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1. SLOVO STAROSTY
Starosta zde bude informovat o dûní v obci a v˘voji ãi fie-
‰ení aktuálních problémÛ.

2. ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ OÚ
Na tomto místû najdete v‰e, co bylo projednáno na pravi-
deln˘ch zasedáních zastupitelstva obce.

3. SPOLKY A KOMISE PÒSOBÍCÍ P¤I OÚ:
V této rubrice budete pravidelnû informováni o ãinnosti
spolkÛ a komisí pÛsobících v na‰í obci.

4. VÍTE JAK, VÍTE ÎE...
Zde najdete zajímavosti ze svûta, z historie nejen na‰í ob-
ce, uÏiteãné rady z oblasti stavebního a obãanského práva,
rady pro zdraví a dal‰í.

5. VY SE PTÁTE, MY ODPOVÍDÁME
V této rubrice najdete odpovûdi na va‰e v‰eobecné dotazy...

6. INZERCE, REKLAMA
Pod tímto bodem bude reklama ãi inzerce jak obãanÛ, tak
i podnikatelÛ. Máte-li zájem o oti‰tûní právû Va‰í reklamy
ãi inzerátu, rádi Vám jej otiskneme.
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SLOVO
STAROSTY

VáÏení obãané, milí ãtenáfii,

Dne‰ním dnem se k Vám opût
navrací Obecní zpravodaj, kter˘ ji-
stû i Vám, ale pfiedev‰ím nám,
„úfiadu“, tolik chybûl. Od nástupu
do funkce starosty jsem postrádal
tuto moÏnost informovat Vás
o v‰em, co se v obci dûje, událo, ãi
pfiipravuje. VÏdyÈ jiÏ ze zákona je
mou povinností informovat obãany
o dûní v obci. Souãasnû jsem ne-
chtûl, aby se zpravodaj stal pouze

jednostrann˘m letákem, ve kterém se realizují pouze zá-
stupci obce, aÈ dosaÏen˘mi úspûchy, a nebo Ïalostn˘m
zdÛvodÀováním proã se to, ãi ono nepovedlo.

Proto jsem rád, Ïe vznikla nezávislá rada, která bude
rozhodovat, kter˘ pfiíspûvek a kdy zafiadí do jednotliv˘ch
vydání. Bude se samozfiejmû obracet i na Vás, protoÏe
co vlastnû znamená slovo obec, nebo obecní? To není
starosta, zastupitelstvo ãi obecní úfiad. Obec, to je vlast-
nû taková vût‰í rodina, kde kaÏd˘ ãlen rodiny má nûjaká
práva, ale také povinnosti. A protoÏe jste mi dali na ãty-
fii roky dÛvûru tuto rodinu fiídit a spravovat, zavazuje mû
to i k tomu zodpovídat se z toho co jsem pro to udûlal.
Jak jsem ale zjistil, mezi mnoha lidmi panuje dost zkres-
len˘ názor na to, co obec musí a co je povinna. Ono je
jednoduché fiíci „mûlo by se udûlat.“, „obec je povin-
na..“, ale kdo to je?! Vzhledem k mnoha nov˘m pfiedpi-
sÛm a nafiízením má mnoho lidí, a samozfiejmû i nûktefií
na‰i obãané, zkreslené vûdomí o sv˘ch právech a povin-
nostech v rámci souÏití v obci (i k tomu by mûl zpravo-
daj napomoci a postupnû otisknout v‰echny dÛleÏité nor-
my a pfiedpisy). Ano svá práva zná snad kaÏd˘, nebo si
to alespoÀ myslí, ale o povinnostech se jiÏ zmíní málo-
kdo.  JestliÏe nûkdo vidí poslání práce starosty v tom, Ïe
bude napfi. organizovat parkování v obci nebo hlídat
rychlost aut v obytn˘ch ãástech obce jen proto, Ïe jsou
mezi námi bezohlední fiidiãi, nebo Ïe bude bûhat z jedno-
ho konce obce na druh˘ a vysvûtlovat lidem, Ïe odpad
z vlastního pozemku mají likvidovat sami a ne v‰e vyvá-
Ïet na cizí pozemky („vÏdyÈ je to státní“!), má v mé oso-
bû smÛlu. Zastávám ten názor, Ïe jsem povinen vytváfiet
podmínky pro to ãi ono, a to buì vzájemnû vstfiícnou
formou, nebo represivní zákonnou formou. VÏdyÈ vût‰inu
tûch kaÏdodenních drobn˘ch nepfiíjemností a trablÛ si
zpÛsobujeme sami navzájem, a ve vût‰inû pfiípadÛ i víme,
kter˘Ïe spoluobãan nám ten den znepfiíjemÀuje.

Je jaro a v pfiírodû po zimním odpoãinku zaãíná nov˘
Ïivot. Zastavme se, „odpoãiÀme si“ a kaÏd˘ si sám v so-
bû srovnejme, co chci, co mohu a v ãem mohu pomoci,
aby se mi tu Ïilo lépe a klidnûji. Ono tfieba úplnû posta-
ãí, kdyÏ pfied sousedov˘m vchodem uklidím exkrementy
po svém pejskovi, nebo si uvûdomím, Ïe v následující uli-
ci si mohou hrát dûti mého známého a zpomalím.

BohuÏel má toto vydání minimálnû roãní zpoÏdûní,
protoÏe v loÀském roce oslavila obec Pfiezletice 650. v˘-
roãí od první písemné zmínky o její existenci. Vlastnû ne-
oslavila, protoÏe se nepodafiilo dát dohromady Ïádnou
akci, která by dÛstojnû toto v˘roãí pfiipomenula. Ani já,
ani tehdej‰í zastupitelstvo se nedokázalo tohoto úkolu
zhostit se ctí. Útûchou snad mÛÏe b˘t to, Ïe byl vypraco-
ván návrh na udûlení symbolÛ obce (znak a prapor), kte-
r˘ byl zaslán ke schválení do Parlamentu âR. Po roce
ãekání byl tento návrh schválen a dne 13. února 2003
byl obci Pfiezletice udûlen pfiedsedou PS Parlamentu âR
panem L. Zaorálkem znak a prapor. Pfiedstavení symbo-
lÛ obce pro Vás chystáme v mûsíci kvûtnu a o v‰em bu-
dete vãas informování. 

A protoÏe naturelem jsem vÏdy optimista, pevnû vûfiím,
Ïe nov˘ zpravodaj je Ïivotaschopn˘, Ïe bude pfiiná‰et
v pfieváÏné mífie dobré zprávy a Ïe se stane jedním z mno-
ha mÛstkÛ pfiibliÏujících úfiad lidem a obãana k úfiadÛm.

Pfieji Vám v‰em i v‰em Va‰im blízk˘m klid, pohodu,
toleranci a pochopení pfii v‰ech Ïivotních situacích,
které Vás potkají.

P¤IPRAVILI JSME PRO VÁS NOVÉ âÍSLO
ZPRAVODAJE A ÚVODEM BYCHOM VÁS CHTùLI
SEZNÁMIT S NÁPLNÍ JEDNOTLIV¯CH RUBRIK
TAK, JAK SE S NIMI BUDETE NADÁLE SETKÁVAT:!



I. Kontrola zápisu
— seznámení s vyúãtováním akce pro seniory -

rozpoãet 150 Kã /os. nepfiekroãen
— Internetová stránka obce, dal‰í úkoly souvi-

sející se zavedením internetu do místní kni-
hovny - bude fie‰eno dne 8. 1. 2003 (osobní
jednání se správcem sítû) - p. Stfiecha

Novinka: mobilní telefon obce s krizov˘m ãíslem
a reÏimem - ãíslo bude oznámeno a nadále uvá-
dûno na ofic. podkladech obce: ãíslo 724190211
(normální ãíslo), ã. 725021871 (krizové ãíslo),
ostatní body pfied. zápisu - dosud v fie‰ení
II. aktual.:
� poplatek za provoz 2 hracích automatÛ v rest.

Na statku - uhrazeno za I. ãtvrtletí r. 2003
� jubilanti - zastup. schválilo zachování ceny

balíãku pro jubilanty na úrovni r. 2002, tj.
250 Kã a 600 Kã pro nové obãánky

� ing. Bula - ustavena stav. komise, 7 ãlenÛ
� ustaven finanãní a kontrolní v˘bor - pfiedseda

p. Vyskoãil, ãl. - Vondráãková, Pokorn˘ st.
� obchod — moÏnost provozu ve vlastním ob-

jektu obce (váÏn˘ zájemce - souã. nájem.
rest. Na statku)

— zast. projednalo zmûnu uÏívání v˘ãepu na
prodejnu potravin (s nutnou rekonstrukcí)

— právní vztahy budou fie‰eny v souvislosti se
souãasnû platnou nájemní smlouvou

— podrobnûj‰í skuteãnosti budou pfiedmûtem
dal‰ích zasedání zast.

� informace o fin. prostfiedcích
k 31. 12. 2002 (zÛstatky na úãtech)

� vypracovat plán sbûrného dvora pro nebez-
peãn˘ odpad a problematick˘ odpad

� zlep‰ení informovanosti obãanÛ (letáky,
obûÏníky, inf. bulletin, ãasopis, ap.)

� plán jednání zastupitelstva - 1x mûsíãnû,
poãínaje 18. 2. 2003 a pak vÏdy 3. úter˘
v mûsíci od 19 hod. - konkrétnû: plán: 18. 2,
18. 3, 15. 4., 13. 5., 10. 6. 2003 od 19 hod.

ZE DNE 18. 2. 2003
� Pfiihlá‰ení obce do Svazu mûst a obcí âR

- ZO souhlasí s pfiihlá‰ením
� ZO souhlasí se zfiizovací listinou na místní

knihovnu a odsouhlasuje knihovní fiád,
souhlasí s pfiíspûvkem na poskytování
knihovnick˘ch sluÏeb
(13 tis. Kã = na úrovni r. 2002)

� Husova knihovna ¤íãany - nabídka
bezplatn˘ch sluÏeb (pÛjãování soubo-
rÛ knih, poradenství, ap.) - ZO sou-
hlasí s uzavfiením smlouvy o bezplat-
ném poskytování sluÏeb

� provoz pfiímûstsk˘ch autobusÛ -
pfiedloÏena nová smlouva pro r. 2003
v rozsahu r. 2002 - mûsíã. pfiíspûvek
na dopravu ve v˘‰i 15 890 Kã

� informace o uzavfiení Smlouvy o dílo
s firmou BMH SERVIS s.r.o. - v˘-
kon funkce technika poÏární ochrany,
technika BOZP, provádûní kontrol
hasicích pfiístrojÛ a provozních kon-
trol poÏár. vodovodÛ

� inf. o opravû smluv o vûcném bfieme-
ni s fy: SITEL (cena, uÏívání poz.)
— ZO souhlasí s uzavfiením smluv
o vûcném bfiemeni s fy: SITEL s.r.o.
(ã. 4464/02/VB/030; 4464/03/VB/037 a;
4464/03/VB/037 b)

� ZO souhlasí s pokácením topolu na pozem-
ku ã. 431/24 dle Ïádosti manÏ. Bofikov˘ch

� informace o udûlení znaku obce úkol: námû-
ty na akce spojené s prezentací znaku

� rozpoãet - návrh pfiedbûÏného rozpoãtu
� zlep‰ení informovanosti obãanÛ formou

zpravodajÛ apod. - námûty
� diskuze o moÏnosti omezení prÛjezdu obcí

nákladním vozidlÛm - úkol pro dal‰í jednání
zastupitelstva

� ZO projednalo zmûnu nafiíz. vlády o odmû-
nách za v˘kon fce ãlena zastupitelstva a roz-
hodlo ponechat odmûny neuvolnûn˘m ãle-
nÛm zastup. v pÛvodní v˘‰i

ZE DNE 18. 3. 2003
� dotaz manÏelÛ Machov˘ch na vyfiízení stíÏ-

ností (pfiístup k plotu) - obec nemá dle plat-
n˘ch právních norem pravomoc zasahovat
do dan˘ch záleÏitostí. Návrh: uspofiádání
setkání za úãasti manÏ. Machov˘ch a p.
Vostráckého a dosáhnout dohody mezi zú-
ãastnûn˘mi stranami

� rozpoãet obce na r. 2003 byl zpracován
dle pfiedloÏeného návrhu a byl odeslán
na pfiíslu‰n˘ odbor samosprávy

� uzavfiení sml. o dílo - zaji‰tûní a kontroly
koufiov˘ch cest v objektech obce - ZO pro-
jednalo a souhlasí s uzavfiením smlouvy

� ZO pojednalo a souhlasí s dodatkem ã. 4
k dohodû o hrazení neinvest.nákl. na ‰kolní
zafiízení P9-Vinofi pro ‰k.rok 2002-2003
v celkové v˘‰i Kã 228.720,- ( 48 ÏákÛ‘ po
4.765,- Kã)

� ZO projednalo a souhlasí s provozem hrac.
automatu v rest. Na námûstí na II. Q 2003

� sloÏení kontr. a fin. v˘boru: pfieds.: p. Vy-
skoãil, Vl. Pokorn˘ st., V. Vondráãková,
A. Schneiberk

� komise sociální: p.Boudová, ·tyllerová
� zfiizovací listina jednotky sb. dobr. hasiãÛ

- ZO zfiizuje rozhodnutím jednotku sboru
dobr. hasiãÛ

� projednání návrhu mandátní smlouvy (kana-
lizace - pfiíprava projektu) - ZO zplnomoc-
Àuje starostu a místostarostu obce k uzavfiení
mandátní smlouvy dne 20. 3. 2003

� na základû doporuãení SK ZO Projednalo
a souhlasí s návrhem úpravy vyhlá‰ky ã. 3
z r. 2001 - viz dále

INFORMACE STAVEBNÍ KOMISE:
a) program obnovy vesnice (hasiãárna,

dÛm Kfienov˘ch - návrh - odsouhlaseno
b) poÏární zabezpeãení obce - obeslání pod-

nikatelÛ k vyjádfiení, aby byl jednotn˘ systém
c) bezpeãná pû‰í cesta do Vinofie -
I. varianta obnovy cesty po levé stranû silni-

ce - nutné obnovené jednání se správcem kon-
kursní podstaty za f. JOPA za úãelem narovná-
ní vlast. a práv. vztahÛ, jednání s obcí Vinofi
s vyuÏitím jejich ãástí pozemku

II. spí‰e vycházková trasa - odkup ãásti po-
zemku od p. Hejãe (‰patnû zamûfieno pro f. JO-
PA) s obnovením pÛvodní polní cesty, dále do-
dûlat mÛstek pfies Ctûnick˘ potok a cesta pfies
pole k lesu a dále lesem napojit na Vinofi

— pfiednost var. I., povûfiení stav.komise
k dal‰ímu jednání v dané vûci

d) územní plán - nesrovnalosti, pÛsobící
problémy obci

I. na Horní návsi 2 silnice, mezi 5m zelen˘
pruh a po stranách chodníky - nutnost nápravy,
nereáln˘ poÏadavek uveden˘ v textové ãásti ÚP

II. problematická území - závazné regulativy
umoÏÀují v˘stavbu nestardantních (vysok˘ch)
pro obec netypick˘ch budov - stav. komise na-
vrhuje úpravu písemné ãásti vyhlá‰ky — Ïádné
roz‰ífiení stavebních pozemkÛ kolem obce, pou-
ze fie‰it dosavadní území ÚP v text. ãásti.

MoÏnost vytváfiení variantních fie‰ení s moÏ-
ností pfiizpÛsobení okolní zástavbû.

Na vûdomí: stavební komise:
ZO odsouhlasilo:
1. pfiihlá‰ení obce do Programu obnovy vesnice
2. projednání moÏnosti zlep‰ení pû‰ího pfií-

stupu do Vinofie, pfiedloÏeny moÏné varianty -
ZO ukládá stavební komise pokraãovat v daném
jednání a fie‰ení problému a pfiihl. se k var. I.
- chodník po levé stranû silnice

3. nezbytné narovnání nûkter˘ch ãástí územ-
ního plánu v textové ãásti

a) projekt Horní návsi
b) závazné regulativy pro moÏnou v˘stavbu -

stav. kom. navrhuje zváÏit koeficient zastavû-
nosti a v˘‰kovou hladinu - nezbytná úprava tex-
tové (nikoli v˘kresové) ãásti plánu (dále, aby
v˘stavbu mohla obec regulovat) - ad bod 10) -
rozhodnutí ZO o nápravû územn. plánu.
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ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ OÚ
ZE DNE 7. 1. 2003

Pfiezletice 05:05
Lohenická 06:05
Chaltická 07:36
MÚ Satalice 08:36
Budovatelská 09:36
Plynárna Satalice 10:36
Lipnická 11:36
Jordánská 12:36
Hutû 14:05
Lehovec 15:05
Rajská zahrada 16:05
Rone‰ova 17:05
Poliklinika âM 19:05
âern˘ Most 21:00

23:00

âern˘ Most 05:36
Poliklinika âM 07:07
Rone‰ova 08:07
Rajská zahrada 09:07
Lehovec 10:07
Hutû 11:07
Jordánská 12:07
Lipnická 13:25
Plynárna Satalice 14:35
Budovatelská 15:35
NádraÏí Satalice 16:35
MÚ Satalice 17:54
Chaltická 19:54
Lohenická 22:09
Pfiezletice 23:29

Pfiezletice 04:26
Moravanská* 05:26
Vinofisk˘ hfibitov 06:26
Mladûjovská* 07:26
Kbely 09:06
Huntífiovská 10:06
Letecké muzeum* 11:06
DÛstojnické domy 12:06
U Vodojemu 13:34
âakovická* 14:34
Na Klíãovû* 15:34
Prosek 16:34
Vysoãanská (M) 17:34
âeskomoravská (M) 19:11

20:11
21:36
23:16

âeskomoravská (M) 04:56
Vysoãanská (M) 05:56
Prosek 06:56
Na Klíãovû* 08:35
âakovická* 09:35
U Vodojemu 10:35
DÛstojnické domy 11:35
Letecké muzeum* 12:50
Huntífiovská 14:08
Kbely 15:08
Mladûjovská* 16:08
Vinofisk˘ hfibitov 17:08
Moravanská* 18:43
Pfiezletice 19:43

20:45
22:35
23:55

302 386

Jízdní fiád (pracovní den)
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ZE DNE 5. 2. 2002
� Zastupitelstvo projednalo a souhlasí s ode-

sláním Ïádosti na Pozemkov˘ fond âR
o bezúplatn˘ pfievod v‰ech dotãen˘ch po-
zemkÛ, které jsou v územním plánu obce ur-
ãeny k bytové v˘stavbû, nebo k vefiejnû-pro-
spû‰n˘m stavbám a jsou v evidenci Pozem-
kového fondu.

� Návrh na uzavfiení smlouvy na odchyt toula-
vé zvûfie. ZO projednalo návrh smlouvy fir-
my Lary na pravideln˘ dozor a pfiípadn˘ od-
chyt toulavé zvûfie v obci a s uzavfiením dané
smlouvy nesouhlasí. Doporuãuje pouze upo-
zornit obãany na moÏnost odchytu toulav˘ch
psÛ a následném vymáhání nákladÛ s tím
spojen˘ch a dále vydat evidenãní známky
v‰em majitelÛm psÛ evidovan˘ch v obci.

� ZO projednalo a souhlasí s pfiíspûvkem na
knihovnu pro rok 2002 ve v˘‰i 13 400 Kã.

� Îádost o pfiíspûvek na ãinnost stfieleckého
oddílu v Pfiezleticích. ZO projednalo Ïádost
o pfiíspûvek ve v˘‰i Kã 9000,- na ãinnost
mládeÏe ve stfieleckém oddíle a s poskytnu-
tím pfiíspûvku souhlasí s tím, Ïe ãástka bude
zapracována do rozpoãtu obce pro rok 2002.

� Projednání kandidatury pana J. Nováka na
pfiísedícího u Okresního soudu Praha-v˘chod
na období 2002-2006. Po projednání a hla-
sování v‰ech ãlenÛ zastupitelstva ZO souhla-
sí, aby p. Novák J. vykonával funkci pfiíse-
dícího u soudu. V˘sledek hlasování: 7x pro,
0x proti, 2x se zdrÏel hlasování.

� Na návrh starosty ZO projednalo hodnocení
v˘konu trestu OPP pana M. Vostráckého.
Vzhledem k tomu, Ïe p. Vostráck˘ trest ne-
vykonává a nereaguje ani na v˘zvy jemu za-
sílané, ZO souhlasí se zasláním zprávy na
Okresní soud Praha-v˘chod.

� V souvislosti s roz‰ifiujícím se záborem vefi.
prostranství firmou AUTO ·iller, ZO sou-
hlasí s provedením místního ‰etfiení a pfie-
hodnocením dohod s firmami AUTO ·iller,
KOBA a WOODFACE.

� ZO projednalo a souhlasí s finanãním darem
narozen˘m dûtem v roce 2001 ve v˘‰i Kã
600,- na osobu. Dále projednalo návrh na
vûcn˘ dar v hodnotû Kã 500,- u pfiíleÏitosti
zlaté svatby manÏelÛ Vondráãkov˘ch.

� Îádost obãanÛ o uzamãení pfiístupu
ke studni v ul. Ve dvorci. ZO projednalo
tuto Ïádost a souhlasí s instalací zámku
za podmínky, Ïe klíã budou mít k dispozici
v‰ichni uÏivatelé studny.

� ZO projednalo a souhlasí s vyãi‰tûním poto-
ka pod zahradami celé jeho délce.

� ZO projednalo a souhlasí s navrÏen˘m roz-
poãtem obce pro rok 2002.

ZE DNE 12. 3. 2002
� Zastupitelstvo obce projednalo se zástupci

podniku PraÏské vodovody a kanalizace
návrh na pfiipojení plánované kanalizace
a âOPV Vinofi a tím vyjmout z uvaÏované
investice v˘stavbu vlastní ãistiãky. Na zá-
kladû dostupn˘ch informací ZO rozhodlo
provûfiit moÏnosti a podmínky pfiipojení
na âOV Vinofi a souãasnû s tím moÏnosti
a podmínky vyúãtování stoãného. Dle
získan˘ch podkladÛ bude rozhodnuto pro
kterou variantu se obec rozhodne.

ZE DNE 16. 4. 2002
� ZO souhlasí s provozem hracího automatu

firmy JUKOTRONIC v hostinci Na námûstí
pro období 2.ãtvrtletí.

� ZO projednalo a bere na vûdomí zprávu
o pfiípravû voleb do Parlamentu âR.

� Zastupitelstvo bere na vûdomí prÛbûÏnou
zprávu o ãi‰tûní potoka pod zahradami.

� ZO projednalo a souhlasí s v˘mûnou stfie‰-
ních oken ve spoleãenském klubu na OÚ.
ZároveÀ s tím bude tato ãást OÚ
vymalována, neboÈ zde v leto‰ním roce
probûhnou 2x volby.

� Zastupitelstvo bere na vûdomí zprávu
o pfiípravû akce „pálení ãarodûjnic“.

ZE DNE 28. 5. 2002
� Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vû-

domí zprávu o pfiípravû voleb do Parlamentu
âR a souhlasí s pfiedloÏen˘m sloÏením vo-
lební komise pro volební okrsek Pfiezletice.

� Zastupitelstvo bere na vûdomí a souhlasí
s pfiedávacím protokolem s firmou SITTEL
o splnûní podmínek dan˘ch pfii pokládce
dálkového telekomunikaãního kabelu skrze
obec s tím, Ïe dané podmínky byly splnûny.

� Zastupitelstvo bere na vûdomí zprávu
o ukonãení prací na OÚ pfii v˘mûnû stfie‰-
ních oken a souhlasí s vymalováním a ob-
jednáním kompletního úklidu dotãen˘ch pro-
stor tak, aby místnosti byly vãas pfiipraveny
pro konání voleb do Parlamentu âR.

� Zastupitelstvo bere na vûdomí zprávu
o dokonãení vyãi‰tûní strouhy pod zahrada-
mi, kde bylo provedeno vysekání náletov˘ch
rostlin, vybrání naplavenin a ãásteãné
prohloubení koryta.

� Zastupitelstvo obce bere na vûdomí informa-
ci o prÛbûhu konání akce „pálení ãarodûjnic“
a dále o pfiípravách a konání dûtského dne na
stfielnici stfieleckého oddílu Pfiezletice.

� Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí
s uzavfiením nájemní smlouvy s p.Holubem
F. na pronájem vefi. prostranství na Horní
návsi na umístûní prodejního stánku za stej-
n˘ch podmínek jako byla smlouva s pfiede-
‰l˘m nájemcem.

� Zastupitelstvo obce souhlasí s provozem v˘-
herních automatÛ v následujícím ãlenûní:

— 1 automat hostinec Na námûstí
pro období 3. ãtvrtletí 2002

— 2 automaty v restauraci Na statku
pro období 2. pololetí 2002

ZE DNE 12. 9. 2002
� Informace starosty:
a) Setkání seniorÛ, které probûhlo 6. 9. 2002,

se zúãastnilo celkem 49 osob. Náklady na
poho‰tûní ãinily celkem Kã 7301,-.

b) Posvícenská zábava dne 7. 9. 2002:
— na vstupném bylo vybráno 3570 Kã
— sponzorsk˘ dar p. Holuba 2000 Kã
— náklady na hudbu 3500 Kã
c) S firmou Tomsa Jen‰tejn byly dojednány

následující práce:
— v˘sadba vzrostlého stromu

pfied obecním úfiadem
— úprava prostoru v okolí kapliãky
— pfiíprava v˘sadby stromÛ v aleji mezi

Ctûnicemi a ul. âakovická, a pfii cestû
za lakovnou smûrem na Podolánku.

d) U AgrodruÏstava Brázdim bylo objednáno
sekání pfiíkopÛ podél cest v urãen˘ch ulicích
(VeleÀská, âakovická, Cukrovarská, Vinofi-
ská a Ctûnická).

� Zastupitelstvo obce projednalo stíÏnost na
parkování vrakÛ aut u firmy Auto ·iller.
V souvislosti s písemnou stíÏností p. ¤íhy
a stále se zhor‰ujícím stavem v lokalitû
u firmy Auto ·iller, tj. ul. Zahradní a ul. Na
Váze, zastupitelstvo rozhodlo vyzvat pana
·illera k odstranûní v‰ech vrakÛ a vozidel
s tím, Ïe mu bude vymezeno uÏívání prosto-
ru v ul. Na váze pouze v délce plotu jeho
pozemku, a to pro vozidla pfied a po opravû
s pfiidûlen˘mi SPZ (pouze jako manipulaãní
prostor). Poplatek za uÏívání vefiejného pro-
stranství zÛstává ve v˘‰i 1000 Kã/mûs. Zá-
roveÀ zastupitelstvo obce pfiehodnotilo dal‰í
lokality, kde je vybírán poplatek za uÏívání
vefiejného prostranství. Fa WOODFACE -
poplatek odpovídá plo‰e uÏívané k doãasné-
mu parkování vozidel, tzn. ve v˘‰i 1500
Kã/mûs. Fa KOBA - v souãasné dobû firma
KOBA vyuÏívá vefiejné prostranství k parko-
vání vozidel v mnohem men‰ím rozsahu,
cca 5 vozidel v prÛbûhu pracovní doby. Za-
stupitelstvo obce schvaluje sníÏení z dosa-
vadního 1500 Kã na 500 Kã/mûs.

� Zastupitelstvo obce projednalo dopis PraÏské
vodohospodáfiské spoleãnosti, a.s., ze dne
8. 8. 2002, kter˘ byl na úfiadû pfiijat 26. 8.
2002 a obsahuje souhlas s pfiipojením
plánované kanalizace na âOV Vinofi bez
poplatku. ZO souhlasí s podáním návrhu
na vydání územního rozhodnutí na kanaliza-
ci a vodovod v obci Pfiezletice bez vybudo-
vání vlastní ãistiãky.

� ZO projednalo a souhlasí s vymáháním
dluÏn˘ch ãástek v plné v˘‰i na p. Kubíãko-
vi J., pí Tancmanové L. a pí. Ehlové, t˘kají-
cí se exekucí z úãtu stavebního spofiení.

� ZO projednalo návrh na uzavfiení stavebního
spofiení u Hypobanky s moÏností ãerpání ná-
sledného úvûru. ZO souhlasí s uzavfiením
smlouvy na cílovou ãástku 500 000 Kã,
tj. cca 16 700 Kã/mûs.

� ZO projednalo návrh RZ Kralupy n.V. na
pfieloÏku vedení místního rozhlasu a vefiejné-
ho osvûtlení v ul. Vinofiská. ZO s návrhem
nesouhlasí a tato záleÏitost bude fie‰ena aÏ
komplexnû v rámci celé ulice.

� ZO projednalo a souhlasí s návrhem bezú-
platného pronájmu ãásti objektu ãp. 45
na uskladnûní nábytku povodní postiÏen˘m
lidem. Termín bezúplatného pronájmu
je do 30. 6. 2003. Pfieúãtovány budou
pouze spotfieby el. energie.

� ZO projednalo návrh na cílenou pomoc ob-
cím zasaÏen˘ch povodnûmi. Prostfiednictvím
krizového centra nebo OkÚ Mûlník bude
vytypována obec, které bude nabídnuta fi-
nanãní nebo materiálová pomoc dle potfieb
a poÏadavkÛ této obce. Zastupitelstvo obce
souhlasí s uvolnûním ãástky aÏ do v˘‰e
50 000 Kã z leto‰ního rozpoãtu obce.

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ OÚ (r. 2002)
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� ZO projednalo Ïádost obãanÛ na ãerpání vo-
dy z rybníka pro úãely zalévání zahrad.
Vzhledem k tomu, Ïe rybník je pronajat
místnímu spolku rybáfiÛ a rybník je pravidel-
nû zarybÀován, ZO nedoporuãuje a nesou-
hlasí s ãerpáním vody z uvedeného rybníka.

� Zastupitelstvo obce souhlasí s provozováním
automatu v hostinci Na námûstí na období
4. ãtvrtletí 2002.

ZE DNE 12. 11. 2002
Program:
1. SloÏení slibu ãlenÛ zastupitelstva.

V‰ichni ãlenové zastupitelstva sloÏili
slib a na dÛkaz souhlasu jej stvrdili
sv˘m podpisem.

2. Volba starosty.
Do funkce starosty byl navrÏen jako jedin˘
kandidát p. Rudolf Novotn˘. Do funkce sta-
rosty obce byl zvolen v‰emi ãleny zastupi-
telstva.

3. Volba místostarosty.
Do funkce místostarosty byl navrÏen jako
jedin˘ kandidát p. ing. Franti‰ek Bula. Do
funkce místostarosty obce byl zvolen v‰emi
ãleny zastupitelstva. Po volbû starosty a mí-
stostarosty pfievzal fiízení schÛze starosta ob-
ce. Pfii projednávání rozdûlení pÛsobnosti
jednotliv˘ch ãlenÛ zastupitelstva obce bylo
dohodnuto, Ïe úkoly v pÛsobnosti. Staveb.
komise bude fiídit místostarosta ing. Bula.
Kulturní komise bude fiídit p. Mal˘.
Sociální komise bude fiídit p. Pi‰tûková.
Zastoupení ve finanãním v˘boru, kontrol-
ním v˘boru a v oblasti Ïivotního prostfiedí
a vefiejného pofiádku bude projednáno na
pfií‰tím zasedání zastupitelstva obce, které
se uskuteãní v úter˘ 26. 11. 2002 od 19.00
hod. na OÚ Pfiezletice.

ZE DNE 26. 11. 2002
Program: starosta: zpráva o v˘sl. (pfiezkou-

mání) hospodafiení za rok 2001 - informace
o v˘sledcích, o navrÏen˘ch opravn˘ch opat-
fieních, metodické úkoly pro ek. (fin.) a kon-
tr. komisi a pro úãetního -

úkol: trvale dodrÏovat
úkol: starosta

návrh na ceny popelnic r. 2003 - udrÏení
poplatkÛ na úrovni r. 2002 - beze zmûn

knihovna - internet: zapojení do projektu
do 10. 1. 2003 (uzavfiení seznamu zájemcÛ)
- souhlas zastupitelstva se vstupem do jed-
nání o daném projektu, provûfiení finanãní
nabídky investice zajistí: starosta
projednání Ïádosti p. Michalcové o vykácení
2 bfiíz pfied domem - vyjádfien souhlas, pfií-
prava k pokácení (podklady, vyjádfiení)

kultura - stav pfiíprav Mikulá‰ské nadílky
+ mik. oslav, zabezpeãení vánoãní v˘zdoby,
veãer pro seniory, zábava - zabezpeãí
starosta + p. Mal˘
hudba, nadílka, person. obsazení - zaji‰tûno
smlouvy o dílo, smlouvy s dÛchodci
— práce pro obec, zam. úfiadu
návrh - uzavfiení smluv ve stejném znûní
a rozsahu jako r. 2002; beze zmûn - diskuze
— dal‰í projednání pfii zasedání
zastupitelstva za 14 dní
projednání odmûn ãlenÛm zastupitelstva -
úkol do dal‰ího sezení zastupitelstva,
dal‰í projednání

ZE DNE 10. 12. 2002
Úkoly z minul˘ch zasedání zastupitelstva:
kontrola zápisu

I. oslavy Mikulá‰e
a) Mikulá‰ská nadílka - náklady:

2214,50 Kã - drobné dárky od Mikulá‰e
198,70 Kã - pití na stoly
2413,20 Kã
pochvala
zúãastnûn˘m
organizá-
torÛm

b) setkání seniorÛ - vyúãtování v pfií‰tím
období (zatím nedodána faktura,
platba je‰tû do r. 2002)
pochvala v‰em dobrovolníkÛm

c) taneãní zábava
— slab‰í úãast, 16 platících osob

— 1540 Kã doplatek obce
— dÛvod - naãasování akce do období dal-
‰ích akcí, snad slab‰í propagace

II. kontrolní a finanãní v˘bor
pfiedseda - p. Jifií Vyskoãil
oblast ÎP a vefiejného pofiádku
zÛstává v fiízení starosty
„volné pozice“ - p. Dufek, ing. Kopáãová - pro

plnûní úkolÛ, vypl˘vajících z dal‰ích zastu-
pitelstev, povûfieni fie‰ením bud. (dosud ne-
specifikovan˘ch) úkolÛ

III. odmûny zastupitelstva
návrh starosty - odmûny na niÏ‰ích základ-
ních hodnotách s moÏn˘m operativním od-
mûÀováním napfi. pfii zvlá‰tních ãinnostech,
aktivitách pro obec nad rámec ãinnosti za-
stupitele, diskuze: návrh odmûn:

a) místostarosta p. ing. Bula
neuvolnûn˘ místostarosta + pfiípl. za poãet oby-
vatel - 12 380 Kã - zachován v plné v˘‰i dle
Pfiílohy ã. 1 k nafiízení vlády ã. 358/2000 Sb.

b) ãlenové zastupitelstva
4x 1070 Kã (zast. bez komise) = 4280 Kã
1x 1640 Kã (zast. s komisí - p. Vyskoãil)
= 5920 Kã

IV. úkoly k inventarizaci
pfiíkaz k inventarizaci majetku obce
k 31. 12. 2002 (l.—20. 1. 2003)
hl. invent. komise - pfiedseda kontr. a fin.
v˘boru p. Vyskoãil, p. Bula, p. Fi‰er
dílãí inventar. komise:

a) CO - p. Vyskoãil, p. Fi‰er, P. Kopáãek
b) hasiãi - p. Fi‰er, p. Libor Slavata
c) restaurace - Fr. Holub, p. Bula, p. Fi‰er
V. zájemce o civilní sluÏbu

odsouhlaseno zastupitelstvem
termín bude urãen vojenskou správou - za-
stupitelstvo souhlasí se Ïádostí civ. sluÏby

VI. Smlouvy s dÛchodci, smlouvy
o provedení práce - práce pro obec
uzavfiení smluv o provedení práce a smluv
s dÛchodci ve stejném znûní, v˘‰i a rozsahu
jako v r. 2002 - odsouhlaseno

VII. informace o znaku obce
Ïádost byla doporuãena ke schválení pfiíslu‰-
n˘m parlamentním v˘borem
úkol: a) starosta zkontroluje p. Kasíka ve
vûci upfiesnûní poÏadovan˘ch skuteãností
(rozsah vyuÏití znaku...)

c) zastupitelstvo - návrh na pouÏití znaku pro kon-
krétní akce, ãinnost.... - do konce ledna 2003

VIII. Ïádost o schválení provozu
hracích automatÛ
zhodnoceno plnûní podmínek a dohod
- bez problémÛ, zastupitelstvo souhlasí
s provozem v I. ãtvrt. v Hospodû
na námûstí, Horní náves

IX. nájemné v Restauraci Na statku
s ohledem na pfiedpokládanou nulovou infla-
ci v r. 2003, vloÏené náklady nájemníka
souhlasí zastup. s nájemn˘m na úrovni
r. 2002, tj. v nezmûnûné v˘‰i

X. obecnû závazné vyhlá‰ky
— o poplatcích
— k územnímu plánu
— k v˘hr. automatÛm

beze zmûn vyhlá‰ka o poplatcích
a v˘h. automatech - dle r. 2002
Ïádost o souhlas s územním rozhodnutím
— v˘stavba RD v lokalitû ke CtûnicÛm
informace - p. Bula: a) v˘stavba domÛ
ve voln˘ch zónách

b) propojení nové v˘stavby
se stav. komunikacemi....
návrh: nutnost dohledu nad novou
v˘stavbou s finanãním zapojením
v pfiípadû poÏadavku napojení na stávající 
ãi budovanou infrastrukturou
nezbytná úprava vyhlá‰ky, diskuze o územ-
ním plánu ve smyslu nesouhlasu s v˘stav-
bou vícepodlaÏních domÛ (v˘‰ka nad 10 -
13 m) - v zájmu zachování rázu vesnice
závûr: a) stanovení normativÛ pro jednotlivé
lokality urãené k zástavbû

b) oddálení lhÛty pro rozhodnutí o pfiedloÏené
Ïádosti dle platného zákona

d) pfiíprava - návrh na finanãní kompenzaci
(napojení na infrastrukturu obce...)

XI. Internetová stránka obce
kritika tûÏkopádnosti aktualizací stránky

XII. Smlouva o dílo (kanalizace, ãistiãka)
vybudování pfiivadûãe z âOV Vinofi - zastu-
pitelstvo souhlasí s dokonãením a pfiípravou
návrhu smlouvy fy: Projekt IV s.r.o.

XIII. fy: A.S.A.
zastupitelstvo souhlasí s uz. smlouvy o na-
kládání s odpady a pfiepravou nebezpeãn˘ch
odpadÛ s firmou A.S.A.

XIV. fy: Sitel - Smlouva o zfiízení
vûcného bfiemene (na pozemky,
kde vede kabel pro telekomunikace)
80 Kã/m = 126 tis. Kã

— projednání návrhu smlouvy
— ing. Bula - ochranné pásmo okolo kabelu

(1 m na kaÏdou stranu)
— úkol - provûfiit, zda toto ochr. pásmo

nebude na pfiekáÏku budování dal‰í
infrastruktury (kanalizace apod.)

— závûr: bude dofie‰eno ve spolupráci
starosty a stav. komise a pfiedloÏeno
zastupitelstvu k znovuposouzení

RÛzné: a) stíÏnost p. Macha ze dne 4. 12.
2002 - bude pro‰etfieno, fie‰eno osobní
úãastí starosty

b) p. ·iller - poslední urgence ve vûci úpravy
prostor v okolí - ! urgovat splnûní usnesení
zastupitelstva ze dne 12. 9. 2002 na odstra-
nûní vrakÛ aut - bude zahájeno správní fiízení

c) v˘voz popelnic - na BoÏí Hod - stfieda
- ve ãtvrtek po Silvestru
fungování obecního úfiadu:
úfiad - pokladna, ovûfiování, pfiihlá‰ení k po-
bytu do 19. 12. 2002
obnoveno 6. 1. 2002
v‰e bude upraveno a vãas oznámeno vyhlá‰ka-
mi a vefi. oznámením na pfiíslu‰n˘ch tabulích

e) dotaz: náklady na nouzové ubytování
v domû u KfienÛ - o‰etfieno, rozpoãet
nákladÛ na elektfiinu dle do‰l˘ch faktur
(pfiíslu‰ná ãást je platnû úãtována)
a vyÏadována na nájemníkovi.



SLEP¯· nepatfií mezi hady a není nebez-
peãn˘! Je specialistou na slimáky, nepohrd-
ne ani ÏíÏalou. Potfiebuje vlhãí úkryty, hro-
madu listí, klestí apod.

JE·TùRKY loví hmyz, pavouky, slimá-
ky, mají rády slunná a teplá místa.

ÎÁBY jsou v˘teãn˘mi pomocníky a nej-
vût‰ím z nich právû „o‰klivá“ ropucha. Îá-
by milují vlhko, pfies den se ukr˘vají na pfií-
klad pod kameny, listím apod. KdyÏ najdou
na zahradû jezírko, nebo tÛÀku, mohou tu
pfiivést na svût potomstvo.

PAVOUCI Ïijí u nás desítky a stovky
druhÛ, nûktefií si dûlají pavuãiny, jiní loví
kofiist bez sítí. Îiví se nejen mouchami
a komáry, ale i m‰icemi a roztoãi. Cítí se
dobfie tam, kde se nepouÏívá chemie a kde
se mají kam schovat.

ROZTOâI dravé druhy roztoãÛ Ïijí vût-
‰inou na stromech a Ïiví se napfiíklad svi-
lu‰kami, nebo m‰icemi. Jsou velice citliví
na chemické jedy, mnohem citlivûj‰í, neÏ
odolné svilu‰ky.

PLO·TICE vût‰ina z onûch asi 800 dru-
hÛ evropsk˘ch plo‰tic jsou sice „b˘loÏrav-
ci“ Ïivící se rostlinn˘mi ‰Èávami, je mezi
nimi ale i dost dravcÛ vysávajících jiné pfií-
slu‰níky hmyzí fií‰e. K jejich oblíbené ko-
fiisti patfií mûkké m‰ice, komáfií larvy, malé
housenky a roztoãi.

·KVO¤I jsou zajímaví tvorové, jejichÏ
samiãka se stará o svá vajíãka i larvy. Ne-
ní tfieba se jich bát, kle‰tû na jejich zadeã-
ku nejsou útoãnou zbraní. Îiví se sice
i rostlinami a ovocem, ale m‰ice, vajíãka,
roztoãi apod. v jejich stravû pfievaÏují. Nûk-
tefií sadafii pro nû vû‰í na stromy kvûtináãe
naplnûné mechem, senem, nebo cupaninou,
v nichÏ se ‰kvofii pfies den skr˘vají. Kvûti-
náã by se mûl dot˘kat vûtve, aby se do nûj
mohli snadno dostat.

SLUNÉâKA v‰ichni známe dvouteãné
a sedmiteãné, je jich v‰ak u nás nûkolik de-
sítek druhÛ. Patfií k velk˘m poÏíraãÛm
m‰ic, dvouteãné jich za den spofiádá okolo
60, sedmiteãné dokonce 150. Ani jejich lar-
vy nezÛstávají pozadu — bûhem svého v˘-
voje seÏere jedna larva 400 aÏ 800 m‰ic. Na
podzim si brouci hledají skr˘‰e napfiíklad
v listí, mezi kameny, pod kÛrou apod.

Národní technické muzeum
(kaÏd˘ první pátek v mûsíci)

Muzeum hl. m. Prahy (kaÏd˘ první
(ãtvrtek v mûsíci vstupné 1 Kã)

Palác Kinsk˘ch (sbírka kresby a grafiky)
·ternbersk˘ palác (sbírka starého umûní)
Klá‰ter sv. Jifií (sbírka starého umûní)
Klá‰ter sv. AneÏky âeské (sb. starého umûní)
VeletrÏní palác (Sbírka moderního umûní)
Zámek Zbraslav (sb. mimoevrop. umûní)

(kaÏdou první stfiedu v mûsíci)
Národní muzeum

(kaÏdé první pondûlí v mûsíci)
Náprstkovo muzeum

(kaÏd˘ první pátek v mûsíci)
BRNO
DÛm umûní (kaÏdou stfiedu)
Moravská galerie

(kaÏd˘ první pátek v mûsíci)
MístodrÏitelsk˘ palác

(kaÏd˘ první pátek v mûsíci)
OLOMOUC
Muzeum umûní

(kaÏdou stfiedu a 18. kvûtna)
Pfiemyslovsk˘ palác

(kaÏdou stfiedu a 18. kvûtna)
Vlastivûdné muzeum (kaÏdou stfiedu)

OSTRAVA
V˘tvarné centrum Chagall (kaÏd˘ den)
HOLICE
Africké muzeum (7. fiíjna)
BENE·OV
Muzeum umûní (vstupné je dobrovolné)
ZLÍN
DÛm umûní (kaÏdé první úter˘ v mûsíci)
Grafick˘ kainet

(kaÏdé první úter˘ v mûsíci)
PARDUBICE
V˘chodoãeská galerie

(kaÏd˘ poslední pátek v mûsíci)
BECHYNù
Zámeck˘ pivovar (keramika)

(kaÏdou poslední nedûli v mûsíci)

BYST¤ICE
NAD PERN·TEJNEM
Mûstské muzeum

(18. kvûtna a 4. prosince)
âÁSLAV
Mûstské muzeum (11. kvûtna)
âESKÉ BUDùJOVICE
Al‰ova jihoãeská galerie

(kaÏdou poslední nedûli v mûsíci)
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
Al‰ova jihoãeská galerie

(kaÏdou poslední nedûli v mûsíci)
PELH¤IMOV
Muzeum rekordÛ a kuriozit

(30. 6. dûti se sam˘mi jedniãkami
na vysvûdãení, 8. - 9. 9. v‰ichni)

V pfií‰tím ãísle vám pfiineseme
tipy kdy a kde se dají zdarma

nav‰tívit muzea v cizinû.

RADY ZAHRÁDKÁ¤ÒM

VÍTE JAK, VÍTE ÎE...

pofiádaly v bfieznu:
� ma‰karní karneval pro dûti
� karneval pro dospûlé

V DUBNU
� 18. 4. jarní posezení

s na‰imi seniory
� 30. 4. - ve spolupráci s MO

hasiãÛ - pálení ãarodûjnic

V KVùTNU
� 17. 5. - u pfiíleÏitosti 650. v˘roãí

vzniku obce - celodenní akci
s pestr˘m kulturním programem,
pfiedstavení symbolÛ obce

� 31. 5. - jiÏ tradiãní oslavu
Mezinárodního dne dûtí
se spoustou soutûÏí

Na uvedené akce jste v‰ichni
upfiímnû zváni.

Sledujte, prosím, v˘vûsky OÚ,
na nichÏ bude prezentován

konkrétní program.

Chtûli bychom vám pfiinést nûkolik informací, t˘kajících se havûti, která se mÛÏe vy-
skytovat právû ve va‰í zahrádce a o jejichÏ prospû‰nosti jste doposud nemûli tu‰ení.
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stûhování
narození úmrtí sÀatek rozvod pfiistûhování odstûhování v obci

r. 1998 2 14 5 0 0 0 0
r. 1999 9 3 8 3 6 6 0
r. 2000 10 9 5 3 26 20 7
r. 2001 5 13 8 3 27 14 1
r. 2002 5 9 1 0 27 16 4

Z narozen˘ch obãánkÛ na‰í obce od roku 1998 do konce roku 2002 bylo 9 holãiãek a 22 klukÛ.

...a víte, kolik lidí v na‰í obci se narodilo, zemfielo, pfiis-
tûhovalo ãi odstûhovalo od roku 1998 do roku 2002?

KdyÏ chcete s rodinou nav‰tívit muzeum nebo galerii, musíte si pfiipravit na
vstupenky znaãnou finanãní ãástku. Mnohé kulturní instituce umoÏÀují
alespoÀ nûkteré dny vstup zdarma a my vám pfiedkládáme jejich pfiehled.

KULTURNÍ KOMISE
P¤I OÚ A OÚ P¤EZLETICE 

ppppfifififiiiiipppprrrraaaavvvvuuuujjjjeeeemmmmeeee



Chirurgické oddûlení
� Ambulance úrazová a o‰etfiení akutních

chirurgick˘ch stavÛ: lékafiská sluÏba zaji‰-
tûna nepfietrÏitû po cel˘ch 24 hod ve v‰ed-
ní dny a ve dnech pracovního klidu.

� Umístûní ordinace je v nemocnici v pfiízemí
proti hlavnímu vchodu.

Dûtské oddûlení
� Na ambulanci je zaji‰tûna nepfietrÏitá lékafiská

sluÏba 24 hodin ze tûchto podmínek

VE V·EDNÍ DNY:
� v pracovní dobû vy‰etfiení v odborn˘ch po-

radnách na doporuãení o‰etfiujícího lékafie,
bez doporuãení jen pro zvané a o‰etfiení akut-
ních stavÛ nebo  náhlého zhor‰ení zdravotní-
ho stavu dítûte v pfiípadû, Ïe praktick˘ lékafi
pro dûti a dorost není ve své ordinaci

� ve v‰ední dny po pracovní dobû,
v dobû pracovního klidu a o svátcích
je neodkladné vy‰etfiení a o‰etfiení poskyt-
nuto na ambulanci dûtského oddûlení
bez vyÏádání doporuãení obvodního dûtského
lékafie event. je zaji‰tûno také kontrolní
vy‰etfiení následující den.

Interní oddûlení
� Ambulance interní pfiíjmová je zaji‰tûna ja-

ko nepfietrÏitá lékafiská sluÏba 24 hodin.

VY·ET¤ENÍ INTERNÍ VE V·EDNÍ DNY:
� v pracovní dobû vy‰etfiení v odborn˘ch po-

radnách na doporuãení o‰etfiujícího lékafie,
obez doporuãení jen pro zvané a o‰etfiení akut-

ních stavÛ nebo  náhlé zhor‰ení zdravotního
stavu pacienta v pfiípadû, Ïe praktick˘ lékafi
není ve své ordinaci a péãe je neodkladná

� ve v‰ední dny po pracovní dobû, v dobû
pracovního klidu a o svátcích je poskytnu-
to neodkladné vy‰etfiení a o‰etfiení na pfiíj-
mové interní ambulanci bez vyÏádání do-
poruãení pouze, nelze-li vãas vyhledat a za-
jistit pohotovostní sluÏbu první pomoci
a pacient se hlásí pfies vrátnici sluÏbu ma-
jícímu lékafii na interním oddûlení, s tím,
Ïe se jedná o neodkladnou pomoc.

Gynekologie
� Vy‰etfiení na gynekologii a porodnici

ve v‰ední dny:
� pfiíjmová ambulance je zaji‰tûna jako ústav-

ní nepfietrÏitá lékafiská sluÏba 24 hodin

V·EDNÍ DNY:
� v pracovní dobû vy‰etfiení v odborn˘ch

poradnách na doporuãení o‰etfiujícího lékafie,
obez doporuãení jen pro zvané a o‰etfiení
akutních stavÛ nebo  náhlé zhor‰ení zdravot-
ního stavu Ïeny v pfiípadû, Ïe gynekolog
specialista jiÏ není ve své ordinaci

� po pracovní dobû a v dobû pracovního kli-
du je neodkladné gynekologické vy‰etfiení
a o‰etfiení poskytnuto na gynekologickém od-
dûlení ok vy‰etfiení se hlaste pfiímo na gyne-
kologii na sesternû v II. patfie nemocnice
a v‰echny tûhotné Ïeny na porodním sále.

MUDr. Vlasta Janková
povûfiená fiízením NsP
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ZaloÏení fotbalového muÏstva SK
RSC Pfiezletice se datuje na polovinu ãer-
vence roku 1999 po skonãeném tfiináctém
roãníku turnaje Memoriál Emana Javor-
nického, kter˘ se tradiãnû koná druh˘ ví-
kend v ãervenci na místním hfii‰ti. Po
zmínûném turnaji, kter˘ po dlouhé dobû
opût vyhrál t˘m Pfiezletic, se v místní
hospodû Na námûstí domluvilo nûkolik
nad‰encÛ a obãanÛ, pozdûji hráãÛ, a dali
dohromady t˘m SK RSC Pfiezletice, kte-
r˘ se pfiihlásil do hanspaulské ligy v ma-
lé kopané. V‰ichni hráãi jsou nebo byli
obãany Pfiezletic, coÏ se projevilo v pfií-
stupu k zápasÛm a pozdûji i k úpravû
hfii‰tû. MuÏstvo Pfiezletic nastupuje v dre-
sech, které si nechali u‰ít na míru.

V zápasech se divákÛm pfiedstavilo
celkem dvacet dva hráãÛ, postupem ãasu
jména pfiib˘vala. A tak následuje kom-
pletní abecední soupiska hráãÛ, ktefií na
hfii‰ti strávili pfii oficiálních zápasech
alespoÀ nûkolik minut: Budafi M., âer-
n˘ J., DoleÏal M., Dufek P., Fieger Z.,
Horák Z., Horálek J., Krejãoves J., Krej-
ãoves P., Kubelka L., Medfiick˘ J., Ma-
cho M., Panocha P., ¤íha T., Slavata D.,
Slavata L., Slunéãko J., Studeck˘ R.,
·ulc M., ·vec M., ·vec M. mlad‰í a Vr-

ba D. MuÏstvo bylo v prv-
ní sezónû (podzim 1999)
rozlosováno do skupiny
Q v osmé lize, ze které si
vybojovalo hned postup
ze druhého místa. Podzim
2002 se hrál uÏ v ‰esté
F lize, kdy muÏstvo hrálo
v‰echna utkání v Pfiezleti-
cích a postoupilo z první-
ho místa do páté ligy.

V souãasné dobû hraje
5. ligu skupinu F, muÏ-
stvo hraje vût‰inu zápasÛ
v Pfiezleticích vÏdy v so-
botu dopoledne, na hfii‰ti

je vÏdy zaji‰tûno obãerstvení a to nejen
pro hráãe, ale také pro v‰echny pfiíznivce
malého fotbalu. Tímto se t˘m snaÏí zv˘-
‰it pohodu divákÛ a fanou‰kÛ. Pro bliÏ‰í
informace si muÏstvo udûlalo www-strán-
ky, na kter˘ch naleznete pfiesnûj‰í statisti-
ky, fotografie i rozpis zápasÛ. Tato strán-
ka je k dispozici v‰em fanou‰kÛm na ad-
rese: www.sweb.cz/sk-rsc-prezletice/.

5. 4. 2003 (10:00 hodin)
Pfiezletice – PK HuÀáã 3:1
(vlastní, Krejãovec, Slunéãko)

12. 4. 2003 (10:00 hodin)
Pfiezletice – Kalich 3:1
(âern˘, Krejãovec, Vrba)

Restaurace
„NA STATKU“

VáÏení obãané Pfiezletic,
byl jsem poÏádán, abych pfiispûl do Va-
‰eho zpravodaje. Tak tak ãiním aã ne-
mám k psaní Ïádného nadání. Proto
omluvte chatrn˘ sloh.

Pfiedstavovat restauraci jako tako-
vou, pravdûpodobnû nebude tfieba, ne-
boÈ jí vût‰ina z Vás zná.

Pro ty, ktefií nás nikdy nenav‰tívily
jen nastíním co u nás najdete.

SnaÏíme se o pfiípravu chutného jídla
v dostateãném mnoÏství. Toãíme Gamb-
rinus 10° a PlzeÀ 12°.

Otevfieno je kaÏd˘ den od 11—22
a nûkdy i déle.

(Doufáme, Ïe neru‰íme noãní klid
v obci, jestli ano, tak se omlouváme.)

VyuÏívám pfiíleÏitosti, Ïe tyto fiádky bude-
te skoro v‰ichni ãíst a proto Vám touto
cestou chceme podûkovat za Va‰í pfiízeÀ.

Je‰tû jednou velké DÍKY
Prozatimní nájemce Franti‰ek Holub

s cel˘m kolektivem.

SPOLEK RYBÁ¤Ò
P¤EZLETIC

OZNAMUJE
Zahájení prodeje povolenek
na rybáfiskou sezonu 2003

na místní rybník. Povolenky prodává
pan FIEGER, ulice Dolní náves 37,

nejlépe po telefonické domluvû
tel.: 286 855 528, mobil: 723 946 143

Zahájení rybáfiské
sezony 2003
bylo v sobotu 5. dubna.

SK RSC P¤EZLETICEUrãeno pro vefiejnost,
pro obãany vy‰‰ího

územního celku Praha - v˘chod
Informace o poskytovaní

neodkladné zdravotnické péãe
v nemocnici s poliklinikou Brand˘s

nad Labem - Stará Boleslav:



Pfiedvelikonoãní pÛst trvá ãtyfiicet
dní, v nichÏ se kfiesÈané odfiíkali pokrmÛ
z masa, s˘ra a vajec. Prvním dnem pÛstu
je Popeleãní stfieda a posledním ‰está, tak
zvaná Kvûtná nedûle. Poslednímu postní-
mu t˘dnu se fiíká Pa‰ijov˘, protoÏe se
v kostelech pfiipomínají pa‰ijové událos-
ti, coÏ je pfiedãítaná a zpívaná ãást evan-
gelia o Kristovû umuãení.

Popeleãní stfieda (Popelec) — název
vznikl v 10. století, kdy byli vûfiící — na
znamení pokání — poznamenáni popel-

cem, coÏ je popel ze spálen˘ch jívov˘ch
ratolestí vysvûcen˘ch pfiedchozího roku
o kvûtné nedûli.

1. âerná nedûle (invocavit)
— tuto nedûli chodily Ïeny na
znamení pokání pouze v ãerném
obleãení.

2. PraÏná nedûle (reminis-
cere) — název je od pokrmu na-
z˘vaného praÏmo, kter˘ se dûlal z na-
klíãeného hrachu ãi obiln˘ch zrn, která
se potom upraÏila na omastku. Pokrm
se podával buì slan˘ s pepfiem, nebo
s medem ãi cukrem.

3. K˘chavná nedûle (culi) — podle
zápisu v jedné z kronik ze 16. století se
pí‰e o zvlá‰tním moru, kter˘ ve stfiedo-
vûku vyhladil fiadu mûst a vesnic, proje-
voval se k˘cháním a zahnala jej aÏ m‰e,
slouÏená v chrámech a kostelech právû
o tfietí postní nedûli.

4. DruÏebná nedûle (laetare) —
tuto nedûli chodíval druÏba se Ïenichem
na náv‰tûvu do domu, kde chtûli o po-
mlázce poÏádat o nevûstu. ZmirÀovala
se postní nafiízení, fialové a modré
závûsy v kostelech byly na ãas vymûnû-
ny za rÛÏové.

5. Smrtná ne-
dûle (judica) —
Smrtka, Morana,
smrtholka ãi Mo-
fiena — symboly
konce zimy —
byly vyná‰eny k nej-
bliÏ‰ímu vodnímu
toku ãi srázu
a tam házeny do
vody ãi shazová-
ny ze skály.

6. Kvûtná nedûle (palmárum) — po-
slední pa‰ijov˘ t˘den, doba nejpfiís-nûj‰í-
ho smutku, pfii nûmÏ jsou oltáfie v chrá-
mech i kostelech zbaveny v‰ech ozdob,
nezní ani zvony. Název kvûtná nedûle
vznikl jako pfiipomínka Kristova vjezdu
do Jeruzaléma, kde byl vítán palmov˘mi
ratolestmi.

·karedá stfieda (sazometná, smetná)
následuje po kvûtné nedûli, její pfiezdívka
vycházela z toho, Ïe se pr˘ Jidá‰ tou dobou
‰karedil na zrazeného Krista. Kdo se
ten den mraãil, ‰karedil se uÏ po cel˘ rok.
Jméno sazometná ãi smetná dostala proto,
Ïe se ten den vymetaly komíny.

Zelen˘ ãtvrtek — naposledy zvoní
kostelní zvony, po m‰i odlétají do ¤íma,

odkud se vrátí aÏ na Bílou so-
botu. V ¤ímû o zeleném
ãtvrtku om˘vá papeÏ nohy

dvanácti starcÛm, aby pfiipomnûl vû-
fiícím, jak pfii poslední veãefii poslou-

Ïil JeÏí‰ Kristus sv˘m uãedníkÛm.
Velk˘ pátek — den ukfiiÏování

Krista. Nekoná se m‰e a bohosluÏ-
ba je sloÏena jen ze ãtení Písma
a zpûvÛ. DÛleÏitou souãástí je od-
halení a uctûní kfiíÏe. Velmi oblí-
bené byly pa‰ijové hry, zobrazu-
jící utrpení Krista.

Bílá sobota — pro vûfiící je
dnem bdûní u Kristova hro-

bu, pfiíprav na mystérium
Zmrtv˘chvstání. Kromû
modlitby se nekonají
Ïádné obfiady. Pojmeno-
vání vychází z bílé bar-
vy rouch katechumenÛ.

Nedûle zmtv˘ch-
vstání — v˘cho-
dem první hvûzdy

zaãíná podle liturgic-
kého ãasu nov˘ den;
kdysi se v tomto ãase,
kdy Kristus vstal
z mrtv˘ch a opustil
hrob, slavila bohosluÏ-
ba velikonoãní vigílie.
Pfii zpûvu Gloria se po-
prvé od zeleného ãtvrt-
ku rozeznûly zvony.
Velikonoãní pondûlí —

nejveselej‰í den celého cyklu,
kdy se chodí na pomlázku. Vûfiilo

se, Ïe dûvãe, které bude vy‰leháno je‰tû
pfied ranní m‰í, bude po cel˘ rok zdravé,
veselé a pilné.

Svátek Nanebevstoupení Pánû —sla-
ví se ve ãtvrtek, 40 dnÛ po velikonoãní
nedûli, tedy mezi 30. dubnem
a 3. ãervnem. Dfiíve se po evangeliu
v kostelech vytahoval po provaze ke
klenbû obraz ãi socha Krista a na vûfiící
se shora sypalo kvítí a zrní.

Svatodu‰ní svátky — slaví se 50
dní po Velikonocích a uzavírají veliko-
noãní ãas. ProtoÏe o svatodu‰ní nedûli
zdobily oltáfie v kostelech nejãastûji rÛ-
Ïe, fiíkalo se v na‰ich zemích svatodu‰-
ním svátkÛm rozálie.

OBECNÍ ZPRAVODAJ — vychází ãtvrtletnû, vydává Obecní zastupitelstvo v Pfiezleticích. Náklad 250 kusÛ.

VA·E DOTAZY, P¤IPOMÍNKY âI POCHVALY P¤EDÁVEJTE,
PROSÍM AË UÎ V PÍSEMNÉ âI ELEKTRONICKÉ PODOBù DO SCHRÁNKY OÚ!

PROTOÎE NOVÉ âÍSLO NA·EHO ZPRAVODAJE SE
VÁM DOSTÁVÁ DO RUKOU PRÁVù V âASE VELI-
KONOC A V SOUâASNÉ DOBù JIÎ MÁLOKDO ZNÁ
PÒVODNÍ V¯ZNAM A NÁPL≈ JEDNOTLIV¯CH VELI-
KONOâNÍCH DNÒ, DOVOLUJEME SI VÁM NABÍDNOUT
PRÒVODCE JEDNOTLIV¯MI DNY TùCHTO SVÁTKÒ.

jsou svátkem pohybliv˘m, slaví se v nedûli
po prvním jarním úplÀku; nemohou tedy nastat
dfiíve, neÏ 22. bfiezna a pozdûji neÏ 25. dubna.
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