako
“vodárna V Podskalí”, bylo navíc umístûno
na cizím pozemku. Za minul˘ rok platila obec
vysoké pau‰ální ãástky a odbûr byl zanedbateln˘. Z tohoto dÛvodu bylo OM zru‰eno.
● plánované zprovoznûní otoãky BUS
v ul. Na Váze a Zahradní – pozn. starostky:
otoãka mÛÏe b˘t zprovoznûna aÏ bude vybrán
nov˘ provozovatel autobusového spojení (cca
prosinec 2012).
● zda mÛÏe místostarostka obce ovlivnit
v˘bûr nového provozovatele autobusové linky
– místostarostka obce informovala, Ïe je jedním z nûkolika ãlenÛ v˘bûrové komise a Ïe
jsou pevnû stanovena kritéria v˘bûru, která
z její strany nemohou b˘t nijak ovlivnûna.

Zákazy, zákazy, zákazy
Obãane pﬁezletick˘, nemÛÏe‰ tohle, nemÛÏe‰ tamto, musí‰ udûlat tohle,
prostû pﬁíkaz stíhá zákaz, obecní vyhlá‰ky upravují pomalu i to, kdy mÛÏete vycházet z domova, aÏ jde z toho jednomu hlava kolem. Slu‰n˘ ãlovûk
nad tûmi v‰emi regulativy musí kroutit hlavou, protoÏe naprostou vût‰inu
zakazovan˘ch vûcí by ho bûÏnû nenapadlo nikdy dûlat. Na druhou stranu je
spousta lidí (a kdoví, zdali jich není víc), které od ãinností typu vyhazování
odpadu z jejich na cizí pozemky, pálení trávy a listí, volného pobíhání agresivního psa ãi pálení odpadu v kamnech stejnû Ïádné vyhlá‰ky neodradí.
VÏdycky jsou totiÏ vidûni jen sousedy, kteﬁí si sice postûÏují i na úﬁadû, ten
v‰ak bez dÛkazÛ nemÛÏe zasáhnout a v naprosté vût‰inû pﬁípadÛ se tento
pﬁestupek postupuje do Brand˘sa, kde by musel dotyãn˘ soused vystupovat jako svûdek. A to zatím nikdo nechtûl. A tak se dál zvût‰uje hromada zahradního i jiného odpadu u sloupu elektrického vedení na louce za obcí
(smûrem na Ctûnice), z nûkteré zahrady pravidelnû stoupá kouﬁ z pálené trávy a velk˘ pes bez páníãka opût veãer vrãí na chodce.
Obãane pﬁezletick˘, zamysli se nad v‰emi tûmi zákazy a pﬁíkazy moci
úﬁední. VÏdyÈ staãí pouze jedno pravidlo, které je v‰tûpováno dûtem pomalu od kolébky, a to pravidlo slu‰ného chování a ohleduplnosti k ostatním.
Staãilo by krátce zapﬁem˘‰let nad tím, jestli fakt musím zrovna v nedûli v podveãer sekat trávu, kdyÏ si vût‰ina sousedÛ uÏívá na terase
chvilku klidu, jestli ten kouﬁ z ohni‰tû nejde sousedÛm pﬁímo do otevﬁen˘ch oken ãi na su‰ící se prádlo, jestli opravdu v Obytné zónû musíte jezdit autem jako Fitipaldi, jestli radûji nepozdravit dvakrát neÏ ani
jednou, mám-li agresivního a nevychovaného psa, nechám-li ho obtûÏovat jiné pejskaﬁe (zvlá‰tû jestliÏe jim to vadí) a tak.
Dobr˘ den. Dûkuji. Prosím. Azor, k noze. Hodn˘. Na shledanou.
Mirka Dušínová alias LČ
P.S. Jsem poﬁád dítû sv˘ch rodiãÛ a dûti mají pr˘ zdravit první. A víte, Ïe
dost ãasto i zdravím? To víte, kdyÏ jsem to dítû.
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— — CO SE U NÁS UDÁLO — —

Kácelo se
a kácelo,
jednak dÛvodu bezpeãnosti
a za druhé kvÛli v˘stavbû tak
dlouho zmiÀované nové autobusové otoãky. Ke konci
vegetaãního klidu pokáceli
ãlenové na‰eho SdruÏení
dobrovoln˘ch hasiãÛ jeden
z ka‰tanÛ v Ka‰tanové ulici –
na základû dendrologického posudku bylo doporuãeno strom porazit
a nejlépe ihned, neÏ bûhem vichﬁice na nûkoho nebo nûãí majetek

Jarní setkání
seniorÛ
NeÏ zapoãnou práce na zahrádce, zÛstává v dubnu je‰tû chvilka na spoleãné setkání na‰ich seniorÛ pﬁi hudbû, tanci, zpûvu,
dobrém jídle a hlavnû pohodû. Pﬁítomná tﬁicítka spoluobãanÛ se tentokrát musela obejít bez hudebního pﬁekvapení, dubnovou
stﬁedu kouzelník zase nepﬁi‰el. To ale nikterak nevadilo, protoÏe osvûdãené duo otce

stka pak vyzvala
v‰echny pﬁítomné,
aÈ se na pana starostu obrátí se v‰ím,
co je sousedsky pálí. Ani to dlouho

spadne. Dále bylo pokáceno pût
smrkÛ v místû budoucí autobusové
otoãky na kﬁiÏovatce ulic Zahradní,
Na Váze a VeleÀské.

ku, aby si po‰pitaly o novinkách ze ‰kolky.
Dûtí v‰ude jako buchtiãek, lidí jako smetí
a ve spokojen˘ch tváﬁích bylo znát, Ïe se
nejspí‰ budou drÏet písniãky „Nepudeme
spát, aÏ ráno v pût“.
P.S. Mezi ãarodûjnicemi bylo nûkolik znám˘ch tváﬁí jako paní po‰Èaãky Boudová a Prá‰ilová, b˘valá paní trafikantka Holcová s dcerou, paní mandlíﬁka a Ïehlíﬁka Louãková, paní místostarostka âervínová, paní kulturní ko-

a syna Zahradníãkov˘ch sáhlo do kláves a hrálo jak melodie populární, tak
i lidovky, které vtáhly na parket leckterou manÏelkou dvojici.
Vlastnû jedno pﬁekvapení bylo,
protoÏe do sálu pﬁi‰el své pﬁespolní
sousedy pozdravit vinoﬁsk˘ starosta
pan Franti‰ek ·varc. Na‰e paní staro-

netrvalo a pan starosta dostal otázku pﬁímo
na tûlo – kdy Vinoﬁ nechá vyãistit zapáchající vodoteã nad tzv. Baudy‰ovem alias
ulicí U BaÏantnice. Po malém v˘letu do
historie, kterak tudy vedl potok z „louÏe“
ve Ctûnickém háji, Ïe se pﬁeru‰il prÛtok
pod silnicí, Ïe není urãen
správce toku, pﬁeci jenom slíbil, Ïe s tím nûco udûlají.
Od ãtyﬁ hodin se podávala
káva se zákusky od tradiãní
dvorní dodavatelky paní Mesnerové, víno ãervené i bílé
z jiÏní Moravy, pivo z Plznû
a vynikající kuﬁecí roláda z restaurace Na statku. Pﬁíbory
i skleniãky cinkaly a na tváﬁích
v‰ech pﬁítomn˘ch bylo znát, Ïe
pﬁi setkání seniorÛ na podzim
rozhodnû chybût nebudou.

Velikonoãní zdobení
âarodûjnice
aneb filipojakubská noc se letos vydaﬁila
hlavnû díky poãasí; za celé odpoledne i veãer
ani jednou nekáplo a ani jednou nezahﬁmûlo!
V 19 hodin mûly místní ãarodûjnice sraz
u KﬁenÛ, odkud se pÛvodnû chtûly vydat pﬁímo k hasiãárnû. JenÏe krásné poãasí i mnoÏství lidí pﬁed Kﬁenov˘mi si vyÏádalo zmûnu
trasy, a tak se cel˘ prÛvod v ãele s ruãním
alegorick˘m vozíkem vydal za doprovodu
hudby z pﬁenosného rádia na svou obvyklou
trasu Zahradní ulicí aÏ k ulici Na Váze
a zpût. Aã se prÛvod snaÏil nejít po hlavní ulici
VeleÀské, Dolní návsi
a Cukrovarské se nevyhnul, ãímÏ lehce rozãílil
nûkteré ﬁidiãe, kteﬁí fakt
nûkam moc pospíchali.
Koneãnû byly ãarodûjnice na místû a mohly za
doprovodu kapely zatanãit
vítûzné koleãko kolem
právû se zapalující hranice
a dÛstojnû se rozlouãit se
svou hadrovo-slámovo-papírovou kolegyní. OheÀ se

poﬁádnû rozhoﬁel, takÏe ku‰, Babo
Jago, vzhÛru do ohnû!
Pivo teklo proudem, pro dûti
pochopitelnû limonáda, nûkolik
men‰ích ohníãkÛ bylo obleÏeno
(v jednom pﬁípadû doslova, Ïe, pane Jetel ) milovníky ﬁádnû opeãen˘ch buﬁtÛ. Kdo nechtûl buﬁta,
ten si mohl dát masíãko na grilu
v obãerstvovacím stánku.
Pomalu se stmívalo, ale dûti
místo do post˘lek ‰ly tanãit kolem ohnû nebo pﬁímo pﬁed kapelu a nebo se se‰ly pûknû v kout-

misaﬁka Hanzlíková, ãlenka záchranáﬁÛ-kynologÛ Klem‰ová, podskalská Renata ·illerová,
Eli‰ka nikoliv ze mlejna, ale z Liliové a po‰Èácká vnuãka Adélka. Jestlipak je na titulní
stránce poznáte? A pozor, jsou mezi nimi
i dvû nové zlatokopecké tváﬁe! (správné odpovûdi na poslední stránce)
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Velikonoce byly doslova za dveﬁmi, takÏe honem do spoleãenského sálu a pﬁipravit si bájeãné jarní kraslicovo-obilíãkové
ozdoby na stÛl, na komodu ãi jiná podobná
místa. Letos na‰e kulturní poﬁadatelky pﬁipravily pro dûti velké mnoÏství vlastnoruãnû upleten˘ch ko‰íãkÛ ze star˘ch telefonních seznamÛ a barevn˘ch letákÛ; v‰e natﬁené na barvu proutí. KdyÏ se do tûchto ko‰íãkÛ zasadil kelímek s jarním osením,
ozdobil se malink˘m vajíãkem, kytiãkou nebo ma‰liãkou, vyrostla na
jednotliv˘ch stolech doslova jarní
veselá zahrádka.
Vyfouknuté
kraslice se oblékaly do barevn˘ch
ko‰ilek a nebo se
jen tak na ‰pejli
obarvovaly ve vesel˘ch
barvách.
Pak jen staãilo tﬁeba pﬁilepit oãi
a kuk, zamrkalo
vajíãko na pozdrav.
I letos pan Hucek

uãil zájemce uplést pravou
pomlázku a nutno ﬁíci, Ïe
se na‰í paní knihovnici
bájeãnû podaﬁila . Kluci
projevili tentokrát zájem
spí‰ o v˘robu pí‰Èalky
z bﬁezového proutku, jehoÏ
kÛra se po náleÏitém otloukání skuteãnû svlékla a staãilo pak jen nasadit bﬁezo-

v˘ náustek a uÏ to pískalo jak policista na
ru‰né kﬁiÏovatce.
V‰echna plata s vyfoukl˘mi vajíãky, ko‰íãky na osení, drobná vajíãka a jiné krásy,
kter˘ch byly zkraje odpoledne plné stoly,
zmizely bûhem dvou hodin jako pára nad
hrncem. Je vidût, Ïe se bude muset paní
Hanzlíková za rok víc tumlovat a zaãít vajíãka vyfoukávat uÏ pﬁi peãení vánoãek.
A na‰e draãky peﬁí neboli pletaﬁky ko‰íãkÛ
uÏ také zaãnou na podzim, aby uspokojily
poptávku opravdu v‰ech pﬁítomn˘ch. Na‰e
redakce jim touto cestou dûkuje za jejich
ãas a chuÈ podûlit se o své v˘robky a udûlujeme jim velkou jedniãku s hvûzdiãkou.
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Vítání obãánkÛ
Jako tradiãnû v sobotu pﬁed nedûlním
Svátkem matek pﬁivítala paní starostka do na‰í obce v‰echny dûtiãky narozené v pﬁedchozím roce. Kulturní komisaﬁka paní Hanzlíková pﬁipravila seznam dûtí roãníku 2011 a málem jí nestaãil list papíru – vítali jsme jednu
tﬁídu mateﬁské ‰koly o poãtu 25 ÏáãkÛ.
ProtoÏe celá akce není jen „tak vás tady
vítáme a na shledanou“, ale pro rodiãe
s dûtmi je pﬁipraven i krátk˘ kulturní program, slavnostní pﬁípitek a spoleãné fotografování „roãníku 2011“, letos prvnû se vítalo na dvû smûny. Ráno nûkteré dûtiãky
pﬁi‰ly skoro po vlastních, odpoledne pak
pﬁijely v koãárcích dûti narozené ke konci
roku. Maliãké nebo je‰tû men‰í dûti dokázaly tu pÛlhodinku bájeãnû zvládnout
a mnohé z nich s velk˘m zaujetím sledovaly i pﬁednes dvou skladbiãek, jedné na
housle, druhé na klávesy, v podání osmileté Barborky Horské, o které jste si mohli
pﬁeãíst v SUPu na‰eho minulého zpravodaje. Pouze jednoho ‰punta hudba spí‰e rozplakala, ale tﬁeba to bylo jen velk˘m poãtem lidé okolo nûj.

Mezinárodní
den dûtí

Paní starostka v‰em dûtem i rodiãÛm popﬁála hlavnû hodnû zdraví, lásky a mnoho sil do Ïivota,
kter˘ nebude vÏdy jen rÛÏov˘.
Následoval pﬁípitek ‰ampaÀsk˘m a snad unikne oku paní

Zubaté, Ïe se dûtiãky doÏadovaly skleniãek od sv˘ch rodiãÛ a leckteré i olízly okraj.
Bylo bájeãné, Ïe se vítání
stalo i místem na popovídání
si rodiãÛ mezi sebou; povídali si a povídali by si snad je‰tû doteì. Museli jsme je pomalu „násilím“ dotlaãit pﬁed
ná‰ víceúãelov˘ smrk pﬁed
obecním úﬁadem ke spoleãnému fotografování. Ve‰li jsme
se jen tak tak.

Úprava
dûtského hﬁi‰tû
âasto jsme setkávali s oprávnûn˘mi Ïádostmi o vylep‰ení dûtského hﬁi‰tû u rybníka, pﬁípadnû vybudování dal‰ího hﬁi‰tû
na opaãném konci obce. S dal‰ím hﬁi‰tûm
je problém, protoÏe obec nevlastní skoro
Ïádné, natoÏ pak pro hﬁi‰tû vhodné, pozemky. Jistou nadûji sk˘tá zbytek parku
u novû budované otoãky autobusu na konci ulice Zahradní a Na Váze; zde musíme
poãkat aÏ na dokonãení stavebních prací
a pak ﬁe‰it herní prvky, zejména pak velikost bezpeãnostních dopadov˘ch zón.

BohuÏel v dne‰ní dobû vybudovat hﬁi‰tû není jen tak, protoÏe najednou v‰echny
prvky musí splÀovat nejen bezpeãnostní
normy, ale musí mít certifikát na materiál
i funkãnost. A tak jsme museli nechat
z obecního pozemku u rybníka odstranit
obû houpaãky i pískovi‰tû, které vlastnoruãnû udûlali místní obãané pro na‰e dûti,
za coÏ jim patﬁí i teì dík.
Nabídka firem, které postaví dûtské
hﬁi‰tû „na klíã“ vãetnû certifikátÛ i dokladÛ o shodû je na na‰em trhu docela dost,
my jsme na doporuãení kontrolorky dûtsk˘ch hﬁi‰È (revize musí b˘t kaÏd˘ rok!)
zvolili firmu FloraServis. Nabídku mûli
bájeãnou, ale ty ceny! Ve spolupráci
s „majiteli“ mal˘ch dûtí jsme vybrali 4 základní prvky, z nichÏ tﬁi nepotﬁebovaly
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neboli emdédé se na celém svûtû slaví
první ãervnov˘ den. A v Pﬁezleticích je tomuto svátku vyhrazena nejbliÏ‰í sobota,
coÏ letos bylo hned 2.ãervna. Od 15 hodin
byl pro v‰echny malé oslavence pﬁipraven
bohat˘ program, ve kterém dûti nejen soutûÏily v oblíben˘ch disciplínách (jako je
malování podle zrcadla, ‰roubování matiãek na ‰roubky v‰ech moÏn˘ch velikostí,
lovení rybiãek, hod krouÏkÛ na odmûnu,
hod tenisákem do tlamy prasátka, proplétání se lanov˘m bludi‰tûm a samozﬁejmû
skoky na trampolínû), mohly si zahrát na
hasiãe na stﬁe‰e cisternového hasiãského
auta, sklouznout se na nové klouzaãce,
zkusit provazovou prolézaãku a nebo se
zapojit do veselého pﬁedstavení klauna Pepína neboli pana Navrátila z ulice Pod Hájem. A tady se malinko zastavíme – nejprve si dûti uÏívaly nezbedn˘ch i nauãen˘ch kouskÛ dvou pudlíkÛ, pak si nûkteré
vyzkou‰ely akrobacii s obruãí (dokonce
i paní starostka dostala od Pepína za úkol
obruã roztoãit, za coÏ byla odmûnûna potleskem zejména z ﬁad rodiãÛ) a na závûr
Pepíno pﬁedstavil dûtskou kapelu, sloÏenou z ﬁad pﬁítomn˘ch dûtí (taneãnice hulahula, bubeník, kytarista, saxofonistka
a zpûvaãka Lucie Bílá), která by sv˘m v˘konem strãila mnohé profíky do kapsy.
Poãasí se na odpoledne umoudﬁilo, vítr
rozfoukal mraky a na louku u dûtského
hﬁi‰tû svítilo aÏ do pozdního odpoledne

sluníãko. V‰ak taky jeho teplé paprsky pﬁilákaly více neÏ 60 dûtí
a hastrmanka Kvûta
rozdala dokonce 80 ãokoládov˘ch vajíãek jako mal˘ dárek v‰em
pﬁítomn˘m dûtem k jejich svátku. TakÏe kolik vlastnû bylo na
hﬁi‰ti dûtí, kdyÏ jich
paní kulturní Hanzlíková napoãítala 60 a vodnice rozdala 80 vajíãek? UÏ to mám, byla
jich plná louka!
V‰ak to také bylo
znát pﬁi hromadném
koncertu balónkov˘ch frkaãek, kdy dûti i jejich rodiãe nejprve na povel nafukovaly balónky, aby pak na
zvolání TEë nechali vzduchem z balónkÛ rozeznít frkaãky. To byl rachot.
V 17 hodin se zapálil
oheÀ a komu vyhládlo, ten
si mohl opéct bájeãn˘ ‰pekáãek. K tomu pro rodiãe
pivo a dûti limonáda a pak
si s opeãen˘m buﬁtíkem
sednout na trávu, prostû
idyla.
Lâ

velké stavební úpravy terénu pro bezpeãnostní dopadové plochy. Pouze pro skluzavku byl poÏadován dopadov˘ obdélník
7,5 m na 4,5 m a hlubok˘ 30 cm. Bylo
moÏno ho vysypat jak oblázky tak i pískem; my jsme tro‰ku ‰alamounsky zvolili
druhou moÏnost. Na vlastní pískovi‰tû se
vztahují velmi pﬁísné hygienické poÏadavky, na písek jako dopadovou zónu v‰ak ne.
TakÏe milí rodiãe, pﬁírodní pískovi‰tû je
kolem klouzaãky, ale nikomu to neﬁíkejte.
Snad se dûtem i rodiãÛm bude na‰e malé hﬁi‰tû líbit a pokud budou v‰ichni náv‰tûvníci i prÛchozí dodrÏovat náv‰tûvní
ﬁád, snad nám i chvíli vydrÏí. Pokud dokáÏeme vy‰etﬁit dal‰í peníze (tﬁeba za odpady ), budeme se snaÏit dokoupit dal‰í herní prvky.
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PŘEZLETICE (a blízké okolí) V OBRAZECH
Vzhledem k nepřehlednosti zatáčky „u zrcadla“ zejména směrem z Veleňské ulice
byl požádán správce komunikace (SUS)
o instalaci vodící tabule Z 3. Po pár nezdařených pokusech správného umístění
šipek se vše konečně podařilo!

Před...

Zde je druhý pokus o fotku
páva – uprchlíka, zmiňovaného v minulém čísle. Snažila
jsem se ho přivábit blíž, ale
asi jsem na něj správně nevolala. Ani na mlask, mlask, ani
na Páve, pojď sem! ani na
pískání prostě nepřišel.

ěhu
...v průb

STOP, dej přednost v jízdě! To
bylo pro mnohé překvapení,
když se jim před autem objevily
nové značky. Změna přednosti
naštěstí proběhla bez vážné dopravní nehody a teď už plní svůj
účel – zklidňuje vjezd do obce.
Chvíli si sice dávali řidiči přednost ze všech stran, ťukali si
i na čelo, ale teď už snad dobrý.

Dá se tohle
vůbec okomentovat?

Sláva, pařez
kaštanu obrazil! Během
dne nám
vyrostl krásný mladý…
patník.

m.
...a poto

To je dětí jako smetí! A všechny jsou
alespoň trochu naše, přezletické.

Někomu uletí včely, někomu zase kačer. Plížila jsem za uprchlíkem, abych ho focením nevyplašila. To bylo překvapení – kačer
se nejenom nebál, ale následoval mě až na silnici, že jsem měla
co dělat, abych ho zahnala zpátky do bezpečných vod. Pekingskému kačerovi se na našem rybníce tak zalíbilo, že si našel přítele kačera divokého. A tak u domečku pro hnízdění žijí spolu
dva kluci, káčátek se asi nedočkáme
.

Další úlovek do přezletické ZOO. Najdete mezi
větvemi „louže“ ve Ctěnickém háji užovku?
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Tak káčátek jsme se přeci jen
dočkali! Hlavně aby při pravidelné procházce mezi potokem
a rybníkem nedo-šlo k nějakému dopravnímu neštěstí. A káčátka jdou, pěkně za sebou...

— — — — — — — — HISTORICKÉ
Svût je malej a o náhody v nûm není nouze, ﬁíkal pan Lustig v pohádce Lotrando a Zubejda a on i pánové Voskovec s Werichem
mají prostû pravdu. Îivot je jen náhoda.
Náhodou jsem
dostala
pozvání
strávit
podveãer
i veãer s country
kapelou Holokrci
v pﬁezletické Hospodû Na námûstí.
A náhodou jsem se seznámila s panem Honzou Moravsk˘m z Jasmínové ulice, kter˘
mûl sebou náhodou fotokopii Ïádosti Jozefa
Gabãíka, adresovanou Ministerstvu národní
obrany v Lond˘nû, o pﬁeloÏení od pûchoty
k letectvu. Náhodou letos uplyne 100 let od
narození Jozefa Gabãíka a 70 let od jeho smrti (18.ãervna 1942) v kostele Karla Bartolomûjského (nyní Cyrila a Metodûje) v Resslovû ulici, kam naproti do Jiráskova klasického
gymnázia chodil náhodou v roce 1942 do
septimy pan Jindﬁich Svoboda z Topolové
ulice. Ne náhodou se letos 27.kvûtna slaví 70
let od atentátu na ﬁí‰ského zastupujícího
kancléﬁe Reinharda Heydricha v zatáãce
u praÏské Bulovky.
Pﬁipravuje se mnoho vzpomínkov˘ch akcí,
celostátní deníky budou události atentátu rozebírat zprava, zleva, z v˘chodu, západu
a tak, aÏ toho bude moÏná aÏ moc. My se ale
vrátíme k na‰im náhodám, k Ïádosti rotmistra pûchoty Jozefa Gabãíka z února 1941. Originál této Ïádosti spolu s mnoha dal‰ími písemnostmi, t˘kajících se krátkého Ïivota Jozefa Gabãíka, vlastní ing. Tono Dobe‰ ze
Slovenska, z malé vesniãky hned vedle Poluvsie, kde se 8.4.1912 Jozef Gabãík narodil.
Celou pozÛstalost dostal tatínek Jozefa Gabãíka a dal‰í z potomkÛ ji vûnoval právû ing.
Dobe‰ovi, kter˘ nyní pracuje na jejím publikování; obsahuje mimo jiné i mnoho osobních dopisÛ rodinû od prezidenta Bene‰e.
A kdo je ing. Dobe‰, kter˘ vlastní dosud ne-

ravsk˘ pracuje v Praze u záchranky a doplÀuje si zde plnohodnotné vysoko‰kolské
vzdûlání, ing. Dobe‰ spolu se tﬁemi kolegy
zaloÏil záchrannou sluÏbu a pro její ﬁízení
musí i on získat zdravotnické vzdûlání. Náhodou oba dva spojuje zájem o historii na‰í
tehdy je‰tû spoleãné
republiky;
zvlá‰tû
doba vzniku na‰í

Události
kolem jara 1942
tak trochu jinak

publikované písemnosti o Ïivotû Jozefa Gabãíka? Opût náhoda svádí dohromady dva muÏe, kteﬁí se sice vûnují zachraÀování lidsk˘ch
ÏivotÛ, ale spojuje je zájem o historii a zvlá‰tû té ãeskoslovenské. A proã to nevzít od ·umavy k Tatrám:
Pﬁi dálkovém studiu oboru Urgentná zdravotná starostlivosÈ se v jedné tﬁídû v Bratislavû schází Jan Moravsk˘ z Pﬁezletic s jiÏ zmiÀovan˘m ing. Tonem Dobe‰em; Honza Mo-

první republiky, doba na‰eho národního uvûdomûní a hrdosti. Bûhem studia zji‰Èují, jak
se jejich obor v podstatû prolíná i s jejich koníãkem – „Medicína katastróf“ zmiÀuje zásahy pﬁi leteck˘ch ne‰tûstích, a to vãetnû transportu pacientÛ, a Tono vzpomíná na poruãíka u prÛzkumníkÛ, letce, kter˘ bûhem 1.svûtové války na srbské frontû v roce 1915 tûÏce
onemocnûl a bylo potﬁeba jej rychle dopravit
do nemocnice. JenÏe fronta je hodnû vzdálená od zázemí a tak kapitán letectva Paulhan

Tﬁídní profesor
Studenti
septimy pﬁi TV

·kolní dvÛr gymnázia
v Resslovû ulici
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DR(O)BEČKY — — — — — — — —
zkou‰í vûc doposud nevídanou – vojenské letadlo vyuÏít k pﬁepravû nemocného. Tím pacientem byl Rastislav ·tefánik, budoucí ministr vojenství âeskoslovenské republiky.
Rastislav ·tefánik... a pﬁed oãima Honzy
se objevuje kamenná hlava za‰itá v pytli
a schovaná pﬁes válku na pÛdû zájezdního hostince v Uherském Ostrohu; hostince, kter˘ vedla jeho babiãka a kde se
za 1. republiky v kuÏelnû hrálo divadlo.
Vedle nádherné vy‰ívané opony stála na
jedné stranû busta T.G. Masaryka, na
druhé stranû M.R. ·tefánika, obû vyrobené pro místní Sokol, jehoÏ byla Honzova babiãka zakládající ãlenkou. Co se
stalo s bustou Masaryka, to se uÏ neví,
faktem je, Ïe pﬁi klukovsk˘ch hrách v 60.
letech minulého století Honza objevil na
pÛdû babiããina vejminku (kdeÏe byl konec vyhlá‰ené zájezdní hospody U KilhofÛ, kde nocoval i Svatopluk âech)
v pﬁítmí hlavu mrtvého muÏe.
Po mnoha letech si na polozapomenutou bustu opût vzpomnûl
a její osud zmínil pﬁed pﬁítelem
Tonem. Nápad darovat mu ji se
zrodil v podstatû bûhem chvilky
a pﬁi dal‰í cestû na Slovensko se
pro bustu zastavil v Uherském
Ostrohu a nedocenûn˘ a mnoh˘mi zatracovan˘ státník se
vrací na své rodné Slovensko.
A náhoda tomu opût chtûla, Ïe
se v roce 2010 konala v Ko‰ariskách, rodi‰ti M.R. ·tefánika,
oslava jeho 130. v˘roãí narození. A tak se busta po mnoha
temn˘ch letech vrací na v˘sluní a zaujímá ãestné místo ve
·tefánikovû rodném domû.
Za tento dar dostává Honza od Tona
vûc pro nûj daleko zajímavûj‰í, jiÏ v˘‰e
zmiÀovanou Ïádost Jozefa Gabãíka
o pﬁevelení k letectvu. K osobám para‰utistÛ má velmi specifick˘ a blízk˘ vztah,
kromû jiného zná vzpomínky sv˘ch pﬁíbuzn˘ch na velitele Bogataje skupiny
KARBON, jedné z 20 vysazen˘ch skupin
v tehdej‰ím protektorátu, a operující v okolí Uherského Ostrohu. Jak to bylo s rotmistrem pûchoty Gabãíkem, jakoÏto jedním
z hlavních hrdinÛ atentátu na ﬁí‰ského kancléﬁe Heydricha, dál v‰ichni víme. A nyní uÏ
i víme, Ïe se mu jeho Ïádost z roku 1941
skuteãnû splnila a Jozef Gabãík se v posledních prosincov˘ch dnech 1941 vrací z Anglie na palubû letadla, aby jakoÏto ãlen skupiny ANTHROPOID provedl dlouho dopﬁedu
nacviãovan˘ atentát. Secviãen˘ se v‰emi detaily, a to i se zanecháním strojní pu‰ky Stengun Mk II FF 209 anglické v˘roby na místû
ãinu, která sice v den „D“ 27.5.1942 náhodou selhala, nicménû mûla b˘t jasn˘m dÛkazem, Ïe celou operaci provedlo zahraniãí
a akce byla ﬁízena ãeskoslovenskou exilovou
vládou v Lond˘nû.
Co po atentátu následovalo, to si nikdo nedovedl pﬁedstavit ani náhodou. Nastávají dny
neustál˘ch kontrol, ‰pehování, prohlídek

a hrozeb. Nervy jsou napjaté aÏ k prasknutí
a po para‰utistech jakoby se slehla zem.
V noci na 9. ãervna pﬁi‰el rozkaz ke zniãení
Lidic, k demonstrativní zastra‰ující akci pouze na základû stop vedoucích ke dvûma rodi-

Fotografie
pouÏity z knihy Jaroslava âvanãary:
AKCE ATENTÁT
nám, jejichÏ dva ãlenové jsou v armádû
v Anglii. Anglie – para‰utisté – atentát, a nacisté mají dÛvod jako hrom srovnat vesnici se
zemí. Po této hrÛze ﬁádí gestapo a zat˘ká
v‰echny i ty nejvzdálenûj‰í pﬁíbuzné para‰utistÛ. Zlomeni v˘slechy nûkteﬁí udávají místo
úkrytu para‰utistÛ – kostel Karla Bartolomûjského v Resslovû ulici hned naproti Jiráskovu klasickému gymnáziu, kam ve ãtvrtek
18.ãervna kráãí jako kaÏd˘ v‰ední den septimán Jindﬁich Svoboda, kter˘ náhodou v sou-
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ãasné dobû bydlí v Pﬁezleticích. OsvûÏme jeho dávné vzpomínky:
Je skoro letní den, Jindﬁich se vidí spí‰ na
Vltavû neÏ ve ‰kole, pﬁesto jako kaÏdé ráno
vyráÏí ze Smíchova ze StroupeÏnického ulice pﬁes JiráskÛv most pû‰ky do
‰koly. Za mostem je park a za
ním ho ale vítají vojenské zátarasy s po zuby ozbrojen˘mi
vojáky a cesta do Resslovky
je
neprody‰nû
uzavﬁená.
Chvíle zde stojí a snaÏí se zjistit, co se dûje. Pozornost
v‰ech vojákÛ i okolo stojících
PraÏanÛ je upﬁena ke kostelu,
kde stojí hasiãské auto
a z nûj vede hadice s vodou
do kostela. Po chvilce hadice
z okna vyletí ven a hasiãi se
ohromnou hadici snaÏí prostrãit zpût do okna. V‰ude
okolo jsou vojáci se samopaly a kulomety. Jindﬁich se
vydává po nábﬁeÏí smûrem k Trojanovû ulici a snaÏí se do ‰koly dostat
ulicí Václavskou. I ta je ale uzavﬁená. Poslední moÏností je cesta od
Karlova námûstí, kde je zbouran˘
dÛm a za ním zeì ke ‰kolnímu hﬁi‰ti. Jako sportovci mu pﬁelezení zdi
nedûlá Ïádn˘ problém a koneãnû se
dostává do ‰koly a jde do své tﬁídy.
Moc ÏákÛ se do ‰koly nedostalo a nikdo vãetnû pedagogÛ netu‰í, co se
venku pﬁed kostelem dûje. Sem tam se
oz˘vá stﬁelba, která je sly‰et
i pﬁes zavﬁená okna. Po chvíli
pﬁichází do tﬁídy na kontrolu
nûmeck˘ voják a nikdo ze
studentÛ ani nedutá, pﬁesto
po jeho odchodu se v‰ichni
opût nahrnou k oknu a pozorují protûj‰í kostel. A pak
je najednou ticho. Tak studenti, do lavic, zavelí tﬁídní
profesor a v˘uka pokraãuje
aÏ do odpoledne. Studenti
vychází ze ‰koly, kde uÏ
jen rozstﬁílená kostelní
okna a zdi kolem nich
svûdãí o tom, Ïe se zde
odehrával nûjak˘ boj.
O tom, Ïe zde svedlo
marn˘ boj o Ïivot sedm
para‰utistÛ, kteﬁí zásadním zpÛsobem ovlivnili Ïivot v protektorátu âechy a Morava, se
Jindﬁich a jeho spoluÏáci dozvídají aÏ dal‰í
dny ze sdûlovacích prostﬁedkÛ. V podstatû
tak nûjak náhodou byli u toho.
Jistû ne náhodou se ke kulatému v˘roãí
atentátu rozhoﬁí vá‰nivé diskuze o tom, zda se
mûl provést ãi nikoli. Mnoho diskutérÛ v té
dobû neÏilo a ti, co si události pﬁedcházející
2.svûtové válce proÏili na vlastní kÛÏi, by se
ke v‰em tûm hrÛzám radûji ani nevraceli.
KaÏdá historická událost patﬁí do své doby
a nelze teì po letech ﬁíkat oblíbené „kdyby
byli b˘vali vûdûli, co bude následovat“. To
prostû nejde, ani náhodou.
Lâ

— — PŘEZLETICKÝ SUP — —
SPORT
Kvûten je neodmyslitelnû spjat s Jarní cenou ve stﬁelbû ze sportovní a libovolné maloráÏky na pﬁezletické stﬁelnici ve Ctûnicích.
Letos podruhé se stﬁílelo o Putovní pohár starosty obce, kter˘ získá stﬁelec s nejvût‰ím poãtem nastﬁelen˘ch bodÛ bez ohledu na vûk
a kategorii. Kdo se tû‰il na boj loÀského ob-

hájce Jiﬁího Nováka se 41 vyzyvateli, ten musel b˘t trochu zklamán, protoÏe loÀsk˘ historicky první drÏitel poháru letos nemohl nastoupit. Letní zranûní lokte se sice koneãnû
díky rehabilitaci lep‰í, bohuÏel na závodûní
to je‰tû není. A tak byla hlavní kategorie závodníkÛm místního klubu tro‰ku vzdálená
a pohár putuje do stﬁeleckého klubu Dvory,
jehoÏ zástupce Milan Stránsk˘ ho získal za
592 nastﬁílen˘ch bodÛ.
Pﬁesto si na‰e mladé nadûje vedly v disciplínû LM, SM 60 celkem dobﬁe a mezi mlad‰ím dorostem obsadil Martin Doubek 9.místo,
Jakub Hron byl 16., Martin ·ír 19. a Adam
Bauer, jeden ze tﬁech zástupcÛ nejmlad‰ího
roãníku narození (2001) skonãil na 22.místû.
Ve star‰ím dorostu skonãil ‰est˘ Jan Hampl
a mezi muÏi si vystﬁílel 7.místo Adam Cipro
a na místû 11.skonãil Jan Hampl st.
Standartní disciplína LM, SM 3 x 20 nebyla tradiãnû tak poãetnû zastoupena, 8 závodníkÛ se pﬁesnû rozdûlilo do kategorie dorostu
a dospûl˘ch. Za pﬁezletické barvy stﬁílel jedin˘
Adam Cipro, kter˘ skonãil na druhém místû.
Poãasí se skvûle vydaﬁilo, nad stﬁelnicí se
linula vÛnû grilovan˘ch klobás a co letos prvnû chybûlo, to byl zvuk dieselového motoru

elektrocentrály, pohánûjící motorky pro posun
terãÛ. Ptáte se, jak se tedy terãe pohybovaly?
No pﬁece pomocí elektrického proudu, kter˘
po dlouh˘ch 56 letech koneãnû doproudil na
ctûnickou stﬁelnici!
Nelze nepodûkovat skoro roãnímu úsilí starostky Pﬁezletic, Ïe dokázala od správy Ctûnického zámku získat povolení na zﬁízení nové elektropﬁípojky, dále práci pana Hladíka na
zaji‰tûní stavební dokumentace a provedení
elektrikáﬁsk˘ch prací, nemÛÏeme opominout
ani zemní práce firmy Heinsch a pana
Muzikáﬁe, nakonec ani ruãní práci
v‰ech ãlenÛ SSK Pﬁezletice. Budu se sice opakovat, ale nemohu si nezazpívat
„Elektrick˘ valãík“ a to, Ïe v kvûtnu
byl ten slavn˘ den, kdy na stﬁelnici byl
zaveden elektrick˘ proud, stﬁídav˘, stﬁídav˘, …zkrátka elektrick˘ proud.
Na jarní trávník Hanspaulské ligy
svûÏe vybûhly oba pﬁezletické t˘my, jak
veteránsk˘, tak i t˘m „mlad˘ch“, kter˘
po podzimní ãásti pût poskoãil do vy‰‰í
soutûÏe. BohuÏel dobﬁe na‰lápnut˘ podzim se na jaﬁe t˘mu SK RSC nepodaﬁil
podle jejich pﬁedstav, protoÏe prvních
pût kol nezaznamenali na‰i fotbalisté jedinou v˘hru a se 3 poráÏkami a 2 remízami byli na posledním 12.místû. Je
pravda, Ïe hráli zápasy hlavnû s t˘my
z pﬁedních pozic a se soupeﬁem Komety
FC, kter˘ byl pﬁedposlední, prohráli jen
tûsnû 4:5. Ov‰em 6.kolo jako by pokropilo na‰e borce Ïivou vodou - nejprve
porazili Atomov˘ veverky 2:1, následnû
rozstﬁíleli Hodkoviãky (a to jsou v tabulce tûsnû pﬁed Pﬁezleticemi!) 7:0 a ve
stejném duchu jeli s Hoptajch teamem,
kter˘ u nich doma deklasovali 8:3.
Veteráni z SG se ﬁídí jistû také heslem
nás star‰ích sportovcÛ (hlavnû se nezranit
) a opût se usadili pod stﬁedem desetiãlenné tabulky. Na rozdíl od „mlad˘ch“ t˘m SG zahájil jaro nejprve remízou 2:2 s Kbely, následnû tûsnû 4:3 porazili jak t˘m X-team, tak i PrapraÏaãku.
KdyÏ jednou koneãnû dorazil i jeden z dlouho
absentujících zadákÛ, soupeﬁ Real Prd VET jako na potvoru nedorazil a na‰e muÏstvo získalo bez práce kontumaãní v˘hru 6:0. Od pátého
kola se to fotbalové ‰tûstíãko od Pﬁezletic odvrátilo a následovala smr‰È proher – nejprve
2:8 s vedoucím Socra Karlín, tûsná prohra 2:3
s Bûchovicemi a vÛbec se nedaﬁilo s K.F.C.
t˘mem v tabulce za SG Pﬁezletice, protoÏe
nás na na‰em domovském hﬁi‰ti ve Kbelích
smetli 1:7. Ani pﬁedposlední kolo s Maverickem nepﬁineslo v˘hru a tûsná poráÏka 2:3
usadila SG na 7.místo. V posledním kole to
bude také tûÏké, protoÏe doma pﬁivítáme aktuálnû druhé Old Boys Bohemia Chips.
Pﬁezletiãtí stolní tenisté Sokola Pﬁezletice
leto‰ní krajskou soutûÏ i okresní pﬁebor jiÏ
skonãili a po krátkém, ale jistû zaslouÏeném
odpoãinku se vrhnou do pﬁípravy na nov˘
roãník 2012/13. Soupiska hráãÛ ãítá skoro 20
jmen, mezi kter˘mi se dokonce objevil nov˘
obyvatel ze Zlatého kopce J.Spretka a také
nûkolik mlad˘ch pﬁezletick˘ch hráãÛ.
Pﬁezletice A nastoupily opût ve II.tﬁídû skupiny B krajské soutûÏe a bohuÏel si poãínaly
podobnû jako v loÀském roce a do bojÛ
o pﬁední pﬁíãky opût nezasáhly. Po 20 kolech
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t˘m skonãil na 10.místû se 3 v˘hrami, 1 remízou a 16 prohrami. Poslední 3 t˘my pak
nastoupily do play out, kde „áãko“ sv˘m v˘konem pﬁedvedlo, Ïe do této soutûÏe patﬁí,
protoÏe suverénnû porazilo v 1.kole Nymburk
10:1 a v 2.v˘hru potvrdilo (9:7). S t˘mem
Kosmonost hráli na‰i pingpongisté dvakrát
plichtu 9:9 a teprve rozhodující duel skonãil
v˘hrou „áãka“ 9:6. V tabulce úspû‰nosti
dvouher obsadili na‰i hráãi 14.místo (Havazík), 34. (Slunéãko) a 49.(Weishaupt). Ve
ãtyﬁhrách pak nejv˘‰e skonãila dvojice Slunéãko, Weishaupt na 24.místû.
Okresní pﬁebor 1.tﬁídy hrají Pﬁezletice
B a skonãily na bronzové pﬁíãce s 12 v˘hrami,
1 remízou a 5 prohrami. AÏ do 15.kola se t˘m
pohyboval na prÛbûÏném 4.místû a teprve poslední kola rozjel t˘m na plné obrátky, kdy porazil Odolku 14:4 a následnû Brand˘s E pomûrem 15:3 a posunul se na koneãné tﬁetí místo. V Ïebﬁíãku úspû‰nosti dvouher obsadil nejlep‰í hráã t˘mu R.Havazík 12.místo a ve
ãtyﬁhrách pak Poláãek s Bartákem místo 16.
OP 2.tﬁídy hraje „Céãko“, které skonãilo na
5.místû se 7 v˘hrami, 5 remízami a 6 prohrami. V prÛbûhu soutûÏe se pohybovali hráãi
mezi 4.aÏ 7.místem, aby se v závûru usadili
pﬁesnû uprostﬁed tabulky. K lep‰ímu umístûní
t˘mu nepomohly ani v˘kony nejúspû‰nûj‰ího
hráãe dvouher této soutûÏe Poláãka, kter˘ nastoupil do 16 kol a získal 53 v˘her a prohrál
jen s 10 soupeﬁi. S partnerem ve ãtyﬁhﬁe Hronem obsadili v Ïebﬁíãku úspû‰nosti 3.místo.
Do OP 3.tﬁídy patﬁí t˘m Pﬁezletice
D a skonãil s 12 v˘hrami, 1 remízou a 5 prohrami „aÏ“ na 4.místû. Je ‰koda, Ïe hráãi neudrÏeli po 16.kole prÛbûÏnou stﬁíbrnou pﬁíãku
a po dvou prohrách v závûreãn˘ch kolech
spadli na koneãné 4.místo. S 81% úspû‰ností
v Ïebﬁíãku dvouher skonãil na 6.místû Weishaupt, kter˘ spoleãnû s Ptáãníkem obsadili ve
ãtyﬁhrách 9.místo.

UMĚNÍ
A
hned
zkraje jedna
velká gratulace Karolínû
Boudové za
skvûlou reprezentaci taneãního
studia
FREE DANCE z LetÀan,
protoÏe se ve
sv˘ch 15 letech
prvnû
úãastnila v kategorii dospûl˘ch „Mistrovství âeské republiky taneãních skupin“
v Jablonci nad
Nisou a hned
si se sv˘mi 10 kolegynûmi a jedním kolegou
mezi 21 zúãastnûn˘mi skupinami vytancovali
postup mezi TOP TEN taneãních skupin.
Druhá velikánská gratulace putuje do ulice
U BaÏantnice desetileté Jorice Harazimové,

na Joriku ãekají – nejprve mistrovství republiky v street dance formacích a následnû ME
v sólovém tanci, duetu a malé skupinû. Za
na‰i redakci je‰tû jednou gratulujeme a drÏíme palce na MâR i ME.
Vladimír Pokorn˘ se sice pilnû pﬁipravoval na sloÏení maturitní zkou‰ky (kterou sloÏil více neÏ úspû‰nû) a následnû na pﬁijímaãky na vysokou ‰kolu, pﬁesto dokázal studium
skloubit i s úãastí na baletní soutûÏi, kdy si
na 8.roãníku amatérské soutûÏe v klasickém
tanci „Pardubická arabeska“ vytanãil v kategorii dueta, tria, kvarteta Cenu za partnerskou spolupráci (pas de trois) s taneãními
partnerkami Klárou Bﬁezovskou a Dominikou Zikovou. ·koda, Ïe jedna z partnerek
udûlala fatální chybu (pád) a jako trio tak na
jistou zlatou medaili nedosáhli a skonãili tûsnû pod stupni vítûzÛ. Vláìa byl pﬁesto za
svÛj taneãní v˘kon ocenûn v˘‰e uvedenou
individuální cenou. Gratulujeme.
MoÏná si z minulého ãísla pamatujete
zmínku o jednom titulu Nové scény Národního divadla s názvem (Vy)prodaná nevûsta,
kterou zde uvádí Dûtská opera jako odpoled-
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Jedna z m˘ch nejoblíbenûj‰ích rubrik, do
které se dá schovat prakticky v‰e, co se kolem nás ‰ustne. Teì zatím stále je‰tû ‰ustil
papír i proutí v na‰em spoleãenském sále, kde
pod rukama dívek i paní vyrÛstaly ko‰íky
a podnosy v‰ech velikostí, barev i tvarÛ.
VÏdyÈ se sami podívejte, jak˘m vlastním peﬁím se mohou chlubit! BohuÏel se ale
30.kvûtna konala „doderná“. ·koda. Na‰tûstí
pﬁi sv˘ch pravideln˘ch novináﬁsk˘ch náv‰tûvách sálu vím, Ïe se v‰echny pletaﬁky uÏ se
tû‰í na podzim, aÏ se zase v kruhu sv˘ch sousedek posadí kolem stolu, dají si nûco dobrého na zub a budou si vyprávût, aÏ hanba.

která se v bﬁeznu zúãastnila svûtového poháru v JAR, kde si mezi 16
pﬁeváÏnû domácími a evropsk˘mi
taneãníky vybojovala úÏasné 2.místo v kategorii HIP HOP sólo dûtí –
dívky. Nejvy‰‰í pﬁíãku obsadila domácí závodnice, aãkoliv v˘kony
obou dívek byly více neÏ srovnatelné. Poﬁadateli vybran˘ hudební doprovod Jorice skvûle tzv. sedl a její
vystoupení bylo skuteãnou lahÛdkou. Druhé místo je skvûl˘m povzbuzením do dal‰ích soutûÏí, které
ni sport, ani umûní, spí‰ asi to
peﬁí, tam bychom mohli zaﬁadit
nácvik stﬁelby Regimentu
zemské hotovosti. To bylo tak
– poslední bﬁeznov˘ den se
v sobotu odpoledne vzná‰el nad ctûnickou
stﬁelnicí oblak kouﬁe a lehk˘ pach stﬁelného
prachu, to v‰e provázené salvami v˘stﬁelÛ.
Po vstupu na stﬁelnici jste se mohli ocitnout
na ãásti bitevního pole Tﬁicetileté války, na
nûmÏ ve dvou ‰icích stﬁíleli z mu‰ket pﬁíslu‰níci Regimentu zemské hotovosti. O dodrÏování ‰iku a povel PAL se staral s halapartnou feldvébl na stranû
jedné a markytánka na stranû druhé. Na povel NABÍJET se nasypal stﬁeln˘ prach
z jednoho z dvanácti apo‰tolÛ (dﬁevûné prachovnice na
jednu stﬁelu visící na pásu
pﬁes prsa stﬁelce, následnû se
k pánviãce pﬁiloÏil zapálen˘
doutnák (v délce nûkolika
desítek centimetrÛ, aby bûhem bitvy vydrÏel stále hoﬁet) a PRÁSK, PRÁSK,
PRÁSK, mohly kulky svi‰tût do ﬁad nepﬁítele. Na‰tûstí se trénovalo jen „na sucho“, ostré stﬁelby pﬁi‰ly na ﬁadu aÏ pozdûji, aÏ se
mu‰ket˘ﬁi dokázali se‰ikovat a jedna ﬁada

ní rodinné pﬁedstavení. Kdo chce poznat na
vlastní kÛÏi, Ïe opera tak sice notoricky známá, ale na jednu stranu dost tûÏkopádná, mÛÏe získat díky návratu k pÛvodnû operetní podobû neuvûﬁitelnou svûÏest, aÈ na podzim sleduje programovou nabídku Nové scény a toto
pﬁedstavení si rozhodnû nenechá ujít. A tﬁeba
pozná i jednoho pﬁezletického sboristu, kter˘
zatím bohuÏel stále mutuje, stále mutuje.

po druhé stﬁílet pﬁesnû podle povelÛ
feldvébla.
Více neÏ dvacítka
nad‰encÛ v podobnokrojích,
tvoﬁící
ãást Regimentu zemské hotovosti, coÏ je
uskupení sedmi ‰ermíﬁsk˘ch
skupin,
které si dává za cíl
co nejpﬁesnûj‰í a nejvûrohodnûj‰í rekon-

strukci Regimentu fungujícího v dobách 17.
století, se ve Ctûnicích se‰la k nácviku stﬁeleckého útoku. Jako souãást celé armády
musejí b˘t i tito mu‰ket˘ﬁi pﬁi bitvû prostû
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jako jeden muÏ. A vlastnû obãas i Ïena, protoÏe jsem se od pﬁítomné markytánky dozvûdûla, Ïe do bitev si poﬁadatelé slavností
markytánky nezvou a maximálnû mohou
v muÏském obleãení nosit prapory nebo b˘t
pﬁímo mu‰ket˘rem. A tak se milé markytánky pﬁevleãou za praporeãníka a v tomto pﬁevleku následují armádu jako tenkrát v dobách Tﬁicetileté války.
Zajímá-li vás Regiment více nebo chceteli vûdût, kde se s ním mÛÏete potkat, zde je
odkaz na jeho webové stránky: www.zemskahotovost.cz.
Lâ

o letních Olympijských her zbývá přesně 100
dní“ zněl titulek v novinách začátkem dubna
zrovna v době, kdy jsem si domlouvala schůzku s bronzovým medailistou ve skoku vysokém
z halového Mistrovství světa v Indianapolisu v roce 1987.
Znalci královny sportu jistě už ví, kdo jako první v tehdejším Československu překonal hranici 230 cm. Nebyl
to nikdo jiný než současný Přezleťák Ján Zvara.

„D

Na slovíãko...
s Jánem

■ Tak skoãíme rovn˘ma nohama
do sportu. Nejvût‰ích úspûchÛ jste dosáhl
v roce 1987, tedy rok pﬁed olympiádou
v Soulu a podle tabulkov˘ch v˘sledkÛ byste
dosáhl na medaili. Do Soulu jste ale nejel?
„Teì zb˘vají do zahájení her 3 mûsíce.
Pﬁesnû pﬁed 24 lety a 3 mûsíci, pﬁed zahájením LOH v roce 1988, mi v plné tréninkové
pﬁípravû praskla ‰lacha v koleni. Konec
olympijsk˘ch nadûjí, konec sportu a pro mne
tenkrát v 25 letech vlastnû konec v‰eho.“
■ Tak to jsme zaãali bezvadnû, úplnû
jste mû vykolejil. Tﬁi mûsíce pﬁed olympiádou, to je stra‰né.
„Nebudu ﬁíkat, Ïe to stra‰né nebylo. Bylo
a vlastnû poﬁád je. Cel˘ rok jsem s kolenem
marodil, absolvoval jsem 3 operace a poﬁád
jsem v sobû Ïivil nadûji, Ïe se ke skoku vrátím. Vrátil jsem se v roce 91, ale uÏ jen na tﬁi
roky jako trenér reprezentantÛ na Spartû, ale
ne‰lo to. Jak po finanãní stránce, tak po psychické. Ony se tak vlastnû spolu prolínaly,

dete fotit. (tak to je pravda, sestﬁih je opravdu
ãerstv˘). KaÏd˘, kdo chce b˘t úspû‰n˘ a nemusí to b˘t jenom sportovec, musí mít v sobû
urãitou ctiÏádost, bez té to nejde. CtiÏádostivost vyhrávat, b˘t nejlep‰í i v bûÏném Ïivotû,
poprat se s neúspûchy. Nûkdy je pravda té ctiÏádosti tro‰ku na ‰kodu, zvlá‰tû v osobním Ïivotû, ale faktem je, Ïe mi pomohla nastartovat
mÛj dal‰í, teì uÏ bezsportovní, Ïivot.“
■ Pojìme se radûji vrátit ke sportu,
respektive k Va‰emu úplnému sportovnímu zaãátku. Narodil jste se v Banské By-

protoÏe jsem se od mládí vûnoval hlavnû sportu a je‰tû do dubna 88 jsem si myslel, Ïe se
sportem budu i Ïivit, takÏe jsem po maturitû
na prÛmyslovce ‰el rovnou na vojnu, do Dukly, a dal‰í studium mû uÏ nezajímalo. Najednou jsem byl bez sportu, podruhé Ïenat˘, dceru z prvního velmi mladého manÏelství. Prostû
krásné sny úspû‰ného sportovce pryã a najednou tvrdá realita pûtadvacetiletého kluka se
závazky, kterému se zhroutil vysnûn˘ svût.“
■ No dobﬁe, je Vám teì sice (to klidnû
prozradím, protoÏe kaÏd˘ umí poãítat
)
skoro jednou tolik, ale rozhodnû nevypadáte, Ïe byste se nechal aÏ tak zlomit.
„Tak to dûkuju (smích), nechal jsem se
i ostﬁíhat, kdyÏ jste ‚vyhroÏovala‘, Ïe mû bu-

strici, takÏe do Dukly to
bylo za roh.
„Tam jsem se sice narodil, ale nebydlel. Bydleli
jsme v HriÀové, asi 50 km
od Bystrice, takÏe Ïádná
Dukla (smích). Pûknû fotbálek, lezení po stromech
a útûky pﬁed majiteli tûchto
stromÛ. Ale atletika mû lákala vÏdycky a na
stﬁední ‰kole uÏ jsem se jí opravdu vûnoval
vrcholovû a v Dukle. Do sv˘ch 19 let jsem
byl nûkolikanásobn˘m juniorsk˘m mistrem
republiky v trojskoku a teprve pak jsem zaãal skákat do v˘‰ky. Upﬁímnû ﬁeãeno, vÏdycky jsem v˘‰kaﬁÛm závidûl – já mûl v‰ude pí-

Zvarou
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sek, je diváci roztleskávali…“
■ Ale to pﬁece
trojskokany taky.
„Ale
v˘‰kaﬁe
víc (smích). Tak
jsem
vymûnil
mnohdy mokr˘ písek za je‰tû mokﬁej‰í
molitanové
doskoãi‰tû. V roce
1983 jsem narukoval na vojnu, nikoli na Duklu, ale do
Sparty, kde bylo
atletické stﬁedisko vrcholového sportu a zaãala má v˘‰kaﬁská kariéra. Tehdy zde trénovala reprezentace, tak tu bylo opravdu dobré zázemí se skvûl˘mi trenéry. Dokonce
jsem mûl jistou protekci u fotbalistÛ, respektive jejich trenéra JeÏka, protoÏe jsem mohl
kdykoliv vyuÏívat víﬁivku i saunu. A teì si
tak vzpomínám, Ïe vlastnû i u sparÈansk˘ch
basketbalistek; uÏ to klidnû pﬁiznám, chodil
jsem s nimi do sauny (smích).“
■ Tak to nebudeme radûji dále rozebírat, abychom to nemuseli dávat s ‚hvûzdiãkou‘. Ale tréninkovou podporu jste mûl
opravdu zásadní, kdyÏ jste po necel˘ch
dvou letech po pﬁíchodu skoãil ãeskoslovensk˘ rekord, v hale jste dal 230 cm.
„To bylo v Jablonci nad Nisou na domácích závodech, venku se mi tak moc je‰tû nedaﬁilo. Je‰tû v hale to docela ‰lo, ale na velk˘ch závodech jsem si musel dlouho zvykat
na tu diváckou kulisu, zvlá‰È kdyÏ to pﬁená‰ela televize. Naproti doskoãi‰ti byla velkoplo‰-

ná obrazovka a na ní mÛj detail, teì do toho
roztleskávání divákÛ, nebylo to zkraje jednoduché soustﬁedit se na svÛj pokus.“
■ Ale zvyknul jste si, ne?
„ÚÏasná atmosféra. Je‰tû teì, kdyÏ si na to
vzpomenu… Tﬁeba v Bruselu na závody
Grand Prix, obdobu dne‰ní Diamantové ligy,

chodilo 30.000 lidí, a to byl rachot. KdyÏ to srovnám s tehdej‰í Zlatou tretrou v Ostravû, to bylo
nebe a dudy. To i Novináﬁská laÈka, která se skákala na praÏském hole‰ovickém v˘stavi‰ti, mívala jinou atmosféru; skoro 2000 lidí a hudba z reproduktorÛ udûlala ze závodÛ skvûlou diváckou
atrakci a pro nás závodníky úÏasnou kulisu.“
■ Té jste si musel uÏívat i v Indianapolisu
na MS, kdyÏ vám pak na krk vû‰eli bronzovou
medaili, Ïe?
„Celé mistrovství bylo úÏasn˘ záÏitek, první
halové MS a já udûlal medaili. Dokonce za
mnou tûsnû skonãil i budoucí svûtov˘ rekordman Sotomayor (dodnes jako jedin˘ pﬁekonal
245 cm). I kdyÏ ony ty medailové v˘sledky byly ne pﬁímo náhodné, ale spí‰ hodnû o ‰tûstí
a hlavû, protoÏe tehdy bylo v absolutní ‰piãce
tak 7 v˘‰kaﬁÛ a v‰ichni mûli ‰anci vyhrát. Kromû v˘konu pak záleÏelo i na tom, kde správnû
zariskovat a pﬁesunout si tﬁeba opravn˘ pokus na
dal‰í v˘‰ku nebo jednu postupnou v˘‰ku pﬁímo
vynechat; byla to vÏdycky tak trochu hra nervÛ.
Konkrétnû mnû se v Indianapolisu podaﬁila – vynechal jsem zcela v˘‰ku 232 cm a ‰el rovnou na
234. Dal jsem ji napoprvé a byla medaile. Kdybych jí nedal, tak jsem mohl naopak skonãit hluboko v poli poraÏen˘ch.“
■ To se na‰tûstí nestalo a vybojovanou
bronzovou medaili vám uÏ nikdo neodpáﬁe.
Máte ji pﬁedpokládám uloÏenou doma
v Pﬁezleticích v nûjaké ‚krabici slávy‘.
A propos Pﬁezletice – jak jste se vlastnû stal
PﬁezleÈákem?
„To bylo tak… Bydlel jsem v LetÀanech v bytû a hledal jsem po okolí nûjakou parcelu na rodinn˘ dÛm. Nûkdy to bylo docela zábavné, zejména setkání se starousedlíky v rÛzn˘ch obcích,
protoÏe na mÛj dotaz ohlednû nûjaké parcely na
prodej jsem se dozvûdûl pomalu historii Ïivota
jedné generace tamních obyvatel. A Pﬁezletice?
To jsem jednou na kole projíÏdûl i Pﬁezleticemi
(inu sportovec se nezapﬁe), pravda na doporuãení
známého, a na‰el tady pﬁesnû to, co jsem hledal.
Postavil jsem dÛm, potﬁetí se oÏenil a mám dva
syny, i ten strom jsem zasadil.“
■ TakÏe natrvalo pﬁesídlen do âech, do
Pﬁezletic. Mluvíte skvûle ãesky, jen pro mou
praÏ‰tinu tro‰ku moc spisovnû.
Smích. „Já jsem vlastnû napÛl âech, i kdyÏ ze
Slovenska, protoÏe maminka pocházela ze stﬁedních âech. Tatínek tady byl na vojnû, v okolí Mimonû, a na jedné vesnické zábavû se potkal s mojí budoucí maminkou. Zaãali spolu chodit a krátce po vojnû si pro ni pﬁijel a odvezl na Slovensko. Na motorce.“
A pár let po této cestû odstartoval svou Ïivotní cestu i budoucí ãeskoslovensk˘ rekordman ve
skoku do v˘‰ku. Z na‰eho ‚naslovíãkaﬁení‘ jsem
zjistila jednu vûc – sport má poﬁád pod kÛÏí a vede k nûmu i oba syny; jen pro nû upﬁednostÀuje
spí‰ sport kolektivní, sám si dobﬁe vzpomíná na
jistou osamûlost závodníka pﬁi závodech, ãekání
na svÛj start a v pﬁípadû technick˘ch disciplín na
svÛj pokus. První, druh˘, pﬁípadnû tﬁetí, poslední.
■ Jste potﬁetí Ïenat˘, to je vlastnû také tﬁetí pokus, Ïe, ale podle Va‰eho vyprávûní drÏí
laÈka pevnû na stojanech. Díky za rozhovor
a protoÏe dneska hrají proti sobû hokejov˘
pﬁátelák âe‰i se Slováky má poslední otázka
zní – komu budete fandit?
„âechÛm, kdyÏ tady Ïiju déle neÏ na Slovensku a kromû toho, jsem pﬁeci napÛl âech,
ne?!“
Lâ

SdruÏení dobrovoln˘ch hasiãÛ
v Pﬁezleticích vãera, dnes a zítra
V obci Pﬁezletice existuje jiÏ od nepamûti Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ (SDH),
kter˘ vÏdy k Ïivotu v obci patﬁil a vykonával v obci velice zásluÏnou ãinnost.
I v leto‰ním roce na‰i dobrovolní hasiãi
napﬁíklad vyãerpali vodu ze zaplaven˘ch
sklepÛ, pokáceli staré stromy, pomáhali
obci pﬁi pálení ãarodûjnic ãi dûtském dni.
Za v‰e jim velice pûknû dûkujeme
a doufáme, Ïe i nadále budou pÛsobit
v Pﬁezleticích v podobném duchu, tzn.
Ïe spolupráce obce a Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ by mûla podle na‰ich pﬁedstav fungovat i nadále ve v‰ech oblastech kulturního, sportovního a spoleãenského Ïivota v obci. Poﬁádáme rÛzné
aktivity pro dûti, pro dÛchodce a dal‰í
kulturní akce, které podporují spoleãensk˘ Ïivot v Pﬁezleticích.
V Pﬁezleticích byla jiÏ v ‰edesát˘ch
letech vybudována v „akci Z“ budova
tzv. hasiãárny, která slouÏila jako zázemí SDH. Bûhem let byly pﬁistavûny dal‰í místnosti, které pozdûji zaãal vyuÏívat
i obecní úﬁad pro své potﬁeby (sklad
apod.). Vzhledem k tomu, Ïe obec v minulém volebním období zakoupila novou
obecní techniku (traktor, multikáru, sekaãky atd.)a na její zaparkování chybûjí
potﬁebné prostory, rozhodli jsme se koncem loÀského roku tuto budovu ãásteãnû upravit a zavést plynové topení. Pﬁi
této pﬁíleÏitosti jsme zjistili, Ïe zmínûn˘
objekt nebyl nikdy zkolaudován a Ïe dokonce ani není zapsán na v˘pise katastrálního úﬁadu – zkrátka pro úﬁady neexistoval. Více neÏ _ roku jsme pracovali
na úﬁední legalizaci této budovy; nyní je
na katastru tato budova zapsána jako
„budova obãanské vybavenosti“, protoÏe
dle norem v Ïádném pﬁípadû nesplÀuje
podmínky poÏární zbrojnice, na coÏ nás
upozornil jak projektant, tak stavební
úﬁad. Aby mohla b˘t budova zkolaudována jako poÏární zbrojnice, vyÏadovalo
by to vysoké finanãní náklady, které si
rozhodnû v souãasnosti nemÛÏeme dovolit, zvlá‰tû kdyÏ víme, Ïe sousední
obec nedávno rekonstruovala za nemalou ãástku svou poÏární zbrojnici a investovala do vybavení zásahové jednotky.
Sbor dobrovolných hasičů je obãansk˘m sdruÏením a obec ve svém rozpoãtu poãítá s pﬁíspûvkem na jejich ãinnost podobnû jako v pﬁípadû jin˘ch spolkÛ
v obci, napﬁíklad fotbalistÛ nebo stﬁelcÛ.
Vedle Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
Pﬁezletice existuje oficiálnû od roku
2003 také zásahová jednotka SDH.
Jednotka je souãástí Integrovaného záchranného systému âR (IZS âR) a zákonem o poÏární ochranû (ã.133/1985
Sb.) má stanovenu jednak vnitﬁní hierarchii, dále tato legislativa urãuje taxativnû
vybavení technikou a vûcn˘mi prostﬁedky, ãlenové této jednotky musí splÀovat
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zdravotní, odbornou a fyzickou zpÛsobilost, stejnû tak i poãetní stavy (jeden velitel jednotky, dva velitelé druÏstev, dva
strojníci a ãtyﬁi hasiãi). Tuto jednotku zﬁizuje obec a zaji‰Èuje její materiální i finanãní potﬁeby. Velitele této jednotky
jmenuje a odvolává starosta obce, pﬁiãemÏ práva a povinnosti velitele jednotky jsou urãeny téÏ zákonem o poÏární
ochranû, respektive jeho provádûcími
pﬁedpisy. Zﬁizování i ru‰ení jednotky je
moÏné pouze se souhlasem HZS kraje.
Na‰e“ pﬁezletická Jednotka“ v souladu s v˘‰e uveden˘m zákonem i právními pﬁedpisy bohuÏel nesplÀuje v‰echny
tyto poÏadavky kladené na ãinnost zásahové jednotky, za kterou je odpovûdn˘ starosta obce. Pro její dal‰í ãinnost
bylo zapotﬁebí kromû pravidelného dodrÏování v˘‰e uveden˘ch zpÛsobilostí ãlenÛ JSDH i dost zásadních finanãních investic do vybavení i zázemí. Proto se
vedení obce rozhodlo, Ïe daleko efektivnûj‰í a také ekonomiãtûj‰í bude uzavﬁít
smlouvu se sousední obcí a vyuÏít sluÏeb jejich zásahové jednotky, která má
k dispozici zcela novou budovu poÏární
zbrojnice, jejich jednotka pravidelnû cviãí, úãastní se ‰kolení, lékaﬁsk˘ch prohlídek a techniku mají v perfektním stavu.
Obec Pﬁezletice bude roãnû pﬁispívat
sousední obci ãástkou 18.000 Kã. Toto
ﬁe‰ení se nám zdá velice efektivní a rozumné, zvlá‰tû v kontextu toho, Ïe
v Pﬁezleticích nyní chystáme jiné zásadní investice - napﬁ. M·, otoãku autobusu, atd. Podle na‰ich informací bûhem
posledních 5 let nebyla na‰e jednotka
ani povolána k Ïádné zásahové akci.
I kdyÏ budeme mít smlouvu na spoleãnou zásahovou jednotku, nebude to
mít vÛbec Ïádné dopady na funkci a existenci Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ Pﬁezletice. Proto je nám velice líto, Ïe se
dozvídáme rÛzné fámy, Ïe se obec
chystá Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ zru‰it.
Dokonce jsme obdrÏeli petici proti zru‰ení Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ, aãkoliv
SDH je obãansk˘m sdruÏením, jehoÏ
ãinnost se ﬁídí vlastními stanovami,
a které rozhodnû nijak nemÛÏe obec
zru‰it. Vyvstává zde tedy pro nás otázka, jak naloÏit s peticí proti nûãemu, co
se vÛbec nedûje.
Pevnû doufáme, Ïe se situace koneãnû vysvûtlí, k podobn˘m nedorozumûním jiÏ nebude docházet a Ïe budeme
se Sborem dobrovoln˘ch hasiãÛ spolupracovat tak jak b˘valo dobr˘m zvykem
i nadále a tato spolupráce bude obohacovat zejména kulturní, spoleãensk˘
a tﬁeba i sportovní Ïivot v na‰í obci.
Ing. Veronika Vrecionová,
Starostka obce
Ing. Ludmila âervínová,
Místostarostka obce

Co je vlastnû „Obytná zóna“?
Než budete číst dál zkuste si rychle odpovědět, co si pod tímto termínem představujete... Máte odpověď?
Teď vám nabízím citaci z Technických podmínek č. 103 Navrhování
obytných a pěších zón schválené ministerstvem dopravy v roce 2008:
OBYTNÁ ZÓNA je oblast vymezená příslušnými dopravními značkami; zónu tvoří soubor zklidněných pozemních
komunikací s převahou pobytové funkce s přímou dopravní obsluhou staveb, ve které je umožněn pohyb chodců, cyklistů a motorových vozidel a hry dětí ve společném
prostoru za stanovených podmínek provozu podle zvláštního předpisu. (Fuj, to je hnusná definice, že!)

Co to zjednodu‰enû znamená – chodci,
auta i hrající si dûti se dûlí o celou silnici,
pﬁiãemÏ tzv. „navrch“ mají chodci a dûti. (Jistû mnoha rodiãÛm teì pﬁed oãima vyskoãilo rychle jedoucí auto kolem dûtí na odstrkovadle dejme tomu ve spodní ãásti ulice
Topolové.) Pokraãujme dále – nejvy‰‰í povolená rychlost je 20 km za hodinu (zlat˘
voãi!), ﬁidiã nesmí chodce ohrozit; v pﬁípadû
nutnosti musí i zastavit vozidlo (zase ty voãi!, je‰tû chodce ãi dûti protroubí), dûti si
mohou hrát na silnici (ha ha), stání vozidel
je povoleno jen na místech oznaãen˘ch jako
parkovi‰tû (ha ha ha). Teì ale váÏnû.
I provoz na na‰ich místních komunikacích se ﬁídí zákonem o provozu na
pozemních komunikacích, a to vãetnû
umístûní svisl˘ch i vodorovn˘ch dopravních znaãek. Nebudeme si nalhávat, Ïe v‰echny znaãky umístûné na
místních ulicích jsou podle tohoto zákona; prostû se tak nûjak podle „citu“
i dobré vÛle zklidnit prÛjezd aut umístily. A svÛj úãel to splnilo - bez pardónu kaÏdého alespoÀ trkne znaãka Zaãátek obytné zóny do oka; ti ohleduplnûj‰í ﬁidiãi trochu zpomalí a v podvûdomí
lehce oãekávají i ty hrající si, pﬁípadnû
vybûhnuv‰í z vedlej‰í ulice bez rozhlédnutí, dûti. Máme pár takov˘chto znaãek
v obci umístûno, ãímÏ jsme vytvoﬁili rádoby oblast obytné zóny. JenÏe si tím
tak trochu obec u‰ila na sebe biã:
1. S nárůstem nových domů roste
i počet aut, rodí se nové děti,
které si ani třeba před domem
nehrají, ale chodí s rodiči na pro-

cházku a celkem
oprávněně se jim
nelíbí, že auta
kolem nich jezdí
a dvacítkou to rozhodně není.
2. Také narůstá počet aut v jednotlivých domácnostech, protože léta běží, dorůstají děti a jako dospěláci také to auto potřebují.
Málokdo umístí více než jedno
auto na svém pozemku tak jak
mu nařizuje stavební zákon; parkuje se na ulici.
3. Ráno jedou všichni do práce
a odpoledne se vrací, mezitím se
jezdí pro děti do školy, na nákup
a provoz je pomalu jak na Václaváku. A teď se potkají dvě auta
na ulici, kde byla záměrně pro
zklidnění provozu vybudována úzká vozovka a jen pár míst pro vyhýbání vozidel. Ve světě na západ
od naší republiky to funguje,
v Přezleticích (a nejen zde) se
hledá náhradní řešení – není přece čas čekat, až protijedoucí auto projede, vjede se na zelený
pás a jede se po trávě.
Tyto tﬁi nejvíce problematické body
(rychlost, parkování, nerespektování zklidÀujících prvkÛ) se stávají pﬁedmûtem stíÏností obãanÛ na obecním úﬁadû, kde poÏadují po obci náleÏitû proti tûmto pﬁestupkÛm
zakroãit, v‰e se pﬁeci dûje v obytné zónû!
BohuÏel obec má v tomto pﬁípadû dost
svázané ruce. Nemáme vyznaãená parkovací
místa v obytn˘ch zónách (ani jedno!), takÏe

nemÛÏeme nikomu zakázat parkování na ulici. Chybí nám znaãka Konec obytné zóny
a zároveÀ není zcela jasnû vyznaãena na vozovce (tﬁeba lehce zv˘‰en˘m obrubníkem)
zmûna dopravního reÏimu na obytnou zónu,
a tak dále… Z hlediska právního prostû oblast Obytná zóna v nûkter˘ch ãástech Pﬁezletic neexistuje, aãkoliv by
jistû potﬁeba byla.
Po diskuzích se
zástupcem DI Policie
Praha-v˘chod
jsem obdrÏela v˘‰e
zmiÀované technické podmínky pro
zﬁizování obytn˘ch zón a upﬁímnû ﬁeãeno se
mi po pﬁeãtení dost protoãily panenky, co
v‰echno by musela obec ve stávající zástavbû udûlat a také zadat dopravním projektantÛm ke zpracování (napﬁ. pro stanovení v˘hledov˘ch trojúhelníkÛ pro v˘jezd
z vedlej‰í ulice, aby ve v˘hledu nevadilo
zaparkované auto na vyznaãeném místû
apod.). To opravdu laik nedokáÏe a obec by
musela oslovit odbornou firmu, která se zab˘vá pasportem dopravního znaãení, coÏ by
pochopitelnû stálo „nûjakou tu pûtku“.
A nebo zkusit jít na vûc tro‰ku s citem
a parkovací místa vytváﬁet dostateãnû daleko
od kﬁiÏovatky. JenÏe tam mÛÏe vadit okno od
loÏnice ãi dûtského pokoje, blízko je garáÏ
pro hodnû velké auto, které se pak bude jen
obtíÏnû vytáãet, parkovací místo je u domu,
kde ho majitel sice chce, ale nesmí mu tam
parkovat cizí auta … mnoho dÛvodÛ pro to,
Ïe navrhovaná místa nebudou zase ke spokojenosti v‰ech. Jako bych to sly‰ela; a kromû
toho jsem to uÏ sly‰ela .
âekáte nûjak˘ závûr? Z hlediska poÏadavkÛ dopravních orgánÛ ho zatím nemám,
z hlediska lidského je jednoduch˘ a v nás
v‰ech – jezdûte po v‰ech ulicích v zástavbû
tak jako by tady byla jedna velká Obytná zóna s omezením rychlosti na 20 km/hod, s hrajícími si dûtmi a chodícími rodiãi a my jako
obec se budeme postupnû snaÏit vytváﬁet
oznaãená místa pro parkování na ulici, která
by vyhovovala co nejvíce na‰im obãanÛm.
Díky.
Lâ

Co se stane, kdyÏ...
ma napoãítá malé mnoÏství v˘tûÏnosti tﬁídûného odpadu,
která je základem pro finanãní odmûnu za tﬁídûní. V˘sledkem jsou zbyteãnû velké náklady na likvidaci odpadÛ v obci
(bavíme se roãnû o desítkách tisíc), které bychom mohli pouÏít tﬁeba na opravy ulic.
…pﬁijde na veﬁejné zasedání zastupitelstva podnapil˘ obãan a bude se vulgárnû vyjadﬁovat smûrem k zastupitelstvu?
Bude povolána Policie âR a obãan bude v lep‰ím pﬁípadû jen
vyveden ze sálu.
Lâ

…se na jedné cestû sejde pû‰í, cyklista, koÀák a pejskaﬁ?
Nemûlo by se stát nic, tedy pokud se budeme ﬁídit pravidly
slu‰ného chování; vût‰inou ale nastane alespoÀ mezi dvûma
z uvedené ãtveﬁice pûkná mela a slovní pﬁestﬁelka o to, komu náleÏí právo cestu pouÏívat a kdo na ní nemá co dûlat.
…nebudeme dÛslednû zmen‰ovat objem krabic, plastov˘ch lahví a ostﬁíhan˘ch vûtví? Kontejnery budou zaplnûny
„vzduchem“ a obec zaplatí vût‰í poãet odvezen˘ch kontejnerÛ na kompost neÏ by bylo nutné a zároveÀ nám svozová fir-
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Oznámení

R&T STUDIO
VE KBELÍCH!
Herlíkovická 1021/14
197 00 Praha 9 - Kbely
tel.: +420 286 580 673 mobil: +420 728 533 871
rtstudio@rtstudio.cz

ZO Pﬁezletice vyhla‰uje anketu na pojmenování dosud bezejmenného vodního toku v lokalitû „pod zahrady“. Své návrhy posílejte na adresu obec.prezletice@prezletice.cz nebo vhoìte písemn˘ návrh do schránky
pﬁed obecním úﬁadem ãi doneste osobnû na ná‰ úﬁad.
E.L.â.A. ve spolupráci s SSK
Pﬁezletice a firmou KU-Î-EL
poﬁádají 0.roãník závodu
ve skorobiatlonu „Pﬁezletická trefa
do ãerného“ pro kategorii Ïen.
Místo konání sportovní
střelnice ve Ctěnicích a Ctěnický háj. Termín konání
neděle 2. září 2012 dopoledne.

1.

www.rtstudio.cz

2.

VACUPOWER – VACUSTEPPER
VIBROSAUNA – MASÁÎE
● pouhých 30 minut

Pﬁihlásit k závodu se mÛÏete pﬁímo
v prodejnû KU-Î-EL u Danu‰ky Mourové
ãi na zpravodaj@prezletice.cz. Více informací tamtéÏ.

● ceny od 150 Kč

Pﬁijìte k nám do studia s tímto inzerátem
a získáte slevu 10% na permanentku

Obãerstvení zaji‰tûno, diváci a sponzoﬁi vítání.
Obecní úﬁad Pﬁezletice
VeleÀská 48, 250 73 Pﬁezletice
tel.: 286 852 133

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

1. st.
2. st.
3. st.
4. st.
5. st.

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

8.00 - 8.30 hod.
9.00 - 9.30 hod.
10.00 - 10.30 hod.
11.00 - 11.30 hod.
12.00 - 12.30 hod.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Kontejner je POUZE na kompostovatelný odpad! Větve nebudou
obsluhou přijímány vůbec a větvičky do 1cm v průměru jen rozstříhané na drobné části, aby byl mohl být kontejner zcela zaplněn.
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Prodám LÉKO
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Telefon:
728 459 367
286 856 170

Velká letní soutûÏ

Termíny svozu odpadu
SOBOTA (změna!) - každých 14 dní!
28. DUBNA
12. a 26. KVùTNA
9. a 23. âERVNA
7. a 21. âERVENCE

Komise životního prostředí v Přezleticích vyhlašuje

5.roãník soutûÏe

4. a 18. SRPNA
1. 5. a 29. ZÁ¤Í
13. a 27. ¤ÍJNA
10. LISTOPADU

o nejrozkvetlej‰í
pﬁezletické okno
a zároveÀ 4.roãník soutûÏe

Správné odpovûdi
1. Adélka po‰Èáková
2. Kvûta mandlíﬁka Louãková
3. Olina kulturní Hanzlíková
4. Renata po‰Èaãka Boudová
5. Eli‰ka z Liliové Novotná
6. Renata podskalská ·illerová
7. Dana po‰Èaãka Prá‰ilová

o nejrozkvetlej‰í
pﬁedzahrádku

8. Lída místostarostka âervínová
9. Eva záchranáﬁ-kynoloÏka Klem‰ová
10. Svûtlana od obãerstvení Radová
11. Tajemná tváﬁ ã. 1
12. Tajemná tváﬁ ã. 2
13. Dana skoro Urbanová
14. ·tûpánka trafikantka Holcová

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