KU-Ž-EL

CVIâENÍ PRO ÎENY
kaÏdé pondûlí 19.30–20.30 h
v sále obecního úﬁadu
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ROZVOZ ZDARMA!
V dnešní uspěchané době se snažíme vyjít vstříc těm,
kteří rádi ušetří čas a využijí naši novinku:

rozvoz zboÏí objednaného pﬁes internet na

www.ku-z-el.cz,
ãi po telefonu na

604 254 554.
Rozvážíme každé úterý ve večerních hodinách,
dle dohody. Minimální částka objednávky je 500 Kč
a pro Přezleťáky je rozvoz zdarma.
Doufáme, že vás naše nabídka osloví
a využijete novou službu prodejny KU-Ž-EL.
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I my uÏ máme svého tiskaﬁského ‰otka...
Opût se musíme
omluvit na‰im ãtenáﬁÛm – i u nás obãas ﬁádí
„tiskaﬁsk˘ ‰otek“ a schovává nám fotografie.
V minulém ãísle jsme
se mohli seznámit s léãiv˘mi úãinky TuÏebníku
jilmového a v tom dne‰ním si tuto rostlinu, kterou
najdete na vlhk˘ch horsk˘ch loukách, ale i bﬁezích
potokÛ a ﬁek, koneãnû
i ukáÏeme.
Také vám pﬁiná‰íme
mapku
pﬁedpokládaného
smûru toku podzemních vod
v lokalitû dna Velikého rybníka, která se nám také
z ãlánku Voda. Samá voda.
nûjak vypaﬁila.
Lâ

VAŠE DOTAZY, PŘIPOMÍNKY ČI POCHVALY PŘEDÁVEJTE, PROSÍM
AŤ UŽ V PÍSEMNÉ ČI ELEKTRONICKÉ PODOBĚ DO SCHRÁNKY OÚ!
OBECNÍ ZPRAVODAJ – vydává Obec Pﬁezletice, evidenãní ãíslo MK âR E 19096, vychází ãtvrtletnû, náklad 500 kusÛ.
Redakãní rada: ing. Ludmila âervínová, ing. Veronika Vrecionová, ing. Ladislava Kopáãová, grafická úprava: Josef Slunéãko.
Redakce a pﬁíjem inzerce zpravodaj@prezletice.cz. UveﬁejÀované pﬁíspûvky nemusí vyjadﬁovat názor redakãní rady
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Povolební ohlédnutí
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Přezletice • čtvrtletník zdarma • prosinec • číslo 22

SLOVO STAROSTKY
VáÏení spoluobãané,
pﬁedem mi dovolte velice podûkovat za va‰e hlasy,
které jsem obdrÏela jak do zastupitelstva na‰í obce
tak i do Senátu. Velice si toho váÏím, ale uji‰Èuji
vás, Ïe více neÏ radost pociÈuji velikou odpovûdnost.
Budu se v obou funkcích velice snaÏit, abych vás
nezklamala a pokusím se naplnit va‰e oãekávání.
Ráda bych vás v tomto ãlánku informovala zejména o tom, jak se rozhodlo ustavující
zasedání zastupitelstva a o tom, jaké bude vedení na‰í obce v následujících ãtyﬁech letech.
Starostkou na‰í obce jsem byla opût zvolena já. Vzhledem k tomu, Ïe jsem byla zvolena i senátorkou, jistû vás bude pﬁedev‰ím
zajímat, jak budu obû tyto funkce kombinovat a zvládat tak práci pro obec. V druhé
polovinû minulého volebního období jsem
mûla na starosti pﬁedev‰ím velké projekty,
práci na novém územním plánu, jednání
s developery, zaji‰Èování finanãních zdrojÛ
a podobné „vût‰í“ úkoly a v men‰í míﬁe
jsem se podílela na zaji‰Èování bûÏného
chodu obce. Tu obecní práci zaji‰Èoval
pﬁeváÏnû pan Rudolf Novotn˘, ostatní zastupitelé a zamûstnanci obce. Já jsem do
tûchto procesÛ vstupovala pouze v situacích, kdy se objevily problémy ãi v pﬁípadech, kdy si nûkter˘ z obãanÛ vyÏadoval

jednat v˘slovnû se
mnou. Jsem si jistá, Ïe obdobnû
bez problému budu funkci starostky
zvládat i se staro - nov˘m zastupitelstvem
jako sehran˘m t˘mem, a Ïe mohu b˘t na‰í
obci moÏná je‰tû více uÏiteãná.
Proto bylo velice dÛleÏité, vybrat ze zastupitelstva místostarostu, kter˘ bude mít
na sv˘ch bedrech zaji‰tûní bûÏného chodu
obce. Touto funkcí byla povûﬁena paní
Ludmila âervínová. Jsem si jista, Ïe svou
funkci bude vykonávat jak nejlépe umí, Ïe
jiÏ má ﬁadu zku‰eností z minulého funkãního období, kdy mûla na starosti komisi
Ïivotního prostﬁedí a Ïe se nám bude dobﬁe spolupracovat.
Vedením kontrolního v˘boru byla povûﬁena paní TaÈána Pan˘rová, která tuto funkci
vykonávala jiÏ v minulém období, a vedením

Volby do zastupitelstev obcí
15. 10. - 16. 10. 2010

OBECNÍ POLICIE
KOLEâ
INFORMUJE...
Vstupujeme do 2. roku spolupráce
s policií obce Koleč, která nám bude
i v dalším roce suplovat naši chybějící
obecní policii. Nejvíce přestupků je i nadále za překročenou povolenou rychlost
a vzhledem k tomu, že nám policie Koleč účtuje stále nižší měsíční poplatky,
překračují neukáznění řidiči rychlost
opravdu o hodně a pokuty, které za tento přestupek policisté vyberou, tak sníží velmi podstatně finanční náklady obce na služby obecní policie.

Přestupek
Nedovolené stání vozidla
na pozem. komunikaci
Nedovolené vjezdy do míst,
kam je to zakázáno

srpen

září

0

2

7

4

Překročení povolené
rychlosti

15

9

Přestupky proti
veřejnému pořádku

0

0

Kontrola osob

4

2

finanãního v˘boru byl zvolen „nováãek“
pan Cyril Neumann.
Zastupitelstvo obce také rozhodlo o vedení komisí. Stavební komisi povede „star˘
mazák“ pan Dvoﬁák, kulturu bude opût za‰tiÈovat na‰e „kolotoãáﬁka“ Olina Hanzlíková a komisi Ïivotního prostﬁedí jsme svûﬁili staronové ãlence komise ÎP a nové zastupitelce sleãnû Petﬁe Kopáãové.
Pevnû vûﬁím, Ïe se nám v této sestavû bude v˘bornû pracovat, Ïe sloÏení zastupitelstva je velmi kvalitní a pevnû doufám, Ïe
dobﬁe naváÏeme na ãinnost minulého vedení obce, za kterého se povedlo vykonat velik˘ kus práce.
Samozﬁejmû nám bude velice chybût pan
Rudolf Novotn˘. Aãkoliv od vás obdrÏel druh˘ nejvy‰‰í poãet hlasÛ, „doplatil“ na volební systém. „Podcenil“ situaci, kdy byl
sám na kandidátce a pﬁepoãítáváním hlasÛ
se vÛbec do zastupitelstva nedostal. I pﬁesto
vûﬁím, Ïe najdeme zpÛsob jeho dal‰í
spolupráce s obecním úﬁadem.
Jistû se mnou budete souhlasit, Ïe
na‰e obec stále je‰tû není v nejlep‰í kondici a Ïe se nám v tomto sloÏení podaﬁí v‰e posunout zase o nûjak˘ ten kus kupﬁedu. O na‰í ãinnosti a plánech, podobnû jako v uplynul˘ch ãtyﬁech letech, budu i nadále
prÛbûÏnû informovat. Pﬁeji vám hezk˘ pﬁedvánoãní ãas a v pﬁí‰tím ãísle
zpravodaje opût nashledanou.
Va‰e Veronika Vrecionová

Voliãi
v seznamu
788

Vydané
obálky
489

Volební
úãast v %
62,06

Odevzdané
obálky
489

Kandidátní listina
ãíslo
název
1
2
3

Kandidát
příjmení, jméno, tituly

1
2
3
4
5
6
7
8
9

VRECIONOVÁ Veronika Ing.
NEUMANN Cyril Ing.
DVO¤ÁK Milan Ing.
PAN¯ROVÁ TaÈána Ing.
KOUDELKA Jan
KOPÁâOVÁ Petra DiS.
MILOTA Pavel
HEINSCH Pavel
BULA Franti‰ek Ing.

číslo

Kandidát
příjmení, jméno, tituly

1 âervínová Ludmila Ing.
2 Hanzlíková Olga
3 Mesner Tomá‰
číslo

Kandidát
příjmení, jméno, tituly

1 Novotn˘ Rudolf

2

Hlasy

Rudolf Novotn˘, NK
Obãanská demokrat. strana (ODS)
SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ

číslo

Platné
hlasy
2 902

abs.

v%

318
1 832
752

10,96
63,13
25,91

Počet hlasů
abs.
v%
364
196
295
229
157
276
134
89
92

19,86
10,69
16,10
12,50
8,56
15,06
7,31
4,85
5,02

— INFORMACE Z OBCE —

HLÁŠENÍ PORUCH

*
*
*
*
*
-

Elektﬁina

Havarijní linka ČEZ 840 850 860
Zákaznická linka 840 840 840
(zde doporuãujeme mít u sebe smlouvu o va‰em odbûrném místû, pracovníci linky se
pro rychlej‰í vyﬁe‰ení problému ptají na ãíslo odbûrného místa nebo elektromûru)

Plyn
vodovod
kanalizace

Služba nonstop 1239
Hlášení poruch 326 902 170, 737 200 925

VAK Zápy 326 902 922
Havarijní služba p. Altman 603 206 753

AQUASPOL servisní středisko 416 857 078
kancelář 416 857 071,
servis – mobil 724 719 298
V pﬁípadû poruchy ãerpadel je moÏné volat pracovníky obce pana Malého nebo
pana DoleÏala, a to i o víkendech – mobil 725 183 169

V¯SLEDKY HLASOVÁNÍ
1. kolo
2. kolo

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

187
187

187
187

100,00
100,00

117 936
117 892

51 571
28 797

43,73
24,43

50 357
28 777

47 224
28 717

93,78
99,79

Politická
příslušnost

počty hlasů
1. kolo
2. kolo

Počet hlasů
abs.
v%

1
2
+3
4
5
*6

Nováková Nina Mgr.
Holík Libor
Nûmec Milan PaedDr.
Fialová Jiﬁina
Hannig Petr Mgr.
Vrecionová Veronika Ing.

TOP+STAN
VV
âSSD
KSâM
Suveren.
ODS

TOP 09
VV
âSSD
KSâM
Suveren.
ODS

TOP 09
BEZPP
âSSD
KSâM
Suveren.
ODS

9
2
12
4
3
14

318

+) postupující kandidát

100,00

2
1
1

*
*
-

Ceny jsou stanoveny podle ceníku firmy
Aquaspol, ale pro na‰e obãany je zastupitelstvo sníÏilo o DPH a cenu cesty a ztrátového
ãasu.
ZO

Okrsky
zprac.

Narhující
strana

35,23
39,22
25,53

Běžná práce
sazba za minutu
sazba za hodinu
7,90 Kã
470 Kã
Hygienický příplatek
7,90 Kã
470 Kã
Záruční oprava je zcela zdarma.

počet

Volební
strana

265
295
192

Zamûstnanci obce pánové Mal˘ a DoleÏal
byli pro‰koleni firmou Aquaspol na provádûní záruãního i pozáruãního servisu. V pﬁípadû zásadní poruchy ãerpadla toto vymûní
na místû za jiné a následnû po‰lou do opravy, pﬁi odstraÀování poruch typu namotaného hadru ãi opravy plováku tyto opraví na
místû. Je-li závady zpÛsobena nesprávn˘m
pouÏíváním ãerpadla, úãtuje si obec platbu
dle zastupitelstvem schváleného ceníku:

Obvod: 28 - MùLNÍK

Kandidát
příjmení, jméno, tituly

Pořadí
zvolení Mandát

DÛleÏité upozornûní:

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 15. 10. - 16. 10. 2010

číslo

Počet hlasů
abs.
v%

V mûsíci listopadu budou dokonãeny
i práce na opravû ulice Ctûnická, kde bude
poloÏen nov˘ asfaltov˘ povrch a vozovka
bude ohraniãena obrubníky. I zde platí, Ïe
se jezdí jen po ulici a nikoliv po zelen˘ch
plochách, které budou bohuÏel aÏ do jara
spí‰e jako záhon nakypﬁené „hlíny“, tráva
se mÛÏe zasít aÏ na jaﬁe.
Koncem ﬁíjna jsme se koneãnû doãkali
i opravy dûr v ulici Rosické (na silnici od
vinoﬁského cukrovaru); TSK Praha po
mnoha urgencích ze strany vinoﬁského stavebního úﬁadu koneãnû „zaplácla“ krátery
ve vozovce. Doufejme, Ïe tato oprava vydrÏí alespoÀ pÛlku zimy.
BohuÏel se nám ale stále nedaﬁí dosáhnout opravy silnice na âakovice, aãkoliv
i my tuto opravu neustále u praÏsk˘ch sluÏeb urgujeme.

Obãasné v˘padky elektrického proudu ãi poruchy na kanalizaãních ãerpadlech
nás vedly k opûtovnému zveﬁejnûní dÛleÏit˘ch telefonních ãísel:

Pořadí
zvolení Mandát
1
5
2
4
1
3
2
3
4

doucí auto, aby zajeli do roz‰íﬁené ãásti vozovky a tu malou chvilku poãkali, neÏ zdola jedoucí auto projede. A pochopitelnû
i naopak – auto jedoucí ze Ctûnické ãi Okálova dá pﬁednost auto sjíÏdûjícímu dolÛ.
Ulice je vymezena obrubníky, za kter˘mi
jsou buì vjezdy a vchody do domÛ, parkovací místa a nebo ZELEN¯ TRAVNAT¯ PÁS!
Nic z toho není urãeno k jízdû automobilÛ
(viz zku‰enosti z ulice Zahradní), a proto vás
v‰echny Ïádáme: Neniãte zeleÀ okolo vás
a obûtujte tu zanedbatelnou chviliãku va‰eho
Ïivota, kterou strávíte tím, Ïe dáte pﬁednost
prÛjezdu protijedoucímu autu.
Dûkujeme.

Zaãátkem listopadu byla dokonãena rekonstrukce vozovky v horní ãásti ulice
Topolové, na dokonãení vjezdÛ a parkovacích míst se stále pracuje. Na tﬁech místech
je vozovka roz‰íﬁena pro vyh˘bání dvou
protijedoucích automobilÛ (na kﬁiÏovatce
s ulicí Ctûnickou, v polovinû ulice Topolové v tzv.“horizontu“ a na rohu s ulicí Akátovou). Îádáme proto v‰echny pospíchav‰í
ﬁidiãe, aby ulicí projíÏdûli s ohledem na
moÏné protijedoucí „kolegy“ a v pﬁípadû,
Ïe pﬁijíÏdûjí z Akátové ulice, aby dÛslednû
sledovali provoz v dolní ãásti ulice pﬁed
pﬁejezdem „horizontu“ a vidí-li tam jiÏ je-

*) zvolen˘ kandidát

3

800
495
042
985
405
497

X
X
12 682
X
X
16 035

% hlasů
1. kolo
2. kolo
20,75
5,28
25,49
10,55
7,21
30,69

X
X
44,16
X
X
55,83

Los
1. kolo 2. kolo
-

-

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
DNE 10. 11. 2010
● Paní O. Hanzlíková jako nejstar‰í
ãlen nového ZO zahájila v 18,00 hod. zasedání ZO a pﬁivítala novû zvolené zastupitele. Konstatovala, Ïe jsou pﬁítomni
v‰ichni novû zvolení zastupitelé obce a zastupitelstvo je plnû usná‰eníschopné. Po
oficiálním zahájení zapisovatel pﬁedloÏil
a pﬁeãetl novû zvolen˘m ZO Slib zastupitele a v‰ichni ãlenové zastupitelstva stvrdili slovem SLIBUJI a sv˘m podpisem. Následovala volba starosty, místostarosty
a pﬁedsedÛ v˘borÛ.
— Starostkou obce byla zastupitelstvem
jednohlasnû zvolena

Ing. Veronika Vrecionová.
— Místostarostkou obce byla zastupitelstvem
jednohlasnû zvolena

Ing. Ludmila âervínová.
— Pﬁedsedou finanãního v˘boru byl zvolen

Ing. Cyril Neumann.
— Pﬁedsedou kontrolního v˘boru byla zvolena

Ing. TaÈána Pan˘rová.
— Pro zkvalitnûní Ïivota v obci schválilo
ZO následující komise:
a) kulturní komise – zodpovûdná osoba:

pí. O. Hanzlíková
b) stavební komise – zodpovûdná osoba:

Ing. M. Dvoﬁák
c) Ïivotní prostﬁedí – zodpovûdná osoba:

P. Kopáãová DiS

●

Poãasí

● ZO souhlasilo s podpisem Dodatku
ã. 1 ke Smlouvû o spolupráci a spoluúãasti na podmínûn˘ch investicích s firmou
OBADI s.r.o.(ﬁe‰í finanãní pﬁíspûvek obci,
poskytnut˘ v souvislosti s plánovanou v˘stavbou firmy v SZ ãásti obce) a povûﬁilo
starostku obce k podpisu Dodatku ã. 1.
● Starostka obce seznámila ZO s pravidelnou zprávou OP Koleã o ãinnosti Obecní
policie. ZO vzalo tuto informaci na vûdomí.

● ZO souhlasilo s nabídkou firmy
ACCON ve vûci spolupráce (Firma pﬁedloÏila obci nabídku na zaji‰tûní servisu ve
vûci dotací – zpracování Ïádostí, zaji‰tûní
doplÀujících podkladÛ, zpracování vyúãtování atd. Obec v minul˘ch obdobích vyuÏívala Ing. Dama‰ka, pﬁedloÏená nabídka
je v‰ak velmi zajímavá - firma je mj.
schopná zajistit i stanovení parametrÛ pro
nutná v˘bûrová ﬁízení, spolupráci pﬁi v˘bûrov˘ch ﬁízeních apod. NavrÏené ceny
jsou v˘hodnûj‰í neÏ u dosud vyuÏívané
firmy. Z dostupn˘ch referencí se jedná
o spolehlivou firmu s v˘born˘mi kontakty.). Prioritnû bude ﬁe‰ena pﬁíprava v˘stavby M· (dotace), nabídka na spolupráci ve
vûci odstranûní ekologické zátûÏe bude zatím ponechána “ v záloze”. ZO souhlasilo
s podpisem mandátní smlouvy s firmou
ACCON s.r.o. a povûﬁilo starostku obce
k podpisu této smlouvy.
● ZO vzalo na vûdomí informaci o zmûnû v zamûﬁení pozemkÛ obce v k.ú. Vinoﬁ
– konkr. pozemky parc. ã. 953/20, 953/22
a 953/23 (pozemky odsouhlasené k prodeji) a souhlasilo s navrÏen˘m dal‰ím postupem (Vybran˘ budoucí kupující byl se situací seznámen a v pﬁípadû trvání svého
zájmu o pozemky bude muset pﬁedloÏit novou nabídku na odkup pozemkÛ).
● ZO povûﬁilo starostku obce k dal‰ím
jednáním ve vûci projednávání nového
územního plánu obce. ZároveÀ si ZO dohodlo pracovní schÛzku za úãelem detailního seznámení se s návrhem ÚP.
● ZO souhlasilo s urãením komunikací
dle návrhu (tzv. pasportu komunikací)
a povûﬁilo starostku obce k vydání rozhodnutí v dané vûci v souladu s návrhem.
● ZO souhlasilo s pﬁijetím finanãního
daru od p. Hladíka. Dar bude pouÏit na nákup a v˘sadbu nov˘ch stromÛ v ul. Ctûnická. ZO povûﬁilo starostku obce k podpisu darovací smlouvy a panu Hladíkovi dûkuje za poskytnut˘ finanãní dar.

Ani záﬁí nám nedalo pokoj od vydatn˘ch de‰ÈÛ. Bûhem prodlouÏeného víkendu od 25. do 28. záﬁí spadlo na Pﬁezletice úctyhodn˘ch 63 mm
sráÏek, pﬁiãemÏ nejvíce lilo v nedûli 26.9., kdy napr‰elo 26 mm. Ostatní
dny byly vyrovnané – sobota 14 mm, pondûlí 12 mm a v úter˘ 11 mm.
âtyﬁi dny pr‰elo a více neÏ t˘den se opût nedalo projít pﬁes louku z
Okálova na autobus – kdo na to zapomnûl, ten si pûknû „nabral do bot“.
¤íjen nám pﬁinesl typické podzimní poãasí, a to vãetnû prvních inverzí
i pﬁízemních mrazíkÛ. Babí léto pﬁi‰lo koncem mûsíce a sluníãko vãetnû
vysok˘ch teplot bylo bájeãnou vzpruhou po ponur˘ch mlhav˘ch dnech.
I zaãátek listopadu se nesl spí‰e ve znamení babího léta, kterému se lidovû v období Du‰iãek pr˘ ﬁíká „léto v‰ech svat˘ch“. Druh˘ víkend padaly dokonce teplotní rekordy – v Pﬁezleticích jsme v nedûli 14.11. namûﬁili pﬁes 20°C. Po pár tepl˘ch dnech pak byl návrat k podzimním plískanicím opravdu studenou sprchou.
Lâ
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RÒZNÉ:
● ZO souhlasilo
s poskytováním dárkov˘ch poukázek pro jubilanty pro r. 2011.
V˘‰e poukázky je beze zmûny, tj. 500,Kã. Uplatnûní poukázky bude i nadále
moÏné v Potravinách Na Statku a v prodejnû pí. Mourové – KU-ÎE-L.
● ZO souhlasilo s poskytováním pﬁíspûvku na stravování, a to ve v˘‰i 25,- Kã
na 1 jídelní poukaz (“stravenku”). Uplatnûní jídelní poukázky bude i nadále moÏné
v Restauraci Na Statku.
Informace o pﬁipravovan˘ch
kulturních akcích do konce r. 2010:
— setkání seniorÛ – 11. 11. 2010
– v‰e pﬁipraveno, zaji‰tûno
obãerstvení i zábava
— sbûr ‰atstva pro charitu – 13. 11. 2010
— setkání s vinoﬁsk˘m p. faráﬁem
16. 12. 2010 (zmûna oproti pÛvodnû
avizovanému termínu!) – obãané
budou vãas informování standardním zpÛsobem. Pro v‰echny, kdo si
budou chtít poslechnout vyprávûní
o Vánocích, dÛvodu jejich slavení,
zvycích apod.
— 5. 12. 2010
Mikulá‰ská nadílka
— 18. 12. 2010
vánoãní zdobení
— 24. 12. 2010 – v 11,00 hod.
tradiãní Sousedské
vánoãní zpívání
● ZO souhlasilo s roz‰íﬁením ceníku
sluÏeb dle návrhu. (V souvislosti s dokonãením akce “kanalizace” v na‰í obci je nutné roz‰íﬁit ceník sluÏeb o specifické práce,
zaji‰Èované pracovníky OÚ. Pan J. Mal˘
a p. B. DoleÏal byli pro‰koleni na základní
“opravy” kanalizace (ãerpadla, jímky). Pro
obãany, na které se je‰tû vztahuje záruãní
doba, jsou tyto základní opravy provádûny
bezplatnû. Pro obãany, jejichÏ zaﬁízení je
jiÏ po záruce – event. k poru‰e dojde chybou majitele – je nutné stanovit ceny tûchto prací. Ing. âervínová projednávala s firmou Aqua spol. jejich ceny a zjistila, Ïe si
spoleãnost úãtuje cenu podle nároãnosti
opravy, dále zahrnuje DPH, cestovné apod.
Obec není plátcem DPH, má rovnûÏ minimální náklady na dopravu atd., proto budou obcí zaji‰Èované opravy pod cenami
firmy Aqua spol. s.r.o. Ceník firmy byl
proto upraven dle podmínek obce. Navíc
bude obcí zaji‰tûna i víkendová sluÏba
(p. Mal˘, p. DoleÏal), coÏ firma Aqua spol.
s.r.o. nenabízí. Dále ZO souhlasilo s tím,
aby vybran˘m zamûstnancÛm (p. Mal˘,
p. DoleÏal) bylo plnû uhrazeno oãkování
proti hepatitidû.

HISTORICKÉ DR(O)BEČKY
aneb

„DVACETILETÉ OHLÉDNUTÍ“
OČIMA PANA KARLA SYROVÁTKY

Tak máme za sebou dal‰í volby, tentokrát ty hodnû dÛleÏité pro bûÏn˘ Ïivot nás v‰ech PﬁezleÈákÛ. A protoÏe letos je to 20 let, co se konaly první „svobodné volby“ nejen do Parlamentu, ale
i zastupitelstev obcí, pojìme si struãnû
pﬁipomenout, co se za tu vlastnû jednu
generaci v na‰í obci dûlo a hlavnû vybudovalo. Dejme opût slovo panu Karlovi Syrovátkovi, kter˘ se bûhem na‰eho letního „naslovíãkaﬁení“ mimo jiné
zmínil o tom, Ïe lidé dost zapomínají
na práci minul˘ch zastupitelstev a Ïe
by bylo dobré to nûkdy lidem pﬁipomenout. A v tomto prosincovém ãísle na‰eho zpravodaje je pro to, alespoÀ já si
to myslím, ta správná chvíle.
Tak tady je malé ohlédnutí aneb co se
za 20 let v obci pod vedením jednotliv˘ch starostÛ a zastupitelstev udûlalo pro
rozvoj obce oãima pana Karla Syrovátky, kter˘ (jak uÏ jistû z minulého ãísla
víte) mohl práci na úﬁadû sledovat z tak
ﬁíkajíc „první ruky“:

● pan Vladimír POKORN¯ (4 roky)
— v˘stavba nové budovy OÚ,
sálu a pﬁíslu‰enství
— pﬁestavba elektrické sítû
(ve dvou etapách)
— zaji‰tûní MHD (linka 302
v trase Pﬁezletice - âeskomoravská)
— anketa o odpadech
(zaãátek souãasného systému
prodeje známek a popelnic)
● pan Jiﬁí NOVÁK (1,5 roku)
— roz‰íﬁení MHD o linku 386
v trase Pﬁezletice – âern˘ Most
— vybudování zastávek MHD
a úprava Horní návsi
● pan Vlastimil TOMÍâEK (4 roky)
— telefonizace obce
— plynofikace obce
— rozpracování územního plánu
● pan Rudolf NOVOTN¯ (6 let)
— dokonãení územního plánu obce
— zadání vypracování návrhu
znaku obce a praporu

— zakoupení statku „Kﬁenovi“
— organizace hromadného
stavebního spoﬁení 244 obãanÛ
pro zaji‰tûní ãásti financí
na v˘stavbu vodovodu a kanalizace
— pomoc pﬁi otevﬁení obchodu
se smí‰en˘m zboÏím
— pﬁíprava v˘stavby
vodovodu a kanalizace
S prací staronové starostky ing. Veroniky Vrecionové jsme se podrobnû seznámili v minulém ãísle na‰eho zpravodaje - v˘sledky této práce nás provázejí
doslova na kaÏdém kroku a v‰ichni je
máme skoro dennû pﬁed oãima; úkoly
minulého zastupitelstva plynule navazovaly jeden na druh˘ a spousta z nich je
ve fázi rozpracovanosti, proto bychom
jen tûÏko vybírali ty nejdÛleÏitûj‰í tak,
jak práci minulého vedení obce zpûtnû
vidûl pan Syrovátka. Poãkejme si tﬁeba
dal‰ích 20 let na zhodnocení práce souãasné starostky.
Lâ

— — — — — SPORTOVNÍ NOVINY — — — — —
■ Hanspaulská liga

DruÏstvo RSC Pﬁezletice je po 8 kolech na
skvûlém 2. místû skupiny 7F se 14 body za 7
vítûzství a 1 prohru a nejvy‰‰ím poãtem vstﬁelen˘ch branek (skóre 50:15). Nejvy‰‰í gólov˘
náﬁez dostalo od na‰ich borcÛ v 6. kole druÏstvo Senioﬁi Praha A, kdyÏ jim v domácím zápase nastﬁíleli 16 branek a inkasovali jen jednu. Brankáﬁ na‰eho muÏstva má na podzim
opravdu dobrou formu, protoÏe ve dvou zápasech vychytal nulu a tﬁi zápasy pustil jen jeden gól. Pouze zápas s lídrem tabulky druÏstvem SAS fans skonãil pﬁezletick˘m debaklem, domácí prohrou 1:8.
Po této poráÏce se RSC ale rychle oklepalo a dal‰í dva zápasy skonãily v˘hrou 6:0
a 6:1. Hanspaulsk˘ PODZIM je skvûle rozjet
a tak drÏme na‰im borcÛm palce v dal‰ích utkáních. Skvûlé v˘sledky na‰eho druÏstva jsou
moÏná i díky posilám z ﬁad veteránÛ, kteﬁí
kvÛli malému poãtu „mlad˘ch“ hráãÛ doplÀují t˘m RSC a svou herní vyzrálostí a mazaností ty „mladé“ prostû válcují.
Veteránská soutûÏ má za sebou také 8 kol
a na‰e druÏstvo Pﬁezletice SG je na 6.místû
skupiny 4B s 9 body za 4 vítûzství, 1 remízu
a 3 prohry. Po první prohﬁe 0:2, kdy nedokázali vstﬁelit ani jeden gól, dopadlo 2. kolo
o poznání líp – s Konfliktem vybojovali remízu 4:4. Tﬁetí kolo deklasovali 6:2 Penguins,

ale v dal‰ím kole tûsnû podlehli Viktorii Bítovská. Sestupnou tendenci ve hﬁe pak zavr‰il
debakl 2:8 s t˘mem Vyprahlo, které je zatím
na 3. místû tabulky. V 6. kole narazilo na‰e
druÏstvo na dosavadního lídra Demínku, která doposud neprohrála – tato neporazitelnost
skonãila prohrou 0:4 s v˘teãnû hrajícími Pﬁezleticemi SG. Remíza v kole sedmém a dal‰í
vítûzství v 8. kole svûdãí o stabilní formû na‰ich hráãÛ, kteﬁí by tak mohli atakovat pﬁední
pﬁíãky tabulky.

■ Stolní tenis

Pﬁezletické A druÏstvo bojuje v krajské
soutûÏi ve 2. tﬁídû ve skupinû B. BohuÏel
nástup do soutûÏe se jim moc nevydaﬁil,
protoÏe po 5 odehran˘ch kolech jsou na posledním 12. místû s pûti prohrami a Ïádn˘m
bodov˘m ziskem. Ani dosavadní skoro vyrovnaná bilance dvouher (8:11) zatím nejlépe hrajícího Radka Slunéãka nestaãí celému muÏstvu na dotaÏení celého utkání do
vítûzného konce.
O poznání líp si vede druÏstvo D v okresní
soutûÏi 3. tﬁídy, kde je po pûti kolech na 4.
místû se ziskem 13 bodÛ za 4 vítûzství a 1 prohru a od tﬁetí Velenû je dûlí jen hor‰í skóre.
Pﬁezletice B v 1. tﬁídû okresního pﬁeboru
jsou po 5 odehran˘ch kolech na 8. místû
a za 1 vítûzství, 1 remízu a 3 prohry nasbíraly 8 bodÛ.
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DruÏstvo Pﬁezletic C ve 2. tﬁídû okresního
pﬁeboru se pohybuje na pﬁedposledním místû
tabulky se 7 body za 1 vítûzství a 4 prohry...

■ Sportovní stﬁelba
JiÏ v druhé pÛlce záﬁí se stﬁelci pﬁesunuli ze
stﬁelnice ve Ctûnicích pod stﬁechu spoleãenského sálu a zahájili pﬁípravu na zimní soutûÏe ve stﬁelbû ze vzduchov˘ch zbraní. Tento
pﬁechod oãividnû prospûl na‰í jediné ãistokrevné pﬁezletické zástupkyni Krist˘nû Slavatové, která v Podzimní cenû mládeÏe získala
1 .místo ve stﬁelbû na 40 ran ve stoje a doufejme i drÏme palce, Ïe pod stﬁechou bude
opût bojovat o pﬁední pﬁíãky jak v ligov˘ch,
tak celostátních pohárov˘ch soutûÏích.
Podzimní cenu ve stﬁelbû 40 ran ve stoje
zcela ovládli ãlenové pﬁezletického oddílu –
stﬁíbrnou medaili vybojoval Adam Cipro
a bronzovou Jan Ry‰av˘.
„Velk˘m pﬁekvapením a hlavnû pﬁíslibem
do budoucnosti byl v˘kon 3 nov˘ch stﬁelcÛ ve
vûku 9 aÏ 12 let. Po pár trénincích si prvnû
zkusili atmosféru závodÛ a jejich v˘kon byl
vskutku skvûl˘- teprve devítilet˘ Adam Bauer si vystﬁílel 5. místo a jedenáctilet˘ Antonín
Hﬁíbal si ze sv˘ch prvních závodÛ dokonce
odnesl bronz“ ﬁíká spokojen˘ trenér mládeÏe
pan Jiﬁí Novák.
I na‰e redakce se pﬁidává ke gratulaci. Lâ
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booky a v˘sledná vyti‰tûná tabulka pﬁipomínala spí‰ ‰ifrovací klíã.“ (inu jak se ﬁíkávalo:
Vót téchnika)
● To je hezk˘. Teì uÏ zb˘vá jen ‚nûjaká historka z natáãení‘. Sem s ní!
„V‰ichni pﬁedsedové a zapisovatelé volebních komisí odevzdávají v˘sledky voleb zapisovateli v Brand˘se, kter˘ je po zkontrolování
pﬁedává zástupcÛm statistického úﬁadu k vloÏení do databáze. No a ná‰ zapisovatel nám
pﬁed volbami pravil, Ïe moÏná na nûj budeme
muset v sobotu malinko poãkat, Ïe mÛÏe mít
drobné zpoÏdûní, protoÏe bude muset jít
s ‚chtivou kozou‘. Ale jestli se
zpozdil opravdu, to fakt nevíme (pro zmûnu smích ).“
Prostû Polabí a kozy, to je
uÏ v podstatû ustálené spojení.
Ve Slavnostech snûÏenek se
vozily v mercedesu na pastvu,
pﬁi loÀské náv‰tûvû papeÏe si
‰la koza se sv˘m „zelen˘m“ páníãkem málem
pro poÏehnání a abychom nechodili daleko –
v˘sledky voleb se vezly do Brand˘sa v octavii
rodiny Pokorn˘ch, kteﬁí, jak v‰ichni víme, kozy nejen chovají, ale protoÏe dojit se musí pravidelnû, tak s nimi tím autem musí jezdit i na
chalupu a dovolenou. Pro kozenky v‰echno.
● TakÏe díky a pﬁedpokládám, Ïe druhé
kolo senátních voleb uÏ bude brnkaãka.
„Taky doufám. Snad nás uÏ nic nezaskoãí
a kontrola ze strany úﬁední i policejní probûhne opût bez problémÛ.“
Lâ
P.S.: Druhé kolo probûhlo skuteãnû bez
problémÛ, v˘sledky byly seãteny rychle (aãkoliv volební úãast PﬁezleÈákÛ byla vysoce
nadprÛmûrná) a následnû odvezeny do Brand˘sa, kde je pﬁevzal majitel nyní uÏ „nechtivé
kozy“ (ta si své záleÏitosti vyﬁídila jiÏ bûhem
t˘dne u exkluzivního fe‰áka v âelakovicích).

ing.
Ladislavou
Kopáčovou

● TakÏe jak bylo, paní pﬁedsedkynû?
Sama jsem zvûdavá na odpovûì, protoÏe ve
vûãnû usmûvavé tváﬁi je vidût únava.
„No, bylo… na‰tûstí se mi uÏ nezdají ty divoké sny, ve kter˘ch nemám volební urnu,
klíãe od ní, volební lístky, pﬁicházím pozdû;
prostû hororové sny. Bylo to nároãné, hlavnû
proto, Ïe jsem to v‰echno dûlala poprvé a bála jsem se, Ïe zapomenu nûco zapeãetit, zapsat dobﬁe zprávu, je to neuvûﬁiteln˘ úﬁad.
A pﬁíprava voleb byla perná práce pro 4 lidi –
volební lístky a jejich roznos, vyti‰tûní seznamÛ voliãÛ i ‰títkÛ, úprava sálu. “
● Kolik jsi absolvovala ‰kolení? Pﬁedpokládám, Ïe na závûr jsi dostala nûjakou
plachtu s ãasovou posloupností va‰í práce
v prÛbûhu voleb. Prostû takov˘ „step by
step“ volební komise?
Smích „Tak to opravdu ne. Byla jsem na
jednom ‰kolení, kde nám promítali hodinu
a pÛl dlouh˘ film o volbách, kter˘ byl spí‰e
poplatn˘ dobû dávno minulé, trochu se to neslo v duchu budování rozvinutého socialismu.
Po pÛl hodinû jsem mûla hlavu na prasknutí.
TakÏe Ïádn˘ manuál bohuÏel nebyl, nezbylo
mi nic jiného neÏ samostudium. Na‰tûstí si
v pátek dopoledne se mnou v‰echno pro‰el
pan Syrovátka. (Ten je shodou okolností
zrovna pﬁítomen na úﬁadû a tak vstupuje do
na‰eho rozhovoru: „Musím ﬁíct, Ïe v‰echno
bylo perfektnû pﬁipravené, jen já bych osobnû
asi pouÏil dvû volební urny; jednu do Senátu
a druhou do zastupitelstva.) A kdyÏ jsme
v pátek ve 2 hodiny otevírali volební místnost, tak uÏ jsem se jen musela soustﬁedit na
správnou evidenci snad úplnû v‰eho, nejlépe
dvojmo a zapeãetûné.“
● A jak vlastnû pﬁezletické volby probíhaly? Vzhledem k vysoce nadprÛmûrné volební úãasti se musely snad i tvoﬁit fronty?
„A ví‰, Ïe jo (jak jinak neÏ smích), v pátek
pﬁed 14. hodinou nám málem tloukli voleb chtiví voliãi na dveﬁe. Tak tak jsme stihli odvolit

my jako komise (Laìka mi prozradila, Ïe volební komise musí vÏdy volit pﬁed otevﬁením
volební místnosti). Skuteãnû asi nejvíc lidí najednou pﬁi‰lo hned ve dvû a pak chodili zpravidla po pﬁíjezdu autobusÛ a veãer po zprávách.
Celkem v pátek odvolilo více neÏ 300 lidí.“
● A co v sobotu?
„To chodili nejvíc po ránu, do 10 hodin tady byla dobrá stovka voliãÛ. („a dal‰í chodili
po káviãce, po obûdû i po vyspinkání“ dodávala dal‰í ãlenka volební komise paní Kopáãová). V 10 hodin pak vyrazily paní Louãková a Holcová s pﬁenosnou urnou ke ãtyﬁem
voliãÛm.“
● Komunální volby se senátními, to muselo b˘t obálek. Jak dlouho jste poãítali?
„On nám ten ãas u sãítání dost utíkal (to
potvrzuje i dal‰í ãlenka komise paní Dvoﬁáková: „Já jsem si ﬁíkala, Ïe poãítám chvíli
a ono bylo najednou skoro pût hodin.“) Vím, Ïe v pÛl
sedmé uÏ jsme byli
zpátky z Brand˘sa,
kam jsme vezli vyplnûn˘
formuláﬁ
o v˘sledku na‰ich
voleb.
Zajímavé
bylo, Ïe jsme mûli
v˘sledky zpracované dﬁív neÏ nûkteré
obce s men‰ím poãtem voliãÛ a úãastí okolo 20-30%;
vtip byl v tom, Ïe
my poãítali ruãnû
a oni pouÏívali pro-
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OheÀ
Se zaãátkem topné sezóny opût pﬁibylo v˘jezdÛ k poÏárÛm, které jsou z 99%
zpÛsobeny lidskou nedbalostí a zejména
nedostateãnou péãí o komíny lokálních
topeni‰È. I z tohoto dÛvodu byly pﬁipraveny legislativní úpravy – naﬁízení vlády ã.91/2010 ohlednû povinn˘ch kontrol
komína a frekvence jeho ãi‰tûní (souãástí je vzor zprávy o provedení kontroly anebo ãi‰tûní spalinové cesty); nemálo dÛleÏitá je i vyhlá‰ka 23/2008
o technick˘ch podmínkách poÏární
ochrany staveb, kde je stanovena povinnost vybavit rodinn˘ dÛm zaﬁízením
autonomní detekce a signalizace ohnû ãi
kouﬁe, a dále musí b˘t dÛm vybaven
alespoÀ jedním pﬁenosn˘m hasicím pﬁístrojem s hasicí schopností nejménû
34A. Tato povinnost se sice vztahuje na
novostavby, ale ve vlastním zájmu by si
mûli detektor poﬁídit v podstatû v‰ichni
majitelé rodinn˘ch domÛ.
Péãe o komíny je stále velmi podceÀovaná ãinnost, ale pﬁesnû jen do té doby, neÏ se
nedej boÏe nûco pﬁihodí. Dostateãná prevence by dokázala v naprosté vût‰inû pﬁípadÛ poÏárÛ rodinn˘ch domÛ tuto „tragédii“
omezit na minimum.

– dobr˘ sluha,
ale ‰patn˘ pán

Aãkoliv v denním tisku se této problematice vûnovala hodnû prostoru, pﬁiná‰íme i my
mal˘ pﬁehled, co v‰e je potﬁeba udûlat pro splnûní v˘‰e uvedeného naﬁízení.

Čištění a kontrola komínů
RODINNÉ A MENŠÍ
BYTOVÉ DOMY
(v˘kon kotlÛ, kamen
a ohﬁívaãÛ vody do 50 kW)
● uhlí, koks, dﬁevo a biomasa: ãi‰tûní komína 2 – 3x roãnû v˘bûr sazí a dehtu
z dolní ãásti komína 1x roãnû (i svépomocí) kontrola komína 1x roãnû
● plyn: ãi‰tûní, v˘bûr usazenin i kontrola
komína 1 x roãnû
● lehk˘ topn˘ olej: ãi‰tûní komína 3 x roãnû v˘bûr usazenin 1 x roãnû kontrola komína 1 x roãnû

CHATY A CHALUPY
● ãi‰tûní, v˘bûr usazenin a kontrola komína
nejménû 1 x roãnû (pro v‰echny typy
paliv; u uhlí a dﬁeva lze provádût ãi‰tûní
komína svépomocí)

KNIŽNÍ NOVINKY
V polovinû ﬁíjna se na‰e knihovna koneãnû doãkala dal‰ího „pﬁídûlu“ nov˘ch knih
a vybírat je skuteãnû z ãeho. Mnoho maturantÛ jistû ocení moÏnost si oprá‰it povinnou
ãetbu jako jsou Malostranské povídky od Jana Nerudy, K.H.Borovského Kﬁest svatého
Vladimíra, Nikola ·uhaj loupeÏník od Ivana Olbrachta (vlastním jménem jak?) nebo
díla svûtov˘ch klasikÛ jako je Honoré de Balzac, Charles Dickens s Kronikou Pickwickova klubu, âerven˘ a ãern˘ od Stendhala ãi nûkolik románÛ od E. M. Remarqueho.
Slovník ãeské literatury a âe‰tí spisovatelé 20.století budou mnoh˘m studentÛm velmi
uÏiteãnou pomÛckou pﬁi „prosvi‰Èování si“ jednotliv˘ch maturitních otázek.
Pro milovníky detektivek jsou zde Záhady na zámku Styles od královny tohoto Ïánru
A.Christie, pro pﬁipomenutí televizních pﬁíbûhÛ od J. ·kvoreckého se Zlatou Adamovskou v hlavní roli jsou zde Hﬁíchy pátera Knoxe a Smrtící sekyra od J. Soukupa slibuje
napûtí od zaãátku do konce.
Romány od Zdeny Fr˘bové Fale‰ní hráãi a HrÛzy lásky a nenávisti jsou sondou
do na‰eho bûÏného Ïivota po
„Sametové revoluci“ ãi nûkdy aÏ krut˘ch vztahÛ ve
spoleãném souÏití nûkolika
manÏelsk˘ch párÛ.
Padesát nov˘ch knih napﬁíã literárními Ïánry ãeká
na pravidelné náv‰tûvníky
na‰í knihovny, ty ostatní
tﬁeba na‰e nabídka zlákala
do místní poboãky, kde
vÏdy ochotnû poradí s v˘bûrem a doporuãí to nejlep‰í
ãtení právû pro vás na‰e
milá knihovnice paní Jarmila Malá.
Lâ
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VĚTŠÍ BYTOVÉ DOMY
(kotle s v˘konem nad 50 kW)
● uhlí, koks, dﬁevo a biomasa:
kontrola, v˘bûr sazí a dehtu z dolní ãásti
komína a ãi‰tûní 2 x roãnû
● plyn: kontrola, v˘bûr usazenin
a ãi‰tûní 1 x roãnû
● lehk˘ topn˘ olej: kontrola, ãi‰tûní
a v˘bûr usazenin 1 x roãnû

Revize komína
Je nutná pﬁi zapojení nového komína, rekonstrukci starého, pﬁi v˘mûnû kotle ãi pﬁechodu na jiné palivo.

Revize a kontrola kotlÛ
V pﬁípadû plynového kotle je revize nutná
1 x za 3 roky, kontrola pak obvykle 1 x roãnû ãi podle doporuãení v˘robce.
Kotel na tuhá paliva je potﬁeba kontrolovat
podle poÏadavkÛ v˘robce (uvádí se v návodu). Revize je nutná u kotlÛ s v˘konem nad
50 kW, a to 1 x za 3 roky (u kotlÛ do 50 kW
není nutná).
Ve v‰ech pﬁípadech je povinen se o pravidelnou údrÏbu starat majitel domu; v pﬁípadû
vût‰ích bytov˘ch domÛ tuto povinnost musí
splnit majitel domu, správní firma ãi spoleãenství vlastníkÛ.
Doposud platn˘ pﬁedpis byl 30 let star˘
a za tu dobu se zmûnily nejen kotle, ale i zpÛsoby vytápûní, a proto bylo nutno naﬁízení
zaktualizovat a „donutit“ touto cestou i majitele nemovitostí zv˘‰it vlastní odpovûdnost za
pravidelnou údrÏbu komínÛ i topeni‰È.
Zatím jsme mluvili jen o poÏáru, ale nemal˘m problémem je moÏná otrava oxidem uhelnat˘m, kdy se spaliny nedostanou pﬁes ucpan˘ ãi zanesen˘ kouﬁovod do komína nebo
v pﬁípadû nedostateãnû vyãi‰tûného v˘mûníku
tepla v plynov˘ch karmách se plyn ‰patnû
spaluje a smrtelnû jedovat˘ oxid uhelnat˘ se
vrací zpût do místnosti. Tento oxid je bez zápachu, není vidût...
Na závûr si nemohu s nastupující zimou
odpustit kaÏdoroãní apel na v‰echny, kteﬁí doposud pouÏívají kamna ãi kotle na tuhá paliva – pouÏívejte skuteãnû jen paliva doporuãená v˘robcem a v pﬁípadû ‰patné kvality hnûdého uhlí dbejte na jeho dostateãné rozhoﬁení
a spalování. Odpadky do kamen nepatﬁí, ubliÏujete tím zejména sami sobû – usazeniny
z plastového odpadu komín zadehtují a tyto
dehty se celkem bez problémÛ v komínû vznítí (zadehtovanost komína je vidût na jeho vrcholku jako smolnû ãerná vrstva o tlou‰Èce
i nûkolik centimetrÛ); nehledû na to, Ïe vytváﬁejí nebezpeãné rakovinotvorné látky, které se dostanou do místnosti i ovzdu‰í a díky
ãasto pﬁítomné inverzi zÛstávají pûknû pﬁi zemi a plazí se v podobû smradlavého Ïlutoãerného d˘mu v‰emi pﬁezletick˘mi ulicemi. Dûkuji pûknû, to fakt nemusím.
Lâ

PŘEZLETICE V OBRAZECH
Tak dala jsem do té senátní
obálky tu správnou
kandidátku nebo nedala?

No toto! Ani v „rodných“ Přezleticích to nebylo stoprocentní.

Když Halloween, tak se vší parádou.
A kdo se bojí, …nesmí do lesa
(nebo spíš do našich ulic).
Tak máme zase
něco pěkného,
nově upravený
koutek místo té
plevelové džungle.

Ale jasně, dala, vždyť volím
do Senátu tu starostku Přezletic!

Je sobota večer, tak co si
trochu neudělat výlet,
řekl si kontejner na papír
a vydal se
z ulice Zahradní až dolů
do Okálova.
P.S. Vy tři
„pánové“,
proč jste mi
utekli před
společným
snímkem z výletu přes pole
do Vinoře?

Je libo jedno pěkně
chlazené, milí dospělí
účastníci Drakiády?

Česká pošta chce ulehčit práci
svým doručovatelkám a pořídila naší
paní pošťačce nové motokolo. Zatím
trošku „zlobí“, což jí dosti zlobí.

Konečně přijel pořádný cirkus
a ne jenom ten předvolební.
Místo cirkusového stanoviště bylo prvně
na jiném místě než za rybníkem,
v proluce ulice Veleňská. Než jsem si ale
stan stačila vyfotit, byli cirkusáci pryč.

Jo, jo,
kdyby se
tak všichni
starali
o své čtyřnohé miláčky tak
jako „psí
táta“ Ludva, to by
bylo krásně
na světě.
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Svatba! Miluju
svatby, spousta jídla, pití …
Třípatrový
dort, ale co to
je nahoře?
To přece není
nevěsta v bílém.. kdepak,
to je nevěsta
s ženichem
po 50 letech
na své
Zlaté svatbě!

Vánoce
už pomalu
klepou
na dveře…
taky se
těšíte?
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Tradiãní setkání seniorÛ tro‰ku netradiãnû

3. pﬁezletická Drakiáda
Podzimní víkend jako malovaný, sluníčko svítí od rána,
jen ten vítr nějak nechce
foukat. A to ještě v sobotu
večer byl vítr docela velký,
že se mnozí účastníci drakiády už předem obávali,
aby jim ten vichr draka nepoškodil. Místo toho se
v neděli od rána všichni
„modlili“, aby vítr začal
alespoň trochu
foukat.

Život je neustálá změna a tak proč nezměnit i termín podzimního setkání seniorů, který býval vždy jednu středu v listopadu. Jenže po loňském ohlase
s ochutnávkou svatomartinského vína,
kdy svátek Martina připadl právě na středu, lákalo organizátorku akce připravit
ochutnávku zase - tentokrát však o rok
a den později, ve čtvrtek 11. 11. 2010.
TakÏe nezb˘valo neÏ oÏelet pro zmûnu podveãerní a veãerní ãtvrteãní seriály, hodit se do
gala a vyrazit do spoleãenského sálu, kde je od
16 hodin pﬁipraveno malé obãerstvení, káva
i ochutnávka mladého rÛÏového, bílého i ãerveného vína. Po sladkém osvûÏení, kdy dorazily i nûkteré opozdilkynû (a s grácií královny
vstoupily do sálu), smajlík si bere slovo paní
Hanzlíková, aby na pódiu pﬁivítala pana Hanz-

Pﬁesto se uÏ pﬁed
15. hodinou zaãali scházet
rodiãe se sv˘mi ratolestmi na poli za
vsí smûrem na Podolanku, aby vyzkou‰eli
let drakÛ vlastnoruãnû vyroben˘ch, ale
i tûch kupovan˘ch. Úderem 3. hodiny zaãal
koneãnû foukat i vítr, coÏ komentovala organizátorka Olina Hanzlíková: „Já byla
v klidu, já mûla vítr objednan˘.“ TakÏe není na co ãekat, draci vzhÛru!
Nejvíc radosti si asi uÏili pﬁítomní tatínkové, kteﬁí draky dûtem dostali do vzduchu,
ale pak je museli vût‰inou pou‰tût sami,
protoÏe uznejte sami, Ïe pro malé neposedy
to byla tak trochu nuda. Daleko lep‰í bylo
‰Èourat klackem do hlíny a hledat nûjakou
tu potvÛrku, honit se s kamarády ze ‰kolky
po poli a obãas chytit nûjakého toho „zajíce“ ãi prostû „vést ﬁeãi“.
Bûhem dvou hodin se na poli vystﬁídala
dobrá stovka drakopou‰tûãÛ, jejichÏ draci
se usmívali na své „páníãky“ z vût‰í ãi
men‰í v˘‰ky. Nejv˘‰e a nejdéle byl ve
vzduchu doma udûlan˘ drak ãerstvû dvouletého Jirky Macourka; zde mal˘ návod pro
dal‰í stavitele drakÛ – nejlep‰í je balicí papír s vánoãní tématikou.
Sluníãko se pomalu kutálí za obzor a v‰em
úãastníkÛm uÏ dost vyhládlo, takÏe draci k zemi! a jdeme k hasiãárnû, kde je pﬁipravené
ohni‰tû na opékání bájeãn˘ch ‰pekáãkÛ. V‰ak
taky bûhem chvilky je ohni‰tû doslova oble-

zábavy nechtûlo, naopak oãekávali
dal‰í program - s otázkou A co budeme dûlat teì? se obrátil mal˘
kluãina s je‰tû mastnou pusou od
buﬁta na organizátorku dne‰ní akce.
„Teì pÛjdeme domÛ“ ﬁekla paní
Hanzlíková tazateli, kter˘ zklamanû protáhl pusu, „ale za 14 dní pojedeme na v˘let do v˘robny svíãek,
kde si mÛÏe‰ vyrobit svoji vlastní“
a toto sdûlení zase vrátilo kluãinovi úsmûv na tváﬁ.
Na závûr jako vÏdy velk˘ dík –
organizátorÛm za nápad a ãas vûnovat odpoledne dûtem, Ludvovi za
pﬁípravu krásného ohni‰tû a ãlenÛm
Klubu 302 za pomoc pﬁi servírování
buﬁtÛ a nalévání limonády.
Lâ
Ïeno a pﬁi syãení kapající ‰Èávy z buﬁtÛ se sbíhají sliny mal˘m i velk˘m. K tomu hoﬁãice
nebo keãup, na zapití
pro dûti coca cola v neomezeném mnoÏství,
pro rodiãe pochopitelnû
pivo (sice jen lahvové,
ale zase docela dobﬁe
ve ‰kopku s vodou vychlazené).
Pﬁipravené naﬁíznuté
buﬁty z tácu pomalu
zmizely, slunce uÏ zapadlo za vzrostlé topoly, je prostû ãas vyrazit domÛ. Nûkter˘m
„‰puntÛm“ se pochopitelnû z dobﬁe rozjeté
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líka, pﬁed pódiem dal‰ího pana Hanzlíka, ale
hlavnû paní Yvetu Simonovou.
Zaãala více neÏ hodinka takového „Kﬁesla
pro hosta“, resp. Ïidle, kdy paní Simonová vyprávûla o svém komediantském Ïivotû, o práci,
o své rodinû a proã s ní Ïádn˘ chlap nemohl vydrÏet. Ostatnû „dvacet let s jedním chlapem, to
se ani snad nedá vydrÏet“ pronesla i sama zpûvaãka pﬁi líãení rodinn˘ch trablÛ s bohémsk˘m

Na podzim listí padá a padá...
Je to už takový koloběh života v přírodě, že na jaře stromy
vykvetou a vyroste listí, přes
léto na nich zrají plody, na podzim se listy zbarví do nádherných odstínů žluté, oranžové
i červené, aby pak uschly a spadly na zem. Přes zimu strom odpočívá a na jaře to začne nanovo.
Podzimní listí je pro nûkoho vyloÏenû radost
nejen pro oko, ale hlavnû pro zahradu, pro mnoho jin˘ch jsou spadlé listy spí‰e pro zlost; musí
se shrabat a pak se jich nûjak zbavit. Moudr˘
zahrádkáﬁ ví, Ïe listy zejména ovocn˘ch stromÛ
velmi prospûjí kompostu a ve vût‰í vrstvû ochrání pﬁed mrazy i pÛdu na záhonech, proto tento
bioodpad vyuÏívá ve prospûch své zahrádky.
Kde je ale v dne‰ní dobû anglick˘ch trávníkÛ
a okrasn˘ch jehliãnanÛ místo pro záhonky se zeleninou a ovocné stromy? Nikde. Taky proã,
vÏdyÈ kaÏd˘ supermarket nabízí pﬁímo v˘stavní
ovoce i zeleninu!
A tak na podzim, kdy koneãnû pﬁestává rÛst
ta zpropadená tráva, zaãíná boj s dal‰ím nepﬁítelem – listím. Je s ním neskonale víc práce, protoÏe sekaãka trávu pûknû sbírá do ko‰e, kter˘
staãí jen vysypat, kdeÏto listí se musí shrabat na
hromadu a pak pûknû rÛão dát do pytlÛ, kde po
ﬁádném upûchování nûkolikanásobnû zmen‰í
svÛj objem a pak pûknû POâKAT na pravideln˘ svoz kompostovatelného odpadu nebo na

Velk˘
podzimní
pﬁezletick˘ úklid, kdy je
moÏno do pﬁistaveného kontejneru odhazovat VE·KER¯ zahradní odpad. A nebo si
objednat hnûdou popelnici na bioodpad – to
v‰ak si musí kaÏd˘ zaplatit sám.
Zde si dovolím malou odboãku – podle m˘ch
znám˘ch z bliÏ‰ího okolí, ale i hodnû vzdálen˘ch obcí na‰eho kraje, jsme jedna z mála obcí,
která pro své obãany zaji‰Èuje ZDARMA sezónní svoz zahradního odpadu, a to jednou za 14
dní. Nûkteré obce tento problém vÛbec neﬁe‰í
a podle toho také vypadají pﬁíkopy podél silnic
a polních cest, ve Vinoﬁi mají napﬁ. kontejnery
1x za mûsíc a jistû v‰ichni víte, Ïe pﬁes léto roste tráva jako z vody a sekáte kaÏd˘ t˘den, takÏe
Nerudovská otázka Kam s ním? se ﬁe‰í tﬁeba zaváÏením men‰ích dolíkÛ ve Ctûnickém háji.
Pﬁesto v‰echno si i nadále nûkteﬁí na‰i spoluobãané pletou louku a polní cestu do háje se
skládkou posekané trávy a jiného zahradního
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partnerem. Povídání vÏdy pﬁeru‰ila písniãkou – písniãkou, kterou si
s ní zpívalo celé publikum, aÈ uÏ
to byla píseÀ kvûtináﬁky Lízy
z My Fair Lady, Sen lásky nebo
dal‰í písnû z repertoáru orchestru
Karla Vlacha. Po nûkolika otázkách pana Petra Hanzlíka ãi pﬁímo
z ﬁad divákÛ se obrátila zpûvaãka
na pana Mílu Hanzlíka, kter˘ pou‰tûl hudební doprovod, a pro obveselení v‰ech pﬁítomn˘ch ho
oslovila onikáním. Pﬁesnû tak, jak kapelník
Vlach oslovoval v‰echny své kolegy: „Pane kapelníku, kouknou a zahrajou dal‰í písniãku.“
Na závûr svého vystoupení pﬁevzala Yveta
Simonová velkou kytici („Ta vypadá jako svatební“ pronesla dojatá zpûvaãka obleãená v bílém kalhotovém kost˘mu) jako pﬁání k jejím
úÏasn˘m narozeninám, které oslavila 4.11.
Po pohlazení du‰e uÏ bylo potﬁeba pohladit
i Ïaludek, a tak s mal˘m zpoÏdûním koneãnû
pﬁijíÏdí veãeﬁe, tentokrát z cateringové firmy
z Kyjí. V˘borná kuﬁecí roláda se ‰Èouchan˘mi
bramborami v‰echny navnadila k dal‰ímu programu, tj. poslechu pánÛ ZahradníãkÛ, pﬁípadnému zpûvu i tanci. Tanãilo se, tanãilo, i kdyÏ nûkteﬁí vyhlá‰ení taneãníci chybûli, nûkteré páry ze
zdravotních dÛvodÛ také na parketu nebyly, ale
pﬁesto si v‰ichni uÏili svatomartinsk˘ veãer.
A kdyby nevypadl ve 23 hodin proud, tak by se
bavili tﬁeba aÏ do rána.
Lâ

odpadu a nebo tento odpad odkládají ke kontejnerÛm na tﬁídûn˘ odpad na Vinoﬁské. A nejlépe
hned v nedûli po sobotním pravidelném svozu.
Ale vraÈme se zpátky k podzimnímu listí.
Skonãilo babí léto a pﬁi‰ly ranní mrazíky, po
kter˘ch zejména listí oﬁe‰ákÛ padá na zem jako
hustá chumelenice. TakÏe pﬁijdou ke slovu hrábû a bûhem chvilky je tu hromada jako hrom.
Svítí slunce, tak si udûláme oh˘nek, ne? Co jiného s listím, to by bylo práce …Bûhem chvilky je d˘m ‰iroko daleko. Jak to, vÏdyÈ je tak
krásnû? Slunce sice svítí, ale je inverze jako
hrom, vítr nefouká a nad Pﬁezleticemi se usadila tradiãní „pokliãka“, která nepustí kouﬁ v˘‰e
do vzduchu. Tak to nebyl dobr˘ nápad …
Nehledû na to, Ïe Pﬁezletice mají skuteãnû
dÛkladnû vypracovan˘ systém odpadového hospodáﬁství a hlavní body likvidace odpadu jsou
uvedeny v Obecnû závazné vyhlá‰ce ã.6/2007
o odpadech, kterou se MUSÍ v‰ichni obãané
Pﬁezletic bez v˘jimky ﬁídit. Teãka.

PŘESTO MALÉ PŘIPOMENUTÍ:
● Odpad z domácností (kromû tﬁídûného)
patﬁí do popelnice ãi zakoupeného pytle ASA.
● Tﬁídûn˘ odpad se odkládá do kontejnerÛ
na 6 místech v obci.
● Velkoobjemov˘ odpad se vozí do kontejnerÛ, pﬁistaven˘ch na Horní návsi vÏdy na jaﬁe
a na podzim (mimo termín je potﬁeba si objednat kontejner vlastní).
● Zahradní odpad – kompostovateln˘ je
v „zahradní“ sezónû pravidelnû sváÏen vÏdy 2.
a 4. sobotu v mûsíci; ostatní zahradní odpad se
dává do kontejnerÛ pﬁi velkém jarním a podzimním úklidu.
● Nebezpeãn˘ odpad se sbírá pﬁi Velkém
jarním a podzimním úklidu ve dvoﬁe u KﬁenÛ.
Lâ

Nová midibusová linka 295
Od 1.ﬁíjna zaãala jezdit nová autobusová
linka 295 na trase Tﬁeboradice – nemocnice
Bulovka, jejíÏ VELKOU V¯HODOU je zajíÏdûní pﬁímo do areálu nemocnice. Speciální
midibusy dokáÏí úspû‰nû prokliãkovat úzk˘mi uliãkami celého areálu, coÏ ocení zejména
ti ménû pohybliví obãané pouÏívající hromadnou dopravu, protoÏe jim tímto odpadne velmi dlouhá pû‰í cesta jak ze zastávky Bulovka,
tak ze zastávky Vychovatelna. Naopak VELKOU NEV¯HODOU je to, Ïe autobus nestaví na zastávce metra v LetÀanech, kde je
ukonãena naprostá vût‰ina pﬁímûstsk˘ch autobusov˘ch linek a nelze tak na linku 295 pﬁestoupit pﬁímo. A dal‰í pﬁestup, zejména
do bûÏného autobusu, je pro star‰í roãníky problém navíc. Nejideálnûj‰í se jeví
pﬁestup z 302 na metro a ve stanici StﬁíÏkov pﬁestoupit na linku 295, kde je vzdálenost mezi stanicemi metra a autobusu
„relativnû“ krátká (podle zku‰eností manÏelÛ Chrpov˘ch, kteﬁí jiÏ linku 295 pouÏili pro náv‰tûvu ortopedie FN Bulovka).
Pﬁesto by bylo nejideálnûj‰í pﬁestoupit
pﬁímo z 302 na 295; zeptala jsem se proto tiskového mluvãího ROPIDu ing. Filipa Drápala, zda by nebylo moÏné linku
295 vést pﬁes letÀansk˘ terminál a pﬁiblíÏit ji tak více lidem. Zde uvádím celou
odpovûì tiskového mluvãího:
„Jsme velice rádi, Ïe také obãané
Pﬁezletic chtûjí vyuÏívat novou autobusovou linku 295. Trasa linky byla zvolena tak, aby obslouÏila pokud moÏno co
nejlépe prosecké a letÀanské sídli‰tû
a zajistila dopravní obsluhu také na území âakovic a Tﬁeboradic. Vzhledem
k tomu, Ïe na lince je díky zajíÏdûní do
areálu nemocnice Na Bulovce a do stﬁedu letÀanského sídli‰tû moÏné provozovat pouze midibusy, které se do úzk˘ch
ulic vejdou, je na lince omezena kapacita. Jeden midibus pojme 25 sedících
a cca 15-20 stojících cestujících. V pﬁípadû pﬁepravy invalidního vozíku nebo
dûtského koãárku je‰tû ménû. Proto byla
zámûrnû vynechána zastávka LetÀany
u stanice metra. DÛvodem je fakt, Ïe od
metra C jezdí do letÀanského sídli‰tû
velké mnoÏství cestujících a v pﬁípadû
zastavování této linky u metra by zcela
jistû docházelo k jejímu neúmûrnému
pﬁetûÏování. Mohlo by se tak stát, Ïe do
autobusu se jiÏ nedostanou ti, kteﬁí tuto
linku skuteãnû potﬁebují. I kdyÏ víme, Ïe
pro obyvatele Pﬁezletic je nemoÏn˘ pﬁím˘ pﬁestup mezi linkami 295 a 302, z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ je ﬁe‰ení problému
nerealizovatelné. Jedinou alternativou
je pouÏít jeden pﬁestup navíc pro cestu
mezi zastávkami LetÀany a LetÀanská,
kde jiÏ linka 295 zastavuje.“
Moc mne tato odpovûì neuspokojila,
zvlá‰tû vycházím-li z informaãního letáku ROPIDu o nové lince 295: „Cílem je
zlep‰it pﬁístupnost zdravotnick˘ch zaﬁízení (nemocnice Bulovka, poliklinika Prosek, poliklinika v LetÀanech) zejména
pro star‰í a ménû pohyblivé obãany nebo

maminky s koãárky a zajistit lep‰í obsluhu
nûkter˘ch sídli‰tních celkÛ (Prosek, LetÀany).“ Obrátila jsem se tiskového mluvãího
s dotazem, zda by problém moÏného pﬁetíÏení na metru v LetÀanech nebylo moÏno vyﬁe‰it oznaãením midibusu napﬁ. znaãkou pro invalidy (vozík) a koãárkem pro maminky. BohuÏel ani zde jsem nepochodila:
„Tímto krokem bychom zas z linky vyhnali vût‰inu lidí, protoÏe by tak byla linka urãená jen úzké skupinû lidí a pﬁeci jen linka 295
plní funkci také místnû obsluÏné linky pro
prosecké a letÀanské sídli‰tû. TakÏe nic proti pﬁezletick˘m obãanÛm, ale pﬁeci jen musí-

me brát ohled na mûstské ãásti, kter˘mi tato
linka primárnû projíÏdí.“
Oãividnû není linka urãena nikomu jinému mimo trasu Tﬁeboradice-LetÀany-Prosek-Bulovka
a je jedno, zda se jedná o star‰í a ménû pohyblivé, maminky s koãárky ãi jen studenty a pracující; prostû nejsme velká obec ani ohromné sídli‰tû.
TakÏe mi závûrem nezb˘vá neÏ zkonstatovat, Ïe jsme zase tam, kde se na‰e obec pﬁi
plánování linek MHD i pﬁímûstské dopravy nachází poﬁád – ne, aÏ tam jsem nemyslela, jsme prostû svou polohou mimo hlavní silniãní tahy a mal˘m poãtem cestujících
opût na okraji zájmu.
Lâ

Urob si sám...
Starší si jistě pamatují pořad
slovenské
televize
s tímto názvem, který měl
inspirovat své diváky k rukodělným pracím. Takže
proč si něco podobného nezopakovat i pro generaci
podstatně mladší, třeba výletem do výrobny svíček,
kterou máme doslova za
humny v Šestajovicích.

Aãkoliv byl podzim
v plném proudu a poãasí bylo spí‰e baboletní, pﬁesto se na horní návsi se‰lo 33 mal˘ch i velk˘ch jednotlivcÛ ãi cel˘ch rodin,
aby si uÏili zajímavé odpoledne a domÛ si
pﬁivezli vlastnoruãnû vyrobené svíãky.
Hned po pﬁíjezdu ke „svíãkárnû“ se ale
dûti nejdﬁíve rozprchly
k ohradám, za kter˘mi
se skr˘vala malá zoologická zahrada domácích
zvíﬁat. Po nezbytném

pohlazení poníkÛ, kteﬁí loudili na
mal˘ch návstûvnících nûjaké pamlsky, uÏ je potﬁeba se ukáznûnû
shromáÏdit a pod zku‰en˘m dohledem prÛvodkynû vejít pﬁímo
do srdce v˘robny svíãek.
Bûhem chvilky se do práce
zapojili úplnû v‰ichni a z obyãejn˘ch bíl˘ch svíãek vytváﬁejí
duhové, mramorované, plasticky zdobené nebo lijí barevn˘ vosk do oﬁechov˘ch
skoﬁápek ãi vydlaban˘ch pÛlek citrónÛ –
pﬁidá se knot a po ztuhnutí vosku je tu najednou vyrovnaná ﬁada svíãek. Nádhera.
Koho tak úplnû neuspokojil vlastní v˘robek, ten si mohl vybrat z nepﬁeberného
mnoÏství svíãek v podnikové prodejnû, jejíÏ
sortiment byl zamûﬁen na blíÏící se svátek
v‰ech svat˘ch, Du‰iãek.
Kdo uÏ teì lituje, Ïe na v˘letu nebyl, pro
toho mám dobrou zprávu: na jaﬁe se pojede
zase a vyrábût se budou svíãky s velikonoãní tématikou.
Lâ

Lampiónov˘ prÛvod
v pﬁedveãer státního svátku
92. výročí vzniku našeho samostatného státu
přímo láká k uspořádání
nějaké slavnostní akce,
v našem případě lampiónového průvodu, která by
byla zakončena třeba položením květin u přezletických pomníků padlých.
Ve stﬁedu 27. ﬁíjna se v pÛl ‰esté zaãaly
scházet pﬁeváÏnû rodiny s dûtmi, z nichÏ
vût‰ina tﬁímala hrdû v ruce lampión, zatím
je‰tû nerozsvícen˘, protoÏe jako na potvoru
cel˘ den bylo sluníãko, které poﬁád ne a ne
zapadnout. Cesta vesnicí je ale dlouhá a neÏ
se projde Zahradní, VeleÀská a Dolní náves
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k pomníkÛm, je tma skoro jako v ranci
a prÛvod mal˘ch i velk˘ch lidí se zmûnil na
záﬁící barevná svût˘lka, takového bludiãkového hada. Nad Pﬁezleticemi se vzná‰í
a uná‰en vûtrem mizí lampión „‰tûstí“, kter˘ byl poslán do nebe na konci ulice Zahradní. Kdo chtûl, ten si jistû v duchu nûco
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pﬁál a své pﬁání poslal noãní oblohou nûkam do oblak ke splnûní.
Skoro stovka lampiónov˘ch prÛvodníkÛ do‰la za svitu lucerniãek
k pomníkÛm padl˘ch, kde v‰echny
pﬁítomné pﬁivítala paní starostka
a zejména mal˘m „svatojánkÛm“
vysvûtlila, proã je 28. ﬁíjna státní
svátek a proã na‰e republika slaví
své 92. narozeniny. A oslavencÛm
pﬁece patﬁí dárek, coÏ v na‰em pﬁípadû byly slavnostní kytice ozdobené ãeskou trikolorou.
BlíÏí se sedmá hodina veãerní,
mnohé svíãky v lampiónech uÏ dohoﬁely, je ãas jít domÛ. Aãkoliv
v‰em úãastníkÛm slavnostního prÛvodu svítí na cestu do vyhﬁát˘ch domovÛ uÏ
jen pouliãní osvûtlení, o svût˘lkách v lampiónech (pro mnohé malé „brouãky“ vÛbec první záÏitek z lampiónového prÛvodu, pro nás
star‰í vzpomínka na povinné prÛvody k v˘roãí Velké ﬁíjnové socialistické revoluce) se dûtem jistû bude zdát krásn˘ svítící sen.
Lâ

ZLEVA STOJÍCÍ: Ladislav Jandovský, Jaroslav Havazík, Josef Medřický,
Ladislav Kropáček, Josef Fišer, Miroslav Chrpa.
ZLEVA KLEČÍCÍ: Josef Holec, Josef Bouda, Miroslav Heglas, Václav Havazík, Josef Fišer

Na jaře se v mailové poště našeho úřadu objevily 4 úžasné fotografie – bylo na nich místní hokejové družstvo z konce 50. let
minulého století. Odesílatelem
byl pan Karel Drexler, který tyto
snímky objevil v rodinném albu.
Jeho dědeček, pan Miloslav
Medřický, byl totiž trenérem
družstva na zaslaných fotkách.
Paní Kopáãová si dala
tu práci a rozklíãovala
jednotlivé postavy. Vût‰inu z nich bohuÏel musela
oznaãit kﬁíÏkem, ale pût
posledních
MohykánÛ
z Pﬁezletic mi naservírovala i s adresou. Jen s jedním jménem nemohla
dlouho pohnout – to byl
oﬁí‰ek, zvlá‰tû kdyÏ se
pak ukázalo, Ïe to byl její táta.
Pﬁi pohledu na pózující
hokejisty v dresech a zmijovkách ãi rádiovkách
mne napadlo udûlat spoleãnou fotku po 52 letech
a tro‰ku si s „klukama“
zavzpomínat na dobu jejich hokejové slávy, jejich
umûní a zejména tvrdost,
za kterou si vyslouÏili pﬁezdívku …ale to nechme
zatím jako tajemství, oni
nám to „kluci“ ﬁeknou.

Josef
Medřický

NA PIVU
SE „ŠVÉDY“

Jedin˘, kdo s námi na pivo nemohl jít, byl
pan Josef Medﬁick˘, za kter˘m jsem si za‰la
domÛ, abych se z jeho vzpomínek pﬁipravila na podveãerní
setkání s ostatními (Josef Holec, Miroslav Chrpa, Jaroslav Havazík a Josef Bouda)
a nenechala si od pánÛ vû‰et
tak moc bulíky na nos. A dobﬁe jsem udûlala.
Místo na‰eho setkání hospodu Na námûstí jsem nemohla vybrat líp, zvlá‰tû kdyÏ
v tu dobu bûÏel hokejov˘ zápas mezi Litvínovem s navrátiv‰ím se Rúãou a Kladnem, a vedle u stolu sedûl dal‰í hokejista, kter˘ jako Ïák
obdivoval druÏstvo chlapÛ, a hned
se zapojil do vzpomínání – pan
Zdenûk Dufek.
● Tak jak to v‰echno vlastnû
zaãalo?
Slovo si na popud pana Boudy
bere pan Holec, kter˘ tady hrál hokej od sv˘ch 16 do 33 let.
HOLEC: „Ná‰ klub vzniknul
v roce 1948 a vlastnû to bylo na
truc Vinoﬁi, která si tam zaloÏila
svÛj hokejov˘ klub. A to jsme pochopitelnû nemohli dopustit, aby
Vinoﬁáci mûli nûco víc. TakÏe kdo
mûl brusle a hokejku, stal se ãlenem
na‰eho druÏstva.“
Vzpomínky jako Ïivé se derou na
svût a tak je velmi tûÏké odli‰it, kdo
pﬁesnû co ﬁekl, protoÏe pánové se
skvûle doplÀovali. TakÏe v‰echny
pﬁítomné pány schovám pod písmeno · jako ·védi. Ale pﬁedtím se je‰tû zeptáme, proã byli PﬁezleÈáci
vlastnû ·védi?

…HOKEJOVÝM
TÝMEM PŘEZLETIC
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Smích v‰ech pﬁítomn˘ch a koukli se po
sobû: „Byli jsme v hokeji prostû tvrdí jako
·védi!“ VraÈme se ale do roku 1948 a pﬁípravu kluzi‰tû.
·: „Na dne‰ním fotbalovém hﬁi‰ti jsme
museli srovnat terén, postavili jsme tam nízké mantinely a jak zaãlo mrznout, tak jsme do
studny vedle rybníka dali ãerpadlo a kropili
vodou budoucí kluzi‰tû. Také jsme nejdﬁív
nevûdûli jak a prvnû jsme mezi mantinely
udûlali „druh˘“ rybník a nechali ho zamrznout. JenÏe tolik vody zamrzalo rÛznû a místo kluzi‰tû jsme mûli hrbatou roletu. Pak uÏ
jsme byli chytﬁej‰í a od veãera do rána jsme
pomalu vodu pﬁidávali na uÏ zmrzl˘ led. Obãas se udûlaly i tak bubliny, ale ty jsem rozbili a doplnili místo vodou. Led jsme mívávali pﬁipraven˘ jako první z celého okolí. “
● To musela b˘t ale práce. A je‰tû
v mrazu…
·: „Byla, ale my jsme to dûlali pro sebe
a rádi. Dokonce jsme si vlastníma rukama udûlali ze ‰kváry tvárnice a z tûch jsme si postavili klubovnu a ‰atnu pro hosty. Mezi obûma

„kabinami“ jsme si pﬁi dûlání ledu postavili hlední urostlí hokejisté a kolem kluzi‰tû po
kamínka, u kter˘ch jsme se pak v noci hﬁáli. nich hází oãkem mladé dívky.
Tedy kdyÏ bylo ãím pﬁikládat; dﬁevo jsme si
·: „Kdyby oãkem (smích). Nûkdy i hokejbrali tajnû doma a tenkrát ho moc nebylo.“
kou – to jistá Emilka Mesteková (pan Dufek
● Tak to bychom mûli led a ‰atny s klu- vzpomíná na urostlou dámu s cigárkem v pubovnou. Co v˘stroj?
se) se tak rozãílila na na‰eho soupeﬁe, Ïe zfau·: Rukavice jsme dostali od hasiãÛ; sice loval Mojdu, Ïe o nûj pﬁerazila hokejku. Pojich bylo jenom 5 párÛ, ale na hﬁi‰ti pﬁece hra- ãkala si aÏ pojede kolem a prásk… Ale bylo
je jen pût hráãÛ, tak jsme se o nû stﬁídali. Me- fajn, Ïe s námi fanou‰ci obãas jezdili i na zázi místními hasiãi byl i Franti‰ek Horák, kte- pasy venku. Na valník se daly lavice, pﬁikryl
r˘ byl jednak v˘born˘m obchodníkem, v˘teã- se plachtou a uÏ se jelo. Jednou nám cestou
n˘m organizátorem (coÏ okomentoval pan do Satalic pûknû namrzly u‰i, byli jsme poDufek slovy, Ïe umûl skvûle rozdat práci tﬁe- krytí jinovatkou od hlavy aÏ k patû.“
ba pﬁi stavbû kulturáku a pak sám jen dohlíTo si ani neumíme pﬁedstavit, jak se cestoÏel nad jejím plnûním) a hlavnû skvûl˘m ãlo- valo, v takové zimû. A Ïe byly zimy, kdyÏ se
vûkem, zapálen˘m pro sportovní Ïivot v Pﬁe- hrál venku hokej od podzimu. Abychom tu zizleticích. Dresy jsme si tenkrát poﬁídili i za mu tro‰ku zahnali, museli jsme si dát s „klujednorázov˘ pﬁíspûvek léãitele Mikulá‰ka kama“ nûco na zahﬁátí.
z Jen‰tejna, kter˘ hodnû pomáhal sportovním
● Na valníku? Za traktorem?
klubÛm z okolních vesnic. No
a na ‰tulpny jsme
u‰kudlili 5 bodÛ
z tehdej‰ích ‰atenek; ty jsme pak
látáním dûr udrÏovali pﬁi Ïivotû.
Hokejku si obstaral kaÏd˘ sám,
zrovna tak brusle.
Nejlep‰í mûl âurda, ten mûl jako
první kanady.“
● âurda?
Smích. ·: „Neboli Bouda; tomu
se ﬁíkalo âurda
podle vinoﬁského
hokejisty âuﬁíka,
kter˘ hokej dost
válel.“
● A co dal‰í
ZLEVA STOJÍCÍ
pﬁezdívky?
Josef Bouda,
Náhodou díky
Zdeněk Dufek
·: „Na autobus nebylo. Pozdûji
panu Medﬁickému uÏ nûkteré
jsme
jezdili na korbû náklaìáku TatZLEVA SEDÍCÍ
znám, tak jsem zvûdavá:
rovky od pana Horáka. Pûknû celé
·: „Tak tadyhle Mirek
Miroslav Chrpa,
druÏstvo uÏ pﬁevleãené v dresech
Chrpa byl TUMBA podle
Josef Holec,
a sem tam nûjak˘ fanou‰ek.“
Tumby
Johanssona
ze
Jaroslav Havazík
To pﬁipomnûlo jednu historku se spo·védska, Pepík Fi‰er byl
luhráãem panem Lenerem z Vinoﬁe:
podle ruského hokejisty BABIâ, druhému
Havazík: „Zbynûk Lener to byl takov˘ fePepíkovi Fi‰erÛ se ﬁíkalo PYTLÁK, Pepa ‰ák a dbal o svÛj vzhled. Jednou jsme hráli
Medﬁick˘ byl MOJDA a PARTYZÁN se v Mratínû na rybníce a on nejel s námi na valﬁíkalo Oldovi Hladíkovi z Vinoﬁe.“
níku, ale pﬁijel sám, nepﬁevleãen˘ a vûci mûl
ve dvou kufrech. A jak tak ‰el na led, v kaÏ● Oni za Pﬁezletice hráli i Vinoﬁáci?
·: „Chtûli hrát v lep‰ím druÏstvu (smích), dé ruce kufr, vybral si místo s tenk˘m ledem
to je jasn˘. V‰ak taky na‰e vzájemné zápasy a najednou se to pod ním proboﬁilo. Je‰tûÏe
byly doslova bratrovraÏedné. V devûtaãtyﬁi- mûl ty kufry, protoÏe za ty zÛstal s rozpaÏecátém jsme je vypráskali 5:0 a to jste mûla vi- n˘ma rukama viset nad ledem.“
Na to, Ïe vzpomínáme na dobu pﬁed ‰ededût, jak utíkali pﬁes pole do Vinoﬁe, jen brussáti lety, padají z m˘ch hostÛ vzpomínky jedle si sundali. V‰ak jsme za tohle vítûzství mûna za druhou. A nejen o hokeji – vzpomíná
li slíbeny od hasiãÛ nové vysoké mantinely.“
se na vojnu, na ÏÀové brigády, na Máje vãetAby se mûli diváci o co opírat, ne? Mûli nû událostí po krádeÏi bezu, …protoÏe jsme
jste vÛbec nûjaké diváky?
se ale tentokrát se‰li kvÛli hokeji, vraÈme se
·: „Aby ne! Nûkdy na nás chodilo 100 aÏ k jednotliv˘m hráãÛm, májové události si ne200 lidí (aby to nebylo jako u rybáﬁÛ, kdyÏ se cháme na jaro. A nejen je! Na‰e „povídání
chlubí velikostí úlovku) a ná‰ vedoucí druÏ- si“ musíme bezpodmíneãnû doplnit o vzpostva Tonda Kabát vybíral do klobouku dobro- mínky dal‰ích hokejistÛ, kteﬁí na fotce nebyvolné vstupné. Peníze jsme pak pouÏili samo- li a „·védi“ ãi jejich fanou‰ci si na nû hned
zﬁejmû na potﬁeby hokeje.“
nevzpomnûli. Chybûl mezi námi fotograf pan
● Dovedu si to pﬁedstavit – mladí po- Jiﬁí Novák (ten pﬁeci nemohl pózovat
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s ostatními, kdyÏ
fotil, Ïe) a pan
Zdenûk Fuksa, kter˘ prostû na tenhle
zápas chybûl.
● Teì se podíváme na sestavy.
Jak jste mûli postavené lajny?
·: „V druÏstvu
nás b˘valo i 15, ale
nûkteré
zápasy
jsme hráli i v 9 liZdeněk Fuksa
dech, to pak museli
b˘t v‰ichni dost univerzální. Tﬁeba Mojda
chodil z útoku do obrany a naopak, podle toho, jak to ve hﬁe hoﬁelo. Skvûlá útoãná lajna
byla centr Holec a na kﬁídlech mûl bratry Horálky – zejména Jirka byl neuvûﬁitelnû rychlej,
aãkoliv nebruslil, ale spí‰ na tûch
bruslích utíkal. Brankáﬁi byli Javornick˘, Marysko a Heglas (Havazík: ‚Jednou jsme potﬁebovali
brankáﬁe, ale Jindra neumûl moc
bruslit, poﬁád padal. Tak jsme mu
nasypali pﬁed branku trochu písku, aby mu to tolik neklouzalo.
V tréninku samozﬁejmû.‘). Útoãníky jsme mûli skvûl˘, s tvrdou
stﬁelou, dokonce je Partyzán Hladík lanaﬁil do Vinoﬁe (Boudu
a Havazíka). Fyziãku jsme mûli
taky dobrou, o tu se nám staral
pan Vojka (‚Kdo chce hrát hokej,
ten musí chodit do Sokola cviãit‘). Pﬁes léto jsme dûlali i jiné
sporty – Mojda hrál za Deylovku
se sv˘m bráchou Slávou volejbal
(Sláva Medﬁick˘ dûlal tehdej‰ímu
druÏstvu trenéra) a tadyhle Tumba hrál v létû závodnû fotbal za
Vinoﬁ i za fabriku.“
● Jak dlouho se tady hokej
hrál?
Holec: „Já hrál od sv˘ch 16 aÏ do 33 let,
takÏe tak do pÛlky 60. let. Skonãilo se víceménû kvÛli penûzÛm; nebylo na údrÏbu hﬁi‰tû, staré vûci jako lampy, které jsme získali
rÛznû z Deylovky a tak, prostû doslouÏily
a nebylo na jiné. Mladí uÏ nebyli tak zapáleni pro hokej jako my, Vojka zaãal hrát házenou a hﬁi‰tû u rybníka pak bylo spí‰ házenkáﬁsk˘m hﬁi‰tûm.“
·védi: „Ale uÏili jsme si to…“
Aby ne, 3 hodiny vzpomínek nás vrátily do
50. let, které sice nebyly z hlediska spoleãenského v˘voje nijak úÏasné, ale v srdcích pﬁezletick˘ch hokejistÛ zÛstávají jako ta nejbájeãnûj‰í léta. Musela jsem z hospody doslova
utéct, vzpomínalo by se snad do rána, zvlá‰tû
kdyÏ jsem zjistila, Ïe takhle pospolu se na‰i
·védi hodnû hodnû dlouho nese‰li. A tak jim
doma jistû ten pozdní návrat prominuli, protoÏe ta dobrá nálada a úsmûvy ve tváﬁích se musely pﬁenést na v‰echny okolo; na mû urãitû.
Vzpomínky na jízdy na valníku, náklaìáku,
ale i autobusem znaãky ‚Fenomén‘ a speciálním vagónem pro ‚Uhelnou brigádu Ostrava‘,
to jsou pﬁíbûhy, které pí‰e sám Îivot a sebelep‰í spisovatel by je nedokázal vymyslet.
Pánové, díky za skvûl˘ podveãer i veãer.
Lâ

