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SLOVO
STAROSTY

Milí spoluobãané,
ve chvílích, kdy bu-
dete ãíst tyto fiádky,
konãí ãas doby ad-
ventní a pfied námi
jsou nejkrásnûj‰í
svátky — vánoce.
AlespoÀ pro ty, ktefií
se oprostí od stresují-
cích nákupÛ, ustaviã-
ného shonu a pfied-
zásobování se ne-
zkonzumovateln˘m
mnoÏstvím jídla.

Není snad lep‰í vyuÏít dobu vánoc
ke zklidnûní, pozastavení, setkání
se sv˘mi blízk˘mi a znám˘mi? Podûlit
se o své radosti, starosti, ale i bo-
lesti, které kaÏdého z nás v Ïivo-
tû potkávají v rÛzn˘ch podo-
bách. VÏdyÈ jak se fiíká, sdûlená
bolest — poloviãní bolest.

V tomto období se budeme
také louãit s rokem 2004 a na
jeho konci bilancovat cel˘ uply-
nul˘ rok. ZároveÀ uÏ budeme
pfiem˘‰let o roce následujícím
— roce 2005, o tom jak˘ bude
a co sami mÛÏeme udûlat pro
to, aby byl lep‰í a úspû‰nûj‰í.

Na závûr mi tedy dovolte,
abych Vám i Va‰im blízk˘m
popfiál krásné a láskyplné svát-
ky vánoãní a do nového roku
hodnû zdraví, vzájemné tole-
ran-ce a osobní pohody.

Rudolf NOVOTN¯ 

CO VÁS ASI ZAJÍMÁ NEJVÍCE!

V návaznosti na informace v minulém Zpravodaji Vás mohu nyní infor-
movat pouze o tom, Ïe byly pfiedány Ïádosti na pfiíslu‰ná ministerstva o do-
tace na obû pfiipravené akce a souãasnû bylo zaÏádáno o vydání stavebního
povolení. Dle v‰eobecn˘ch informaci zasedají komise pro v˘bûr a urãení do-
tací cca. ãtvrtletnû, takÏe nám nyní zb˘vá vyãkat na jejich ortel.

Mezitím v‰ak nejsme neãinní a pfiipravujeme smlouvy k vûcn˘m bfieme-
nÛm u tûch obãanÛ, kde ãerpací jímky budou umístûny nikoliv na obecním,
ale na soukromém pozemku. Vzhledem k tomu, Ïe jde o více neÏ 200 smluv,
jistû pochopíte, Ïe i zde je nutno vykonat znaãné mnoÏství práce.

Je mi zcela jasné, Ïe zatím uvedené informace jsou pro Vás pouze po-
druÏné, a Ïe Vás zajímají hlavnû termíny, termíny a opût jenom termíny
realizace. Lhal bych, kdybych nyní napsal teì jak˘koliv termín, protoÏe
pfiesn˘ termín v tuto chvíli nikdo neví, ale mohu Vám pouze sdûlit, Ïe
v‰ichni, ktefií se na tûchto pracích podílíme, vûfiíme, Ïe následující rok —
rok 2005 — bude tím rokem, kdy toto dílo zaãneme budovat a snad i jeho
ãást uvedeme do provozu.

Milí spoluobãané, Vám, ktefií se
úãastníte stavebního spofiení spoleãnû
s obcí k pfiipravované kanalizaci.
Touto cestou Vás chci informovat
o tom, Ïe za rok 2004 bude moci
obec vloÏit na kaÏd˘ Vá‰ spofiící
úãet max. ãástku cca. 4000 Kã, na-
místo plánovan˘ch 9000 Kã. BohuÏel
do‰lo k tomu tím, Ïe jsme v leto‰ním ro-
ce jiÏ museli uhradit platby za stavební plány, coÏ ãinilo bezmála 1,5 mil.
Kã. Nyní musíme poãkat aÏ na 23. prosinec, kdy je poslední moÏn˘ den
k odeslání ãástek na spofiení, a v návaznosti na to, kolik prostfiedkÛ bude-
me mít na úãtech. Je to bohuÏel vÏdy loterie, protoÏe odvody od státu nám
na úãty dochází v prÛbûhu roku v rÛzn˘ch ãástkách a tak v tuto chvíli sa-
mi nevíme, kolik prostfiedkÛ budeme moci pouÏít.

KANALIZACE - VODOVOD

STAVEBNÍ SPO¤ENÍ

JAK SE VOLILO V P¤EZLETICÍCH
DO ZASTUPITELSTEV KRAJÒDO SENÁTU PARLAMENTU âR
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ZE DNE 13. 7. 2004

� pfiedloÏená urbanistická studie firmou
A-Energy ze dne 1. 7. 2004 — zástupci
spoleãnosti seznámili podrobnû s urb. stu-
dií a ZO konstatuje, Ïe pfiedloÏená studie
odpovídá poÏadavkÛm obce dle dopisu ze
dne 16. 2. 2004 a je moÏné dále rozpraco-
vávat dok. pro územní fiízení

� pfiipravovan˘ Zpravodaj - m.j.
a) vyhlá‰ení akce „Kupte si svÛj strom“
b) kanalizace, vodovod

� Îádost o v˘pomoc pfii budování odsávání
(odvûtrávání) objektu „Na statku“

— v˘‰e investice do max. 50 tis. Kã
— vzhledem k tomu, Ïe se jedná o obecní

objekt aktuálnû pronajat˘, nájemné je fiád-
nû hrazeno, pfiedpokládaná investice odpo-
vídá ãásti inkasovaného nájemného, ZO
souhlasí s pfiíspûvkem na investici s tím,
Ïe dozorem povûfiuje ing. Bulu

� Îádost o povolení k uspofiádání srazu mo-
torkáfiÛ - ZO souhlasí s uspofiádáním akce

ZE DNE 31. 8. 2004

� kontrola pfiedchozího zápisu z kontroly
vyplynul úkol fie‰ení stíÏnosti na fy: Wo-
odface s.r.o., rozhodnutí: urgence stíÏ-
nosti p.Tuláãka bude projednána dne 6. 9.
2004 v 19 hod. kontrolním v˘borem

� Projednání investiãního zámûru
firmy Sestare s.r.o.

— Sestare s.r.o.
— za spoleãnost jednal p. Libor Vesel˘, a to

na základû plné moci (pfiedloÏena zastupi-
telstvu) vyjádfiení p. Veselého: zámûr není
v rozporu s územním plánem (poãet byto-
v˘ch jednotek....) - poãet byt.jednotek je
pouze ve smûrn˘ch ãíslech, nikoli v zá-
vazn˘ch, sniÏování poãtu bytov˘ch jedno-
tek jiÏ bylo provedeno (z 91 bytÛ na 69
bytÛ) firmû se nelíbí, Ïe obec poÏaduje
splnûní podmínek sníÏení poãtu bytÛ dle
plochy nad rámec vyhlá‰ky obce

— termín: k poÏadavku firmy Sestare s.r.o.
se ZO vyjádfií nejpozdûji do 15. 9. 2004

� Ïádost o roz‰ífiení sbûrn˘ch nádob
— Krajsk˘ úfiad nezafiadil obec Pfiezletice

do pilotního programu zahu‰tûní
sbûrn˘mi nádobami pro r. 2004

— nadále bude obec zafiazena do pfiípadn˘ch
v˘bûrÛ v r. 2005 ãi 2006

� Ïádost firmy FV Plast o povolení stavby
doãasné (skladovací prostory)
na plo‰e 1026 m2, legalizace parkování
vozidel na území obce

— ZO bude souhlasit za podmínek:
— uzavfiení smlouvy o záboru

vefiejného prostranství
— v˘sadba zelenû (okolo doãasné stavby)
— projednání moÏného pfiíspûvku

na v˘sadbu zelenû v obci (v návaznosti
na dopis firmy FV Plast)

� dne 31. 8. 2004 probûhlo v˘bûrové fiízení
na akci „Vodovod Pfiezletice“

— celkem 8 nabídek, z nichÏ byla vybrána
firma ZEPRIS s.r.o. (bude i zhotovitelem
díla „Kanalizace“)

— dal‰í postup: zpracování Ïádosti o dotaci
na akci „Vodovod“ (na kanalizace Ïádost
jiÏ zpracována a pfiedána)

� místní rybáfisk˘ spolek Ïádá o vyuÏití
pfiístavku hasiãárny zejména na uskladnûní
materiálu a potfieb (úpravy zajistí pfiede-
v‰ím ãlenové spolku)

— ZO souhlasí s tím, Ïe budou prÛbûÏnû
projednávány dal‰í kroky v úpravû prostor

� Stfieleck˘ oddíl poÏádal o moÏnost vyuÏi-
tí obecního znaku pfii prezentaci oddílu

— ZO souhlasí s pouÏitím obecního znaku
stfieleck˘m oddílem

� na zákl. v˘bûr. fiízení byla uzavfiena
smlouva s firmou ZEPRIS s.r.o. na dílo
„Kanalizace Pfiezletice“

� smlouva o vûcném bfiemenu
(plyn u okálÛ) s PraÏskou plynárenskou
a.s. k pozemkÛm parc. ã. 343/5, 953/1,
1342/1 k.ú. Vinofi, LV 591 a parc. ã. 953/2
na LV 872 u k.ú. Praha, jejichÏ je obec
Pfiezletice vlastníkem

— ZO souhlasí s uzavfiením pfiedmûtné
smlouvy o vûcném bfiemeni

� ukonãena spolupráce s osobou vykoná-
vající náhradní vojenskou sluÏbou, a to
v souvislosti s plo‰n˘m ukonãováním této
sluÏby v âR - dat. uk. 31. 8. 2004

� uzávûra místní komunikace (doãasná
uzávûra po dobu rekonstrukce stfiechy)

� Internetové stránky obce vzhledem k ne-
spokojenosti se stavem int. stránek souhla-
sí ZO s vypovûzením stávající smlouvy na
správu internet. stránek a k uzavfiení nové
smlouvy s firmou Antel s.r.o.

� Ïádosti o prÛkazky, slevenky, Ïákovské
prÛkazky, apod. na MHD — k dispozici
u fiidiãe MHD (ã. 386) - p. Mal˘

� od záfií 2004 opût zahájen sbûr ‰atstva
pro Diakónii

ZE DNE 16. 9. 2004

� Projednání stíÏnosti fy: SESTARE spol.
s.r.o. Praha 3, a odpovûdi KÚ Stfi. kraje,
odboru územního a stavebního fiízení, na
postup obce Pfiezletice pfii vydávání sta-
noviska k projektu v˘stavby v lokalitû
„Ke CtûnicÛm“. Zastupitelstvo projedna-
lo stanovisko KÚ Stfi. kraje a porovnalo
s postupem obce. Bylo konstatováno, Ïe
dochází ke dvojímu v˘kladu schváleného
územního plánu z hlediska poãtu byt.
jednotek v zastaviteln˘ch lokalitách.
Rozpory mezi v˘kladem a stanoviskem
obce budou zaslány jako odpovûì na pí-
semné vyjádfiení Stfi. kraje. Kopie vyjá-
dfiení bude zaslána zástupci firmy SES-
TARE, jako odpovûì na urgenci vydání
stanoviska obce k projektu k ÚR „Pfiezle-
tice - lokalita ke CtûnicÛm“.

ZE DNE 12. 10. 2004

� kontrola pfiedchozího zápisu:
1) SESTARE s.r.o. - vyjádfiení

ke stíÏnosti firmy - dopis odeslán
Krajskému úfiadu, s kopií firmû

2) zfiízení nového prac. místa - v fiízení -
nutno doloÏit potvrzení o bezdluÏnosti

vÛãi FÚ, OSSZ a zdrav. poji‰Èovnám
- je zaÏádáno, po obdrÏení potvrzení se
bude pokraãovat v fie‰ení

� A-ENERGY s.r.o.
— obcí byl investorovi zaslán

dne 17. 9. 2004 dopis (ã.j. 932/04)
s pfiipomínkami k projektu

— dne 5. 10. 2004 spoleãnost pfiedloÏila sta-
novisko k jednotliv˘m pfiipomínkám

— toto stanovisko bylo postupnû bûhem
zasedání ZO prodiskutováno s tím,
Ïe spoleãnosti bude pfiedáno koneãné
vyjádfiení (dle dohody s firmou)
max. dne 20. 10. 2004

� podpis smlouvy na dodávku díla „Vodo-
vod Pfiezletice“ s firmou ZEPRIS s.r.o.

� probûhlo dílãí pfiezkoumání hospodafiení
obce — pfiipomínky:
a) není k dispozici v˘hled hospodafiení

obce - fie‰ení: v˘hled se zpracovává
v souvislosti se Ïádostí o dotace ze SR
(EU) na v˘stavbu kanalizace - vodovod
(v˘hled do r.2008), pfii plán.dal‰í kon-
trole v r. 2005 bude pfiedloÏen

b) provizorní rozpoãet - rozpoãet obce byl
schválen v 03/2004, do tohoto data je
nutné uvést provizorní rozpoãet

— ZO schválilo zmûnu rozpoãtu v poloÏko-
vém ãlenûní dle pfiílohy (P¤ÍLOHA)

� soudní fiízení (ãerná skládka - Siebert)
— odroãeno na 10. 11. 2004

(P¤ÍLOHA návrh fie‰ení)
— k návrhu na dohodu:

ZO projednalo návrh JUDr. Pavlíkové ze
dne 29. 9. 2004 na mimosoudní vyrovnání
sporu vÛãi p. Romanu Novotnému, Podo-
lánka 108
Usnesení: ZO pfiedloÏen˘ návrh projed-
nalo a trvá na stanovisku, Ïe se jedná
o spor mezi firmou Siebert a firmou
Roman Novotn˘

� ZO projednalo návrh ãlenÛ volební ko-
mise za ODS - p. Karel Syrovátka, ná-
hradník — p. Fialová Eva volební komise
bude v sestavû (P¤ÍLOHA)

� Ïádost o vytvofiení odpoãinkového místa
v lokalitû ul. Ctûnické (okály)

— obec do budoucna pfiedpokládá vybudová-
ní nûkolika tkzv. odpoãinkov˘ch míst (la-
viãka, stÛl, odpadkov˘ ko‰) a uvedená lo-
kalita je do tohoto plánu zahrnuta - pláno-
vaná realizace: jaro 2005

� sbûr zahradního odpadu - 30. 10. 2004
sbûrná místa s termíny budou upfiesnûny
a obãanÛm bude v‰e vãas a zfietelnû ozná-
meno (v˘vûska, hlá‰ení....)

� RÒZNÉ:
1) 3. 12. 2004 - setkání seniórÛ
2) kanalizace - akt. stav:
— je schváleno ÚR
— je ukonãeno v˘bûrové fiízení
— jsou uzavfieny v‰echny smlouvy

s dodavateli díla
— bûÏí Ïádost o stavební povolení
— podána Ïádost na ministerstvo

zemûdûlství - dotace
— dokonãuje se Ïádost na min. Ïivotního

prostfiedí (dal‰í ãást dotací)
— na základû schválen˘ch dotací bude

dokonãena Ïádost o bankovní úvûr

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ
OBECNÍHO Ú¤ADU

pokraãování na stranû 4



Pfiejme si, aby nejen vánoãní svátky
probûhly ve zdraví a pohodû.

Pfiejeme v‰em jen dobré.    (Al.)

V‰ichni víme, Ïe k nejznámûj‰ím symbo-
lÛm pfiedvánoãního ãasu patfií adventní vûnec.

PÛvodní barvou adventu je fialová — pod-
le barvy knûÏského roucha. ProtoÏe tato bar-
va b˘vala velkou vzácností, nahradila ji v do-
mácím prostfiedí lehce dostupná ãervená. Zá-
kladem vûnce je jakákoli zelená dfievina —
jedle, smrk, borovice, ale i nûkteré zahradní
dfieviny, napfi. tÛje.

Svíãky na adventním vûnci zapalují
i nevûfiící. A víme proã? Postupné rozÏíhání
svící na adventním vûnci znamená pfiemoÏe-
ní temnoty a nástup svûtla, pokoje
a radosti. Kruh vyjadfiuje spoleãenství
a plameny svûtlo, které osvítí kaÏdé-
ho ãlovûka. Svíce jsou ãtyfii,
jako ãtyfii adventní nedûle. 

Samotn˘m VánocÛm pfied-
cházejí adventní svátky.

30. LISTOPAD
Den svatého Ondfieje

— prvním z adventních
svátkÛ byl 30. listopad.
Tento den  jednoho
z 12 apo‰tolÛ b˘val
dnem vû‰tûní, kter˘
se dnes spí‰e pojí se
·tûdr˘m dnem.
Napfiíklad ve
Slezsku lily
v tento den dív-
ky olovo. Rozta-

vily je na lÏíci nad svíãkou
a pfies klíã, jehoÏ zuby vytváfiily kfiíÏ,
rychle lily do studené vody. Z tvaru v nûmÏ
olovo ztuhlo, se usuzovalo, jak˘ bude
jejich pfií‰tí manÏel — tlust˘, huben˘, hrba-
t˘. Jinde dûvãata klepala na kurník a pokud
se jim jako první ozval kohout, mûla se
v pfií‰tím roce vdát.

4. PROSINEC

Barborka ãeká na Ïenicha — Na
svatou Barboru dávají vdavekchtivé

dívky do vázy napuãenou tfie‰Àovou
vûtviãku a ãekají. Pokud jim do Vánoc

rozkvete, mohly by se do roka vdát. Ale
pozor! Vûtviãka se musí trhat po setmû-
ní, dát na teplé místo a kaÏd˘ den zalé-
vat mírn˘m prsknutím vody z úst!

5. PROSINEC

Mikulá‰ — mikulá‰ská tradice je
vûãnû Ïivá a to ve mûstû i na ves-
nicích, kde chodí masky ãerta, an-
dûla a Mikulá‰e a rozdávají dûtem

dárky — vût‰inou pamlsky.

13. PROSINEC

Tento svátek je ve vût-
‰ích mûstech témûfi zapome-

nut˘, ale Vala‰skem dodnes
obchází tajemné bílé postavy,

kter˘m se fiíká Lucky. Pfied zmûnou julián-
ského kalendáfie na gregoriánsk˘ chodily
aÏ 23. prosince. Jejich posláním je tres-
tat nepofiádek v domû. V den svaté Lu-

cie musely b˘t domy jako ze ‰katulky.

VÁNOCE

Den JeÏí‰ova narození se slaví
v kfiesÈanském svûtû od 4. století 25.

prosince. Na tento den pfiipadala slavnost
„NeporaÏeného slunce“ (sol invictus). V˘-
chodní církev slavila narození Krista 6. ledna
— to bylo datum pohanského svátku v Ale-
xandrii „Narození BoÏského eonu“. Západní
církev v ¤ímû slavila 25. prosince a to bylo
datum starého pohanského svátku

„Narození vûãného slunce“. Pozdûji po
fiadû století pfiekryla tento obsah svátku úcta
ke tfiem svat˘m králÛm (poãet tfií byl odvo-
zen od tfií královsk˘ch darÛ, které mágové
JeÏí‰ovi pfiinesli).

A je‰tû nûkolik povûr, vztahujících se
k vánoãnímu ãasu:

CO P¤INÁ·Í SMÒLU

� Pfied pÛlnoãní m‰í se nesmí ‰ít
a plést, my‰i by dílo zniãily

� Na ·tûdr˘ den se nesmí ãistit stáje
a chlévy — dobytek by kulhal

� Na ·tûdr˘ den se nesmí prát,
pfiiná‰í to smÛlu a ne‰tûstí do domu

� Na ·tûdr˘ den nepi‰te své milé,
nebo milému zamilované psaní,
znamenalo by to rozchod

CO P¤INÁ·Í ·TùSTÍ

� KdyÏ v noci na BoÏí hod vystfielíte
z pu‰ky smûrem k Mûsíci

� Chléb upeãen˘ 25. prosince a vejce sne-
sená v tento den mají kouzelnou moc

(Al.)

Základem kfiesÈansk˘ch vánoc je biblick˘ pfiíbûh
o narození JeÏí‰e Krista a oslava této události.
Církev ãasovû spojila narození Spasitele se star˘m
m˘tem zimního slunovratu vyjadfiujícím vûdomí
o vûãném vítûzství Ïivota nad smrtí a svûtla nad tmou.
Svátek zrození Pánû se od 4. století ‰ífiil z ¤íma po celém
kfiesÈanském svûtû a tato atmosféra a vánoãní zvyky, jako
jsou jesliãky, ozdobené stromky a dáreãky stále trvá.

BLÍÎÍ SE NÁM OPùT VÁNOCE...
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ZE DNE 9. 11. 2004

� kontrola - zápis z pfiedchozího
zasedání ZO

— odpovûì firmû SESTARE s.r.o.
- odeslána, zatím bez reakce

— zfiízení nového prac.místa - v fie‰ení
— 15. 11. 2004 - dal‰í projednání Ïaloby

(p. Siebert)
– sbûr zahradního odpadu

� Smlouva o budoucí smlouvû o zfiízení
vûc. bfiemene k pozemní komunikaci

— vodovod, kanalizace
Sml. o náhradû omezení uÏívání silnice

— vodovod, kanalizace
— ZO projednalo a souhlasí s uzavfiením

uveden˘ch smluv
� zakoupení maringotky (10 tis. + DPH )

pro potfieby sportovcÛ - u hasiãárny
probíhají úpravy terénu

� v˘voj finanãní situace - vzhledem
k úhradû projektÛ a plánÛ pro plán. v˘-
stavbu (vod., kanal. - 1400 tis. Kã) bude
ãástka  vkladu na stavební spofiení
cca 4 tis. Kã na kaÏdého úãastníka spofiení

— zb˘vající ãást bude doloÏena v r. 2005 -
dle aktuálních moÏností obce

� probûhne 2. kolo senátních voleb
ZO souhlasí s mimofi. pfiíspûvkem ve v˘‰i
400 Kã na kaÏdého ãlena volební komise

� ZO projednalo Ïádost o pokácení po‰ko-
zené lípy (p. Vodváfika, Modfiínová 200)
s tím, Ïe doporuãuje zváÏit moÏnost v˘-
sadby nového stromu (i v jiné lokalitû)

� ZO projednalo a souhlasí s podáním Ïá-
dosti na Poz. fond v Nymburce na pfievod
pozemkÛ dle zák. ã. 95/99 Sb.

a mohli bychom si pfiipomenout nejen         v˘znam vánoãního období.
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CO SE UDÁLO NA POLI KULTURNÍM...

ZAHRADA A EKOLOGIE

12. ZÁ¤Í 
JiÏ tradiãnû se v nedûli slavilo v na‰í obci po-
svícení. Nepochybuji o tom, Ïe ve vût‰inû do-
mácností kromû prav˘ch posvícensk˘ch ko-
láãkÛ vonûla i husiãka ãi kachniãka a v‰e, co
k tomu patfií. Také náv‰tûv pfiíbuzn˘ch a zná-
m˘ch je v tomto ãase víc, neÏ kdykoli jindy.

Ale víme, proã je posvícení v Pfiezleticích
právû v tento ãas?

Kapliãka stojící na vjezdu do obce od Vi-
nofie byla postavena v roce 1897 (znovu opra-
vena a vysvûcena v r. 1992) a zasvûcena Pan-
nû Marii. Odtud pochází tradice slavit posví-
cení právû na svátek Panny Marie — dnes jiÏ
podle kalendáfie pouze Marie — a to vÏdy
o nejbliÏ‰í nedûli k tomuto datu.

Leto‰ní posvícení bylo — bohuÏel snad po
dlouh˘ch letech poprvé — bez posvícenské
zábavy; ov‰em jinak nic, ani ne zrovna pfií-
jemné poãasí, nemohlo dûtem zkazit radost
z kolotoãe, houpaãek ãi stfielnice. V pondûlí
se, jako tradiãnû, „drÏela“ pfii harmonice
v Horní hospodû „Pûkná hodinka“ (Ol.)

8. ¤ÍJNA
mezi nás pfii‰el lidov˘ léãitel, v˘born˘ vypra-
vûã a znalec v‰eho, co v pfiírodû léãí — pan
Pavel VáÀa.

Velmi zajímavou formou — mluven˘m
slovem i vlastními barevn˘mi diapozitivy —
seznámil pfiítomné se znám˘mi i ménû zná-

m˘mi léãiv˘mi rostlinami i s návodem, jak
kterou a hlavnû na co, pouÏít. Zodpovûdûl
mnoho dotazÛ, k dispozici mûl i své publika-
ce, bohuÏel málo v˘tiskÛ. K na‰í velké lítosti
musíme konstatovat, Ïe valnou vût‰inu poslu-
chaãÛ tvofiili pfiespolní, vût‰inou zahrádkáfii.
Na‰i obãané byli na této velice zajímavé pfied-
ná‰ce v men‰inû. Pfií‰tû si nenechte ujít pfiíle-
Ïitost se dozvûdût nûco nového. (Ol.)

28. ¤ÍJNA
se uskuteãnil lampiónov˘ prÛvod pofiádan˘
v duchu sedmdesát˘ch let, kterého se zúãast-
nilo cca 40 lidí. Vy‰el v 18 hodin od Dolní
hospody a vydal se ulicemi Ctûnická, Topolo-
vá, Akátová, Spojo-
vací zpût k hospodû,
kde dûti dostaly
zdarma cukrovinky.
V hospodû vyzdobe-
né vlajkou a dal‰ími
dobov˘mi nezbyt-
nostmi potom pokra-
ãoval program zdra-
vicemi a referá-
ty osobností na‰e-
ho obecního Ïivota.
V‰ichni zúãastnûní
konstatovali, Ïe osla-
va se vydafiila.    (Al.)

3. PROSINCE
se — jako jiÏ tradiã-
nû — uskuteãnilo vá-
noãní setkání senio-
rÛ na‰í obce spojené
s obãerstvením a kul-
turním programem.

Starosta kaÏdo-
roãnû rozesílá 150
- 180 pozvánek na
tuto akci; její ná-
v‰tûvnost v‰ak rok
od roku klesá a pro-
to zastupitelstvo zvaÏuje od pfií‰tího roku ji-
né formy spoleãného setkání na‰ich star‰ích
obãanÛ. (Al.)

5. PROSINCE
nadûloval Mikulá‰ ve spoleãenském sále MÚ
dûtem nadílku.

V prostoru pfied MÚ byla instalována krás-
ná osvûtlená vánoãní v˘zdoba vãetnû nov˘ch
jesliãek.

Dûti netrpûlivû vyhlíÏely pfiíjezd Mikulá‰e,
andûla a ãertÛ. Ti v‰ichni — stejnû jako loni
— pfiijeli na vozíku taÏeném koníkem Iván-
kem. âerti i Mikulá‰ s andûlem navodili je‰tû
venku mezi dûtmi sváteãní atmosféru a po
krátkém pfiivítání následovalo v kulturním sá-
le rozdávání nadílky. âerti kolem sebe ‰ífiili
hrÛzu, Mikulá‰ s andûlem byli laskaví a dûti
(nûkteré s dûsem ve tváfii) recitovaly básniã-

ky, nebo zpívaly pís-
niãky; odmûnou jim
byla nadílka z rukou
Mikulá‰e.

Mikulá‰ská nadíl-
ka se dûtem velice lí-
bila a za její zaji‰tûní
i prÛbûh chceme po-
dûkovat paní Evû Fi-
alové, pánÛm Malé-
mu, ·vafiíãkovi, Duf-
kovi, andûlu i v‰em
ãertÛm. (Al.)

Proti houbov˘m a plísÀov˘m chorobám na
cibuli i ãesnek se dá s úspûchem pouÏít roz-
tok hypermanganu. I pokojové rostliny okfiejí,
kdyÏ je po jaru zalijeme slab˘m roztokem hy-
permanganu. Toto je star˘ a osvûdãen˘ zpÛ-
sob, kter˘ pouÏívali stafií zahradníci.

Dále doporuãuji pouÏít proti kadefiavosti
broskvoní mûdûn˘ drát, kter˘ pouÏívám tfietí
vegetaci. Ale i proti plísni bramborové na
rajsk˘ch jablíãkách. Mám odzkou‰eno, Ïe
1,4 m dlouh˘ drát pÛsobí do prostoru (r kruhu
6 m a do v˘‰ky 15—180 cm). Místo drátu se
dá pouÏít i ‰ÀÛra od praãky, nebo ledniãky

a nechat je u stromku po celou dobu vegetace.
Drát ãi ‰ÀÛru je potfieba pfiipevnit k tyãi dise-
letick˘m materiálem a umístit ve svislé poloze
(je to vysílaãka). Nemûl by mít kontakt se ze-
mí, doporuãuji 2—3 cm nad zemí umístit drát.
(90 cm dlouh˘ drát pÛsobí v okruhu 4,5 m
a do v˘‰ky 130 cm.)

ZÁSADA PRO P¤IHNOJOVÁNÍ STROMÒ,
KTERÉ JSOU STAR·Í NAD 10 LET

Pfiihnojujeme od okapu koruny smûrem
ven. V blízkosti kmene nejsou Ïádné vlasové
kofieny, které vyÏivují strom. TakÏe je zbyteã-

né ãi bezcenné i obr˘vání stromÛ v blízkosti
kmene. To samé platí o pfiihnojování. Doporu-
ãuji pod korunou pûstovat trávník a posekaná
tráva by mûla zÛstat leÏet pod stromy. Je to
mulã, kter˘ zadrÏuje vláhu a vysychání. Pfii
rozkladu je i hnojivem, kter˘ tûÏko nûãím na-
hradíme. A nebo se mohou zde pûstovat rÛzné
kvûtiny a zelenina - to je ekonomika. Strom
star‰í 70 let sv˘mi kofieny jde pro vodu a Ïivi-
ny aÏ 90 m od kmene, vinná réva aÏ 250 m.

Trápí nás padlí — kdyÏ se objeví, dá se za-
stavit chemicky. Dobr˘ v˘sledek v tomto
smûru udûlá Sulka 1% koncentrace postfiiku
kdyÏ tak veãer, postfiik pfii sluneãním svitu by
zpÛsobil popálení listÛ.

V mûsíci fiíjnu jsme uspofiádali pfiedná‰ku
bylináfie Pavla Váni o posílení imunitního
systému pro nastávající podzimní období. Ta-
to pfiedná‰ka byla velmi kladnû hodnocena.

Pokorn˘ Vladimír 00I - âSZ

Mít ekologickou zahradu znamená omezit chemické pfiípravky na minimum.
VraÈme se do doby, kdy se zaãala chemie na zahradû pouÏívat. V roce 1940 se
pouÏíval 1 postfiik na ovoce a po‰kozeno ‰kÛdci byla pouze 3% úrody. Za 40 let
podíl chemie vzrostl a ovocnáfii se mylnû domnívali, Ïe její mnoÏství zachrání
úrodu. V souãasné dobû se provádí 16 - 18 postfiikÛ v prÛbûhu celého roku, ale
ovoce po‰kozeného ‰kÛdci a chorobami je 12%. Jak draze jsme zaplatili a ani
nevíme, kolik díky tomu zahynulo ptákÛ a hmyzu.



V MUÎSTVU SG P¤EZLETICE,
které se skládá z hráãÛ s vûkem nad 35 let, se
dle zápisÛ pfiedstavilo celkem tfiináct jmen,
z toho byli dva nováãci Josef Mandlík a Petr
Panocha. Devût hráãÛ odehrálo více neÏ polo-
vinu zápasÛ. S plnou úãastí se mÛÏe chlubit
v‰ak pouze Budafi, s deseti pak Horálek, ¤íha
a Trachta. V devíti zápasech si zahráli Pano-
cha a Slunéãko, s osmi byli na soupisce dal‰í
dva hráãi Machaã a Slavata Jaroslav, sedm-
krát pak Martin Macho. Také do stfielecké lis-
tiny se zapsalo nezvykle mnoho hráãÛ a to
hned osm. Nejlep‰ími stfielci byli Horálek
a Machaã s osmi vstfielen˘mi brankami. Toto
muÏstvo dokázalo z jedenácti zápasÛ získat
ãtrnáct bodÛ a to za ‰est vítûzství (jedno bylo
kontumaãní) a dvû remízy, pouze tfiikrát pro-
hrálo. Celkem nastfiílelo tfiicetpût branek,
ãímÏ patfiilo k lépe stfiílejícím t˘mÛm, ale po-
ãet obdrÏen˘ch branek byl dosti vysok˘ —

19. Tyto v˘kony vynesly
muÏstvo na celkové páté mís-
to, coÏ lze hodnotit jako ús-
pûch, i kdyÏ od ãtvrtého místa
jej dûlil pouze jedin˘ vstfiele-
n˘ gól v kterémkoliv vítûz-
ném zápase. V tomto roãníku
se zlep‰ila také docházka a tak
se nestalo, Ïe by muÏstvo hrá-
lo o jednoho hráãe v poli osla-
beno nebo se dokonce nese‰lo
k utkání. MuÏstvo odehrálo
témûfi polovinu zápasÛ na
umûl˘ch povr‰ích, coÏ je jistû
pfiíjemnûj‰í neÏ hrbolaté nebo

pra‰né povrchy, ale ne vÏdy to pfiineslo oãe-
kávané nebo potfiebné body ãi v˘sledky.

MUÎSTVO SK RSC P¤EZLETICE
se pot˘kalo se ‰patnou docházkou jiÏ od prv-
ního zápasu, jen dva zápasy byl v˘jimkou, kdy
se se‰lo deset hráãÛ. Tato docházka se v˘raznû
projevila na v˘sledcích, které v této sezónû by-
ly ‰patné a znamenaly jist˘ sestup do ‰esté li-
gy. Celkem se v muÏstvu objevilo 14 hráãÛ,
z toho nebyl ani jedin˘ nováãek. Jen Petr Pa-
nocha mûl úãast ve v‰ech jedenácti zápasech,

dal‰í dva hráãi se objevili v deseti zápasech Pe-
tr Dufek a David Slavata, ale byli hráãi, ktefií
pfii‰li pouze na jedin˘ zápas. MuÏstvo nûkoli-
krát nastoupilo bez jediného hráãe na stfiídání,
nûkdy byl alespoÀ jeden hráã na stfiídání. I s ta-
kov˘mto poãtem hráãÛ muÏstvo hrálo vyrov-
nané partie, které rozhodla jedna jediná chyba.
T˘mu se nedafiilo hlavnû stfielecky, a tak i jed-
na inkasovaná branka rozhodla o prohfie. Neli-
chotivé skóre 13:27 je toho dÛkazem. Za celou
podzimní sezónu se muÏstvu podafiilo pouze
dvakrát vyhrát a jedenkrát remizovat. TûÏko
hledat stfielce, v seznamu stfielcÛ se objevilo
jen sedm hráãÛ Pfiezletic, nejlep‰ím stfielcem
byl Pavel Krejãoves a Jaroslav âern˘ se tfie-

mi trefami, dvû branky dal Jifií ·vec a Da-
vid Slavata, po jedné brance dali Berka,
Fieger a Panocha. Stejnû jako u druhého
muÏstva je stále, co zlep‰ovat.

Poslední fotbalov˘ zápas leto‰ního roku
se uskuteãní stejnû jako v pfiede‰l˘ch le-
tech na Silvestra v dopoledních hodinách
na hfii‰ti u rybníka, kde bude definitivní
rozluãka s cel˘m fotbalov˘m rokem obou

muÏstev Pfiezletic, kam jsou zváni v‰ichni,
kdo si chtûjí kopnout.

I pro nadcházející sezónu se poãítá s úãas-
tí dvou muÏstvech Pfiezletic, z tohoto dÛvodu
jiÏ byly odeslány pfiihlá‰ky. A proto noví zá-
jemci o malou kopanou mají moÏnost roz‰ífiit
na‰e fiady. Co je k tomu potfieba? Fotka, ko-
pie prÛkazu totoÏnosti a pfiijít za stávajícími
hráãi, protoÏe jarní sezóna je za dvefimi. Zim-
ní pfiíprava by dle dohody mûla probíhat bû-
hem sobotního dopoledne na umûlé trávû na
Proseku nebo u rybníka na hfii‰ti.
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JAK SE VEDLO NA·IM MLAD¯M
ST¤ELCÒM V SEZÓNù 2004

Ve vzduchovkové sezónû 2003/2004 se na-
‰i mladí stfielci zúãastnili cca 20ti závodÛ,
14.3.2004 v Plzni konãilo sezónu Mistrovství
republiky, jehoÏ se zúãastnilo v‰ech 7 na‰ich
reprezentantÛ.

Nejlep‰ích v˘sledkÛ v disciplínû VzPu 40
v kategorii dorost dosáhl Jirka Binder, kter˘
se stal vítûzem Krajské stfielecké ligy
2003/2004 a na Mistrovství âeské republiky
se umístil na pûkném 3. místû. Také Petr Dvo-
fiák si v uplynulé sezónû v disciplínû VzPu 40
v kat. dorost nevedl ‰patnû — v Krajské stfie-
lecké lize obsadil 2. místo a na Mistrovství
âeské republiky místo 6.

Dal‰ích úspûchÛ dosáhli na‰i stfielci v sou-
tûÏích druÏstev. Na Mistrovství republiky se
na‰e druÏstvo ve sloÏení J. Binder, P. Dvofiák,
L. Jelínek umístilo na 3. místû a ve stejné se-
stavû se kvalifikovali do finále âeské stfielec-
ké ligy, které se konalo v Brnû a kde se umís-
tili na pûkném 2. místû.

Ostatní stfielci jak v disciplinû VzPu 40, tak
i v VzPu 60 mají do pfií‰tí sezóny co zlep‰o-
vat, i kdyÏ se v‰ichni umístili na Mistrovství
republiky v první polovinû závodního pole.

V dubnu zaãala sezóna ve stfielbû z malo-
ráÏky. Na‰i mladí stfielci i tady absolvovali 12
- 15 závodÛ s vrcholem sezóny na Mistrovství
âeské republiky na stfielnici v Plzni. V dis-
ciplinû 60 ran vleÏe splnilo kvalifikaãní limit
pro úãast na MâR 6 ze 7 na‰ich stfielcÛ.

Nejlépe se vedlo loÀskému mistru âR
v kat. juniorÛ J. Novákovi, kter˘ obsadil 10.
místo. Ostatní na‰i stfielci se umístili v polo-
vinû startovního pole. DruÏstvo dorostencÛ
v sestavû P. Dvofiák, ·. Suntych, J. Binder
skonãilo 6. a druÏstvo juniorÛ stfiedoães.
kraje, jehoÏ ãlenem byl i ná‰ J. Novák, se
umístilo na 3. místû.

Pro úãast na MâR v trojpolohovém závodû
splnilo limit 5 na‰ich mlad˘ch stfielcÛ. Nejlé-

pe si vedl opût J. Novák, kter˘ obsadil 7. mís-
to v kat. juniorÛ a P. Dvofiák, kter˘ byl 8.
v kat. dorost.v soutûÏi druÏstev se ná‰ dorost
v sestavû P. Dvofiák, ·. Suntych, J. Binder
umístilo na 2. místû a druÏstvo juniorÛ stfie-
doães. kraje, jehoÏ ãlenem byl opût i ná‰
J. Novák, obsadilo 4. místo.

Díky dobr˘m v˘sledkÛm bûhem celé se-
zóny se kvalifikovalo na‰e druÏstvo doro-
stencÛ také do finále âeské stfielecké ligy,
které se konalo opût v Brnû, kde se umísti-
li na 7. místû.

Myslíme si, Ïe ná‰ mal˘ klub dobfie repre-
zentuje na‰i obec, coÏ dokazují dosaÏené v˘-
sledky na‰ich mlad˘ch stfielcÛ a úspû‰nû kon-
kuruje daleko vût‰ím klubÛm. Je nutno také
podûkovat rodiãÛm tûchto stfielcÛ, bez jejichÏ
finanãních dotací by bylo nemyslitelné tento
sport provozovat.

Po krátkém odpoãinku zaãíná v polovinû
fiíjna opût sezóna stfielby ze vzduchovky a my
doufáme, Ïe bude je‰tû lep‰í neÏ ta minulá,
coÏ na‰im mlad˘m stfielcÛm pfiejeme.

Za SSK Pfiezletice Ing. Milan Dvofiák

Tak jako kaÏd˘m rokem, tak i letos hodnotíme v˘sledky na‰ich stfielcÛ dosa-
Ïené v uplynulé sezónû jak ve stfielbû ze vzduchovky, tak i z maloráÏky a myslí-
me si, Ïe na‰i ho‰i dobfie reprezentovali ná‰ klub SSK Pfiezletice.

FOTBAL V P¤EZLETICÍCH

Pfiezletice stejnû
jako v pfiede‰l˘ch
sezónách poslaly
do hanspaulské li-
gy dvû muÏstva,
první muÏstvo SK
RSC Pfiezletice hrá-
lo pátou ligu a muÏ-
stvo SG Pfiezletice
hrálo tfietí vete-
ránskou ligu.

I pfies ne zcela úspû‰nou sezónu se
uskuteãnila jiÏ tradiãní rozluãka s pod-
zimní sezónou v Hospodû Na námûstí, kde

bylo mnohem veseleji neÏ na hfii‰ti.



CO JE TO ODPAD?
Odpad je jakákoliv movitá vûc, která se

stává pro ãlovûka nepotfiebnou a on cítí potfie-
bu se jí zbavit. Existují i situace, kdy je obãan
povinen se vûci zbavit, pokud ztratila svÛj pÛ-
vodní úãel, nebo vlastnosti — napfi. autovrak.
Platné zákony nafiizují kaÏdému odpady tfiídit
a pfiedávat je pouze firmám oprávnûn˘m k na-
kládání s odpady. Znamená to tedy, Ïe není
moÏné hromadit na pozemku harampádí a tvr-
dit, Ïe je to materiál potfiebn˘ ke zpevnûní
plotu pfied dotûrn˘m sousedem.

Odpady vznikající v domácnostech, se na-
z˘vají domovní odpad,  komunální odpad je
pak odpad, kter˘ vzniká na území obce, tzn.
domovní odpad od obãanÛ a odpad z údrÏby
obce (odpadkové ko‰e, uliãní smetky, hfibi-
tovní odpad..)

V praxi se domovní odpad
tfiídí na ãtyfii skupiny:

1. OBJEMN¯ ODPAD
Objemn˘ odpad je odpad, kter˘ se pro svo-

je rozmûry nebo hmotnost nevejde do klasic-
ké nádoby na odpad. Jedná se pfiedev‰ím
o ãásti nábytku, podlahové krytiny, sanitární
keramiku a jiné rozmûrné vybavení domác-
ností. JelikoÏ se takov˘ odpad nevejde do
standardní nádoby na odpad, ukládá se do tzv.
velkokapacitních kontejnerÛ o objemu 5—32
m

3. Tyto kontejnery jsou umístûny buì ve
sbûrn˘ch dvorech, nebo jsou pravidelnû roz-
misÈovány v obci na vefiejn˘ch prostranstvích.
V˘hodou sbûrn˘ch dvorÛ je jejich pravidelná
provozní doba a vy‰kolená obsluha, která za-
brání vzniku hromad odpadÛ okolo kontejne-
ru. Objemn˘ odpad se zpravidla dále neupra-
vuje a ukládá se na skládky, pfiípadnû se od-
straÀuje ve spalovnách komunálních odpadÛ.

2. NEBEZPEâN¯ ODPAD
Nebezpeãn˘ odpad je takov˘ odpad, kter˘

obsahuje jednu nebo více sloÏek nebezpeãn˘ch
pro lidské zdraví, nebo pro Ïivotní prostfiedí,
nebo má alespoÀ jednu nebezpeãnou vlastnost.
Proto je nezbytnû nutné takovéto odpady tfiídit
z domovního odpadu a pfiedávat je specializo-
van˘m firmám ve sbûrn˘ch dvorech, nebo pfii
mobilních svozech nebezpeãn˘ch odpadÛ. Mo-
bilní sbûry probíhají zpravidla dvakrát roãnû
a obec by o nich mûla v dostateãném pfiedsti-
hu informovat. V Ïádném pfiípadû není moÏné
odhazovat nebezpeãné odpady do popelnic.
V pfiípadû, Ïe si nejste jistí, zda se jedná o ne-
bezpeãn˘ odpad, mÛÏete najít informace na
obalu v˘robku (napfi. v˘robci barev na obalech
uvádûjí jak s obalem nakládat), nebo s pfied-
mûtem jednejte jako by to nebezpeãn˘ odpad
byl. MÛÏete tak zabránit pfiípadnému po‰koze-
ní zdraví, nebo kontaminaci prostfiedí.

Jaké nebezpeãné odpady v domácnos-
tech vznikají?

Jsou to barvy, laky a lepidla obsahující
tûÏké kovy a rozpou‰tûdla a obaly od tûch-
to látek, prostfiedky domácí chemie, nebo
látky na hubení ‰kÛdcÛ ãi plevelÛ, minerál-
ní oleje a tuky, provozní kapaliny z moto-
rov˘ch vozidel, akumulátory a vût‰ina bate-
rií, záfiivky a jiná zafiízení s obsahem rtuti,
nepouÏité léky vãetnû mastí, kyseliny, foto-
chemikálie, vyfiazená elektronika (zejména
monitory) a chladniãky.

Nebezpeãné odpady se po sbûru od obãa-
nÛ pfievezou speciálnû upraven˘m vozem
k dal‰ímu nakládání. Lednice, elektronika,
záfiivky, akumulátory se na zvlá‰tních zafiíze-
ních demontují, odstraÀují se z nich nebez-
peãné sloÏky, které se následnû bezpeãnû od-
straÀují nebo pouÏívají pfii v˘robû nov˘ch
v˘robkÛ. PouÏité minerální oleje se dají re-
generovat napfi. na oleje topné. Vût‰ina ka-
paln˘ch nebezpeãn˘ch odpadÛ, léky, materi-
ály zneãi‰tûné nebezpeãn˘mi odpady se spa-
lují ve spalovnách nebezpeãn˘ch odpadÛ.
Takov˘chto spaloven je v zemi celá fiada,
jsou jimi vybaveny napfi. velké nemocnice,
které tak likvidují infekãní materiál. Ostatní
nebezpeãné odpady, které nelze Ïádn˘m
z v˘‰e uveden˘ch zpÛsobÛ zpracovat, ãi od-
stranit, se ukládají na skládky nebezpeãn˘ch
odpadÛ, coÏ jsou zafiízení, kde se pfiísnû do-
hlíÏí na bezpeãné uloÏení odpadu.

3. VYUÎITELNÉ ODPADY
VyuÏitelné odpady jsou odpady, které se

dají pouÏít k získání stejného, nebo podob-
ného materiálu, nebo v˘robku. Tradiãnû se
mezi tyto odpady fiadí papír, sklo, plasty,
kovy, novû nápojové kartony a odpad ze ze-
lenû (bioodpad).

VyuÏitelné odpady se dají pfii dodrÏení
pfiesn˘ch pravidel sbírat do oddûlen˘ch ná-
dob, nebo na sbûrná místa, dále upravovat
teprve poté mohou poslouÏit k v˘robû jiné-
ho v˘robku ãi materiálu.

4. SMùSN¯ DOMOVNÍ ODPAD
Smûsn˘ odpad je odpad, kter˘ by mûl po

vytfiídûní pfiedchozích sloÏek skonãit v popel-
nici. Z pravidelnû provádûn˘ch rozborÛ do-
movního odpadu v‰ak vypl˘vá, Ïe souãasná
prÛmûrná ãeská popelnice obsahuje aÏ 30%
objemu plastÛ, aÏ 20% objemu papíru, témûfi
8% skla, velké mnoÏství bioodpadu a také ne-
bezpeãné odpady. Je tedy jasné, Ïe pokud by
se odpady doopravdy dÛslednû tfiídily, ne-
mohly by popelnice pfietékat odpady a v jejich
okolí by se nemohl vyskytovat nepofiádek.

Zásady správného tfiídûní odpadÛ
� DodrÏujte pokyny uvedené na nádobách,

pokud na nich nejsou vyÏadujte infor-
mace od obce, pfiípadnû svozové firmy

� Odkládejte odpad jen do pfiíslu‰n˘ch nádob
� Nikdy neodhazujte odpad zneãi‰tûn˘

zbytky potravin, nebo chemikáliemi
� Zmen‰ujte objem odpadu
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ODPADY (KAM A JAK S NIMI) JSOU TÉMA
NIKOLI POPULÁRNÍ, ALE VELICE DÒLEÎITÉ

1. Z PET láhví musí b˘t odstranûno víãko, etiketa,
jinak se nedá PET láhev zpracovat.

Není tomu tak. PET láhve pfied zpracováním procházejí mycí linkou, která má za úkol
odstranit nejen etiketu a víãko, ale zejména lepidlo, kter˘m je etiketa k láhvi pfiilepe-
na. TakÏe odstranûním etikety a víãka pomÛÏete zpracovateli, ale nutné to není. Mno-
hem dÛleÏitûj‰í je láhev se‰lápnout, tak aby zabírala co nejménû prostoru a víãko neu-
tahovat. UtaÏená láhev totiÏ nelze dobfie lisovat.

2. Krabice od mléka, dÏusÛ, apod. patfií do papíru
Ne. V kaÏdé oblasti je systém sbûru nápojov˘ch kartonÛ nastaven jinak. Nûkde se sbí-
rá do nádob spolu s papírem, jinde s plasty, nûkde jsou samostatné nádoby, nûkde se
sbírá do pytlÛ. Je tfieba informovat se na obci, nebo hledat nádoby oznaãené samolep-
kou pro sbûr nápojov˘ch kartonÛ.

3. Nemá cenu odpady tfiídit, protoÏe svozová firma
v‰e smíchá a odveze na skládku.

Není to stoprocentnû pravda, i kdyÏ i takové pfiíklady se obãas mohou vyskytnout. Problémy
jsou v transparentnosti svozu tfiídûného odpadu. Pokud je obec vybavena kontejnery na tfiídû-
n˘ odpad s koleãky, sváÏí je totiÏ úplnû stejné auto, které sváÏí i bûÏné popelnice. Je to víceú-
ãelové vozidlo, které se po svozu popelnic vyãistí a pak mÛÏe sváÏet tfiídûn˘ odpad. Tímto zpÛ-
sobem se ‰etfií dopravní náklady. Pokud je obec vybavena kontejnery se spodním v˘sypem, mu-
sí pfiijet speciální vozidlo s rukou, které nádobu zvednou a vysypou do kontejneru na korbû.
Tento kontejner b˘vá vybaven pfiepáÏkou tak, aby se daly odvézt dvû komodity najednou.

Nûkdy je tfiídûn˘ odpad tak znehodnocen nebezpeãn˘mi odpady, nebo komunálním
odpadem, Ïe se musí odvézt na skládku. Ale to je otázka pro neukáznûné obãany. Pokud
máte pochybnosti o tom jak se s odpady nakládá, kontaktujte pfiíslu‰n˘ obecní úfiad.

M¯TY A POVùRY V T¤ÍDùNÍ

Tfiídûní odpadÛ je v souãasné dobû velmi populární téma. Málokdo v‰ak
dokáÏe s jistotou fiíci jak správnû odpady tfiídit a jak s nimi po vytfiídûní na-
kládat. DÛvodÛ je mnoho. Z prÛzkumÛ vefiejného mínûní vypl˘vá, Ïe polovi-
na obyvatel není dostateãnû informována o tom jak správnû tfiídit. Ze zku‰e-
ností z rÛzn˘ch mûst a obcí navíc vypl˘vá, Ïe informování obyvatel je velmi
povrchní, dlouhodobé a intenzivní kampanû se provádûjí jen zfiídka.



OBECNÍ ZPRAVODAJ — vychází obãasnû, 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!

SOUSEDSKÉ
VZTAHY A SPORY

Aãkoli zákoníky a vzory smluv
jsou volnû k nahlédnutí v poãíta-
ãích, jak v knihovnû tak i na OÚ
domnívám se, Ïe problém soused-
sk˘ch sporÛ je vûc, o jehoÏ fie‰ení
bychom mûli vûdût pfied tím, neÏ
budeme chtít fie‰it ná‰ problém se
sousedem radikální cestou.

Obãansk˘ zákoník ve svém paragrafu
127 fiíká: Vlastník vûci se musí zdrÏet v‰eho,
ãím by nad míru pfiimûfienou pomûrÛm ob-
tûÏoval jiného nebo ãím by váÏnû ohroÏoval
v˘kon jeho práv. Zejména nesmí: Ohrozit
sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami
pozemku nebo úpravami stavby na nûm zfií-
zené bez toho, Ïe by uãinil dodateãné opat-
fiení na upevnûní stavby nebo pozemku
� Nad míru pfiimûfienou

obtûÏovat sousedy
a) hlukem a vibracemi
b) prachem a popílkem
c) koufiem, plyny, parami a pachy
d) pevn˘mi a tekut˘mi odpady
e) svûtlem a stínem

(pokud za léta sousedovy stromy
vyrostly tak, Ïe stíní va‰i parcelu)

� Nechat chovaná zvífiata vnikat
na sousedící pozemek

� Ne‰etrnû, popfiípadû v nevhod-
né roãní dobû odstraÀovat ze
své pÛdy kofieny stromÛ nebo
odstraÀovat vûtve stromÛ pfie-
sahující na jeho pozemek
Mûjme na pamûti, Ïe nejlep‰ím fie‰ením

sousedsk˘ch sporÛ je vzájemné slu‰né
chování a dohoda, fie‰ení tûchto sporÛ
u soudu poslední moÏnost.

Pokud není domluva moÏná, lze se domá-
hat nápravy u místního úfiadu, aby sv˘m
opatfiením protiprávnímu jednání zabránil vy-
dáním rozhodnutí. Vûc lze fie‰it projednáním,
napomenutím i uloÏením pokuty. (Al.)

V¯HODY P¤ICHÁZEJÍCÍHO STÁ¤Í
1. Bude‰ mít mofie ãasu, ale Ïádn˘ nápad, co s ním
2. Posadí‰-li se nûkde venku, aby ses kochal pfiírodou, usne‰
3. Budou se ti líbit ãím dál víc mladé holky, ale oslovovat tû budou staré báby
4. KdyÏ si chce‰ pofiídit nûco nového na sebe usly‰í‰,

Ïe uÏ to neunosí‰ a do rakve se to nehodí
5. Pán BÛh ti vezme sílu, ale chuÈ ponechá
6. Zaãnou ti fiíkat pamûtník právû v dobû, kdy zaãíná‰ zapomínat
7. Bude‰ víc ãíst, ale na konci stránky zapomene‰, co bylo na jejím zaãátku
8. Budou ti fiíkat, jak pûknû vypadá‰ (jako by nevûdûli, Ïe má‰ doma zrcadlo)
9. V‰echny boty tû budou tlaãit, nebo se ti budou zouvat

10. Obouvací lÏíci bude‰ mít metr dlouhou
11. âím míÀ zubÛ bude‰ mít, tím bude‰ kousavûj‰í
12. AÈ ti uvafií cokoli, dostane‰ po tom pálení Ïáhy, zácpu, nebo prÛjem
13. VlasÛ bude‰ mít spoustu (ale na men‰í hlavu)
14. Do vany poleze‰ po hlavû, protoÏe neohne‰ nohy v kolenou
15. Bude‰ mít mofie zku‰eností a nápadÛ, ale Ïádné posluchaãe
16. KdyÏ si bude‰ chtít u stánku koupit noviny a upadne ti penûÏenka bude‰ dûlat, Ïe si opra‰uje‰ kole-

no, pak l˘tko, pak ti rupne v zádech ãímÏ tvé oh˘bání skonãí a penûÏenku vzteky kopne‰ do kanálu
17. Bude‰ ãÛrat tak ãasto a tak dlouho, Ïe skoro nebude‰ mít ãas se napít
18. Bude‰ mít brejle na dálku, na blízko, bifokální, trifokální a nakonec

jen s jednou noÏiãkou, na které bude‰ dobfie vidût
19. Stráví‰ spoustu ãasu v posteli nikoli kvÛli odpoãinku nebo radovánkám, ale proto,

Ïe se nebude‰ moci zvednout
20. AÏ ti nûkdo pfiijde pfiát, aby se doÏil sta let, po‰le‰ ho do háje (zdroj internet, Al.)

Restaurace
„NA STATKU“

Restaurace „Na statku“ Vám pfieje
klidné proÏití vánoãních svátkÛ a pfie-
je Vám do nového roku V·E NEJLEP-
·Í A HLAVNù HODNù ZDRAVÍâKA.
Rádi Vás pfiivítáme

v novû otevfiené hernû
v prostorách restaurace.

KULEâNÍK, FOTBÁLEK,
VELKOPLO·NÁ PROJEKCE,

·IPKY, INTERNET.

V MINULÉM âÍSLE
ZPRAVODAJE JSME VÁS
ÎÁDALI O POSKYTNUTÍ
FOTOGRAFIÍ Z MÁJÒ.

Dûkujeme v‰em, ktefií své fotky poskytli
a obracíme na v‰echny — hlavnû dfiíve na-
rozené — s dal‰í prosbou. Chtûli bychom
uspofiádat v˘stavu historie na‰í obce a k to-
mu samozfiejmû bude potfieba nejen fotogra-
fick˘ materiál, ale i staré úfiední dopisy, do-
bové obleãení a tak podobnû. Pokud máte
ve sv˘ch vzpomínkov˘ch krabicích jakékoli
letité fotografie, prosíme o jejich zapÛjãení.
Pokud nebudete souhlasit s vystavením va-
‰eho fotografického originálu (protoÏe máte
obavu o jeho poniãení), lze z nûj udûlat kopii
a mÛÏeme vám je ihned vrátit. (Al.)

VVVVEEEE¤¤¤¤EEEEJJJJNNNNÉÉÉÉ  OOOOSSSSVVVVùùùùTTTTLLLLEEEENNNNÍÍÍÍ
UpozorÀujeme obãany, Ïe pokud je v jejich ulici roz-

bité nebo blikající svûtlo vefiejného osvûtlení, je tuto
skuteãnost potfieba ohlásit aÈ uÏ osobnû, nebo telefonic-
ky na MÚ . Je nutno uvést nejen ulici, ale specifikovat
i pfiesné umístûní svûtla (napfi. pfied domem ã.p...). KaÏ-
d˘ 1. t˘den v mûsíci pracovníci údrÏby VO v obci kon-
trolují a opravují osvûtlení, takÏe va‰e konkrétní ozna-
ãení vadného svûtla bude znamenat nejen urychlení je-
jich práce ale i jistotu, Ïe svûtlo bude spravené. (Al.)

PRODEJ
jeãmen 1q 320 Kã
p‰enice 1q 360 Kã
‰rot!
Pfiezletice ã. 185,

telefon: 286 853 822

V leto‰ním roce do‰lo ke zmûnám
v organizaci elektrorozvodn˘ch závodÛ

Sídlo STE
je pfiestûhováno

z Brand˘sa nad Labem
do Mladé Boleslavi.

V pfiípadû, Ïe máte elektromûr umístûn˘
v objektu, lze nahlásit samoodeãet stavu
elektromûru pouze 2x, potom musíte
umoÏnit pracovníku STE kontrolu skuteã-
ného stavu elmûru.

V pfiípadû poruchy elektromûru, nebo je-
ho v˘mûny — poruchy v síti od 7:00 do
20:00 oznámit událost na telefonní ãíslo
14 041 (za cenu místního hovoru) poru-
chy v síti je moÏno nahlásit od 20:00 na
bezplatnou linku  800 156 134. (Al.)

VÍTE, ÎE...DÒLEÎITÉ,
NEP¤EHLÉDNùTE!


