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SLOVO
STAROSTY

VáÏení,
Ne nebojte se, nebudu

v tomto sloupku spílat na ne‰-
vary, které nám nûkdy znepfií-
jemÀují Ïivot, ani nebudu vy-
chvalovat to co si myslíme, Ïe
se nám podafiilo (to by byl asi
pfiíli‰ krátk˘ sloupek). Zaãnu
se zcela jiného soudku — v˘-
zvou! V˘zvou Vám v‰em
„KUPTE SI SVÒJ STROM!?

Jistû jste si v‰imli, Ïe v loÀském roce byla
v hru‰kové aleji mezi âakovickou ul. a zámkem
ve Ctûnicích vysazena nová alej. Celkem 104 no-
v˘ch líp. Ano, je to pfiíspûvek obce nov˘m gene-
racím, které tak budou moci vyuÏívat pfiítomnos-
ti krásného prostfiedí lipové aleje a je‰tû krásnûj-
‰ího prostfiedí upraveného zámku ve Ctûnicích
a jeho okolí. VÏdyÈ jen díky mnoha generacím
pfied námi dnes mÛÏeme vyuÏívat jin˘ch vzrost-
l˘ch lesÛ a alejí.

Vzhledem k tomu, Ïe do budoucna by území
mezi na‰í obcí a zámkem ve Ctûnicích mûlo slou-
Ïit jako klidová a odpoãinková lokalita, mûli by-
chom jiÏ dnes myslet i na obyvatele Pfiezletic,
ktefií zde budou Ïít i za nûkolik desetiletí. Vzrost-
lé hru‰ky lemující ctûnickou cestu jsou jiÏ v mno-
ha pfiípadech pfiestárlé, ãi po‰kozené. Proã jiÏ
dnes nevysadit mezi tyto stromy nové, mladé sa-
zenice, které pfiirozen˘m vzrÛstem postupnû na-
hradí jiÏ nevyhovující dfieviny a do budoucna vy-
tvofií pfiíjemnou procházkovou trasu do prostfiedí
urãeného k odpoãinku.

Bude-li v‰ak tyto vûci financovat pouze jeden
z nás, je to vÏdy vy‰‰í investice, neÏ kdyÏ se o to
podûlí více úãastníkÛ. Jen pro zajímavost, vy-
sazení loÀské aleje obná‰elo náklad cca. 80. tis.
Kã. Pochopením a aktivitou jezdeckého oddílu
ve Ctûnicích, pfiedev‰ím pak manÏelÛ Neuman-
nov˘ch, byla uspofiádána akce, pfii které byla
zatím symbolicky prodána zhruba 1/3 vysaze-
n˘ch stromÛ, a prostfiedky vybrané od ãlenÛ
a pfiíznivcÛ jezdeckého oddílu budou vyuÏity na
novou v˘sadbu.

Proto si dovoluji vyzvat v‰echny obãany
i pfiíznivce Pfiezletic, rodiny, spolky, organizace,
podnikatele, podniky a v‰echny ostatní „KUP-
TE SI SVÒJ STROM!“. Princip celé akce je
v tom, Ïe finanãním darem 500 Kã pfiispûjete na
vysazení jednoho stromu (skuteãné náklady na
vysazení jednoho stromu jsou cca. 750 Kã) a ten-
to strom bude oznaãen symbolick˘m majitelem.
Na základû vybran˘ch finanãních prostfiedkÛ pak
budou postupnû vysazovány nové stromy pfii ces-
tû z Pfiezletic do Ctûnic. Kontrolou pro Vás
v‰echny pak bude i stále aktualizovan˘ seznam
nov˘ch „majitelÛ stromÛ“. Tato v˘zva není nijak
ãasové omezená, protoÏe si myslím, Ïe míst, kte-
rá mÛÏeme budoucím generacím zpfiíjemnit, je
v na‰em okolí dost a dost. Staãí pouze pfiijít na
obecní úfiad, zaregistrovat se a sloÏit svÛj pfiís-
pûvek na jeden ãi i více stromÛ.

Dûkuji Vám v‰em a vûfiím, Ïe dokáÏeme mys-
let nejen na nûkdy sloÏitou souãasnost, ale i na
vûci a hlavnû lidi budoucí. STAROSTA

VáÏení spoluobãané
je zcela pochopitelné, Ïe se stále mnoÏí dotazy, v jakém bodû je pfiípra-
va budování vodovodu a kanalizace v na‰í obci. Dovolím si tedy ve struã-
nosti shrnout sled úkonÛ, které jiÏ byly provedeny a informovat Vás
o souãasné situaci, v této tolik Ïivotnû dÛleÏité akci pro na‰i obec.

Z ryze praktick˘ch dÛvodÛ se nebudu vracet aÏ do roku 2001, kdy
byl pfiipraven 1. návrh na vydání územního rozhodnutí k akci „Vodo-
vod, kanalizace Pfiezletice“, a po rÛzn˘ch poÏadavcích dotãen˘ch or-
gánÛ byl projekt pfiepracován a dopracován do poÏadované podoby.

Poslední návrh na vydání územního rozhodnutí o umístûní stavby
byl podán na odbor v˘stavby v Brand˘se n. L. dne 24. 3. 2003. Návrh
byl doloÏen kromû pozemkov˘ch v˘pisÛ, snímkÛ pozemkov˘ch a ka-
tastrálních map a projektÛ, dal‰ími 77! vyjádfieními dotãen˘ch orgá-
nÛ státní správy, organizací a správcÛ podzemních sítí.

Rozhodnutím odboru v˘stavby v Brand˘se n.L. ze dne 15. 5. 2004
bylo toto fiízení pfieru‰eno a bylo nutné doplnit projekt o dendrolo-
gick˘ prÛzkum a dal‰í náleÏitosti pro rozhodnutí o zásahu do v˘-
znamného krajinného prvku (?!) a projednat je. Na základû toho
bylo dopisem ze dne 25. 9. 2004 fiízení doplnûno o dal‰ích 27 vyjá-
dfiení organizací a orgánÛ.

Dopisem ze dne 10. 11. 2003 byl upfiesnûn seznam pozemkÛ dotãe-
n˘ch stavbou kanalizace v katastru Vinofi z dÛvodÛ problematick˘ch
vlastnick˘ch vztahÛ a návrh byl opût doplnûno dal‰ích 6 dokladÛ.

Dopisem z 21. 1. 2004 byly z návrhu vypu‰tûny nûkteré pozemky,
u kter˘ch nebylo moÏné domluvit se s jejich vlastníky a byl upraven
a doplnûn projekt. Návrh byl doplnûn o dal‰í tfii dokumenty.

Na základû v‰ech provedení v˘‰e uveden˘ch úkonÛ bylo dne 26. 3.
2004 vydáno „Územní rozhodnutí o umístûní liniové stavby Vodovod
a kanalizace Pfiezletice“, které dne 6. 5. 2004 nabylo právní moci!

Souãasnû v tomto celém období probíhala jednání s rÛzn˘mi orgá-
ny a ve spolupráci se správcem konkursní podstaty firmy JOPA-IM-
PEX s.r.o., bylo dosaÏeno pfievzetí a zkolaudování stávajícího vodo-
vodního fiadu v ul Vinofiská, vãetnû pfiedávacího místa v ul. Klenovská
ve Vinofii. Na základû toho byla 27. 10. 2003 uzavfiena Smlouva o do-
dávce vody mezi PVK a.s., Praha 1 a obcí Pfiezletice.

Co následovalo po vydání
ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

Dne 28. 4. 2004 byla v Obchodním
vûstníku vyhlá‰ena obchodní vefiejná
soutûÏ na zhotovení stavby „Vodovod
Pfiezletice“ a ve stejném termínu byly
obeslány firmy v˘zvou k podání na-
bídky na akci „Tlaková kanalizace
Pfiezletice“. Toto rozdûlení je nutné
provést z hlediska dotaãních titulÛ,
protoÏe na vodovod dotaãnû pfiispívá
min. zemûdûlství a na kanalizace Fond
Ïiv. prostfiedí.

Na základû splnûní zákonn˘ch lhÛt
pak dne 2. 6. 2004 probûhlo v˘bûrové
fiízení na vyhodnocení nabídek na tla-
kovou kanalizaci a bylo vydáno roz-
hodnutí o v˘bûru nejvhodnûj‰í nabíd-
ky. Dne 28. 6. 2004 probûhlo otevírání
obálek obdrÏen˘ch pro obchodnû vefiej-
nou soutûÏ na stavbu „Vodovod Pfiezle-
tice“ a v souãasné dobû probíhá vyhod-
nocování a v˘bûrové fiízení na urãení
nejvhodnûj‰í nabídky.

V souãasné dobû jsou také zpraco-
vávány pfiíslu‰né Ïádosti, vãetnû
v‰ech dokladÛ a pfiíloh, na jednotlivá
ministerstva pro pfiiznání dotací. Ve
stejné dobû (tzn. do konce ãervence)
bude podána Ïádost na vydání staveb-
ního povolení na stavební odbor
v Brand˘se n. L.

Pro doplnûní Va‰ich pfiedstav o roz-
sahu investice jsou pfiedpokládané ná-
klady na celou akci pfiedpokládány na
úrovni min. 50-55 mil. Kã. Na v‰ech
uzavfien˘ch úãtech u stav. spofiitelny
pak k dne‰nímu dni máme od r. 2001
naspofieno cca. 14 mil. Kã.

Z hlediska termínÛ mohu pouze
konstatovat, Ïe obû soutûÏe na zho-
tovení tohoto díla mají v zadávacích
podmínkách termíny: zahájení
stavby — 10/2004, ukonãení stavby
11/2005. Vûfime, Ïe úfiední ‰iml, ani
státní moloch nebudou fiádit tak, jak
jsme se jiÏ v mnoha pfiípadech bohu-
Ïel pfiesvûdãili.

Závûrem Vás chci ubezpeãit, Ïe ve
chvíli, kdy Vám budeme moci sdûlit jiÏ
konkrétní údaje o zahájení, prÛbûhu
stavby a dopadÛ (finanãních, ãi jin˘ch)
na kaÏdého z Vás, najdeme cestu i for-
mu, jak Vás co nejlépe informovat.
V‰em, ktefií po celou dobu vûfiíte ve
zdárn˘ konec tohoto snaÏení dûkuji za
podporu, a ty nevûfiící snad v brzké do-
bû pfiesvûdãíme, Ïe nesedíme pouze
u kávy, poÏíváme funkãních poÏitkÛ
a „mlátíme prázdnou slámu“.

RUDOLF NOVOTN¯
starosta obce
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ZE DNE 16. 12. 2003

� Zhodnocení pfiedch. úkolÛ a akcí:
1) Mikulá‰ská nadílka, zábava, setkání se-
niórÛ — dodrÏen finanãní limit stanoven˘
pro akce
2) v˘sadba lipové aleje — vysazeno
104 ks, OÚ obdrÏel fakturu (77 tis.), do-
hodnuta údrÏba a profiezávání ostatních
stromÛ v obci

� upozornit ROPID na vãasné vyfie‰ení
zmûn v dopravû

� kanalizace, vodovod — na MÚ podklady
pro pozemky firmy v likvidaci, uzavfiena
smlouva s firmou VRV na komplexní zaji‰-
tûní akce (právní a legislativní zaj., apod.)

� Rozhodnutí o ustavení opatrovníka pro
lokalitu — Jilmová ul.

� Pfiíkaz k provedení inventarizace
majetku k 31. 12. 2003

— jmenována hl. inven. komise,
IK pro úsek CO, has. zbrojnici
a restauraci „Na statku“

— HIK - p. ing. Bula, p. Fi‰er, p. Vyskoãil
— has.- Slavata Libor
— CO - p. Fi‰er, p. Kopáãek J.
— rest. Na statku - p. ing. Bula, p. Holub
— inventarizace bude provedena

do 21. 1. 2004
� odpady pro rok 2004

— známky - prodej od 5. 1. 2004
— návrh na zaokrouhlení cen:

v˘voz t˘dnû: 1600 Kã
sezónní: 1400 Kã
1 x 14 dní: 1100 Kã

— vÏdy stfieda
— cena 1 pytle: 70 Kã
— svoz dle star˘ch známek
— do konce ledna 2004
— svoz bûhem Vánoc bude

vylepen (aÏ dodá A.S.A.)
— fy: A.S.A. vydala

nálepky na popelnice,
které budou pfiedány
pfii koupi známky

� Ïádost o profiezání
ãi zkrácení lípy v ul. Zahradní
— dohodnuto profiezání

� ZO souhlasí s provozem 1 v˘herního
automatu v poh. Na námûstí a l v˘h. aut.
v rest. Na statku na 1. ãtvrt. 2004

� uzavfiena smlouva s praÏsk˘mi vodárna-
mi na odbûr vody

� Ïádost p. Radové o zmûnu splátek
(pÛv. pronajat˘ objekt „U KfienÛ“ ãp. 45)

— sníÏení splátek z dÛvodu
sociální situace rodiny

— vzhledem k dosavadní bezproblémové
spl. disciplínû a pfiístupu p. Radové
ZO souhlasí se zmûnou

— splátka bude ãinit 1500 Kã mûsíãnû,
s tím, Ïe k 1. 1. 2004 bude upraven
splátkov˘ kalendáfi

� dÛchodci pracující na úfiadû — p. Fi‰er,
p. Malá, p. Syrovátka — dojde k obnove-
ní smluv, podmínky budou upraveny

� plán ZO pro 1. pololetí r. 2004 bude
stanoven na zastup. 6. 1. 2004

� Ïádost o narovnání maj. pomûrÛ
ãp. 23 — parc. ã. 86/3 o v˘mûfie 109 m
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je ãásteãnû zastavûna od r. 1948,
stále je v‰ak ve vl. obce

— majitel domu má zájem o odkup pozemku
— ZO souhlasí s odprodejem pozemku

s tím, Ïe náklady spojené s nezbytnou ad-
ministr. ponese kupující /znal. pos., pfievo-
dy maj. s pfiísl.daní, atd.)

— cena je stanovena v intencích r. 1998
(odkup pozemkÛ obcí za úã. plynofikace)
tj. 1 m

2
za 70 Kã

� ZO projednalo Ïádost p. Vondráãka
(FV Plast), v zast. JUDr. Sedláãka, na
zmûnu úz. plánu k vyuÏití parc. ã. 262 na
skladové a manipulaãní prostory. ZO
v souãasné dobû vzhledem k plánovanému
rozvoji obce (budování inÏ. sítí) nedopo-
ruãuje zmûnu úz. pl.

� ZO projednalo Ïádost A-ENERGY s.r.o.
ze dne 10. 11. 2003 o vyjádfiení k bytové
v˘stavbû v lokalitû 1 ÚP. Vzhledem k na-
plnûní pouze nûkter˘ch ukazatelÛ ÚP, ZO
vydává Usnesení: ZO rozhodlo o ustave-
ní komise pro koordinaci s investorem
A-ENERGY s.r.o. ve sloÏení: ing.Bula,
ing. Kopáãová + 2 ãlenové stav.komise,
která zformuluje stanovisko ZO k zá-
stavbû v této lokalitû

— termín sch.: 22. 12. 2003

ZE DNE 6. 1. 2004

� kontrola pfiedchozího ZO
� plán zasedání ZO pro 1. pololetí 2004:

3. 2. 2004, 2. 3. 2004, 13. 4. 2004
11. 5. 2004, 8. 6. 2004 vÏdy od 19 hodin

� ZO odsouhlasilo vyjádfiení firmû
A-ENERGY s.r.o. ohlednû v˘stavby
v lokalitû 1 ÚP

PRO INFORMACI:
� pfiípojka telefonu pro Internet (knihovna)

v domû „U KfienÛ“ — dokonãeno, pfiípra-
va stûhování knihovny

� ZO projednalo a schvaluje smûrnici
pro manipulaci s pokladní hotovostí,
smûrnici pro obûh úãetních dokladÛ
na OÚ Pfiezletice

� ZO schválilo: limity na akce kulturní a so-
ciální komise  zÛstávají na úrovni r. 2003

ZE DNE 3. 2. 2004

� Kontrola pfiedchozího zápisu

PRO INFORMACI:
— knihovna - Internet

— v‰e je pfiestûhováno
a je funkãní, v souvis-
losti se zavedením
Internetu bude upra-
ven fiád knihovny,
v pfiípadû zájmu mÛÏe b˘t v budoucnu
upravena otevírací doba knihovny

úkol: z dÛvodu bezpeãnosti nainstalovat
u vchodu svûtlo

� Probûhlo dûtské pfiedstavení
loutkového divadla za hojné úãasti divákÛ
v‰ech vûkov˘ch skupin — náklady
na celou akci: 4000 Kã

� Dodatek k dohodû ã. 5 (náklady spojené
se Z· Vinofi) - náklady na úrovni r. 2003

— ZO schvaluje dod. k dohodû ã. 5 o hraze-
né neinvest. nákl. do Z· Vinofi

� Pfiíspûvek na poskytování knihovnick˘ch
sluÏeb ve v˘‰i 13 400 Kã (zcela totoÏné
s r. 2003).

� ZO projednalo
a schvaluje
jako oddávajícího
(dle § 4 Zák. o ro-
dinû) starostu obce
p. Rudolfa Novot-
ného, místem
urãeném k oddává-
ní: VeleÀská 48,
den urãen˘ k oddá-
vání: pátek

� Ulice Na Váze
a Zahradní — opû-
tovnû se zde shro-
maÏìují vraky vozidel, p. ·iller pfies opa-
kovaná upozorÀování a v˘tky OÚ stabilnû
pfiekraãuje sjednané podmínky (dohoda
z 2. 2. 1999) a ve‰kerá dosavadní jednání
nevedla k poÏadovanému v˘sledku, vÏdy
po krátkém ãase jsou pravidla opût poru-
‰ena.

ZO rozhodlo následovnû: p. ·illerovi bude
pfiedána poslední v˘zva k odstranûní vra-
kÛ a k dodrÏování sjednan˘ch podmínek.
Pokud nebude sjednána náprava, bude
smlouva ze strany obce vypovûzena neod-
klizená vozidla budou odtaÏena na náklad
obce s tím, Ïe tyto náklady budou vymá-
hány na p. ·illerovi.

termín: do 20. 2. 2004
úkol: starosta obce

ZE DNE 2. 3. 2004

� kontrola zápisu min. zasedání

� ZO projednalo a schvaluje Vyjádfiení II.
pro firmu A-Energy s.r.o., Praha 4,
k navrhovanému zámûru v˘stavby v loka-
litû ã. 1 ÚPO

� Dne 18. 2. 2004 bylo obci doruãeno ozná-
mení o zahájení územního fiízení ve vûci
kanalizace — vodovod.

� Dne 2. 3. 2004 obec obdrÏela úz. rozhod-
nutí o moÏnosti nástavby/pfiístavby u obj.
ã.p. 45 v majetku obce.

� Obec poÏádala o kolaudaci komunikace
— ul. Jilmová o kolaudaci kanalizace
a âOV v ul. Pod hájem -nadále v fie‰ení

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ
OBECNÍHO Ú¤ADU

pokraãování na stranû 4
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RÒZNÉ:
a) plánovaná jednání s ROPIDEM - moÏnos-

ti roz‰ífiení aut. linek, fie‰ení opravy silnic
(spolupráce pfii jednání se SUS)

b) chodník smûr Vinofi — zatím nereálné —
nejbliÏ‰í pozemky ke vsi jsou soukromé,
bud. investor A-Energy v˘stavbu chodní-
ku zapracuje do svého zámûru, ostatní po-
zemky pfieváÏnû soukromé bez aktuální
moÏnosti v˘stavby chodníku

c) dovybavení knihovny
(pracovní stÛl) — ná-
vrh na pofiízení — ZO
souhlasí s nákupem

d) dûtsk˘ karneval —
21. 3. 2004 - 14.30 hod.

e) Zpravodaj — urgovat
vydání — p. starosta

f) jednání ve vûci roz‰ífiení
sbûrn˘ch míst tfiídûného
odpadu s pfiísl. orgány

g) nesvítící lampy — opravy zaãaty
1. t˘den v mûsíci

h) roz‰ífiení v˘vûsek se zápisy ZO

ZE DNE 16. 3. 2004

ZO projednalo rozpoãet obce pro r. 2004
v poloÏkovém ãlenûní.

Usnesení: ZO souhlasí s pfiedloÏen˘m návr-
hem a schvaluje rozpoãet pro r. 2004 jako
vyrovnan˘.

ZE DNE 13. 4. 2004

� p. Sedláãek, ing. Lipa — zástupci
f. FV Plast — znovuprojednání moÏnosti
povolení v˘stavby sklad.hal s nutnou
zmûnou územního plánu

— spoleãnost shrne zákl. zmûny pfii
dokonãení inv. zámûru (doprava — nárÛst
....) — zastupitelstvo znovu posoudí
a následnû dá vyjádfiení.

� kontrola pfiedchozích zápisÛ
� obdrÏeno územní rozhodnutí (voda, kana-

lizace), nabude právní moci za cca 15 dní!
� smlouva o poskytování bezplatn˘ch kni-

hovnick˘ch sluÏeb — ZO projednalo a sou-
hlasí s uzavfiením smlouvy pro r. 2004
s Husovou knihovnou v ¤íãanech

� ZO bylo seznámeno se zprávou
o pfiezkoumání hospodafiení za r. 2003
s závûrem, Ïe nebyly shledány nedostatky.
ZO projednalo a schvaluje uvedenou
zprávu a zároveÀ s tím schvaluje
závûreãn˘ úãet za rok 2003

� Ïádost ZD Brázdim o odkup pozemku
— ZO nemá v zásadû námitky proti
vydání souhlasu s prodejem ãi v˘mûnou
nemovitostí

� v souladu s pfiipravovan˘m zákonem
o povinné pfied‰kolní v˘chovû vstoupí
obec do jednání se zástupci obce Vinofi za
úãelem spolufie‰ení zabezpeãení této po-
vinnosti (roz‰ífiení matefiské ‰koly, spoluú-
ãast obce Pfiezletice)

� informace kulturní komise o pfiipravova-
né májové akci — pfiedbûÏn˘ termín 15. 5.
2004 —  bude vãas a v˘raznû oznámeno

ZE DNE 11. 5. 2004

� Kontrola zápisu min. zastupitelstva
� Zás. firmy FV Plast pfiedloÏili písemnou

Ïádost o zmûnu úz. plánu.
ZO bylo seznámeno s pfiíslu‰n˘m dopisem,

pfiípad bude dále fie‰en a ZO se v nejkrat-
‰ím moÏném termínu vyjádfií — konkrét-
nû: písemné stanovisko bude firmû pfiedá-
no do 25. 5. 2004.

� kanalizace, vodovod
— dne 28. 4. 2004 vy‰la Vûstníkem obchod-

ní vefiejná soutûÏ na vodovod
— spoleã. s tím byla vyhlá‰ena vefiejná za-

kázka na zhotov. kanalizace
— ukonãení v období ãervna 2004
— aktuálnû se hlásí zájemci
— obci byla pfiedloÏena Smlouva o dílo —

ZO souhlasí s uzavfiením Smlouvy o dílo
na zprac. projek. dokumentace na inv.akci
„Vodovod a kanalizace Pfiezletice“ se zho-
tovitelem Projekt IV s.r.o.

� Stav. povolení na rekonstrukci objektu
ãp. 45 — dofie‰eno, stav. povolení bylo
vystaveno dne 29. 4. 2004, po 15 dnech
nabylo právní moci

� byla uzavfiena darovací smlouva mezi
obcí a f.A-Energy - fin. dar 60tis. Kã
urãen˘ch k pofiádání akce „Staroãeské
májové odpoledne“ — (smlouva ze dne
26. 4. 2004) — upfiesnûn program akce
s tím, Ïe cca ve 22.30 bude uspofiádán
ohÀostroj

� pfiipravované volby do EK — stanovena
volební komise, volební místnost (OÚ Ve-
leÀská 48), zapisovatel p. ing. Vladimír
Pokorn˘ — návrh na ãleny vol. komise
podala zatím pouze ODS — p. Karel Sy-
rovátka, náhr. p. Fialová

� stav silnic v obci — intenzivnû kontakto-
vána SÚS, bude se nadále pokraãovat

� p. Dobiá‰ poÏádal o povolení doãasného
umístûní maringotky (obytné) u hasiãárny
— ZO souhlasí vût‰inou 6 hlasÛ, za níÏe
uveden˘ch podmínek:

— úkoly: p. Dufek — zajistí napojení elekt-
fiiny a montáÏ odpoãtov˘ch hodin

— garance za pfiípadné nedoplatky za ener-
gii: p. Novotn˘

— podmínka: odpracování vefiejnû prospû‰-
n˘ch prací v prozatímním (zku‰ebním)
rozsahu 100 hodin mûsíãnû

— smlouva se uzavfie na dobu 6 mûsícÛ a po-
té bude vyhodnocena a s tím bude veden
seznam prací vykonan˘ch v rámci VPP

� ZO pojednalo zápis ã. 14 stavební
komise, kter˘ je nedílnou souãástí zápisu
z jednání ZO

ZE DNE 31. 5. 2004

� ZO projednalo návrhy na jmenování ko-
mise pro otevírání obálek s nabídkami
a komise pro posouzení a hodnocení nabí-
dek v rámci vefiejné zakázky na zhotovení
stavby — „Tlaková kanalizace Pfiezletice“
a na obchodní vefiejnou soutûÏ zhotovení
stavby „Vodovod Pfiezletice“

Usnesení: ZO povûfiuje starostu ke jmeno-
vání komisí v tomto sloÏení:

� komise pro otvírání obálek na zhotovení
stavby „Tlaková kanalizace Pfiezletice“:

— 1. ãlen - Rudolf Novotn˘ - starosta obce
— 2. ãlen - ing. Katefiina Suchopárová,

VRV Praha 5
— 3. ãlen - ing. Jifií Fr˘ba, VRV Praha 5
— 4. ãlen - J. Vyskoãil - náhradník - ãlen ZO
� komise pro posouzení a hodnocení

nabídek stavby „Tlaková kanalizace
Pfiezletice“:

— l. ãlen - p. Rudolf Novotn˘
— 2. ãlen - ing. Fr. Bula, místostarosta obce
— 3. ãlen - ing. Ladislava Kopáãová,

ãlen ZO
— 4. ãlen - ing. Katefiina Suchopárová,

VRV Praha 5
— 5. ãlen - ing. Jaroslav Knotek,

odpovûdn˘ projektant
— p. Jifií Vyskoãil, ãlen ZO
� komise pro otvírání obálek s nabídkami

obchodní vefiejné soutûÏe na zhotovení
stavby „Vodovod Pfiezletice“

— 1. ãlen - Rudolf Novotn˘, starosta obce
— 2. ãlen - ing. Katefiina Suchopárová,

VRV Praha 5
— 3. ãlen - ing. Jifií Fr˘ba, VRV Praha 5
— 4. ãlen - Jifií Vyskoãil - náhradník - ãlen ZO
� komise pro posouzení a vyhodnocení

nabídek vefiejné obch.soutûÏe na zhoto-
vení stavby „Vodovod Pfiezletice“

— 1. ãlen - p. Rudolf Novotn˘ - starosta obce
— 2. ãlen - ing. Franti‰ek Bula

- místostarosta obce
— 3. ãlen - ing. Ladislava Kopáãová

- ãlen ZO
— 4. ãlen - ing. Katefiina Suchopárová,

VRV Praha 5
— 5. ãlen - ing. Jaroslav Knotek,

odpovûdn˘ projektant
— p. Jifií Vyskoãil - náhradník - ãlen ZO
� ZO projednalo nové Nafiízení vlády

ã. 337 o zv˘‰ení odmûn za v˘kon funkce
ãlenÛ zastupitelstev

Usnesení: ZO ponechává v˘‰i odmûn beze
zmûny.

� FV Plast - p. Franti‰ek Vondráãek
- zmûna územního plánu: ZO setrvává
na svém stanovisku ze dne 29. 12. 2003
s tím, Ïe je nutno dofie‰it jiÏ zpracované
projekty.

ZE DNE 8. 6. 2004

RÒZNÉ:
— inf. o otevfiení obálek pro akci

„Kanalizace“. Vylouãena 1 z pfiihlá‰en˘ch
firem z dÛvodu ãástky nabídky, pfiekraãu-
jící právní ustanovení

— zhodnocení spol. akcí - Staroãeské máje,
Den dûtí

— FV Plast - inf. o odeslání dopisu s vyjá-
dfiením ZO

� zasedání ZO pro II. pololetí 2004:
ãtvrtek — 8. 7. 2004, úter˘ — 31. 08.
2004, 14. 9. 2004, 12. 10. 2004, 9. 11.
2004, 14. 12. 2004

� plánovaná v˘stavba „lokalita
ke CtûnicÛm“ fy: Sestare s.r.o.

— ZO souhlasí s vyjádfiením ze dne 28. 5. 2004
� 2. urgence stíÏnosti na firmu

Woodface spol. s.r.o.
úkol: kontrolní komise provûfií stíÏnost,

zpÛsob a postup jejího fie‰ení,
ZO navrhne pfiíslu‰ná opatfiení.

pokraãování ze strany 3



V‰ichni si touÏebnû pfiáli,
aby se poãasí umoudfiilo a ne-
pr‰elo — bohuÏel, cel˘ den se
nesl ve znamení pfiehánûk, coÏ
ale nepokazilo chuÈ lidí se ba-
vit a zúãastnit se odpoledního
a veãerního programu.

Autobus odvezl hudbu a ta-
neãníky ke „KfiíÏku“ a odtud
pfiesnû ve 13:00 hodin vy‰el
— za doprovodu hudby —
krojovan˘ prÛvod, v jehoÏ ãe-
le ‰li Kecal, Dráb a Myslivec
následováni mládencem a dût-
mi, ktefií nesli ozdobenou máj-
ku. Za nimi tanãila na‰e „dûv-
ãata“ jimÏ do skoku vyhrávala
hudba, která jim ‰la v patách.
PrÛvod uzavírala skupina ãtyfi
koní a jezdcÛ jezdeckého od-
dílu ze Cvrãovic a vyzdoben˘
koãár s koníkem paní Evy Fi-
alové. Celou cestu lemovali
pfiihlíÏející, ktefií se k prÛvodu postupnû
pfiidávali a s krojovan˘m prÛvodem tak do-
‰li na náves, kde hudba zahrála a dûti pod
májkou zatanãily. Potom se v‰ichni pfiesu-
nuli na dvÛr statku „u KfienÛ“, kde bylo in-
stalováno pódium pro úãinkující, stoly a la-
vice pro pfiihlíÏející a stánky s obãerstve-
ním pro v‰echny.

Program zaãal ve 13:30 âeskou bese-
dou, kterou s nesmírnou chutí zatanãilo pût
párÛ na‰ich dûtí. Po nich nastoupil se sv˘m

programem Salónní orchestr, kter˘ hrál
k poslechu. A mezi tím se spustil trval˘
dé‰È. PfiihlíÏející se ale nedali zastra‰it roz-
mary poãasí a tak se bûhem chvilky objevi-
ly nad stoly a lavicemi mobilní pfiístfie‰ky
a sluneãníky a program mohl pokraãovat.
Po ãtvrté hodinû dûti zatanãily country —
taneãky a potom k tanci a poslechu hrála aÏ
do 20:00 Lounská 13, jejíÏ vystoupení bylo
proloÏeno v pÛl ‰esté opakováním âeské
besedy. Veãerní program — taneãní zábavu
— zaji‰Èovala hudební skupina Mega, jejíÏ

vystoupení konãilo hluboko po pÛlno-
ci. Kolem 23:00 hodiny pan âern˘ od-
pálil ohÀostroj, kter˘ — stejnû jako lo-
ni — mûl nesmírn˘ úspûch.

Celé odpoledne i veãer se pfies ne-
pfiízeÀ poãasí vydafiily a bylo vidût,
Ïe se lidé dobfie bavili. Dûkujeme
v‰em, ktefií se na realizaci leto‰ních
májÛ podíleli — v první fiadû sponzo-
rovi A-Enery s.r.o., kter˘ pfiispûl na

tuto akci finanãním darem 60 000 Kã a sa-
mozfiejmû v‰em úãinkujícím, ktefií pfiipra-
vili pfiíjemnou atmosféru.

ÎÁDOST K OBâANÒM:
na podzim bychom chtûli uspo-
fiádat v˘stavku fotografií o his-
torii májÛ v Pfiezleticích. Pokud
máte doma fotografie z májÛ let
dávn˘ch i nedávn˘ch, prosíme
o jejich zapÛjãení na MÚ. Fotky
samozfiejmû neponiãené vrátí-
me. Dûkujeme. (Al.)

5

DORÒSTAJÍCÍ MùSÍC (D)
je pro nás i pro rostliny silou,

která stoupá. Na‰e tû-
lo i rostliny

v‰echno více za-
drÏují. Míza i ‰Èá-
vy rostlin stoupa-
jí vzhÛru a je po-

sílena tvorba listÛ, kvûtÛ a plodÛ.
Sázíme a pfiesazujeme v‰e, co ro-
dí nad zemí. Roubujeme, protoÏe

rouby se rychleji ujmou. Sázíme
jednoleté a popínavé rostliny, se-
káme trávu. Pfii dorÛstajícím mû-
síci na zahradû nehnojíme, proto-
Ïe zemû v tu dobu nepfiijímá tolik
vody, jako pfii couvajícím Mûsíci
a hnojivo zÛstává pfii povrchu a je
splavováno.

COUVAJÍCÍ MùSÍC (C)
znamená, Ïe ‰Èávy rostlin klesají
ke kofienÛm a tak se podporuje je-

jich tvorba. Ze zeleniny sázíme
v‰e, co rodí pod zemí. Sklízíme,
uskladÀujeme úrodu, hnojíme,
zmlazujeme a profiezáváme stro-
my, tûÏíme dfievo (dfiíve seschne),
bojujeme se ‰kÛdci. Sázíme
dvouletky, trvalky, kefie, stromy.

ÚPLNùK nesázíme.
NOVOLUNÍ nesázíme, ofieÏe-

me rostliny, kter˘m se nedafií.
(Al.)

JiÏ na‰i dávní pfiedci si v‰imli, Ïe jednotli-
vé fáze Mûsíce mají vliv nejen na jejich zdraví,
to znamená kdy se zranûní rychleji a lépe hojí
a kdy naopak nastanou komplikace a léãba trvá

del‰í ãas, ale vyvinul se i systém pravidel
a praktick˘ch rad pro kaÏd˘ den v zá-

vislosti na pohybu Mûsíce: kdy sít
a kdy sklízet, kdy kácet stromy, kdy

hnojit, kdy sbírat léãivé rostliny. Mûsíãní pravi-
dla jsou jednoduchá a stále stejná. Termíny pro
urãité práce se stále opakují a tak pokud není-
li dobré poãasí nebo vy nemáte ãas, mÛÏete na-
jít jin˘ vhodn˘ termín. Na v˘sledek práce mají
vliv klimatické podmínky a jistû i poÏadavky
rostlin na kvalitu pÛdy, svûtlo, teplo a vodu
ovlivní úspûch va‰í práce.

JAK KVETLA KULTURA V P¤EZLETICÍCH
KVùTNU A âERVNU

KOUTEK PRO ZAHRÁDKÁ¤E

Poslední tradiãní máje s krojovan˘m prÛvodem, májkami a ta-
neãky se konaly v na‰í obci naposledy v roce 1990.

Loni 17. 5. jsme slavili pfiijetí SymbolÛ obce a 15. 5. 2004 byla
obnovena tradice oslav májÛ v Pfiezleticích.



29. 5. 2004 byla pro na‰e dûti — jako jiÏ tradiãnû —
uspofiádána oslava Dne dûtí. Na rozdíl od pfiedcho-
zích let se v‰ak nekonala na stfielnici ve Ctûnicích, ale

u Pfiezletického rybníka, kde bylo na louce postaveno
pût mobilních pfiístfie‰kÛ pod nimiÏ na dûti ãekalo plnûní
nûkolika soutûÏí (ty ostatní se konaly na volném pro-
stranství). Pfied hasiãárnou po celou dobu vyhrávala re-
produkovaná hudba a pro dûti byly plnûny balónky.

V sobotu 17. ãervence 2004 se ve sportov-
ním areálu u rybníka v Pfiezleticích uskuteãnil
„II. roãník Národního srazu pfiátel jedné sto-
py“ neboli motorkáfiÛ. Této akce, která se vlo-
ni tak osvûdãila se zúãastnilo celkem 19 jezd-
cÛ se strojích rÛzného stáfií, kubatur a znaãek
v˘roby. Na programu srazu byly jak je jiÏ
zvykem soutûÏe v nûkolika kategoriích jako
napfiíklad „Hod motorem“, kter˘ jsme z tech-
nick˘ch dÛvodÛ museli nahradit
koulí, protoÏe motor bohuÏel nû-
kdo odcizil, „Jízda zruãnosti“
a dal‰í. Probûhla také známá
„Spanilá jízda“ pfiezletick˘mi
ulicemi s fotografováním pfied
obãerstvovacím svatostánkem
„Hospodou na námûstí“. Celá ak-
ce pak byla ukonãena grilováním
rÛzn˘ch masn˘ch pochoutek,
konzumací dobfie vychlazeného
pivka a na fiadu pfii‰lo i nûco ost-
fiej‰ího. V‰ichni byli touto akcí
tak nad‰eni, Ïe se jiÏ dnes tû‰í na
pfií‰tí roãník v roce 2005.
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V‰e zaãalo ve tfii hodiny odpoledne
vyhlá‰ením programu, pak uÏ se dû-
tiãky snaÏily plnit rÛzné soutûÏe. A Ïe
jich nebylo málo.

Chození s knihou na hlavû, ská-
kání v pytlích, házení ‰ipek, rybo-
lov, procviãování zruãnosti — na-
sazování správn˘ch matiãek na od-
povídající ‰roubky, malování podle
odrazu v zrcadle, házení krouÏkÛ,
pfiená‰ení barevné vody, dopravení
míãe pomocí pet lahve uvázané na
provázku do cíle. To v‰e dûti ab-
solvovaly nûkolikrát a úãast v jed-
notliv˘ch soutûÏích jim byla zapsá-
na na jejich kartiãku.

SoutûÏí se zúãastnilo cca 70 dûtí
a kaÏdé z nich dostalo na závûr ma-
lé dárky. Po skonãení soutûÏí pfii‰el
zlat˘ hfieb — to, na co se dûtiãky
vÏdycky tû‰í — na‰i hasiãi obûtavû
(jako kaÏdoroãnû) pfiipravili plachtu,
do níÏ dûti skákaly. Hasiãi pak je‰tû

nastfiíkali na trávník horu pûny, v které dû-
ti dlouho fiádily jako ãerná ruka. V‰ichni
byli nesmírnû spokojeni a po usu‰ení ãi
pfievleãení dûtí byl zapálen táborák, kde se

opékaly bufity a rodiãe
s dûtmi i bez nich u nûj po-
sedûli v druÏné zábavû.

Obãerstvení — to je pi-
tí a bufity s chlebem —
zdarma pro v‰echny dûti
zajistil pan F. Holub.

Odpoledne se vydafiilo
díky pomoci maminek
a babiãek, které asistovaly
u rÛzn˘ch soutûÏí, aÈ uÏ se
dûtského dne jejich dûti ãi
vnouãata úãastnila, nebo
ne. (Al.)

DùTSK¯ DEN

A OPùT TU BYLO BURÁCENÍ SILN¯CH
MOTORÒ V P¤EZLETICK¯CH ULICÍCH



Jarní sezóna roku 2004
se nesla pro oba t˘my
v duchu nedostatku hráãÛ
na nûkterá utkání. V˘bor
praÏského svazu malé ko-
pané udûlal pro obû muÏ-
stva hracím dnem sobotu
a tak se obãas stalo, Ïe za-
tímco jedno muÏstvo svÛj
zápas na jednom konci
Prahy dohrávalo, druhé se
pfiipravovalo k zahájení
svého zápasu na opaãném
konci Prahy. Z tohoto dÛ-
vodu nebylo moÏné vyuÏít
hráãÛ staré gardy k zápa-
sÛm v barvách SK RSC.

V muÏstvu se v odehran˘ch jedenácti zá-
pasech pfiedstavilo celkem osmnáct hráãÛ, coÏ
je asi nejvíce v historii klubu. Byli v‰ak i zá-
pasy, kdy nebyl jedin˘ hráã na stfiídaãce a tak
sedm stateãn˘ch muselo bojovat bez stfiídání
cel˘ zápas. Tomuto t˘mu se nakonec podafii-
lo udrÏet si pfiíslu‰nost v páté lize pro podzim
2004 a to s tfiíbodov˘m náskokem pfied sestu-
pujícími t˘my. Stojí za zmínku, Ïe pût hráãÛ
nastupovalo souãasnû také v t˘mu SG Pfiezle-
tice. Ani celkov˘ pfiehled docházky nebyl jed-
noznaãn˘, protoÏe Ïádn˘ hráã neodehrál
v‰ech jedenáct zápasÛ a bylo mnoho hráãÛ,
ktefií se objevili pouze jednou nebo dvakrát.

T˘m SG Pfiezletice, kter˘ hrál druhou ligu,
se pot˘kal se stejn˘mi problémy. Docházka se
v jednom pfiípadû obrátila proti a tak byl zápas
kontumován ve prospûch soupefie pro nedosta-
tek hráãÛ, byl odehrán i zápas, ve kterém by-
lo od zaãátku o jednoho hráãe Pfiezletic ménû.
I pfies bojovnost, snahu a fotbalové umûní se
nepovedlo úãast v druhé lize zachránit a tak
podzim 2004 bude opût zaãínat tfietí ligou.

Od fotbalové-
ho svazu pfii‰la
záporná zpráva
ohlednû moÏnos-
ti hrát zápasy na
hfii‰ti u rybníka
v Pfiezleticích
a tak se zde neo-
dehrál ani jedin˘
zápas malé kopa-
né. Pfiesto nûko-
lik jarních brigád
na hfii‰ti a jeho
blízkém okolí
udrÏelo hfii‰tû
v perfektním sta-

vu a tak se zde mohl uskuteãnit jiÏ osmnác-
t˘ roãník Memoriálu Emana Javornického.
Turnaj se konal jako obvykle druhou sobotu
v ãervenci za úãasti deseti t˘mÛ. Nûkterá
muÏstva jsou jiÏ tradiãní jako Pfiezletice, Ra-
donice, Vinofi, DÎJ, Hasiãi Praha, Splávek
ãi MORD, naopak letos poprvé se pfiihlásily
t˘my FC Bubo a Kubelkovi povstalci a de-
sát˘m muÏstvem byl obhájce z Radotína.
Leto‰ním vítûzem se stal t˘m PovstalcÛ, kte-

r˘ si ve finále poradil s loÀsk˘m vítûzem
z Radotína. O tfietím místû se rozhodovalo
pouze kopáním pokutov˘ch kopÛ, ve kterém
mûlo nakonec více ‰tûstí muÏstvo FC Bubo,
které porazilo muÏstvo DÎJ aÏ po desáté sé-
rii penalt. Leto‰nímu turnaji pfiálo i poãasí
a tak nûkteré zápasy vidûlo mnoho fanou‰kÛ
tohoto sportu. 

Samozfiejmû i nadále fungují www-
stránky, na kter˘ch jsou nebo budou stále
nové informace o obou muÏstvech Pfiezle-
tic, jejich odehran˘ch zápasech, rozlosová-
ní podzimních soutûÏí apod. Na tûchto
stránkách je moÏnost komunikace s t˘mem
ãi jednotliv˘mi hráãi. Pfiesná adresa je
www.sweb.cz/sk-rsc-prezletice/.

S ohledem na jarní sezónu je moÏné
vstoupit do fiad jednoho ãi druhého nebo
dokonce obou muÏstev a tím posílit jejich
sílu a snahu postoupit. BliÏ‰í informace je
moÏné získat od hráãÛ na pravideln˘ch tré-
nincích ve stfiedu v podveãer u rybníka ne-
bo v hospodû Na námûstí.

Obû muÏstva
v barvách Pfiezle-
tic dohrála své
podzimní soutûÏe s rozdíln˘mi poci-
ty. Zatímco t˘m SG Pfiezletice pfii
své fotbalové premiéfie ihned vybo-
joval postup ze tfietí ligy do druhé,
muÏstvo SK RSC Pfiezletice tento-
krát nedokázalo navázat na loÀské
úspûchy a poprvé ve své pûtileté exi-
stenci sestoupilo zpût do páté ligy.

DE·ËOVÉ
SRÁÎKY
Mnoho na‰ich

spoluobãanÛ se
ve svém vol-
ném ãase za-
b˘vá ãinností,
která mÛÏe b˘t
pfiínosem informací
i pro ostatní.

Pan Dams jiÏ od ro-
ku 1997 sleduje ãetnost
de‰Èov˘ch sráÏek
v Pfiezleticích.

Poskytl nám v˘sledky svého mû-
fiení a my vám pro porovnání pfied-
kládáme pfiehled de‰Èov˘ch sráÏek
u nás v letech 2002 aÏ kvûten 2004,
kde z grafÛ jasnû vypl˘vá katastro-
fální mnoÏství  spadlé vody v srpnu
2002, such˘ rok 2003 a mûfiení srá-
Ïek v prÛbûhu leto‰ního roku.
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Pokud má kdokoli z vás jakého-
koli zajímavého koníãka a s v˘sled-
ky své ãinnosti se chce podûlit
s ostatními, velice rádi va‰e námû-
ty pfiivítáme. (Al.)

FOTBALOVÉ DùNÍ
Rok 2002

Rok 2003

Rok 2004

Sláva vítûzÛm,
ãest poraÏen˘m!



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!

Na MÚ je moÏnost
zakoupení symbolÛ obce

vlajeãka 80 Kã, odznaky 30 Kã,
samolepka 20 Kã.

� � �
Dále je moÏnost zakoupení
tfií druhÛ leteck˘ch snímkÛ

obce a okolí. Velice kvalitní snímky
formátu 30x40 cm jsou zataveny ve fólii
a mÛÏete je na MÚ zakoupit za 220 Kã/ks.

UPOZORNùNÍ

KONDIâNÍ CVIâENÍ
PRO ÎENY

kaÏdé pondûlí a ãtvrtek
od 19.30 ve spoleãenském sále

Místního úfiadu.

P¤IJëTE SI ZACVIâIT

VOLEJBAL CLUB
TJ Sokol Pfiezletice
V ãervnu 2004
byl v Pfiezleticích
zfiízen volejbalov˘
klub. Pokud
máte zájem hrát
rekreaãnû volejbal,
bliÏ‰í informace podá:

Petr MAL¯,
Javorová 60,
Pfiezletice,
Tel: 736 167 868

Neomezen˘ Internet - Voln˘
Zfiízení: bez DPH s DPH

� Aktivace sluÏby ADSL Voln˘ 990,— 1178,—
� ADSL modem/router 2690,— 3201,—
� Instalace a konfigurace 1000,— 1190,—

(volitelnû)
Mûsíãní poplatky: — dle sazby - napfi. pfii sluÏbû ADSL 512/128 • 1GB • 549,-/653,- s DPH
Zfiizovatel: Petr Mal˘ - KoPoSe, Javorová 60, Pfiezletice, petr.maly@cmail.cz, 736 167 868
Provozovatel: Czech On Line a.s., Telekom Austria Group, Pod obchodní znaãkou „Voln˘“

Alternativní moÏností Internetu domu, je klasické modemové pfiipojení
(vãetnû ISDN). Ceny modemÛ od 400 Kã, pfiípadná instalace 500 Kã,
pfiipojování zdarma, poplatky dle Va‰eho telefonního tarifu.

OZNÁMENÍ
� Vmístní knihovnû byl nainsta-

lován do poãítaãe internet a je jej
moÏno zdarma pouÏívat v dobû otev-
fiení knihovny, to je kaÏdé pondûlí
16:00 - 18:00 hod. UpozorÀujeme, Ïe
internet je urãen pro získávání in-
formací a není moÏno na nûm hrát
hry. V pfiípadû zv˘‰eného zájmu lze
náv‰tûvní dobu pouÏití poãítaãe a in-
ternetu roz‰ífiit o dal‰í den.

� Vminulém ãísle Zpravodaje
jsme slíbili, Ïe vás seznámíme s do-
klady nutn˘mi pfii ohlá‰ení drobné
stavby, Ïádosti o stavební povolení,
zmûny stavby pfied dokonãením,
ohlá‰ení terénních úprav, Ïádosti
o vklad do katastru nemovitostí —
v‰echny tyto doklady je moÏno nyní
stáhnout z instalovaného programu
v poãítaãi.V poãítaãi v knihovnû jsou
rovnûÏ nainstalovány soubory pfied-
pisÛ, vzory smluv atd., takÏe kaÏd˘,
kdo bude pfiípadnou smlouvu ãi Ïá-
dost potfiebovat, mÛÏe si její formu-
láfi nebo vzor okopírovat.

� TytéÏ soubory jsou k dispozici
na MÚ v kanceláfii starosty. (Al.)

VÍTE, ÎE...
i kdyÏ se v na‰í obci jiÏ mnohé zlep‰i-
lo a moderní technika je samozfiejmos-
tí nejen v na‰ich domácnostech, nûkte-
fií na‰i spoluobãané se stále chovají
tak, jako by Ïili v dobû pfied padesáti
lety. VyuÏívají sice v‰e, co jim konzum-
ní spoleãnost nabízí, ale ve chvíli, kdy
se v jejich domácnosti nebo na dvofie
nahromadí odpad kter˘ nedají do po-
pelnice, zareagují podle hesla „po nás
potopa“ a s klidn˘m svûdomím, Ïe
...ono to stejnû shnije, nebo se to za-
veze hlínou z pole... bez jak˘chkoli
skrupulí vyváÏejí v‰e nepotfiebné za
nejbliÏ‰í domy ve vesnici; nereagují ani
na upozornûní nejbliÏ‰ích bydlících, Ïe
jim jejich jednání vadí a jsou upfiímnû
lhostejní k tomu, jak na‰e okolí vypa-
dá. DÛleÏité je, Ïe nemuseli zaplatit za
popelnici ãi kontejner na odvoz suti,
nebo pfiebyteãného odpadu.

Chceme dÛraznû
upozornit, Ïe Místní úfiad

má k dispozici
fotodokumentaci v‰ech
tûchto ãern˘ch skládek

a jména hfií‰níkÛ.
TotéÏ se t˘ká i obãanÛ, ktefií

i pfies to, Ïe ve vsi je k dispozici vel-
koobjemov˘ kontejner na plasty,
stále pálí PET lahve na své zahradû.

Pokud se situace nezlep‰í,
v pfií‰tím ãísle Zpravodaje budou je-
jich jména zvefiejnûna a pfiestupky
budou fie‰eny na Okresním úfiadû
v Brand˘se nad Labem. (Al.)

Pfiijìte si s námi
zahrát volejbal!

Potfiebujete pfiipojit více PC na Internet,
nebo jen mezi sebou? Pfiijìte se poradit!

Prodej komponent, poãítaãové techniky,
servisní ãinnost, LAN, WAN, Internet.
Ceny PC jiÏ od 9000 Kã + monitor 17“ od 2700 Kã.
Uvedené ceny bez DPH 19%.

Telefon: 736 167 868


