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Opût se ukázalo, Ïe se PfiezleÈáci o politiku
zajímají, coÏ dokazuje jejich velmi nadprÛ-
mûrná úãast 75,88 % (62,60 % je celorepub-
liková úãast). Volební seznam Pfiezletic obsa-
huje 744 jmen, z toho si 9 lidí si nechalo vy-
stavit volební prÛkaz a volilo jinde. ZároveÀ
u nás volili 3 obãané s voliãsk˘m prÛkazem.
Bylo odevzdáno 560 obálek a pouze jeden
hlas byl neplatn˘. 

Nejvíce lidí pfii‰lo jako tradiãnû v pátek od-
poledne, kdy se dokonce u stolku komise vy-
tvofiila fronta. Velmi milé bylo, Ïe na‰i mladí
prvovoliãi pfii‰li opravdu v hojném poãtu
a dokázali tak, Ïe mají nejen své názory, ale
i svou odpovûdnost k dal‰ímu smûru v˘voje
v na‰í republice. Dokonce jedna z nich, Kris-

t˘na Jedliãková, volila v cizinû; zeptali jsme
se, co jí k tomu vedlo:

„O politiku se docela zajímám, bavíme se
o ní doma, ale i se spoluÏáky ve ‰kole. Asi
jako vût‰inû mlad˘ch se mi nelíbilo nabubfie-
lé vystupování Paroubka v televizi a mítin-
cích, proto jsem chtûla jít hlasovat proti nû-
mu. Nebyla jsem je‰tû rozhodnutá, jestli bu-
du volit ODS nebo Top 09, tak jsem si do-
cela peãlivû proãetla v novinách jejich
volební programy a mûla jsem jasno. Bohu-
Ïel v dobû voleb pofiádala na‰e ‰kola (AG
Praha) v˘mûnn˘ pobyt v PafiíÏi a protoÏe se
uãím francouzsky, pochopitelnû jsem tam
chtûla jet. JenÏe jsem také chtûla volit, tak
jsem si zafiídila prÛkaz voliãe.“

� A celá tfiída ‰la volit na ãeské amba-
sádû v PafiíÏi?

„To ne. Jeli i studenti z niÏ‰ích roãníkÛ
a tak jsme jen volily 4 holky a 2 profesorky.
Pfiekvapilo mû, Ïe tam bylo hodnû lidí; fronta
byla aÏ ven. Na‰tûstí se bûhem ãekání bylo na
co koukat, protoÏe amba-
sáda je v podstatû pod Eif-
felovkou.“

� A prozradí‰ nám,
koho si volila?

„Proã ne, dala jsem hlas
ODS, protoÏe mi jejich
program pfii‰el nejlep‰í.“

Skvûlé je, Ïe mladí vo-
liãi nejen Ïe pfii‰li k vol-
bám v hojném poãtu, ale
jako voliã‰tí „mazáci“ zakonãili volby na
„jednom volebním“ vedle v restauraci. Poãasí
bylo zcela mimofiádnû pfiíjemné a tak aÏ do
veãerních hodin byla v‰echna místa na restau-
raãní zahrádce obsazena. 

TakÏe jedny volby máme za sebou a na
podzim nás ãekají volby do Senátu a obecní-
ho zastupitelstva. Tady to bude trochu jiné,
zde se volí hlavnû jednotliví lidé, a budeme
doufat, Ïe pfiezletick˘m voliãÛm nebude lho-
stejná ani budoucnost jejich obce a sv˘m hla-
sem podpofií dal‰í její rozvoj. Lâ

Poslední květnovou neděli se uskutečnily dlouho očekávané parla-
mentní volby, které měly přinést konečně jakýsi klid do života naší repub-
liky a prezidentem pověřená strana sestavit novou životaschopnou vládu. 

Jak to doopravdy v rámci celé republiky dopadlo, víte všichni z denního
tisku, televize a rozhlasu, pojďme se proto podívat do naší obce:
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VáÏení a milí
spoluobãané.

Dovolte mi pozdravit vás v posledním
pfiedprázdninovém ãísle zpravodaje. Pev-
nû doufám, Ïe aÏ budete ãíst tyto fiádky,
bude snad koneãnû poãasí, které odpovídá
ãervnu. V souãasnosti se spí‰e zdá, Ïe zi-
ma plynule pfie‰la v podzim. Tomu odpo-
vídá i stav na‰í obce. V‰ude samé bláto
a na‰e „pracovní ãeta“ nestaãí sekat trá-
vu, která roste pfied oãima. Stejnou zku‰e-
nost máte jistû i na sv˘ch zahrádkách.

Vzhledem k tomu, Ïe právû probûhly
volby, dovolte mi také podûkovat za vel-
mi zodpovûdn˘ pfiístup vás „pfiezletic-
k˘ch voliãÛ. Volební úãast v na‰í obci
byla 75,88%, coÏ je mimofiádnû vysoké
ãíslo. Podrobné v˘sledky voleb najdete
dále ve zpravodaji. Pevnû doufám, Ïe
i pfiedstavitelé ODS, TOP 09 a VV bu-
dou zodpovûdní tak, jako na‰i obãané,
a dají dohromady dûlnou vládu, která
zaãne pracovat co nejdfiíve.  

Také bych vás ráda informovala o jed-
né, u nûkter˘ch obãanÛ aktuálnû dosti
diskutované, záleÏitosti: Letos na jafie
jsem uspûla v primárních volbách a na
podzim budu kandidovat do Senátu âR za
ODS v na‰em volebním obvodu „Mûlník“
(do tohoto obvodu patfií celé Mûlnicko
a asi polovina Prahy – v˘chod). Abych
pfiede‰la rÛzn˘m spekulacím, povaÏuji za

vhodné vás na toto upozornit. Jak jistû ví-
te, na podzim nás ãekají také volby do
obecního zastupitelstva. JelikoÏ jsem pfie-
svûdãena, Ïe stávající zastupitelstvo od-
vedlo velik˘ kus práce, nicménû je‰tû zby-
lo plno nedokonãen˘ch úkolÛ a já nerada
odcházím od nedodûlané práce, budu se
i v tûchto volbách opûtovnû ucházet o va-
‰i podporu. Je samozfiejmû moÏná vari-
anta, Ïe neuspûji - a já s ní poãítám (a má
rodina se na to velmi tû‰í) - ani v jednûch
tûchto volbách. V pfiípadû, Ïe v‰ak dosta-
nu opût va‰i dÛvûru, a uspûji i ve volbách
do Senátu, najdou se urãitû „s˘ãkové“,
kter˘m se bude zdát, Ïe hromadím funkce.
Takto k tomu ale já osobnû nepfiistupuji -
ze zku‰enosti si dovoluji tvrdit, Ïe právû
tato kombinace mÛÏe naopak pfiinést pro
na‰i obec fiadu pozitiv. 

A nyní ke konkrétním „jarním“ pracím
v na‰í obci:

Práce na rekonstrukci elektrického ve-
dení, místního rozhlasu a vefiejného osvût-
lení jsou snad jiÏ dokonãeny (chybí je‰tû
vefiejné osvûtlení na Vinofiské ulici).

Intenzivnû pracujeme na finanãním za-
ji‰tûní rekonstrukce staré ãásti ulice To-
polová, s tím, Ïe bychom chtûli navázat
zásadní opravou ulice Ctûnická.

Velice se také snaÏíme o prodlouÏení
autobusové linky do horní ãásti obce. Po-
dafiilo se nám snad najít moÏné fie‰ení
a doufáme tak, Ïe v roce 2011 by jiÏ au-
tobus obsluhoval i tuto ãást Pfiezletic. Bu-
deme vás dále podrobnû informovat. 

Pracujeme také na mnoha dal‰í úko-
lech – nov˘ územní plán, stavební povole-
ní na matefiskou ‰kolku, projektová doku-
mentace na rekonstrukci ulic V Podskalí,
Ka‰tanová, Horní náves, vyãistûní a kulti-
vace vodoteãe mezi starou ãástí obce
a novou v˘stavbou Zlat˘ kopec, rekon-
strukce hlavního silniãního prÛ-
tahu obcí, stavební povolení na
kruhovou kfiiÏovatku u „hasi-
ãárny“, mnoho men‰ích oprav
a úprav (napfi. zastávka auto-
busu na Horní návsi atd). Urãi-
tû jsem fiadu dÛleÏit˘ch vûcí ne-
zmínila, rozhodnû vás budeme
dále informovat.

V‰em nám pfieji pfiíjemné léto,
hezké prázdniny a dovolené. 

Va‰e starostka
Veronika Vrecionová
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SLOVO STAROSTKY Volby do Poslanecké snûmovny

UPOZORNĚNÍ

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vám připomenout, že nejpozdě-

ji do 20.10.2010 je nutné připojit se na kanali-
zaci. Pokud nemovitost  do tohoto data připoje-
na nebude, pak ztrácí platnost výjimka z poplat-
kové povinnosti (poplatek za zhodnocení pozem-
ku) a majitel dotčené nemovitosti bude nucen
poplatek v plné výši uhradit. 

Majitelé nemovitostí, kteří svou nemovitost na
kanalizaci nepřipojí, budou rovněž v dalším období
nuceni překládat doklady o ekologické likvidaci od-
padu a osvědčení o nepropustnosti své jímky apod.

Abychom předešli případným nedorozuměním,
dovolujeme si vám raději termín tímto způsobem
připomenout.

Věříme, že vše proběhne bez problémů a nepři-
pojené nemovitosti budou v obci pouze výjimečně.
Děkujeme za spolupráci a pochopení. 

Obecní úřad Přezletice

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
ZDRAVÝ KOŘÍNEK

VáÏení spoluobãané,
rádi bychom vás informovali o existenci obãanského sdru-

Ïení Zdrav˘ kofiínek. Jedná se o nepolitické, dobrovolné, zá-
jmové sdruÏení obãanÛ a právnick˘ch osob registrované Mi-
nisterstvem vnitra.

CÍLE SDRUÎENÍ JSOU
1. Ochrana pfiírody a krajiny, Ïivotního prostfiedí, vãetnû zá-

jmÛ souvisejících se zachováním zdravého Ïivota obãanÛ
a jejich bezpeãnosti.

2. Ochrana kulturní a historické památky dot˘kající
se Ïivota obãanÛ.

3. Úãast na jak˘chkoli správních, soudních ãi jin˘ch fiíze-
ních pfiímo nebo nepfiímo souvisejících s ochranou Ïi-
votního prostfiedí, zejména tûch, v nichÏ se rozhoduje
o územním plánu obce Pfiezletice, pfiilehl˘ch obcí a pfií-
slu‰ného vy‰‰ího samosprávného celku, o zpÛsobu vyu-
Ïití krajiny, o umístûní, o stavebním povolení a souhla-
su s uÏíváním staveb, infrastruktury, vefiejn˘ch a ob-
ãansk˘ch staveb a jin˘ch staveb ovlivÀujících Ïivotní
prostfiedí a kvalitu Ïivota obãanÛ.

Máte-li na obãanské sdruÏení jakékoliv dotazy ãi návrhy spoluprá-
ce, mÛÏete se obrátit na kontaktní e-mail: zdravykorinek@email.cz

Obãas pfiijdou na adresu starostky dopi-
sy, reagující tfieba na poslední zpravodaj
nebo upozorÀují na nûjak˘ stále pfietrváva-
jící problém. ProtoÏe se jejich témata t˘-
kají nás v‰ech, pojìme se na nû podívat.

âtenáfi pan Br. pí‰e o problémech s kon-
tejnery na tfiídûn˘ odpad na rohu ulic Ctû-
nické a Topolové, reaguje tak na zprávu
o soutûÏi My tfiídíme nejlépe. UpozorÀuje
na nedodrÏování druhÛ odpadÛ pro jednot-
livé kontejnery. Má pravdu, ãasto si nûkte-
fií pletou tyto kontejnery s popelnicemi na
smûsn˘ odpad a mnoho lidí nedokáÏe po-
chopit, co je nápojov˘ kartón (to jsou oba-
ly od krabicov˘ch dÏusÛ, vín a mléka!).
Jednou t˘dnû se zde také objevují konzervy
a sáãky od koãiãího Ïrádla, které se volnû
povalují na zemi. Nezb˘vá neÏ je uklidit
(vût‰inou je posbírám a házím do opodál
umístûného modrého odpadkového ko‰e);
to samé dûláme s paní ¤achovou s ve‰ke-
r˘m nepofiádkem kolem kontejnerÛ. Uklízí-
li nepofiádek i nûkdo jin˘, tomu dûkuji.

BohuÏel udrÏování ãistoty a dodrÏování
druhÛ tfiídûného odpadu v jednotliv˘ch
kontejnerech je pouze na jednotlivcích
(tímto opût apeluji na v‰echny, ktefií vyho-
dí cokoliv kamkoliv). Na druhou stranu
jsem ale ráda, Ïe je odpad shromaÏìován
na jednom místû a ne podél cest, za ploty
a v pfiíkopech.

Roz‰ífiili jsme i poãet odpadkov˘ch
ko‰Û na místních ulicích, takÏe není dÛ-
vod odhazovat papírky od ãokoládov˘ch
tyãinek na zem. Ale i zde je to na kaÏ-
dém z nás, jak se budeme chovat ke své-
mu okolí.

Dal‰í dopis, tentokrát manilov˘, od pana
B., se t˘kal stavu Topolové ulice, která
v souãasnosti patfií mezi nejhor‰í komuni-
kace v obytné zástavbû v obci, a poÏaduje
v této ulici zamezit prÛjezd. To v Ïádném
pfiípadû z nûkolika dÛvodÛ nelze – jednak
v‰ichni víme, Ïe dopravní znaãky se záka-
zem prÛjezdu se v praxi tak nûjak nere-
spektují (moÏná i z toho dÛvodu jejich in-

stalaci dopravní odbor neschvaluje), nehle-
dû na to, Ïe administrativa s tím spojená by
zabrala tolik ãasu, Ïe se do té doby snad
podafií zaãít rekonstrukci, za druhé by se
tím nav˘‰ily pouze problémy s prÛjezdem
aut v jin˘ch ãástech obce (viz neúmûrná
rychlost v Zahradní ãi prÛjezd tûÏk˘ch ná-
kladních vozidel „my‰í dírou“). Rekon-
strukce Topolové je na prvním místû v plá-
novan˘ch investiãních akcích, ale bohuÏel
díky velké finanãní nároãnosti celé rekon-
strukce ji nelze hradit z obecního rozpoãtu
a starostka Ïádala jiÏ ponûkolikáté o dota-
ci. Jedna Ïádost byla zamítnuta, druhá je na
dobré cestû. Cel˘ proces je velmi nároãn˘,
a to i ãasovû, a vzhledem k tomu, Ïe dota-
ci mÛÏeme, nikoliv musíme dostat, ne-
zb˘vá nám neÏ ãekat na uvolnûní penûz od
ministerstva financí.

A vûfite ãi nikoliv, udûlali bychom pro
urychlení celé rekonstrukce cokoliv. Za
souãasného stavu se mÛÏeme jen pravidel-
nû ptát: „Kdy uÏ to bude?“ Lâ

- - - - - NAD VAŠIMI DOPISY - - - - -

Číslo a strana platné hlasy %

1 Občané.cz 1 0,17
4 Věci veřejné 39 6,97
6 KSČM 41 7,33
9 ČSSD 64 11,44

13 SPO Zemanovci 17 3,04
15 TOP 09 118 21,10
17 KDU-ČSL 3 0,53
18 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 2 0,35
20 Strana zelených 16 2,86
21 Suverenita-blok J.Bobošíkové 22 3,93
23 Česká pirátská strana 2 0,35
24 Dělnic.str.sociální spravedlnosti 4 0,71
25 Strana svobodných občanů 10 1,78
26 ODS 220 39,35

– pfiipojení na kanalizaci



hlas k dal‰ím úãastem na jednáních v této zá-
leÏitosti. Nejedná se o záleÏitost, která by mu-
sela b˘t v tuto chvíli schvalována ZO. Zastu-
pitelé vyjádfiili svÛj názor a poÏádali starostku
obce, aby se dále této problematice dle moÏ-
ností vûnovala. 

Starostka obce informovala ZO o probíha-
jící pfiípravû projektu na opravu ul. V Pod-
skalí. Vzhledem k nutnosti vyuÏití externích
zdrojÛ (dotace) je nezbytné, aby obec byla
vlastníkem opravované komunikace, coÏ
v pfiípadû obecních komunikací znamená
vlastnictví pozemku. Obec je v souãasnosti
vlastníkem vût‰iny pozemkÛ s tím, Ïe na kon-
ci ulice (cca od „bytovky“) jsou vlastnické
vztahy problematické – malé kousky pozem-
kÛ, zasahujících do komunikace jsou ve
vlastnictví rÛzn˘ch osob, s nimiÏ se obec sna-
Ïí vyjednat darování jejich podílÛ obci. S v˘-
jimkou 3 vlastníkÛ (pí. Hahnová, pí. Vanek
a Ing. Holub) je darování pozemkÛ pfiedjed-
náno a pfiislíbeno. Pí. Hahnová a pí. Vanek
v‰ak trvají na prodeji sv˘ch pozemkÛ, coÏ je
pro obec nepfiijatelné, neboÈ by tento zpÛsob
získání pozemkÛ byl vÛãi ostatním vlastní-
kÛm neférov˘ a mohl by vést k tomu, Ïe
i ostatní vlastníci by poté pozemky nechtûli

darovat, ale prodat. K této vûci se vyjádfiil
i host zasedání, p. BroÏ, kter˘ v dané lokali-
tû bydlí. Uvedl, Ïe mu pfiijde logické obci po-
zemky darovat, kdyÏ majitelé chtûjí jezdit ke
sv˘m domÛm po hezké silnici. Není moÏné
oãekávat, Ïe obec od nich pozemek koupí
a je‰tû za své prostfiedky silnici opraví. Stej-
n˘ názor má i ZO. 

� ZO jednomyslnû vyjádfiilo názor, Ïe
obec tyto pozemky kupovat nemÛÏe a bude
nucena zastavit práce na projektu rekonstruk-
ce ul. V Podskalí. 

Místostarosta seznámil ZO s pracemi na
Dolní návsi - v minul˘ch dnech zde byly od-
bornû profiezány lípy na Dolní návsi. Pfies stá-
vající, ponûkud drastick˘ vzhled stromÛ byla
obec opakovanû uji‰tûna, Ïe v pfiípadû tohoto
druhu stromÛ je podobn˘ zásah naprosto od-
povídající a vhodn˘. Stromy jsou na sklonku
své Ïivotnosti, kterou podobn˘ radikální zá-
sah mÛÏe ponûkud prodlouÏit. Profiezávání
stromÛ bude ukonãeno max. 30. 4. 2010.  

Zastupitelka I. ¤achová informovala ZO
o opakovan˘ch stíÏnostech obyvatel ul. Zahrad-
ní a pfiilehl˘ch ulic na provoz v této ulici a po-
Ïadují instalaci zpomalovacích retardérÛ (o této
problematice více v rubrice Správa obce a ÎP).

Obec má zá-
jem pronajmout
ãást pozemku na
Horní návsi (cca 20
m2) a ãást budovy
ãp. 45 pro poskytování
sluÏeb obãanÛm. Zámûr pronajmout uvedené
nemovitosti bude vyvû‰en na úfiední desce. 

� ZO upozorÀuje obãany, ktefií se dosud
nepfiipojili na kanalizaci a poÏádali o v˘jim-
ku z poplatkové povinnosti (poplatek dle
obecní vyhlá‰ky o zhodnocení pozemkÛ), Ïe
maximální termín pro splnûní podmínek pro
v˘jimku je 20. 10. 2010.

Na zasedání ZO se pfii‰ly pfiedstavit zá-
stupkynû novû vzniklého obãanského sdruÏe-
ní „Zdrav˘ kofiínek“. Informovaly ZO
o sv˘ch cílech a nabídly obci pomoc napfi. pfii
získávání dotací (o sdruÏení více v dal‰í ãás-
ti zpravodaje).

� ZO vzalo na vûdomí vznik klubu 302
a projednalo moÏné podmínky spolupráce
mezi obcí a zástupci tohoto klubu. (blíÏe
o ãinnosti klubu 302 v dal‰ích ãláncích toho-
to ãísla).

Zastupitelka O. Hanzlíková informovala
o pfiipravovan˘ch spoleãensk˘ch akcích.
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DNE 26. 4. 2010
� ZO souhlasilo s pfiipravenou smlouvou

s firmou âEZ Prodej s.r.o. o dodávkách elek-
tfiiny a povûfiilo starostku jejím podpisem.
(Jedná se o nové odbûrné místo v Cukrovar-
ské u pomníkÛ vzniklé v souvislosti s v˘-
stavbou a obnovou vefiejného osvûtlení.)

� ZO povûfiilo starostku podpisem smlou-
vy s firmou âEZ Distribuce s.r.o. o pfiipojení
nového odbûrného místa (Cukrovarská u po-
mníkÛ).

� ZO povûfiilo starostku podpisem rámco-
vé mandátní smlouvy s ing.·i‰kou, na zákla-
dû které bude i do budoucna zaji‰Èovat fiádné
prÛbûhy v˘bûrov˘ch fiízení (opravy komuni-
kací, M· apod.). 

� ZO povûfiilo starostku podpisem pfiedlo-
Ïené Smlouvy o autorizovaném mûfiení emisí
(kominictví).

� ZO povûfiilo starostku podpisem Smlou-
vy o vedení sluÏby ITC a hostované spisové
sluÏby. (Tato smlouva souvisí s povinnû pou-
Ïívan˘m systémem datov˘ch schránek
a s uloÏením dat, zasílan˘ch a získan˘ch pro-
stfiednictvím datov˘ch schránek /zjednodu‰e-
nû se jedná o elektronick˘ archiv, ze zákona
veden˘ obcemi s roz‰ífienou pÛsobností
a s následn˘m pfiístupem do budovaného ce-
lostátního elektronického archivu/.)

� ZO souhlasilo s pfiipraven˘m vyjádfie-
ním obce ke stavebnímu zámûru v lokalitû
Nohavice, par.ã.190 (obytná v˘stavba podél
Ctûnického potoka smûrem na Podolanku .
Po konzultaci s ing. Starãeviãem bylo pfiipra-
veno prvotní vyjádfiení obce – navrhované fie-
‰ení obytné zástavby v hlavních rysech odpo-
vídá celkové urbanistické koncepci obce v té-
to ãásti obce. Obec tímto nesdûluje, zda je
navrÏené fie‰ení beze zbytku v souladu s plat-
n˘m územním plánem. ZároveÀ jsou v tomto
vyjádfiení uvedeny námitky obce /umístûní
parkovacích míst, nutnost propojení lokality
s obcí chodníky, vymezení prostoru pro kon-
tejnery na tfiídûn˘ odpad, upfiesnûní k pláno-
vanému komerãnímu prostoru, doplnûní do-
kumentace – napojení na kfiiÏovatku, zákresy

stavby atd./) a povûfiilo starostku obce k pfie-
dání vyjádfiení budoucímu stavebníkovi. 

� ZO souhlasilo se zmûnou obsahu Vefiej-
noprávní smlouvy s obcí Koleã o sluÏbách
obecní policie (t˘ká se nepatrného nav˘‰ení
finanãních poloÏek) a povûfiilo starostku je-
jím podpisem.

� ZO vzalo na vûdomí zprávu o ãinnosti
obecní policie Koleã za mûsíc únor.

� ZO vzalo na vûdomí pfiedloÏenou zprá-
vu o v˘sledku pfiezkoumání hospodafiení ob-
ce a povûfiilo starostku obce zabezpeãením
pfiípravy návrhu nápravn˘ch opatfiení a návr-
hu osob, zodpovûdn˘ch za jejich splnûní. Ná-
vrhy nápravn˘ch opatfiení budou pfiedmûtem
následujícího zasedání ZO, kde budou návr-
hy konkretizovány a projednány. ZO rozhod-
lo, Ïe do pfiijetí nápravn˘ch opatfiení zÛstává
beze zmûny pozice a oprávnûní stávajícího
správce rozpoãtu a hlavní úãetní. 

� ZO souhlasilo s navrÏen˘mi rozpoãto-
v˘mi opatfieními (jedná se o dílãí úpravy roz-
poãtu v souvislosti s konkrétními získan˘mi
pfiíjmy a uskuteãnûn˘mi v˘daji) a povûfiilo
správce rozpoãtu a hlavní úãetní k provedení
tûchto opatfiení.

� ZO projednalo otázku poãtu ãlenÛ za-
stupitelstva pro volby na podzim 2010 a pfii
zohlednûní pfiedpokládaného poãtu obyvatel
a dal‰ích relevantních skuteãností bylo navr-
Ïeno zachování stávajícího poãtu ãlenÛ ZO,
a to 7 zastupitelÛ.

� ZO souhlasilo s úpravami pfiedmûtné
smlouvy o dílo s firmou Uhlífi s.r.o. (Tato
spoleãnost pro obec zaji‰Èuje budování vefiej-
ného osvûtlení. Nad rámec stávající smlouvy
bude na základû Ïádosti obce roz‰ífien poãet
lamp vefiejného osvûtlení, a to v ul. Vinofiská
a ul. VeleÀská. Cena „nadstavby“ odpovídá
cenové nabídce a dosud obvykl˘m cenám.)
a povûfiilo starostku obce podpisem pfiíslu‰-
n˘ch smluvních dokumentÛ.

� ZO souhlasilo s pfiedloÏen˘m dodatkem
k dohodû o hrazení nákladÛ na Ïáka pro Z·
Vinofi a povûfiilo starostku obce k podpisu
pfiíslu‰n˘ch smluvních dokumentÛ.  

� ZO souhlasilo s pfiijetím daru od pí.
Hahnové a pí. Vanek, souhlasilo s pfiedloÏe-

n˘m znûním darovací smlouvy a povûfiilo sta-
rostku obce k podpisu darovací smlouvy.
(Jedná se o ãást dosud bezejmenného toku ve
spodní ãásti obce (u pozemku za okály a pod
b˘v. firmou Bervid). Obec je v souãasnosti
vlastníkem cca _ toku a snaÏí se získat zb˘-
vající pozemky, aby bylo moÏné rekultivovat
tento tok /zároveÀ jedná s vlastníky zb˘vají-
cích ãástí a poÏaduje spolupráci na úpravû to-
ku/. Získání pozemkÛ od pí. Hahnové a pí.
Vanek je jedním z krokÛ, vedoucích ke zkul-
turnûní celé oblasti.

� RÒZNÉ:
Starostka obce informovala ZO o obdrÏe-

ném oznámení o zru‰ení místního zahrádkáfi-
ského svazu. DÛvodem je úmrtí dosavadního
pfiedsedy místní organizace p. Pokorného.

Vzhledem k dal‰í v˘stavbû v obci vznikla
dal‰í ulice a je nutné navrhnout její název.
ZO na následujícím zasedání zváÏí návrhy
a rozhodne o názvu nové ulice. 

� ZO souhlasilo se vytvofiením pracovní
„cenové mapy“ a stanovilo prodejní cenu
takto specifick˘ch pozemkÛ pro r. 2010 ná-
sledovnû:

* pozemky v k.ú. Pfiezletice
– prodejní cena min. 500 Kã za 1m2

,
* pozemky v k.ú. Vinofi

– prodejní cena min. 800 Kã za 1m
2
.

� ZO akceptovalo moÏnost prodeje po-
zemku v k.ú.Vinofi (pruh podél ‰karpy, ne-
správnû ohraniãen plotem majitele sousední
zahrady) s tím, Ïe zámûr prodat pozemek bu-
de fiádnû vyvû‰en na úfiední desce obce
a obec si vyhrazuje právo pozemek neprodat.

� ZO shodnû jako v pfiedchozím pfiípadû
akceptovalo moÏnost prodeje pozemku
(v k.ú. Pfiezletice - jedná se o zaniklou cestu,
která v souãasnosti prochází jinak ucelen˘m
pozemkem jiného vlastníka) s tím, Ïe zámûr
prodat pozemek bude fiádnû vyvû‰en na úfied-
ní desce obce a obec si vyhrazuje právo po-
zemek neprodat.

Starostka informovala ZO o neformálním
zapojení obce do diskuze o vybudování le-
ti‰tû ve Vodochodech. Rámcovû ZO obce
informovala o dosud diskutovan˘ch záleÏi-
tostech s tím, Ïe poÏádala o neoficiální sou-
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PES – VELKÝ PŘÍTEL I NEPŘÍTEL
Neuplyne jedin˘ t˘den, aby

paní ¤achová nefie‰ila spory
vzniklé ohlednû volného pobí-
hání psÛ. Jedna strana tvrdí
„MÛj pes je hodn˘“,  druhá
zastává názor „Podle vyhlá‰ky
ho máte mít na vodítku“. 

Obecnû závazná vyhlá‰ky
2/08 o vefiejném pofiádku,
opatfiení k jeho zabezpeãení
a ãistotû v obci vymezuje jas-
ná pravidla pro pohyb psÛ na
vefiejném prostranství: Na ve-
fiejn˘ch prostranstvích je
prÛvodce psa povinen mít
psa upevnûného na vodítku
a psi vût‰ích sluÏebních
a bojov˘ch plemen rovnûÏ
opatfiit náhubkem. PfiiãemÏ
dal‰í ãlánek tato plemena vy-
mezuje: Vût‰ími sluÏebními
a bojov˘mi plemeny se rozumí
podle tfiídûní FCI I. V‰echna
ovãácká, pastevecká a honác-
ká plemena, velcí pinãové a kníraãi, mastifo-
vé, hor‰tí pasteveãtí psy a molosi, velcí ‰pico-
vé (eskymáck˘ pec, ãau-ãau), vût‰í teriéfii
(bulteriér, staford‰írsk˘ teriér a pitbulteriér),
velcí chrti (barzoj, afgánsk˘ chrt, saluka, gre-
yhound) a jejich kfiíÏenci.

Dojde-li k poru‰ení povinností stanove-
n˘ch touto vyhlá‰kou, bude to posuzováno
jako pfiestupek, nepÛjde-li o jednání na-
plÀující znaky pfiestupku podle zvlá‰t-
ních pfiedpisÛ, jiného správního deliktu
nebo trestného ãinu, pfiiãemÏ kontrolu do-

drÏování práv a povinností vypl˘vajících
z této vyhlá‰ky provádí Obecní úfiad
a urãení zamûstnanci obce.

DodrÏování vyhlá‰ky na‰í obce pak bez-
prostfiednû souvisí se zákonem o pfiestupcích,
obãansk˘m zákoníkem, Listinou základních
práv a svobod, ale i zákonem o veterinární pé-
ãi, trestním zákoníkem, … vãetnû v‰ech po-
stihÛ z nich vypl˘vajících.

Zatím se ve‰keré „psí“ pfiestupky v Pfiezle-
ticích fie‰ily domluvou, coÏ je z hlediska lid-
sk˘ch vztahÛ to nejlep‰í fie‰ení, jenÏe ono se

to obrací pomalu proti nám. Se vrÛstajícím
poãtem obyvatelÛ obce vrÛstá i poãet psÛ,
které je potfieba nûkde venãit. Ideální se jeví
novû vzniklá louka pod Ctûnick˘m hájem,
která se pomalu stává loukou psí a koÀskou.
Díky velké benevolenci vlastníkÛ pozemkÛ,
resp. správce Agra Brázdim (VELKÉ DÍ-
KY!), je zde moÏné nechat pejsky pofiádnû
probûhnout. Myslím si, Ïe tolik prostoru jiní
psi nikde nemají. 

Prostor pro voln˘ pohyb psÛ bezprostfiednû
navazuje na vyhlá‰ku o nutnosti vodit psy na
vodítku na vefiejn˘ch prostranstvích obce – ne-
mohou-li psy volnû po obci, musí jim b˘t na-
bídnut prostor, kde se mohou probûhnout bez
vodítka. To zde s „tich˘m“ souhlasem Agra je. 

TakÏe teì je nezbytnû nutné zaãít koneãnû
dodrÏovat vyhlá‰ku o pohybu psÛ na vefiej-
n˘ch prostranstvích a na vodítku dovést psa
na louku; tím rozhodnû svobodu svého psa ni-
jak neomezíte. Naopak si tím, Ïe ho nutíte jít
podle vás, upevníte svou autoritu.

Jakékoliv sankce jsou podle nás krajním fie-
‰ením, ale bude-li to nutné, dokáÏeme k nim
ráznû pfiistoupit. 

Pfiesto vás pejskafie na závûr znovu Ïádáme
o ohleduplnost vÛãi ostatním a v Pfiezleticích
nastane ideální stav - oba dobrmani tfieba bu-
dou koneãnû na vodítku (pfii prÛchodu Hru‰-
kovou ulicí, kde si ãasto hrají malé dûti),
i kokr‰panûl z Kocandy nebude volnû pobíhat
po ulici, jestliÏe to nûjakému sousedovi vadí,
dobrmanovi ze Zahradní bude dÛslednû za-
mykána branka, aby nemohl utéct, a hlavnû
budou v‰ichni páníãkové po sv˘ch psech
uklízet! Dûkujeme. Lâ

� CO JE NOVÉHO NA www.prezletice.cz

Kdo je pravideln˘m náv‰tûvníkem webov˘ch strá-
nek obce, ten si mÛÏe prohlédnout obsáhlou fotogale-
rii v‰ech spoleãensk˘ch a kulturních akcí; kdo na nich
nebyl, mÛÏe si o jejich prÛbûhu pfieãíst v rubrice Co se
u nás dûje. Dalo by se fiíct, Ïe tato rubrika slouÏí jako
aktuální kulturnû-spoleãensk˘ webov˘ zpravodaj.

Nová anketní otázka se t˘kala volebního prÛzkumu
a k dne‰nímu dni (1. 6. 10) se hlasování zúãastnilo
pfiesnû 100 respondentÛ. MÛÏeme tedy skvûle porov-
nat internetové volby s tûmi skuteãn˘mi:

Internet skuteãnost (zaokrouhlená na celá %)

ODS   49 49 % 39 %
TOP O9 25 25 % 21 %
VV 6 6 % 7 %
KDU-âSL 1 1 % 1 %
âSSD 5 5 % 11 %
KSâM 6 6 % 7 %
SPO-Z 2 2 % 3 %
Jiná str. 6 6 % 10 %

z toho nejvíc 4% Suverenita a 3% SZ

V podstatû skoro shoda, jen ODS získalo ve skuteã-
nosti ménû o 10 % hlasÛ; tudíÏ se ná‰ prÛzkum m˘lil po-
dobnû jako prÛzkumy, z nichÏ vycházela âSSD. Lâ



Zlat˘ kopec – nalezi‰tû odpadkÛ. Ptáte se,
jak je to moÏné? Zcela jednodu‰e – aãkoliv
jsou z obou stran nainstalovány závory se zá-
kazem vjezdu, zemûdûlci z Brázdimi je za se-
bou nezamykají a vlastnû uÏ ani nezavírají,
takÏe cesta se zdá b˘t volnû pfiístupnou. 

Opût jsme vyvinuly intenzivní jednání
s Agrem, aby dÛslednû jejich fiidiãi závory za-
mykali a zamezili sem vjezd osobním autÛm,
která si tudy zkracují cestu a vyhazují na kop-
ci tfieba star˘ sporák nebo shnilé brambory. 

DÛraznû upozorÀujeme, Ïe uÏ od „kfiíÏku“
platí na zákaz vjezdu do ulice Na Kocandû
(kromû vozidel dopravní obsluhy) a od závo-
ry pak zákaz vjezdu v‰ech vozidel na Zlat˘
kopec; vzhledem k nerespektování tohoto zá-
kazu poÏádáme policii Koleã, která pro nás
smluvnû plní sluÏby obecní policie, aby se
pfií‰tû zamûfiila na kontrolu této oblasti.

Pro zv˘‰ení bezpeãnosti silniãního provo-
zu byl zaãátkem ãervna „namalován“ nov˘
pfiechod pro chodce na kfiiÏovatce Vinofiská
a Dolní náves a je-
ho avizování na
dopravních znaã-
kách snad bude
pádnûj‰ím dÛvo-
dem pro pomalou
a hlavnû bezpeã-
nou jízdu. PÛvodní
znaãka Stop je zde
totiÏ spí‰e jen na
ozdobu, protoÏe ji
málokdo respektu-
je (i mé máslo na
hlavû se zaãíná
v tûchto tepl˘ch
dnech rozpou‰tût)
a vjíÏdí do kfiiÏo-
vatky bez dÛsled-
ného zastavení.

Tráva roste jako z vody, zelen˘ch ploch
pfiib˘vá jakoÏ i prací na vylep‰ování stavu
i vzhledu obce – to uÏ pofiádn˘ dÛvod pro po-

fiízení pofiádného v˘konné-
ho pomocníka. V pondûlí
7. ãervna jsme se koneãnû
doãkali a pracovníci firmy
ittec-servis pfiivezli nov˘
mal˘ traktor vãetnû v‰ech
jeho doplÀkÛ jako jsou ra-
dlice a smeták na sníh, ro-
taãní sekaãka, ‰iroká lÏíce
na nakládání a nádrÏ na vo-
du vãetnû ãerpadla a hadic
na zalévání. Prostû ãervená
náááááádhera. V‰ak se také
cel˘ den do statku u KfienÛ
trousili zvûdavci, a to vãetnû
tûch nejmen‰ích. I¤ a Lâ
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Murphyho zákony platí prostû v‰ude, na‰i
obec nevyjímaje. Oãividnû i zde platí, Ïe „kaÏ-
dá vylep‰ující zmûna vede k hor‰ímu“. Zlep‰i-
li jsme kvalitu Zahradní ulice, která tak získa-
la asfaltovou vozovku „par excellence“
a zhor‰ili jsme Ïivotní podmínky tamních oby-
vatel. Dfiíve si oprávnûnû stûÏovali, Ïe se po
ulici díky v˘molÛm nedá jezdit, nyní si stûÏu-
jí (a opût oprávnûnû), Ïe se ulice stala cviãn˘m
autodromem bez dodrÏování základních pravi-
del silniãního provozu; nedodrÏování pfiednos-
ti zprava a nepfiimûfiená rychlost projíÏdûjících
vozidel, a to jak osobních,
tak i nákladních.

„Postavte retardéry“ zní
nejãastûji z úst obyvatel Za-
hradní ulice. JenÏe to bohu-
Ïel není fie‰ení. Mnoho ãasu
jsme s p.¤achovou strávily
nad moÏnostmi pouÏití zpo-
malovacích prahÛ v obytné
zástavbû a po konzultacích
s odborníky se to zdá nerea-
lizovatelné. Zde jsou jejich
názory: Dopravní odbor
MûÚ Brand˘s nedoporuãuje
instalaci z dÛvodÛ nav˘‰ení
hluku a zv˘‰ení v˘fukov˘ch
zplodin pfii pfiejezdu v níz-
k˘ch rychlostech, dále by
musely u kaÏdého retardéru
instalovány dopravní znaã-
ky; dopravní odbor nepodporuje v obytn˘ch
zónách umisÈování dopravních znaãek jako
takov˘ch („pfieznaãkování“ je kontraproduk-
tivní , fiidiãi je vÛbec nerespektují).

Finanãní nároãnost celé akce a nejist˘ v˘-
sledek vedlo k dohodû s obyvateli Zahradní
ulice, Ïe obec zatím nebude retardéry insta-
lovat – obec pouÏije „u‰etfiené“ peníze (cca
100.000 Kã z rozpoãtové poloÏky údrÏba ko-
munikací) na opravu vozovky na Horní návsi
v místech autobusové zastávky (práce jiÏ za-

ãaly). ZároveÀ byla kontaktována firma
ASA, jejíÏ sbûrné vozidlo plastového odpadu
pÛsobilo nejvût‰í potíÏe s rychlostí a hlukem
– na základû stíÏnosti ÎP bylo firmou pfiislí-
beno dÛrazné napomenutí fiidiãe vozidla
a zakázání vjezdu do této ulice. Kontrola tra-
sy je moÏná na základû GPS v kaÏdém vo-
zidle svozové firmy ASA.

Rekonstrukce prÛtahov˘ch silnic je sice slí-
bená, ale hrby u zrcadla vyÏadovaly okamÏité
fie‰ení. Podafiilo se dohodnout opravu tohoto
nebezpeãného úseku se správcem komunikace
a byl zde poloÏen nov˘ asfaltov˘ koberec.
Mohl by chvíli vydrÏet, protoÏe letos asi hor-
ko fakt nebude. 

Koneãnû se podafiilo získat potfiebné mnoÏ-
ství kvalitního obrusu na dokonãení opravy
ulice V Podskalí; bohuÏel se stále se ãeká na
teplej‰í poãasí. Pro dosaÏení správného efek-

tu je potfieba dostateã-
nû tepl˘ den, protoÏe
horko a slunce dokáÏe
dostateãnû „zapéct“ za-
válcovan˘ asfaltov˘
obrus v pevnou hmotu.

V‰ichni jistû chce-
me mít kolem ãisté
okolí, bez odhozen˘ch
odpadkÛ na zem. V˘-
mluvám, Ïe to není

kam hodit, jsme
udûlali rázn˘ konec
– po obci bylo nain-
stalováno skoro 15
nov˘ch ko‰Û vãetnû
schránek na papíro-
vé sáãky pro psí
exkrementy. TakÏe
teì se uvidí, jestli
nedostatek ko‰Û byl
hlavní dÛvod ne-
pofiádku na zemi
a nebo to byla oby-
ãejná lenost!

Koncem kvûtna
provádûla firma Ze-
pris pfieloÏku de‰Èové
kanalizace na rohu
Ctûnické a Zahradní;
stavebník na soused-
ním pozemku zjistil,
Ïe mu pÛvodní kana-
lizace vede pfiímo
uprostfied budoucích
základÛ rodinného
domu. Obec se proto
rozhodla pfiedejít dal-
‰ím moÏn˘m problé-
mÛm a pÛvodní po-

trubí pfieru‰it a novû odvést obecním pozem-
kem pfies jímku do vodoteãe.

Zaãátkem kvûtna byly vysázeny dal‰í nové
stromy (Acer Colomnus) v dolní ãásti Za-
hradní ulice; nahradily tak pokácené po‰koze-
né lípy. Bûhem celého jara probíhala revitali-
zace dûtského parku u rybníka. Byly odstra-
nûny náletové dfieviny, celé okolí bylo uklize-
no od odpadkÛ a vysazena nová tráva.
ZároveÀ se pfiipravuje oplocení celého areálu,
abychom pfiede‰li moÏnému vbûhnutí dûtí na
ulici. Paní ¤achová vstoupila do jednání
s místními firmami o sponzorském pfiíspûvku
na dovybavení tohoto hfii‰tû.

ZPRÁVY Z KOMISÍ OBCE
SPRÁVA OBCE
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Nejrozkvetlej‰í
OOKKNNOO

Komise Ïivotního prostfiedí
v Pfiezleticích vyhla‰uje

3. ročník velké letní soutěže
o nejrozkvetlejší

okno a předzahrádku
Vítûzové opût obdrÏí finanãní

pfiíspûvek na dal‰í rok ve v˘‰i 1000 Kã

Fotografie va‰ich oken, teras,
balkónÛ a pfiedzahrádek mÛÏete

zasílat do internetové soutûÏe na adresu
cervinova@prezletice.cz



V minulém čísle jsme se seznámili s léčivými
účinky Rakytníku řešetlákového, ale zapomněla
jsem čtenářům ukázat jak vypadá. Proto ho-
nem napravuji chybu a zde je fotografie. Chce-
li někdo vidět rostlinu v reálu, stačí jít na pod-
zim na procházku ke Ctěnickému rybníku, kde
hned za plotem prvního zahrádky tamní kolo-
nie (u závory) uvidí krásně zbarvené oranžové
bobulky tohoto léčivého stromku. L.Č.

I ZAHRADA LÉČÍ
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Pfied dvûma lety jsem jed-
noho dne od dûdy dostala
v malém kvûtináãku malou
rostlinku se slovy, Ïe jí má od
pfiítele bylinkáfie Pavla Váni
a Ïe toho o ní zatím moc neví,
ale mûla by mít spoustu léãi-
v˘ch úãinkÛ. Rostlinka rychle
rostla, rychle se mnoÏila, aÏ
jsme jich mûli nûkolik vyso-
k˘ch skoro pÛl metru. V této
fázi jsem zaãala zji‰Èovat,
k ãemu se vlastnû ty namnoÏe-
né tuãné listy dají pouÏít.
A byla jsem pfiekvapená:

·Èáva z této rostliny, která
se latinsky naz˘vá Bryophyl-
lum daigremontianum a u nás
se jí fiíká NáduÈ madagaskar-
ská nebo Kalanchoe daigre-
mantianum pÛsobí antisepticky, baktericidnû,
moãopudnû, zastavuje krvácení. Doporuãuje
se pfii ústních zánûtech, paradentóze, angínû
a virózách. Hojí ka‰el, spáleniny, Ïaludeãní
vfiedy, nehojící se rány, astma, bércové vfiedy,
revmatismus. Pfiíznivû pÛsobí na mozoly, bra-
davice, vyráÏky ãi akné, Chronovu nemoc.
V souhrnu fieãeno – náduÈ je velmi hojivá.
V Rusku jí fiíkají „pokojov˘ Ïen-‰en“, uÏívají
jí bûÏnû a uÏ velmi dlouho a patfií k jejich ob-
líben˘m bylinám (jako napfi. u nás hefimánek).
NáduÈ je zafiazovaná mezi rostlinné adaptoge-
ny zvy‰ující Ïivotní energii organizmu. Pfiíz-
nivû ovlivÀuje zejména adaptaci organizmu
na stres a pÛsobí imunostimulaãnû. Proto si
myslím, Ïe bychom jí mûli uÏívat v‰ichni.

NáduÈ mÛÏe pûstovat doma kaÏd˘, protoÏe
je pokojová a velmi nenároãná. Pro boj o udr-
Ïení druhu v pfiírodû je vybavena vlastností
zvanou viviparie (Ïivorodost). Mladé rostlin-
ky vyrÛstají v hust˘ch fiadách po okrajích lis-
tÛ a poté se jako „zelení para‰utisté“ sná‰ejí
do blízkého i vzdáleného okolí, kde se oka-
mÏitû ujmou a rychle rostou. Pokud máte ved-
le kvûtináãe s nádutí kvûtináãe s jin˘mi rost-
linami, náduÈ je pomûrnû brzy „vytlaãí“ a ko-
lem dokola matefiské rostliny budete mít samé
nádutû (ne ale dál neÏ 1m od matefiské rostli-
ny). Zhruba jednou za pÛl roku rostlinu ostfií-
háme, sklidíme a zpracujeme.

ProtoÏe se jedná o rostlinu sukulentní ne-
boli duÏnatou, listy nesu‰íme a nepouÏíváme
su‰ené na ãaj, jak je zvykem u vût‰iny léãi-
vek. Drogou je pfiedev‰ím ‰Èáva z listÛ, která
se pouÏívá nejãastûji v úpravû podle Filatova*
nebo se uÏívají ãerstvû sefiíznuté listy. Moje

sestra se rovnûÏ nechala nádutí zlákat a vyrá-
bí z ní hojivou mast, na kterou má pfiesn˘ ná-
vod a kterou bûÏnû uÏíváme na v‰echny ekzé-
my, vyráÏky, odfieniny, akné apod. ·Èávu si
také mÛÏeme nafiedit a pouÏívat jako klokta-
dlo nebo s nenafiedûnou potírat rány ãi dásnû.
·Èáva obsahuje polysacharidy, flavonoidy, ka-
techiny, tfiísloviny, organické kyseliny, enzy-
my, fiadu stopov˘ch prvkÛ, vitaminy (zejména
C), slizy a alkaloidy.

Závûrem fieãeno: náduÈ je velmi úãinn˘,
levn˘ a nenároãn˘ pomocník pro zdraví
kaÏdého z nás, kter˘ nemá Ïádné vedlej‰í
neÏádoucí úãinky a je nenávykov˘.

(*Úprava podle Filatova: jedná se o spe-
ciální úpravu, umocÀující úãinnost bylin.
âerstvá bylina se omyje studenou vodou,
otfiepe a zabalí do tmavého papíru nebo
textilního obalu. Pak se balíãek dá do led-
niãky na 10 dní do spodního prostoru, kam
není pfiístup svûtla. Pfii zavadnutí rostliny
vznikají látky z hlediska rostliny obranné,
které rostlina jinak neobsahuje a které její
úãinek zesilují a umocÀují.)

(Návod na náduÈov˘ likér: Do 0,7l alkoholu
40% dáme 0,3l ‰Èávy z nadutû a v‰e necháme 10
dní macerovat, obãas protfiepeme. Pak pfiefiltru-
jeme pfies papírov˘ filtr a pfiidáme 500ml cu-
kerného sirupu, kter˘ pfiipravíme tak, Ïe do
400ml vody dáme 300g cukru, svafiíme, sebere-
me z povrchu odvaru pûnu a pevné ãástice. V‰e
dobfie smícháme a skladujeme v chladu a tem-
nu. UÏíváme dvakrát dennû jednu kávovou lÏiã-
ku, ráno a veãer pfied jídlem. MÛÏeme ho ov‰em
uÏívat také jako skuteãn˘ likér, av‰ak ne více
neÏ tfii malé kalí‰ky dennû.) Eva Pokorná

stojí zranûní nûkter˘ch klíãov˘ch hráãÛ, kte-
fií t˘mÛm na sv˘ch postech citelnû chybí.

Popfiejme tedy obûma na‰im t˘mÛm zlep-
‰ení v˘sledkÛ v 2. polovinû jarní sezóny
a s pozdravem sportu zdar se budeme tû‰it na
lep‰í v˘kony a tím i bodové zisky.

BliÏ‰í informace o pÛsobení obou t˘mÛ,
v˘sledky jednotliv˘ch zápasÛ a komentáfie
k nim si mÛÏete pfieãíst na webov˘ch strán-
kách PraÏského svazu malého fotbalu
www.psmf.cz a v magazínu Hanspaulská li-
ga tamtéÏ. Tomá‰ ¤íha

Aktuálnû: 3 kola pfied koncem se t˘m
mlad˘ch oklepal a poskoãil na 7.místo. Bu-
deme drÏet palce, aby dal‰í zápasy vyhráli
podobn˘m rozdílem, jak˘m deklasovali na
hfii‰ti soupefie t˘m Torpedo Praclub (v˘hra
7:1). T˘m veteránÛ si drÏí 2 kola pfied kon-
cem soutûÏe stále 5. místo. Lâ

� BlíÏí se 24. roãník
memoriálu
Milana Javornického

Tfietí ãervencovou sobotu (17. 7. 2010) se
uskuteãní na na‰em fotbalovém hfii‰ti jiÏ
24.roãník v malé kopané o Pohár Milana Ja-
vornického. Obhajovat vítûzství bude sice
druÏstvo RFC M.O.R.D., ve kterém hraje
i Milan Javornick˘ ml., my ale vûfiíme ve
stoupající formu na‰eho muÏstva SK RSC
Pfiezletice, kter˘m loni utekl postup do finá-
lov˘ch bojÛ opravdu jen o fous.

NáduÈ madagaskarská,
Kalanchoe daigremontianum neboli pokojov˘ Ïen-‰en

� Sportovní stfielci
v plné pfiípravû

Kvûtnová Jarní cena Pfiezletic i dubnové
mistrovství âR odhalily znám˘ fakt, Ïe pro
dosaÏení dobr˘ch, respektive vynikajících,
v˘sledkÛ je potfieba trénink, trénink a zase je-
nom trénink. A to nejen stfieleck˘, dÛleÏitá je
i psychická pohoda a pofiádná fyziãka.

Na‰e mladé nadûje si toto vzaly k srdci
a dûlají v‰e pro to, aby na blíÏícím se âes-
kém poháru talentované mládeÏe opût doká-
zaly, Ïe ve své kategorii
patfií mezi absolutní
‰piãku. KaÏdé úterní
i ãtvrteãní odpoledne
pod dohledem zku‰e-
n˘ch trenérÛ absolvují
bezpoãet nástfielÛ jak
vleÏe, tak i ve stoje, aby
doladily poslední moÏ-
né chybiãky, které by je
mohly stát umístûní na
pfiedních pfiíãkách. DrÏ-
me jim proto na ãervno-
vém poháru palce!

� Sokol Pfiezletice
oddíl stolního tenisu

Sezóna krajské soutûÏe i okresních pfie-
borÛ dospûla do samého závûru sezóny
2009/2010. Rád bych pfiedstavil v˘sledky
na‰ich 5 zástupcÛ:

KRAJSKÁ SOUTùÎ 2. tfiída SKUPINA B
Zde bohuÏel na‰e druÏstvo Sokol Pfiezleti-

ce A skonãilo na posledním 12. místû jen dí-
ky hor‰ímu pomûru ze vzájemn˘ch zápasÛ
s t˘mem Brand˘su n. Labem. Ale díky ví-

tûzství B-t˘mu v Okresní soutûÏi si na‰e
druÏstvo i nadále udrÏelo Krajskou soutûÏ ve
Stfiedoãeské oblasti.

OKRESNÍ P¤EBOR 1. tfi.
V této soutûÏi,jak uÏ zde bylo zmínûno oddíl

Pfiezletice B vyhrál tuto skupinu s náskokem
2 bodÛ pfied oddílem âelákovic A se ziskem
52 bodÛ za 15 vítûzství, 2 remízy a 3 prohry.

OKRESNÍ P¤EBOR 2. tfi.
V této skupinû jsme mûli dva zástupce -

t˘m Pfiezletice C skonãil na 5. místû s 32 bo-
dy za 7 vítûzství, 2 remízy a 7 proher (díky
lep‰ímu vzájemnému dvojutkání pfied Od.Vo-
dou C,kde jsme jedno utkání vyhráli a druhé
utkání skonãilo remízou). DruÏstvo Pfiezleti-
ce D skonãilo na pfiedposledním místû s 24
body za 3 vítûzství, 2 remízy a 11 proher.

OKRESNÍ P¤EBOR 3. tfi.
V této soutûÏi hraje na‰e mládeÏ – Pfiezle-

tice E. Tento t˘m skonãil na 11. místû se 2
v˘hrami, 3 remízami a 17 prohrami.

Jménem na‰eho oddílu bych chtûl v‰em
hráãÛm podûkovat za krásné záÏitky a v˘-
borné v˘kony pfii mistrovsk˘ch utkáních
v celé uplynulé
sezónû. ZároveÀ
podûkovat na‰im
fanou‰kÛm za
podporu a fandû-
ní pfii domácích
utkáních. Rád
bych pozval dal‰í
zájemce i fanou‰-
ky (bez rozdílu
vûku) tohoto
krásného sportu
do Sokolovny ve
Vinofii na na‰e
tréninky a utkání.

Jménem na‰eho oddílu bych chtûl v‰em
hráãÛm podûkovat za krásné záÏitky a v˘-
borné v˘kony pfii mistrovsk˘ch utkáních
v celé uplynulé sezónû. ZároveÀ podûkovat
na‰im fanou‰kÛm za podporu a fandûní
pfii domácích utkáních. Rád bych pozval
dal‰í zájemce i fanou‰ky (bez rozdílu vû-
ku) tohoto krásného sportu do Sokolovny
ve Vinofii na na‰e tréninky a utkání.

Slunéãko Radek
– oddíl stolního tenisu TJ Sokol Pfiezletice 

� Hanspaulská liga
Jaro 2010

Se zaãátkem jara se opûtovnû rozjela ligo-
vá soutûÏ v malém fotbale, a tak Vám pfiiná-
‰íme ãerstvé informace o pÛsobení na‰ich t˘-
mÛ v Hanspaulské a Veteránské lize.

Po oslavách postupu SK RSC P¤EZLETI-
CE v podzimní ãásti se úvod do nového roã-
níku na‰í mládeÏi nevydafiil podle pfiedstav
a t˘m se po 6 odehran˘ch utkáních ve skupi-
nû 7F pohybuje s 5 body za 2 v˘hry a 1 re-
mízu na 9. místû, které je tûsnû nad sestupo-
vou pfiíãkou.

T˘m veteránÛ P¤EZLETICE SG vykroãil
do jarní sezóny ve skupinû V4B obdobnû
a je taktéÏ po 6 odehran˘ch utkáních s 5 bo-
dov˘m ziskem za 2 v˘hry a 1 remízu na
5. místû a na postupové pfiíãky ztrácí jiÏ
5 bodÛ. Za nevyrovnan˘mi v˘sledky v‰ak

� Dal‰í mistr âR v Pfiezleticích!
Na zaãátku kvûtna probûhl finálov˘ turnaj v Hradci Králové ve volejbale star‰ích Ïá-

kÛ, kde bojovali vítûzové v‰ech krajsk˘ch soutûÏí o leto‰ní titul mistra âR. Do finále
stejnû jako loni postoupila druÏstva Brna a âZU Praha a po nervy drásajícím boji titul
obhájili PraÏá-
ci, jejichÏ hlav-
ní útoãnou
oporou je Ja-
kub âervín
z Pfiezletic (na
fotce uprostfied
v druhé fiadû).
„Mûli byste b˘t
hrdi na to, co
jste dnes doká-
zali; to se dlou-
há léta nikomu
nepodafiilo“ fie-
kl vítûzÛm pfii
pfiedávání zla-
t˘ch medailí
zástupce âeské
volejbalové fe-
derace. 

— — SPORTOVNÍ NOVINY — —
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Malá vzpomínka
na Velikonoce

a společnou výrobu
kraslic, košíčků

a věnečků a hnízdeček…
třeba i s modrými

vajíčky (copak se z nich
asi vylíhne za ptáčky)

1110

PŘEZLETICE V OBRAZECH

Hrby a nehrby.

Tak už nás nikdo nechce,
nepotřebuje,…

ležíme tu jako na hřbitově.

Letošní sněhové
nadělení přineslo
záplavy i k nám

a louka se
proměnila

v ohromné jezero.

Milá Toničko, ještě jednou
všechno nejlepší k Vašim

báječně kulatým narozeninám.

Já tu ODS prostě žeru! …starostky z Čakovic.Pst, nerušte,
poslouchám projev…

Majitelka
krámku

obhlíží, zda
budou mít

čarodějnice
dostatečný

výběr. Blesk jedné
z prvních
letošních
bouřek
doslova
rozštípl

mladý akát
u zahrádek
ve Ctěnic-
kém háji.

Tak tohle je panečku jiný sportovec.
A nechá-li letošní mistr světa v ledním

hokeji Jakub Voráček pozdravovat
v Přezleticích, hned mám chuť
vyvěsit zase na plot naší vlajku.

Má silnou
motorku

a silný pro-
jevy – jak ji-
nak si vy-

světlit jeho
počínání

v okolí naší
obce: jezdí
cestou ne-

cestou
a tak rych-
le, že slyší-
me teprve
zvuk jeho
motorky

a chlapec je
v trapu. Bez
značky, pla-

ší koně,
prostě je to

frajer!

Kdepak ty,
ptáčku,

hnízdo máš?
Ve větvích

to asi nebude.

„Jarním loukám, pojď hrát, jarním….“
Letos nás pampelišky doslova zavalily.

To ještě bylo na jaře teplo, koně byli v ohradě,
sluníčko svítilo… A teď? Darmo mluvit. 

Tak nám archeologické
naleziště na Zlatém kopci

vydalo další poklady.
Z kterého pak jsou asi roku?
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To za nás neb˘valo. To my jsme se umûli ji-
nak bavit. Dvû vûty, které neodmyslitelnû pro-
vázejí dal‰í a dal‰í generace náctilet˘ch (a jsou
podobnû oblíbené jako dotazy typu: Co ve ‰ko-
le? Co bylo k obûdu?) a následují ihned po nûja-
ké teanage action.

Asi to tak bude vÏdycky, protoÏe se kulturní

a spoleãenské vyÏití „mlad˘ch“  opravdu s kaÏd˘m dvacetiletím mû-
ní a na svou dobu nedá nikdo dopustit – prarodiãe tanãili na ãajích
v blízkém okolí a jejich rodiãe je více ãi ménû tajnû kontrolovali, ro-
diãe se vlnili v rytmu Bee Gees, Pomády a koly s rumem, a ostraÏi-
té oko jejich rodiãÛ je sledovalo alespoÀ z povzdálí (mnû specielnû
v u‰ích zní vûta mé maminky: A chovej se tak, jako bych tû vidûla). 

A dne‰ní „dûti“? Vût‰ina studuje v Praze a tamní nabídka klubÛ
s hudbou je neomezená, jenÏe my rodiãe je máme tak nûjak z ruky
a o noãní cestû domÛ nemluvû. To je zvlá‰tû v pfiedstavách matek
opravdu syrov˘ horor. CoÏ o to, mlad‰í „dûti“ se vyzvednou ve 23
hod na metru, star‰í o pÛlnoci, je‰tû star‰í s posledním metrem, ale
se vzrÛstajícím vûkem „dûtí“ stárnou i rodiãe. A tak se pomalu mû-
ní role v tom, kdo komu dává první dobrou noc, a fakt po nás, mi-
lé dûti, nemÛÏete chtít, abychom vás po nocích sváÏeli kaÏd˘ pátek
ãi sobotu domÛ. Nehledû na to, Ïe i my se chceme pobavit s pfiáte-
li pfii sklence alkoholu, a to uÏ vÛbec za volant nemÛÏeme. TakÏe
jak z toho ven?

S nafiízením „Prostû pfiijede‰ poslední
tfiistadvojkou“ asi neuspûjeme (ná‰ názor)
a nechat nûkde „na‰e dûti“ aÏ do rána (je-
jich názor), to je zase pro nás silná káva.
A Generation Gap propuká naplno. 

JenÏe to by nebyly na‰e chytré dûti,
aby nûco nevymyslely. No, dûti … vÏdyÈ
jsou to ãerství dospûlci, pfiesto v˘raz
„na‰e dûti“ nemohu nepouÏít, protoÏe
jsou pod ním vedeni v seznamu akcí se
spoleãenském sále. Nicménû stále tráví
ãas na „fejsu“, kde se domlouvají na
kdejak˘ch p… pardon vûcech. A najed-
nou se objevuje pozvánka na První pri-
vátní párty v tfiistadvojce, místo koná-
ní spoleãensk˘ sál OÚ Pfiezletice, da-

tum pátek 19.3. Páfika skoro doma, no to je paráda!
Podle ranního v˘razu mého syna se párty opravdu vydafiila.

BohuÏel to nebyl názor v‰ech, v pondûlí ráno bylo na úfiadû „bo-
Ïí dopu‰tûní“ – tohle a támhleto, no a tohle … a v pÛl sedmé v so-
botu ráno byl venku rozbitej pÛllitr a na studni nedopité pivo. 

Nebyla jsem na místû a v‰e znám jen z doslechu, ale osobnû si
nemyslím, Ïe by to byl takov˘ problém. Sama jsem v sále pfii-
pravovala nûkolik rodinn˘ch oslav a úklid jsme dûlali bûhem ví-
kendu a ne ihned po akci; to nad ránem ani není proveditelné.

Záporné reakce nûkter˘ch dospûl˘ch jsem znala, ale co na to
„na‰e dûti“? VÏdyÈ pfiece zas tak nic hrozného neprovedly a chy-
bami se ãlovûk uãí, jak jim vtloukáme od mala do hlavy. 

Nechci jim nijak nadbíhat a nadrÏovat, ale posuìte jejich názo-
ry sami (na 302 Page i v krátkém rozhovoru Mají své názory), já
jim drÏím palce! A Ïe po sobû dokáÏou i um˘t nádobí, na to se pfii-
jdu jednou snad i podívat, protoÏe to doma rozhodnû dobrovolnû
nedûlají. Lâ

PŘEZLETICKÝ HYDE PARK

Na‰e dûti
A co vlastnû od sebe ãekáme?

„Zakfiiknut˘“ vandalismus
Hlavnû to nezakfiiknout, fiíká mnoh˘ z nás a hned klepe na dfievo ãi vlastní zuby.

Asi jsem na to zapomnûla, kdyÏ jsem se zapojila do kvûtnové ankety o vandalismu,
kter˘ pro cel˘ Ná‰ region – sever zpracovávala ‰éfredaktorka ZdeÀka StaÀková.
Nûktefií z vás si jistû vzpomenou na mÛj „hrd˘ závûr“, Ïe se vlastnû vandalismus ve
daném slova smyslu u nás v obci skoro nevyskytuje. Ov‰em jenom skoro, jak jsem
se mohla pfiesvûdãit hned v pondûlí 7. ãervna.

Bûhem jedné z víkendov˘ch nocí se na ulici VeleÀské, Modfiínové, Spojovací (na
znaãku zákaz vjezdu „autor napsal“, co si
o ní zhruba tak myslí) a Dolní návsi obje-
vila sprejerská díla. Vût‰inou na‰tûstí sv˘-
mi grafity umûlec ãi umûlci „ozdobili“ jen
dvífika od HUPu, elektrick˘ch rozvodn˘ch
skfiíní nebo domácích ústfieden na telefon,
coÏ by mohlo jít dobfie um˘t, a nové ploty
ãi fasády zÛstaly aÏ na dvû v˘jimky nedo-
tãené. Jednou z nich je ‰títová zeì domu
na rohu VeleÀské, Jifiinkové a Javorové,
kterou  teì zdobí fialov˘ odborn˘ lékafisk˘
název pro muÏské pfiirození, a to dokonce
s vykfiiãníkem! – tady ale musím ohodnotit
autorovu rozvinutou slovní zásobu, proto-
Ïe by se to dalo napsat mnoha jin˘mi hor-
‰ími slovy. Druhou pak je ãára na zdi ved-
le vchodov˘ch vrat u Bervida. 

Viník nebyl pfiichycen pfii ãinu, zatím se
nikdo nepfiiznal… stíny podezfiení v‰ak
jsou, dÛkazy bohuÏel ne. Tfieba se pacha-
tel chytne za nos a v noci nebude nápisy
psát, ale tajnû je odstraní.                  LČ

I v letošním roce naše obec využívá
služby policie obce Koleč. Opět se
ukázalo, že bez policejní kontroly ze-
jména dopravních přestupků nelze do-
nutit řidiče respektovat dopravní znač-
ky a povolenou rychlost.

Přestupek únor březen duben

Nedovolené stání
vozidla na pozem. 9 4 0
komunikaci

Nedovolené vjezdy
do míst, kam 6 8 6
je to zakázáno

Pfiekroãení 
povolené rychlosti 0 5 6

Jiné přestupky naštěstí zjištěny ne-
byly, nicméně je vidět, že potřeba ne-
ustálé kontroly je na místě – kdykoliv
zde policie hlídkuje, vždy zachytí něja-
kého „piráta silnic“ (a to dokonce
i v případě, že měří v obci rychlost
a na tuto skutečnost dle zákona upo-
zorňuje dopravními značkami). ZO

OBECNÍ POLICIE
KOLEČ

INFORMUJE...
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Tak kdo to tedy vlastně řídí?

Dráty jsou pryč a lípy
se dočkaly „opravy“

jejich fazóny. Jarní sestřih
by jim měl pomoci

k vytvoření skutečně
lipové koruny.

Prej, že házíme papírky od dobrot
na zem! Já je naopak všude uklízím,

myslí si Květin malý pomocník.

Když je to poprvé...

S jedním volebním lístkem
šup do urny, s „jedním

povolebním“ šup do sebe!

Přezletické jaro



„No samozfiejmû! Hrála
jsem s pfiezletick˘mi ochotní-
ky, dokonce i se sv˘m muÏem
jsme stáli na jevi‰ti zdej‰ího
kulturáku. To byly ãasy. Za
války jsem jeden ãas hrála
i v michelské Be-
sedû; ale dostala
jsem se k hraní
vlastnû náhodou.
Ráda jsem se bavila
a ostatní, zejména
mládenci, se rádi ba-
vili se mnou. A kdyÏ
jsem v jednaãtyfiicá-
tém pfii‰la do Prahy,
seznámila jsem se krát-
ce na to s ochotníky
z Besedy, ktefií mne hned
vzali mezi sebe.“

� Z jedné besedy o his-
torii Pfiezletic vím, Ïe nej-
ste pÛvodem PfiezleÈanda,
ale pfii‰la jste za okupace
jako sedmnáctiletá sama do
Prahy z Ústí nad Labem.
Proã sama?

Odpovûdût se nedá pár slovy
a tak se vracíme ãasem ve vzpo-
mínkách na zaãátek první repub-
liky, kdy se mladí lidé chodili uãit k vyhlá-
‰en˘m mistrÛm svého fiemesla tfieba z Polabí
do Ústí nad Labem. Budoucí maminka se
sv˘mi dvûma sestrami pfiijíÏdûjí z Chotûlic.
uãit se na ‰vadleny, tatínek se sv˘mi dvûma
kamarády z Jikve, Skr˘‰ova a Louãnû zase
na ‰evce. Jednoho dne se prostû potkali a by-
lo to. Paní Schneiderová se vrací do dûtství,
obãas se jí v oãích zalesknou slzy, ale pak se
zase hned zaãne smát, kdyÏ si vzpomene na
nûjakou pfiíhodu ze ‰koly. A já poslouchám
a poslouchám a obãas mi jde i mráz po zá-
dech jaká to byla hrozná doba a co v‰echno
si na‰i prarodiãe proÏili.

„Bydleli jsme v Krásném Bfieznû, kde si
tatínek na‰etfiil na dÛm. Sice to nebyl jeho
úplnû vysnûn˘ domeãek, protoÏe chtûl za-
hrádku a ná‰ dÛm stál na rohu hlavní tfiídy,

ale byl prostû jeho. Navíc
mûl v pfiízemí dva ob-
chody a v jednom  si ta-
tínek zfiídil nejen ‰ev-
covskou dílnu, ale pro-
dával tam ruãnû ‰ité
boty. Sám je sice ne-
‰il, ale jezdil je naku-

povat k rÛzn˘m
v˘robcÛm. Tako-
vé boty, ty nûco
vydrÏely a hlav-
nû to byl skoro
originál. Ne ja-
ko „baÈovky“,
které se zaãaly
vyrábût v roce
1932. Byly tak
levné, Ïe tatí-
nek musel ukonãit
svou Ïivnost, proti strojové v˘robû nemûl
‰anci. Lidem za tu malou cenu vÛbec ne-
vadilo, Ïe mají v‰ichni stejné boty. Z krám-
ku si pak maminka udûlal mlékárnu, kde
vafiila i snídanû pro dûlníky z okolí. Ale sa-
mozfiejmû jen pro âechy, protoÏe Nûmci
by do ãeského krámu nikdy ne‰li. Ti mûli
ten druh˘ v na‰em domû.

Chodila jsem do ãeské ‰koly a po ukonãe-
ní 5.tfiídy mû dal tatínek zapsat do 5.tfiídy nû-
mecké ‰koly. Vûdûl, Ïe bych chtûla studovat,
protoÏe uãení mi vÛbec nedûlalo problémy,
a nûmãina byla v Sudetech velmi dÛleÏitá.
A 5.tfiída nûmecké ‰koly opakovala látku za
pfiedchozí 4 roky; pak jsem nastoupila do
‰estky zase do ãeské ‰koly. 

JenÏe konec 30.let byl hrozn˘ a Nûmci  se
chovali jako páni. A ty pochody „OrdnerÛ“
s louãemi, jejich bubnování a hlasit˘ zpûv, to
byla hrÛza a my to na hlavní ulici mûli z prv-
ní ruky. Obãas pfiiletûla do okna i dlaÏební
kostka. Tatínek tehdy zavel „Ïe tahkle ne!“

a poslal nás s bratrem do svého rodi‰tû Jik-
ve. JenÏe pfii‰el Mnichov a my se honem vra-
celi k rodiãÛm do Ústí. 

Do ‰koly jsme mohli uÏ jen do nûmec-
ké. KdyÏ si vzpomenu jak po mnû Nûmky
plivaly, …“ Slzy v oãích vystfiídá smích
nad hloupostí sv˘ch spoluÏaãek: „VÛbec
neumûly algebru, tak mû uãitel povûfiil, aÈ

jim to vysvûtlím – ty Nûmky
prostû byly blbé. Já
mûla i nadále spí‰ jed-
niãky, jen nûmeck˘ dû-
jepis byl na trojku.“

� Vy jste neode‰li do
vnitrozemí jako vût‰ina
âechÛ?

„Víte, on tatínek tady
mûl svÛj vysnûn˘ dÛm,
na kterém tûsnû pfied
válkou opravil stfiechu;
samozfiejmû nemûl pení-
ze a tak si napÛjãoval od
sv˘ch pfiíbuzn˘ch. Pfiece
ten dÛm nemohl opustit,
vÏdyÈ musel splácet dlu-
hy. Tenkrát jel aÏ do
DráÏìan „optovat“ za ce-
lou rodinu, abychom moh-
li jako âe‰i zÛstat doma
a nebyli z nás Nûmci“

� Vy jste ale odjela
v jednaãtyfiicátém sama do
Prahy?

„Já prostû musela pryã,
oni mi Nûmci nedovolili do-

konãit ‰kolu, pfiestoÏe mi chybûlo pÛl roku
do maturity. ¤editel ‰koly mi poradil, aÈ na-
pí‰u Ïádost o povolení k dokonãení studia
pfiímo Goebelsovi. Pfied Vánoci 1940 pfii‰lo
zamítnutí a já fiekla rodiãÛm: ‚TakÏe já jedu
do Prahy, tady nebudu!‘. A bylo to. Odjela
jsem ke str˘ãkovi do Ruzynû.“
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Vût‰ina místních turnaji nefiekne jinak
neÏ Memoriál Emana Javornického. Mi-
lan, naz˘van˘ sv˘mi pfiáteli a znám˘mi
Eman, byl velkou postavou místní kopa-
né. Sv˘m entuziasmem a vÛlí dokázal
strhnout k fotbalovému zápalu v‰echny
své spoluhráãe, a to nejen pfii zápasech.
Aãkoliv se mnoh˘m nechtûlo dát do tré-
ninku v‰echno, pfiirozená Emanova auto-
rita je dokázala natolik strhnout, Ïe „jez-
dili nahoru dolu“ aÏ do totálního padnutí. 

Eman Javornick˘ se narodil v Pfiezleti-
cích v roce 1948 a mládí proÏil se sv˘mi
4 sourozenci v malém domku v Akátové
ulici. Po svatbû v roce 72 se pfiestûhoval
do pÛvodnû dráÏního domku v âelákovi-
cích, kde se manÏelÛm Javornick˘m po
dvou letech narodil syn Milan. Aãkoliv se
Eman vyuãil asi ‰evcem (vzpomíná jeho
syn), dlouhá léta pracoval na dráze; nejpr-
ve jako pochÛzkáfi, kdy na úseku trati me-
zi nádraÏím Vysoãany a Horními Poãerni-
cemi  kontroloval stav tzv. Ïelezniãního
svr‰ku (napfi. upevnûní praÏcÛ a kolejnic).
Pozdûji si pfiibral je‰tû údrÏbu v˘hybek. 

Je zvlá‰tní, Ïe ãlovûk tak zapálen˘
pro sport, zejména pak ko-
lektivní, trávil
svÛj ãas v prá-
ci sám. MoÏná
mûl tak ãas
pfiem˘‰let o své
druhé lásce, roc-
kové hudbû, kte-
ré vûnoval mnoho
svého ãasu. Nebyl
sám aktivním hu-
debníkem, o to víc
hudbu poslouchal
a pro originální „el-
píãko“ byl ochoten
jezdit na tajné burzy,
ãasto i do Polska. Pofií-
dil si kvalitní aparaturu
ze západního Nûmecka
a pro své známé (ãasto
i ty ménû) tvrdou roc-
kovou muziku „staho-
val“ z LP desek na ka-
zety, které pak zájem-
cÛm prodával. Za to
byl pochopitelnû tr-
nem v oku tehdej‰ím
policajtÛm a podíváme-
li na jeho fotku z tehdej‰í doby („Mániã-
ka“ jako vy‰itá), nelze se asi divit, Ïe si
na‰el práci, kde ho nikdo tzv. neprudil.  

Jeho otevfiená povaha ho mimo jiné do-
vedla mezi dobrovolné dárce krve a ne-
spoãetné dárcovské odbûry se staly jeho
pravidelnou rutinou. Janského plaketu si-
ce nezískal, ale dokázal tak zprostfiedko-
vanû zachránit Ïivot mnoha lidem. Je vel-
k˘m paradoxem, Ïe sobû ho zachránit ne-
dokázal. MoÏná mûl ten den moc práce,

moÏná mu jen jeho cha-
rakter nedovolil vynechat

smûnu a tak
dne 11. bfiez-
na 1988 ‰el po
jednom tako-
vém odbûru ni-
koliv odpoãívat
domÛ, ale
zkontrolovat
svÛj rajón na
trati. Jeho tûlo,
oslabené odbû-
rem krve, ho bo-
huÏel zradilo.
Aãkoliv mûl po
mnoha letech
v podstatû v‰ech-

ny prÛjezdy vlakÛ v malíãku, tento den to
tak nebylo. Namazal v˘hybku, poodstou-
pil a pokynul rukou strojvedoucímu pro-
jíÏdûjícího vlaku, Ïe o nûm ví a… lehce se
zapotácel a vstoupil do druhé koleje, kde
zrovna projíÏdûl vlak…

Tak se zcela neãekanû uzavfiela Ïivot-
ní kniha ãlovûka, kter˘ svou krví za-
chraÀoval jiné, ale sebe díky jí pfiipravil
o Ïivot. Lâ

Prázdninový červenec je za dveřmi a s ním na nás čeká
spousta letních zábav, třeba i sportovních.

Nejinak tomu bude v Přezleticích, kde se v sobotu 17. 7. 2010
uskuteční již 24. ročník memoriálu v malé kopané

O POHÁR MILANA JAVORNICKÉHO.

HISTORICKÉ DR(O)BEâKY
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� A udûlala si maturitu.
„BohuÏel ne a do teì mû to mrzí. JenÏe

to ne‰lo, já musela zaãít vydûlávat peníze,
protoÏe jsem chtûla ‚splatit pobyt‘. Na‰la
jsem si práci nejdfiív ve smíchovské Walt-
rovce a pak v Auto Avia, kde jsem pro‰la
snad v‰emi oddûleními jak v kanceláfii na
Vinohradech, tak i provozovnû v Hole‰ovi-
cích, kde se pfiedûlávala auta na dfievoplyn.
Vystfiídala jsem i nûkolik podnájmÛ, proto-
Ïe u str˘ãka to ne‰lo; bydlel v bytû ‰kolní-
ka a nemohl mít nájemníka.“

Dvû hodiny utekly a já stále se zataje-
n˘m dechem poslouchám pfiíhody osmnác-
tileté dívky, která pfii‰la do Prahy ze Sudet.
Nejen Ïe v‰e samostatnû  zvládala, ona si
i za války dokázala Ïivot uÏívat (její oãi uÏ
se jenom smûjí). Musím ale najít cestu do
Pfiezletic, takÏe:

� Jak jste se dostala do Pfiezletic?
„Mûla jsem tu str˘ãka pana Mansfelda, ta-

ké ‰evce, a k nim jsem jezdila. Mûli dceru
o pût let star‰í a s ní jsem o víkendech trávila
ãas. Chodily jsme do vinofiské sokolovny, kde
se promítal biograf. Na schodech stávali
chlapci z Pfiezletic a já po nich na popud sest-
fienice pokukovala. Ona v té dobû uÏ chodila
s Hru‰kou, kter˘ mûl velkého kamaráda ·na-
jdra (je paradoxní, Ïe za války se psalo jméno
ãesky; aÏ pan faráfi dle matriky jméno po-
nûmãil). Vidím je jako dneska, jak se v klo-
boucích a baloÀácích ‚pfiedvádûjí‘ na scho-
dech. No a ·najdr byl z nich nejhezãí. A by-
lo to. Byl to fe‰ák a sportovec, byl brankáfiem
fotbalového t˘mu. Ale byl i romantik, a pro-
toÏe vûdûl, Ïe mám ráda kytky, tak mi na kaÏ-
dé rande nûjakou pfiinesl; dokonce jsme spolu
i hráli ochotnické divadlo. TakÏe uÏ nebylo
naã ãekat a 13.záfií 43 jsme mûli svatbu.“

� A zbytek války uÏ jste byla Pfiezle-
Èandou.

„No a ke konci války se nám 18.dubna
narodila dcera. Málem jsme se toho ale ani
nedoÏili. Na Kvûtnou nedûli zaãali Nûmci
bombardovat Vysoãany, Satalice i Kbely.
Byly to tfií‰tivé bomby a padaly aÏ u nás.
Jedna spadla v Kubelkovic zahradû. Nej-
dfiív jsem se schovali do sklepa, ale babiã-
ka kfiiãela, Ïe nás to tam zasype, tak jsem
utíkali na pole. Tam mû mÛj muÏ schoval
do hromady hnoje a je‰tû si na mne lehl,
aby mû chránil.“ Zaãne se smát: „Je‰tûÏe se
Helena nenarodila na hnoji!“

To by ani nebyla paní Schneiderová, kdy-
by se nesmála na celé kolo a nezakonãila tak
na‰e povídání vtipem. 

Nedá se nic nedûlat, musíme konãit, aãko-
liv její vypravování je spí‰ na knihu a ne do
omezeného formátu zpravodaje. ·koda.

Nemohu si ale odpustit na závûr je‰tû jed-
nu vûc – taková energie a chuÈ uÏívat si Ïivo-
ta (teì se chystá do lázní, aby byla fit na dal-
‰í zájezd do zahraniãí se sv˘mi kamarády dÛ-
chodci), ta se hned tak nevidí. Nûkdo pro do-
bití sv˘ch baterek objímá stromy, já po 2,5
hodinách stráven˘ch ve spoleãnosti paní
Schneiderové mám chuÈ se pofiád usmívat.
Dûkuji. Lâ

Na slovíčko s...Koná-li se u nás ně-
jaká kulturní akce,
nechybí na ní nikdy

věčně usměvavá
a dobře naladěná
„šik baba“ paní

Schneiderová z Ve-
leňské ulice. Při vy-
právění používá pří-

mou řeč a kdyby
chtěla, historku by
vám sehrála jako
one woman show.

Nemohu si neodpus-
tit hned otázku:

Nehrála jste divadlo? PPPPAAAANNNNÍÍÍÍ  HHHHEEEELLLLEEEENNNNOOOOUUUU
SSSSCCCCHHHHNNNNEEEEIIIIDDDDEEEERRRROOOOVVVVOOOOUUUU



Na‰tûstí to není tak docela pravda, protoÏe
parta nad‰encÛ z Pfiezletic a okolí, vlastnû ãty-
fii kluci tûsnû dospûlého vûku; Tomá‰ promi-
ne, ten je star‰í, se rozhodli tento názor ma-
linko zmûnit. ZaloÏili klub s pfiíhodn˘m ná-
zvem 302 a uspofiádali jiÏ dvû privátní pfiezle-
tické párty. O té první se pí‰e v jiné ãásti
zpravodaje, o prÛbûhu druhé vlastnû taky, tak
se pojìme zeptat klukÛ na klub jako takov˘:

� Kli‰é otázka: Jak vás napadlo uspofiá-
dat párty v tfiistadvojce?

MÁRA: „Chtûli jsme nûco nabídnout míst-
ním kámo‰Ûm na páteãní veãer. Na diskotéky
se vyráÏí hlavnû v sobotu, a to vût‰inou do
Prahy, v nedûli se dolaìuje ‰kola, samozfiejmû
po vyspání se, a pátek byl takovej prázdnej.“

PATRIK: „Mûli jsme zku‰enost z lednové
oslavy narozenin, Ïe sál je super místnost pro
nûjakou akci, tak proã toho nevyuÏít.“

MÁRA: „Zapafiit si vlastnû doma, nemuset
nikam v noci jezdit nebo muset nûkde pfiespá-
vat, to je pfiece v˘hoda. A tady se domÛ kaÏ-
d˘ nûjak dostane, nehledû na to, Ïe dokáÏeme
lehce unaveného kámo‰e dovést aÏ domÛ.
Rozhodnû ho nenecháme se nûkde potácet.“

Líbí se mi upfiímnost, se kterou se mnou
kluci mluví, protoÏe samozfiejmû vím, Ïe se
nûktefií umí pûknû „zbourat“, obzvlá‰tû pfii
velmi lidov˘ch cenách nápojÛ. Heslo „ostr˘
start a brzo v cíli“i nûktefií berou skuteãnû do-
slova, ale na druhou stranu jsou zase brzy do-
ma v posteli. Kam samozfiejmû lehce dojdou,
aÈ s pomocí ãi bez.

� Jako matka oceÀuji. A co ta 302?
KLUCI: „To je pfiece stylov˘. Jezdí tu 302

a párty jede aÏ do prvního ranního autobusu.
Na facebooku jsme sice zvali na privátní pár-
ty ve 302, ale to vÛbec neznamená, Ïe si nû-

kdo nemÛÏe pfiivést kámo‰e. Naopak, z hle-
diska komzumentÛ je to pro nás pofiadatele
docela v˘hodné. Kromû toho se tak na párty
nedostane nikdo cizí, vÏdycky je tu s nûk˘m
znám˘m z Pfiezletic, kterej si za nûj tak Àák
ruãí. Kromû toho jsme si domluvili na obci
jasná pravidla jako Ïádné drogy a bûhem ak-
ce máme i ‚kontroly‘ z fiad dospûlej‰ích do-
spûl˘ch. To berem, to k tomu patfií.“

� Otevfiít klub pro ‰irokou vefiejnost ne-
chcete?

Kluci: „To urãitû ne, ono to ani dost dobfie
nejde. To uÏ by byla oficiální akce, která mu-
sí splÀovat rÛzné bezpeãnostní i hygienické
podmínky (je vidût, Ïe se kluci docela orien-
tují a mají to poskládané dobfie), a to uÏ by
bylo moc nároãné, kromû toho ten prostor ne-
ní tak velik˘ a hlavnû není jen ná‰.“

TOMÁ·: „Problém s místem, kde bysme
se mohli scházet, ten se fie‰í pofiád. Já jsem
z Vinofie, a tam nemÛÏeme dûlat vÛbec nic.
Jednou nám nabídli prostor baráãnické rych-
ty, kter˘ nám hned po jedné akci odebrali. Mít
nûjak˘ prostor pro kuleãník, ‰ipky, pokec,
prostor, kter˘ bychom si sami spravovali…“

� Tak to fakt bohuÏel. Kulturák je pryã
a sál je pro v‰echny.

KLUCI: „To nevadí, aspoÀ tak. Jestli se
dokáÏeme domluvit, máme i pár vylep‰ení,
které by se daly pouÏít i na jiné akce. Bude-
me-li si moct tak jednou za mûsíc uspofiádat
párty (dal‰í uÏ se avizuje na facebooku na 21.
kvûten), bude to skvûlé. Nijak se nebráníme
i spolupráci s vámi jako obcí, nabízíme svou
pomoc pfii nûjak˘ch va‰ich akcích.“

� Skvûle. To urãitû berem, vÏdycky je to
na domluvû. Poslední vûc – skvûlé logo, sa-
molepky, triãka, skoro profesionální orga-
nizace.., to musí stát dost penûz i ãasu?

KLUCI: „Stojí. Ale my si to rozdûlili
a vlastnû vyuÏíváme zku‰eností pro dal‰í ak-
ce. Vlastnû i Ïivot, protoÏe je‰tû studujeme
a nûktefií zase budou (smích smûrem k Patri-
kovi). Nijak na tom nevydûláme, spí‰ máme
jen na náklady.“

MÁRA: „Muzika mû fakt baví a míchám
hudbu uÏ i pro jiné akce. A tady je to skvûl˘
tím, Ïe si to dûlám a vedu cel˘ sám. Hraju i na
pfiání, tfieba oldies, takÏe nejen dunûní (ano,
tak to my rodiãe naz˘váme).“

PATRIK: „Jsem za barem a tam si uÏí-
vám; a od záfií to budu zase studovat.“ (no slá-
va, dal‰í probuzenej co poznal, Ïe bez ‰koly
to asi nepÛjde)

HONZA: „Já mám na starosti tak nûjak
v‰echno; pofiadatel i vyhazovaã, ale házej na
mne hlavnû úklid.“ (jasnû, klasická holka pro
v‰echno)

TOMÁ·: „Studoval jsem grafiku, takÏe
udûlat logo 302 a propagaci vãetnû triãek
a samolepek, to je zase mÛj obor.“

Je vidût, Ïe se skvûle doplÀujete. UÏ
dlouho chci zapojit vás, „na‰e dûti“, do pfií-
pravy zpravodaje, tak teì se to skvûle ho-
dí. Nabízíme vám prostor a seznamte své
sousedy v‰eho vûku se sv˘mi názory, pro-
jekty, zájmy. Máte to uÏ jen ve sv˘ch ru-
kách, jak se na vás budeme koukat. Lâ

Nejen my, ale spousta
na‰ich kamarádÛ se za-
pojuje do pfiípravy akce –
jejich ochoty nám s ãím-
koliv a kdykoliv v rámci
jejich moÏností pomoci
si velmi váÏíme a chtûli
bychom jim touto cestou
podûkovat. I my jako ce-
l˘ team si mÛÏeme nes-
kromnû pfiipsat také jed-
no velké plus, a to za práci, kterou
jsme odvedli na v‰ech párty. Ze za-
pÛjãeného pfiezletického spoleãen-
ského sálu jsem se pokusili udûlat
místo, kde by se bavila mlad‰í vûko-
vá kategorie. Po kaÏdé akci jsme pak
hodnû zapracovali na vylep‰ení sálu

i baru, abychom vytvofiili místo, kde
chceme, aby se ostatní dobfie bavili.

Na‰i párty se snaÏíme okofienit
vÏdy nûãím nov˘m a pfiiblíÏit ji, co
nejvíce nám na‰e skromné síly dovo-
lí, svou kvalitou, obsluhou a progra-
mem v‰em velk˘m diskotékám

v Praze a okolí. Barevná svûtla v sá-
le, zafiízen˘ taneãní parket, bar velk˘
jak jen to jde, pfiíjemná obsluha a DJ,
kter˘ hraje na pfiání v‰echny taneãní
styly od roku 70 do roku leto‰ního,
jsou jen nûco z mála vûcí, které na
vás ãekají. (mafiozo)
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Teens, anglické oznaãení pro náctileté, dív-
ky a kluky ve vûku 13 aÏ 19. Tato skupina li-
dí tu byla odjakÏiva. Jen se jí moÏná nefiíkalo
teens, ale tfieba v˘rostci. AÈ uÏ jste v tomto
vûku byli, jste, nebo vás teprve ãeká, tak není
‰patné vûdût, Ïe nynûj‰í puberÈáci a adoles-
centi mají stejné problémy, které jste mûli,
máte nebo vás teprve ãekají.

KaÏdého nûco trápí v kaÏdém okamÏiku
jeho Ïivota. V dne‰ním 21. století, kdy v‰ech-
no jde tak rychle ve v˘voji kupfiedu, v nûkte-
r˘ch okruzích extrémnû rychle a vûková hra-
nice se s urãit˘m typem chování stále posou-
vá dolÛ, se není ãemu divit, Ïe nûktefií mladí
nejsou veselí, ‰Èastní, aktivní a chovají se tak
jak se chovají. KdyÏ má ãlovûk ‰tûstí, tak na
své problémy na chvíli zapomene, ale stále je
má. Ani tfiíleté dítû není bezstarostné. Dne‰ní
mládeÏ potfiebuje mít a dûlat, to co ostatní je-

ho vrstevníci, protoÏe jinak není dostateãnû
in a okolí se mu posmívá nebo ho vyãlení.
Zde nastává celkem zásadní rozdûlení teens,
kdy se tvofií „party“ – skupinky, které spo-
leãnû vytváfiejí nûjak˘ „styl“ – komunikace,
chování, vzhledu, zpÛsobu my‰lení. Pokud
jedinec není dost adaptabilní je z party vy-
ãlenûn, nûkdy s velkou nenávistí. Je proto po-
tfieba pochopit, Ïe v‰ichni mladí nejsou stejní
a neházet je do jednoho pytle.

Mladí by se dali dûlit na dva okruhy: Jed-
nou stranou je ta, která má nûjak˘ cíl, vizi
a nûco spoleãnû vytváfiejí nebo dûlají, jako se
snaÏíme my z 302. Na‰í snahou je vytvofiit

prostor pro setkání, pobavení, odreagování
a spfiátelení se. Zveme okolí Vinofie, Kbel,
LetÀan a samozfiejmû Pfiezletic a pevnû vûfií-
me, Ïe spousta lidí si na na‰í akci na‰la nové
kamarády. My z 302 máme tedy spoleãn˘ zá-
mûr a na nûm se kaÏd˘ z nás nûjakou mírou
podílí napfi.: pfiípravami samotné akce, náku-
pem zboÏí, organizací, financováním, úkli-
dem atd. (vûfite, Ïe nûkdy to není opravdu leh-
ké). Druhá strana jsou ti, ktefií touÏí po nûãem
novém a hledají nové záÏitky, pfiátelé a poci-
ty. A od toho je tu 302.

Pfiedchozími fiádky jsem chtûl jen demon-
strovat, Ïe nezlehãujte snahu náctilet˘ch jen
proto, Ïe vás se tfieba zrovna net˘kají nebo
v tom nevidíte uplatnûní ãi smysl. Snad jste
získali o na‰í akci tro‰ku jin˘ obrázek
a o tom co dne‰ní náctiletí potfiebují. Pokud
jste star‰í neÏ my - náctiletí, tak mûjte s ná-
mi strpení, jestli se nechováme zrovna pod-
le va‰ich pfiedstav. Chápeme, Ïe vy máte
problémy, ale my také. (Grim3rr)

TTTT EEEE EEEE NNNN ssss

Nyní pár slov o na‰em klubu,
privátní párty nebo akci, jako takové:
Ná‰ team se pomalu,
ale jistû stává znám˘
mezi na‰imi kamará-
dy, vrstevníky, ale
dokonce i mezi star-
‰ími obãany Pfiezle-
tic, Vinofie a pfiileh-
l˘ch mûst a obcí.

Je pátek 9.dubna a já pfied 21.hodinou mí-
fiím mezi „na‰e dûti“ do spoleãenského sálu.
Logo párty na dvefiích, dole pod schody vy-
klizena kanceláfi správce obce a na stole mís-
to rÛzn˘ch papírÛ stojí sefiazené hejno paná-
kÛ, nasvícen˘ch ãerven˘ch reflektorem, Ïe
vypadají jako zapálené vodky mar‰ála Mali-
novského. Welcome drink. 

U stoleãku Honza s kolegou uvadûãem-vy-
hazovaãem vybírá vstupné a nabízí lístky do
tomboly. Logo na schodech mne neomylnû
smûruje do prvního patra. Po stropû bûhají ba-
revné odlesky a nad tím v‰ím, vlastnû spí‰
nad dfiezem v baru, záfií barevn˘ nápis 302.
Dva ãernobílí barmani Vláìa (ãerné triko
s vyti‰tûnou bílou kravatou s logem párty na
zádech) a Patrik (jako kolegÛv negativ) obs-
luhují pípu a plnolet˘m zájemcÛm ãepují pivo

ãi nalévají víno i tvrdej. Ceník nápojÛ na
sloupu je ve srovnání s obvykl˘mi klubov˘mi
praÏsk˘mi cenami prostû úÏasn˘. Pod ním se
skví nápis pro nezletilé: Zákaz prodeje alko-
holu a tabákov˘ch v˘robkÛ osobám mlad‰ím
18 let. Kupuj dÏus, je zdrav˘. 

Potemnûl˘ sál osvûtlují paprsky barev-
n˘ch reflektorÛ pulzujících v rytmu hudby
a nad pódiem se otáãí nasvícená „discokou-
le“. Pfiítomní zatím sedí u stolÛ, nikdo ne-
tanãí, je moc brzy. D˘dÏej Mára upravuje
cosi na aparatufie a pak jde dolÛ vítat dal‰í
hosty; dal‰ím pfiíchozím je Tomá‰, autor lo-
ga akce a designu triãek pofiadatelÛ. Sám má
triko oranÏové, pochopitelnû s nezbytn˘m
logem tanãících postav a ãísla 302; pfiedsta-
vuje tak triko na 3. párty. Kdo má z pfiícho-
zích zájem, mÛÏe si triãko objednat.

Pfiicházejí dal‰í hosté a já se radûji vy-
trácím, nemusím vidût v‰echno. Mám na
organizátory spoustu otázek a tak si je‰tû
domlouváme „rande“ na úter˘, kde je nále-
Ïitû vyzpovídám a zjistím co a jak (více
v Mají své názory) Lâ

Mají své názory
Nepatfií do ‰katulky dûtí, ani ‰katulky seniorÛ, tak je vyfiadí-
me z na‰eho zájmu - takhle nûjak to vypadalo do jara leto‰-
ního roku v na‰í obci. Maximálnû se snesla na jejich hlavy
kritika za dûlání nepofiádku a kraválu, lajdání ve ‰kole, lenost
pfii domácích pracech, …v podstatû lenost cokoliv dûlat.

Druhá privátní párty ve tfiistadvojce
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Druhou kvûtnovou sobotu se sice slaví svátek matek, ale proã ne-
pfiidat maminkám je‰tû jednu slávu – pfiivítat 14 dûtí roãníku 2009
do na‰í, a teì uÏ i jejich, obce. Den byl jako malovan˘ a tak slav-
nostnû vyzdoben˘ sál záfií sluneãními paprsky, které se krásnû od-
ráÏejí od skleniãek na slavnostní pfiípitek. V 10 hodin se usadili na
Ïidlích rodiãe i prarodiãe, na jejich klínech se „rozvalily“ (nûktefií
dokonce je‰tû dopíjely svou dopolední dávku mléka) jejich ratoles-
ti ve vûku 5 mûsícÛ aÏ rok a pÛl. Star‰í sourozenci se buì nudili ne-
bo zvûdavû pozorovali cvrkot okolo. V‰ak bylo také se na co dívat;
na stole leÏely pfiipraveny pamûtní listy s maliãkou krabiãkou ve
tvaru autíãka, beru‰ky ãi ‰neka, ve které se ukr˘val mal˘ zlat˘ pfií-
vûsek se znamením zvûrokruhu.

Po úvodním slovû paní Hanzlíkové je ãas pro dvû krátké ky-
tarové skladby, které pfiednesl její dvanáctilet˘ vnuk Adam. Hu-
dební geny se opravdu nezapfiou, protoÏe jedna ze skladeb je hu-
debníkova vlastní (sloÏil ji ve vûku pouh˘ch 9 let). Mikrofon si
vzala paní starostka a krátkou fieãí popfiála dûtem do Ïivota hod-
nû zdraví, ‰tûstí a úspûchÛ vãetnû pevné vÛle vypofiádat se se v‰e-
mi nástrahami Ïivota. Následoval podpis rodiãÛ do pamûtní knihy,
pfiedání „zlatého“ dáreãku dûtem a maminky dostaly ke svému svát-
ku kytiãku. „TakÏe na zdraví va‰ich dûtí, ale i vás v‰ech“ pozvedla
starostka skleniãku se ‰ampaÀsk˘m ke slavnostnímu pfiípitku.

Skupinová fotografie pfied úfiadem je uÏ samozfiejmostí, jen se dí-
ky zvût‰ujícímu poãtu narozen˘ch dûtí stává prostor u smrku nûjak
men‰ím. Lâ

KdyÏ netradiãnû, tak netradiãnû. A zaãne-
me hned termínem, kter˘ díky spolupofiada-
telství místní ODS pfiipadl uÏ na nedûli 16.
kvûtna. DÛvodem zmûny bûÏného ãervnové-
ho termínu byl modr˘ nafukovací skákací
hrad, kter˘ pfiivezla dodávka ODS. Pfied vol-
bami byl totiÏ v takové permanenci, Ïe dalo
paní starostce obrovskou práci „urvat ho“ pro
pfiezletické dûti. Dobrá vûc se nakonec poda-
fiila a pfii pohledu zpût zmûna termínu vÛbec

nevadila – poãasí je stále stejnû hnus-
né i na zaãátku ãervna (pfieháÀky se
stfiídají s de‰tûm a boufikami).

Od 15 hodin byly pro dûti pfiipra-
veny oblíbené atrakce jako trampolí-
na, skákací hrad, lanové bludi‰tû,
skákání v pytli, hod krouÏky na cíl

(kter˘m byly rÛzné drobné odmûny) a jízda
koãárem ãi svezení se na koni. NejobleÏe-
nûj‰í v‰ak byla jen dvû stanovi‰tû – trampo-
lína, na které fiádily vût‰í dûti (vãetnû teena-
gerÛ), a skákací hrad, kde malé dûti lítaly od
stûn na podlahu jako míãky na squash. Aã-
koli byli místní hasiãi pfiipraveni jako vÏdy,
chladné poãasí nedovolilo dopfiát dûtem tra-
diãní válení se ãi následnou bitvu proti v‰em
v hasicí pûnû. Snad pfií‰tû.

VÛnû peãen˘ch bufitÛ lákala v‰echny
hladovce k oh˘nku u kurtÛ a my dospûlí
jsme pak tu lahodnou chuÈ mohli splách-
nout vychlazen˘m pivem. To se to pilo,
zejména pak dûtem litry a litry limonády,
kdyÏ ODS sponzoruje.

Kolem 16.hodiny na hfii‰tû zavítal i stfiedo-
ãesk˘ lídr ODS Petr Tluchofi a s ním popfiáli
krásné odpoledne i dal‰í kandidáti do Posla-
necké snûmovny. Paní starostka pfiivítala po-
looficiálnû mezi PfiezleÈáky v‰echny nové ob-
ãany z nov˘ch domÛ Pod zahrady (podle de-
veloperÛ Zlat˘ kopec) a popfiála jim, aby „se
jim mezi námi líbilo“.

Zábava pokraãovala skoro do 18 hodin,
kdy místní hfii‰tû opou‰tûly poslední skupinky
„vysmát˘ch a vyskákan˘ch“ dûtí. Lâ

Ve stfiedu 14.dubna probûhlo ve spole-
ãenském sále OÚ dal‰í setkání seniorÛ, je-
hoÏ se zúãastnilo skoro 60 na‰ich spoluob-
ãanÛ. Od 16 hodin bylo pro nû pfiiprave-
no tradiãní obãerstvení ve for-
mû kávy a v˘teãn˘ch zákuskÛ,
nad kter˘mi se bájeãnû poví-
dalo se sv˘mi znám˘mi. 

Úderem 17. hodiny pfiichází
jedno z dal‰ích pfiekvapení Oliny
Hanzlíkové – na pódium se roz-
vern˘m taneãním krokem blíÏí
bard ãeského swingu pan Richard
Adam. Letos oslaví 80.narozeni-
ny, ale na jeho projevu léta vÛbec
nejsou znát, zpívá prostû „jako za
mlada“. A k nûmu se posléze pfii-
dává cel˘ sál, protoÏe písniãky
jako Krist˘nka, Páni kluci, Vlak
jede krajinou ãi Cestáfi znají pfie-

ce v‰ichni v sále, vÏdyÈ co
se na nû na zábavách a ãa-
jích natancovali! Hodinové
vystoupení pfieneslo v‰ech-

ny do 50. a 60.let, ve kter˘ch mnozí tenkrát
doslova protanãili stfievíce. O tom, Ïe taneãní
kroky rozhodnû nezapomnûli, nás mohli pfie-
svûdãit po veãefii, kdy k poslechu, ale hlavnû
k tanci zaãalo hrát rodinné duo Zahradníãko-
v˘ch. Parket pfied pódiem ani nestaãil, taneã-
níci hledali místo kde se dalo a s velkou chu-
tí a radostí tanãili a tanãili… Lâ

Aãkoliv je pfiezletické pálení ãarodûjnic
oblíbené v ‰irokém okolí samo o sobû, kul-
turní komisi to nedalo a spunktovala opût nû-
jaké pfiekvapení. V 18 hodin vyrazil od Kfie-
nÛ prÛvod ãarodûjnic, kter˘ pro‰el od Liliové
pfies Zahradní a VeleÀskou do Spojovací
a pfies Dolní náves dorazil k hasiãárnû. 

A nebyl to ledajak˘ prÛvod, mûl i svÛj ale-
gorick˘ vÛz (multikára), na kterém se vezla
slamûná ãarodûjnice, leto‰ní obûÈ upálení. Za
vozem poskakovalo, tanãilo ãi prostû ‰lo sko-
ro 15 ãarodûjnic, z nichÏ jedna byla odpor-
nûj‰í neÏ druhá; dámy si skuteãnû daly velkou
práci se sv˘mi maskami, Ïe leckdo váhal, kdo

se za tím ohromn˘m nosem, brej-
lemi a parukou skr˘vá. A ty jejich
dûravé zuby.. fuj!

Po umístûní slamûné jeÏibaby
na hranici a následném zapálení ohnû daly ãa-
rodûjnice k poctû ko‰tû a jen plameny olízly
sukni obûti, spustily srdceryvn˘ náfiek. Sbor
plaãek dirigovala svou kouzelnou hÛlkou ãer-
noknûÏnice s netop˘fiími kfiídly. A ptáte se
proã zrovna ona? VÏdyÈ je to jasné, i zde má
hlavní slovo na‰e starostka! âernoknûÏnice je
‚jako vy‰itá‘, a tak opravdu nejsou daleko od
pravdy ti místní, ktefií vÏdycky tvrdili, Ïe „ta
na‰e starostka je pûkná ãarodûjnice“! 

Veãer u ohnû pfiíjemnû ubíhá, bufity se pe-
ãou, maso se griluje, pivo teãe proudem a kdo
chce, mÛÏe s kapelou zpívat ãi tanãit, nebo
prostû jen tak klábosit. Akce se opravdu vy-
dafiila, za coÏ patfií tradiãnû dík celé kulturní
komisi, a jsem si naprosto jista, Ïe mnohé
PfiezleÈandy uÏ teì pfiem˘‰lí, jakou maskou
ãarodûjnice pfií‰tí rok trumfnou ty leto‰ní. Ale
jednoduché to fakt mít nebudou, laÈku totiÏ
nasadily hodnû hodnû vysoko. Lâ

KdyÏ prÛvod, tak jedinû ãarodûjnic!Dûtsk˘ den

Vítání obãánkÛ

Jarní setkání seniorÛ

Star‰í ãtenáfii si jistû
pamatují ãtvrteãní
fronty pfied knihkupec-
tvími, kdy byly dávány
do prodeje (nebo spí‰e
pod pult) dlouho oãe-
kávané ãerstvû vydané
kniÏní novinky. Tato
doba je uÏ na‰tûstí
pryã a ãtenáfi má dnes
a skoro dennû nabíd-
nuto nepfieberné
mnoÏství knih v‰ech
ÏánrÛ. Jen ty domácí
knihovny kdyby byly
nafukovací a kdyby ty
knihy nestály takov˘
„majlant“. Ale hlavu
vzhÛru, máme tady knihovnu, která nemá sice hned ty
nejãerstvûj‰í tituly, ale pravidelnû kaÏdého ãtvrt roku se
v rámci v˘mûny mezi knihovnami kníÏky obmûÀují a kaÏ-
d˘ ji jistû vybere. Dejme ale slovo na‰í paní knihovnici:

Milí ãtenáfii,
na‰e malá knihovna se rozrostla o nové knihy v hodnotû
7.000 Kã a pro kaÏdého je tu nûco: kdo rád vafií, griluje
a hlavnû jí, tomu pfiijdou k chuti „Speciality z masa a ryb“,
pro kutily a stavebníky je knihy „Moderní interiér“ pfiímo
ideální, milovníci historie jistû ocení „Letopisy královské
komory“ 1.-4. díl, zaãínáte-li s poãítaãem, jistû oceníte ná-

povûdu a prÛvodce „Obsluha poãítaãe v kostce“.
Detektivky, zejména ty klasické (A. Christie „Povûz mi, jak Ïijete“, J.

Cimick˘ „Dívka z pfiehrady“), jsou nadãasové a ideálním spoleãníkem
pro leno‰ení na zahradû ãi na dovolené. Kdo dává pfiednost souãasnému
napûtí, ten si mÛÏe vybrat od J. Grishama knihu „Spoleãník“ ãi od S.
Brown „OdraÏenou stfielu“. Kdo dává pfiednost pfied napûtím oddycho-
vému ãtení, ten si mÛÏe pfiijít vybrat z nepfieberného mnoÏství beletrie –
V. Alexander „Svedení pravého gentlemana“ nebo knihy známé fejeto-
nistky I. Fuchsové „KdyÏ je kolo v kufru“ nebo „KdyÏ je muÏ v lázních“. 

Proto v‰em souãasn˘m i budoucím ãtenáfiÛm radûji pfiipomínám, Ïe
knihovna je otevfiena kaÏdé pondûlí (i o prázdninách) od 16.00 do
18.00 h. Jarmila Malá

P.S. BlíÏí se konec ‰kolního roku, tak je ideální ãas pfiivést na‰e ra-
tolesti zpût od poãítaãe ke knize; vÏdyÈ i veãerníkov˘ kluk z plakátu
hlásal „za dobré vysvûdãení – knihu“ Lâ

•••••• Pojeìte s námi na tábor ••••••
Zveme vaše děti ve věku 6 až 16 let na letní tábor (s dlouholetou tradicí) plný překvapení, tentokrát ve

znamení šifry Mistra Leonarda. Na ty nejmenší čeká i kouzelné sluchátko a hra s Machem a Šebestovou.

Termín: 3. 7. - 17. 7. 2010 Místo konání: Varvažov (Jižní Čechy, 12 km od Zvíkova)
Cena: 4.390 Kč (vč. pojištění, stravy 5x denně, ubytování v chatkách)

Více na www.taborprekvapeni.net nebo na adrese zřizovatele ing.Topinky www.tabory.cz
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