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ROZPOâET V DRUZÍCH âINNOSTÍ
skuteãnost 2004 plán 2005

(v tis. Kã) (v tis. Kã)
P¤ÍJMY:
Pfievod daní 4.045 4.060
DaÀ z nemovitosti 470 520
Poplatek ze psÛ 21 20
UÏívání vefi. prostranství 38 36
Správní poplatky, hrací automaty 109 110
Odvoz odpadÛ 404 490
Pfiíjmy z pronájmÛ 141 140
Pfiíjmy z divident 107 100
V˘tûÏek v v˘herních automatÛ 23 25
Dotace na zamûstnanost x 84
Sponzorské dary 75 x
Pfievod zÛstatku 470

CELKEM: 5.433 6.055

V¯DAJE:
Platy zamûstnancÛ 434 567
Odmûny ãlenÛ zastupitelstva 510 527
Odvody z mezd, poji‰tûní 380 380
Spotfieba plynu a el. energie 157 150
Telef. popl., internet 64 60
Likvidace odpadÛ 420 505
Dopravní obsluÏnost (MHD) 150 170
Náklady na Ïáky na Z· 263 30
Fin. pfiíspûvek na stravování 75 75
Kulturní akce,odmûny jubilantÛm, spolky 169 149
ÚdrÏba majetku obce 227 277
Ostatní reÏijní náklady 147 112

CELKEM: 2.996 3.002

Rozdíl mezi skuteãn˘mi pfiíjmy a v˘daji je kaÏdoroã-
nû pouÏit na úhradu sjednaného stavebního spofiení
a na úhradu dokumentace a ostatních nákladÛ pfii pfií-
pravû akce „kanalizace-vodovod“.

Podrobn˘ rozpoãet dle jednotliv˘ch poloÏek je k na-
hlédnutí na obecním úfiadû kdykoli v úfiední dny.
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SLOVO
STAROSTY HOSPODA¤ENÍ OBCE

VáÏení
spoluobãané,

Jaro jiÏ pfievzalo
vládu v plném roz-
sahu a vût‰inû lidí
dodává novou sílu
a chuÈ do dal‰í prá-
ce. Pro mnohé na-
stal start do nového
zahrádkáfiského
a zemûdûlského ro-

ku. BohuÏel se po zimû objevují na nû-
kter˘ch místech stále stejné obrázky na-
‰eho chování ke svému okolí. Tak, jak
nás poãasí vyz˘vá k ãastûj‰ím procház-
kám, opût se na ulicích a pfiilehl˘ch plo-
chách objevují ãím dál více psí exkre-
menty. Není to hezk˘ ani pfiíjemn˘ po-
hled, a tak si dovoluji poÏádat v‰echny
majitele pejskÛ, aby zváÏili, kde a jak˘m
zpÛsobem venãit své miláãky. Velice po-
chybuji, Ïe na vlastních pozemcích pone-
chávají v‰e tak, jak se mÛÏeme pfiesvûd-
ãit na vefiejn˘ch plochách.

Vzhledem k tomu, Ïe bûhem jara chce-
me nûkterá místa v obci osadit laviãka-
mi, odpadkov˘mi ko‰i, a za podpory nû-
kolika nad‰encÛ a sponzorského daru
oÏivit dûtské hfii‰tû u rybníka, neumím si
pfiedstavit, Ïe se o tato místa budou na‰e
dûti a spoluobãané dûlit s pejsky.

Projdete-li se na‰í obcí zjistíte,
Ïe drtivá vût‰ina obãanÛ dbá
o úklid a údrÏbu svého domu,
zahrádky a okolí. Chtûl bych
Vás poÏádat, abyste nezapo-
mnûli uklidit i pfied Va‰ím
domem, ãi plotem. Není to
jiÏ „organizovan˘“ úklid jako
dfiíve, ale dobrovoln˘ úklid
v‰ech obãanÛ, kter˘m záleÏí
na vzhledu obce. Byla by ‰ko-
da, aby jiÏ k existujícím mís-
tÛm, hyzdily na‰i obec nûjaké
dal‰í odpadky, listí, vûtve nebo
jin˘ nepofiádek.

Pfieji Vám i Va‰im blízk˘m
hezké jaro a co nejvíce pozitiv-
ních a optimistick˘ch zpráv
a záÏitkÛ.

Rudolf NOVOTN¯



3

ZE DNE 14. 12. 2004

� Kontrola zápisu z pfiedchozího zastup.
a) zfiízení nového prac.místa – prac. úfiad

v Nymburce vyhovûl Ïádosti obce
– od 1. 12. 2004 (s dobou na 1 rok)
má obec 1 pracovníka pro vefi. prosp.
práce (s dotací od PÚ Nymburk)

b) Ïaloba – p. Siebert – rozsudek dosud
fyzicky nedorazil – obec bude povinna
uhradit pfiísl.ãástku s tím, Ïe je moÏné
podat dovolání k vrchnímu soudu

� Ïádosti o provoz hracího automatu
ZO souhlasí s provozem hrac. automatu
v restauraci Na statku a v pohostinství
Na námûstí pro 1. ãtvrt. 2005

� pfiíspûvky ‰kolám (Z·) – obec obdrÏela
poÏadavky Z· na pfiíspûvky na Ïáka, bude
fie‰eno v lednu 2005 v rámci rozpoãtu 
úkol: provûfiit vyhlá‰ku o úhradû neinves-
tiãních nákladÛ na ‰kolní docházku (Z·)

� ukonãena likvidace JZD VeleÀ
– obec byla pfiihlá‰ena, získá odpovídající
ãástku s vypofiádáním (cca 5.190 Kã)

� Program Min. zemûdûlství
– oznámení o zafiazení Ïádosti
o dotaci na akci „Vodovod“ do v˘bûrové-
ho fiízení a pfiidûlení ãísla jednacího

— „Kanalizace“ – vyÏádány dal‰í doklady,
které jsou aktuálnû zkompletovány
a budou neprodlenû pfiedány

— pfiedpoklad vyjádfiení Min.zemûdûlství
– 1. ãtvrt. 2005 (podrobnûj‰í informace
ve vánoãním Obecním zpravodaji

� ceny popelnic pro r. 2005
– dle návrhu od A.S.A. a.s.
popelnice standart velká
1x t˘dnû 1.950,- 3.450,-
1 x za 14 dnÛ 1.250,- 2.200,-
sezónní 1.700,- 2.750,-

— známky jsou k dispozici na OÚ
— do 31. 1. 2005 svoz dle star˘ch známek
— vánoãní svoz – normálnû, ve stfiedu
� plán jednání ZO pro 1. pol. 2005

4. 1. 2005     18. 1. 2005
15. 2. 2005
15. 3. 2005
12. 4. 2005
10. 5. 2005
7. 6. 2005

ZE DNE 4. 1. 2005

� Pfiíkaz k provedení inventarizace
a jmenování komisí:
Maj. obce: p. Vyskoãil – pfiedseda
Ing. Bula, p. Fi‰er – ãlenové
Maj. hasiãÛ: p.Vyskoãil – pfiedseda
p. Libor Slavata – ãlen, p. Fi‰er – ãlen
Maj. restaurace Na statku:
p. Vyskoãil – pfiedseda
Ing. Bula, p. Fi‰er, p. Holub – ãlenové

� Obec obdrÏela dílãí odpovûì na moÏnost
roz‰ífiení dopravní obsluÏnosti obce
(odklonûním nûkolika spojÛ linky 375 pfies
obec do Brand˘sa n.L. – St. Boleslavi)

— odklonûní linky 375 je aktuálnû technicky
i finanãnû nároãné (nevyhovující zastávky
pro typ kloubového autobusu, prodlouÏení
linky v 1. tarifním pásmu...)

— v‰e bude pfiedmûtem dal‰ího jednání

� Projednán návrh rozpoãtu obce
pro r. 2005

— ZO projednalo návrh rozpoãtu obce
pro r. 2005 a s návrhem souhlasí

ZE DNE 15. 2. 2004

� I. PraÏská plynárenská a.s. (vyuÏívá po-
zemek obce v katastru Vinofie)

— ZO projednalo smlouvu o zfiízení vûcného
bfiemene mezi obcí Pfiezletice a PraÏskou
plynárenskou a.s. na pozemky v k.ú.
Vinofi dle v˘kresu v Geometrickém plánu
ã.828-179/2003, parc. ã. 343/5, 953/1,
1342/1 zapsan˘ch na LV 591 a p.ã. 953/2,
zapsaného na LV 872.
Usnesení: ZO souhlasí s uzavfiením
Smlouvy o vûcném bfiemeni u v˘‰e
uveden˘ch pozemkÛ.
II. Zpráva o pfiezkoumání hospodafiení
obce Pfiezletice za r. 2004

— ZO projednalo zprávu o pfiezkoumání
hospodafiení obce za r. 2004

— nebyly zji‰tûny nedostatky
Usnesení ZO: ZO bere zprávu na vûdomí
s tím, Ïe vydává následující pokyny:

� provést revizi vyhlá‰ek obce, aktualizo-
vat je dát do souladu s platn˘mi pfiedpisy

� pravidelnû kontrolovat
rozpoãtovou kázeÀ a plnûní rozpoãtu obce
v poloÏkovém ãlenûní

� V˘sledky ãinnosti finanãního a kontrolní-
ho v˘boru projednávat na ZO – ãtvrtletnû

� Provádût trvale kontrolu poloÏkového
ãlenûní rozpoãtu
– odpovûdná osoba: starosta obce
III. Zápis z jednání místního ‰etfiení ze dne
3. 2. 2005 (zavedení dal‰í autobusové lin-
ky – smûr Brand˘s n.L. - St. Boleslav)

— ZO projednalo zápis z jednání
a místního ‰etfiení o spojení
s Brand˘sem n.L. linkou ã. 375

— Závûr – dle v˘sledkÛ ‰etfiení a stanoviska
dotãen˘ch orgánÛ bude fie‰eno úpravou
jízdního fiádu l. 386 s pfiestupní vazbou
na l. 375
IV. Návrh Ropidu na provoz l. 302 a 386

— ZO projednalo dodatky smluv na provoz
linek ROPID 302 a 386 pro r. 2005

— ZO s navrhovan˘mi dodatky souhlasí
V. SdruÏení Zdroj pitné vody Káran˘
v likvidaci

— obec Pfiezletice byla ãlenem tohoto sdruÏení
— sdruÏení je v likvidaci a majetek bude

pfieveden na akcie (v prÛbûhu 02/2005)
— obec Pfiezletice drÏitelem 107 ks akcií

VI. Kanalizace, vodovod
— k 31. 1. 2005 skonãil pfiíjem Ïádostí

o dotace
— 22. 2. 2005 probûhne jednání

k vydání stavebního povolení ke stavební
akci (v místû Obecního úfiadu)

— do konce bfiezna 2005 by mûlo b˘t
vydáno stavební povolení

— intenzívnû pokraãují práce na získání dotací
VII. Knihovna

— ZO projednalo pfiíspûvek
na knihovnické sluÏby Knihovny
Eduarda Peti‰ky v Brand˘se n.L. pro
r. 2005 ve v˘‰i Kã 13.400,- a souhlasí
RÒZNÉ: 

� dûtsk˘ karneval
— 20. 3. 2005 od 14 do 17 hod. (Ne)

� silniãní okruh kolem Prahy – obec je
ãlenem sdruÏení obcí dotãen˘ch okruhem

— v souãasnosti není plnû aktuální

ZE DNE 12. 4. 2004

� kontrola pfiedchozího zápisu
� Dne 22. 2. 2005 probûhlo místní ‰etfiení

k akci „Vodovod – kanalizace“
— 3. 3. 2005 bylo vydáno rozhodnutí

o stav. povolení na vodovod,
po 15-denní lhÛtû nabylo právní moci

— 14. 3. 2005 stav. povolení na kanalizaci,
lhÛta probûhla stav. povolení nabylo
právní moci

— 11. 4. 2005 – Min. zemûdûlství
– akce Vodovod zafiazena do fiízení
o dotacích, vzhledem k vyãerpání
prostfiedkÛ ze SR jsou v‰echny Ïádosti
pfiesunuty do dal‰ího roku.
Îádost o dotaci na kanalizaci je zadána
na nûkolika místech (Min. zemûdûlství,
Min. Ïivot. prostfiedí, apod.)
– dosud bez v˘sledku.

— je pfiipravována Smlouva o budoucí
smlouvû o zfiízení vûcného bfiemene
(budoucí pfiípojky na kanalizaci)

� ul. Pod Hájem – ulice (pozemek)
je ve vlastnictví obce, majitelé dotãen˘ch
stavebních pozemkÛ uzavfieli sml.
o sdruÏení a projevili zájem o provizorní
úpravu komunikace ve vlastní reÏii.
Závûr: ZO souhlasí s V˘zvou k podání
nabídky „Provizorní úprava komunikace
v ul. Pod Hájem“ .

� kontrola plnûní rozpoãtu obce
za 1. ãtvrtletí 2005

� Îádost o zru‰ení uÏívacího práva
p. Karla Edera, U baÏantnice 300

— bude zahájeno správní fiízení,
vefiejná vyhlá‰ka bude fiádnû vyvû‰ena

� zadána objednávka na kalendáfie
pro r. 2006 (historické fotografie obcí)

� Ïádost p. Kánû o dlouhodob˘
pronájem pozemkÛ a úpravy a vyuÏití
okolních obecních pozemkÛ
závûr: ZO projednalo Ïádost a trvá na
podmínkách vydaného stav. povolení
a jiÏ vydan˘ch rozhodnutí ZO v této vûci.
P. Kánû obdrÏí odpovûì v tomto smyslu.

� inf. stavební komise:
a) postupné kolaudace v ul. Hru‰ková

a Pod Hájem, zÛstává k fie‰ení
problém komunikace a osvûtlení
v ul. Jilmová a zprovoznûní ãistiãky
pro ul. Hru‰ková a Pod Hájem

b) probûhlo jednání k vydání úz. rozhod-
nutí pro v˘stavbu f. A-ENERGY s.r.o.

c) v˘stavba firmy SESTARE s.r.o.
– zadáno na stav. úfiadû v Brand˘se,
zatím v fie‰ení, poÏadavky obce
jsou jasnû specifikovány

� kultura: akce
a) dûtsk˘ karneval – probûhl dûtsk˘

karneval, ZO dûkuje sponzorÛm akce
b) pfiíprava ãarodûjnic – o spolupráci

budou poÏádáni hasiãi a sportovci,
obec zajistí zapÛjãení toalet

c) májová akce – pfiíprava tradiãní
májové akce, pfiedpokládan˘ termín
14. 5. 2005, hl. organizátor: p. Mal˘

d) pfiíprava dûtského dne
– pfiedbûÏn˘ termín 4. 6. 2005

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ
OBECNÍHO Ú¤ADU



V¯SADBA A P¤E-
SAZOVÁNÍ STROMÒ

A KE¤Ò PODLE
DRUHU JE
NÁSLEDUJÍCÍ:

� Pro stromy listna-
té a ovocné je vhodná
doba, prochází-li Mû-

síc znamením B¯KA
nebo VAH. Pro jablonû
je v‰ak v˘hodnûj‰í,

kdyÏ je Mûsíc ve zname-
ní PANNY.

� Pro sázení a pfiesazo-
vání jehliãnanÛ je velmi
pfiíznivá doba, kdy je Mûsíc
ve znamení KOZOROHA.

� Mûsíc ve znamení
ST¤ELCE je vhod-

n˘m obdobím pro vy-
sazování ‰vestek, brosk-
voní a moru‰í.

� Profiezávání a zmlazování rÛzn˘ch stro-
mÛ, kefiÛ a vinné révy je vhodné provádût
vÏdy v dobû ub˘vajícího Mûsíce.

NYNÍ BYCHOM VÁS
CHTùLI SEZNÁMIT S VLIVEM
JEDNOTLIV¯CH ZNAMENÍ.

� V jarním období je velmi pfiíznivá doba
pro zásevy v‰ech druhÛ obilí, je-li Mûsíc ve
znamení RYB, nebo BERANA, na podzim
pak ve znamení ·TÍRA.

� Pro sázení a pfiesazování rostlin, jejichÏ
plody v sobû obsahují hodnû vody a ‰Èáv –
melouny, okurky, rajská jablíãka apod., je
nejvhodnûj‰í doba pfiib˘vajícího mûsíce, jenÏ
se nachází ve znamení RAKA. Tato doba je
také vhodná pro pfiesazování rÛzn˘ch sazenic,
zejména salátu a pro setí trávy.

� Pro dosaÏení velk˘ch a siln˘ch kofienÛ
a zemních plodÛ napfi. u mrkve, kofienové
petrÏele, celeru, je pfiíznivá doba pro setí a sá-
zení od úplÀku do novoluní, tedy doba ub˘-
vajícího Mûsíce, nejlépe, kdyÏ Mûsíc prochá-
zí znamením ·TÍRA, nebo RYB.

� Ve‰keré ãpící a ‰tiplavé rostliny a zele-

nina, jako je ãesnek, cibule, fiedkev, fied-
kviãka, paÏitka, kfien… Je nutno také sázet
v dobû ub˘vajícího Mûsíce, ale hlavnû v ob-
dobí, kdy Mûsíc prochází znamením ·TÍRA.
Tato doba je také vhodná pro zásev máku,
hofiãice a papriky.

� Pro ve‰keré sázení a pfiesazování saze-
nic zeleniny a kvûtin je nejvhodnûj‰í doba
pfiib˘vajícího Mûsíce ve znamení B¯KA,
nebo RAKA. Pro sázení kvûtin v letním ob-
dobí je také pfiíznivé postavení Mûsíce ve
znamení VAH.

� Chceme-li pfiesazovat rÛÏe, uãiníme tak
nejlépe za pfiib˘vajícího Mûsíce, kter˘ je
ve znamení BERANA, ST¤ELCE, nebo
v˘jimeãnû LVA.

� Roubovat nebo oãkovat ovocné stromy
budeme nejradûji v dobû pfiib˘vajícího
Mûsíce.

� Pro sázení a pfiesazování stromÛ a kefiÛ
bez ohledu na druh, se nejlépe hodí úplnûk
a to den pfied, nebo den po nûm, kdy Mûsíc
prochází znamením PANNY, nebo VAH.

A JE·Tù P¤IPOMENEME
ZÁKLADNÍ

JEDNODUCHÉ PRAVIDLO:
� v období, kdy Mûsíc ub˘vá ª, sá-

zíme a sejeme to, co má základ v ko-
fienu – v‰echny kvûtiny, které rostou
z cibulí a hlíz, zeleninu z níÏ je uÏitek
v podzemní ãásti a víceleté rostliny

� v období, kdy Mûsíc pfiib˘vá,
sázíme a sejeme to, co z ãeho je uÏi-
tek nad zemí. To je vût‰ina letniãek
a ty druhy zeleniny, které rodí nad
zemí. (Al.)

KOUTEK PRO ZAHRÁDKÁ¤E
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� Proã hubíme kvûtiny, které samy rostou
a jsou léãivé? Vysazujeme jiné, které potfiebují
vût‰í péãi a stojí peníze? 

� Kdo rozhodl, Ïe je mace‰ka hezãí neÏ pampe-
li‰ka? (a pampeli‰ka odstraÀuje plíseÀ z pÛdy)

� Proã naváÏíme tuny kyselé ra‰eliny
a vysazujeme zbyteãná vfiesovi‰tû a pracnû
je udrÏujeme?

� Proã vysazujeme rÛzné neplodné kefie
a v obchodech kupujeme chemicky o‰etfiené
ovoce dovezené z druhé poloviny zemûkoule?

� Proã jezdíme na v˘lety do divoké pfiírody
a doma proti ní bojujeme?

� Proã kaÏdoroãnû vysazujeme okrasné letniãky,
kdyÏ máme velké mnoÏství trvalek?

� Proã ve volném ãase sekáme a stfiíháme
trávníky — dají se i lépe vyuÏít!

� Proã se v parcích a vefiejn˘ch prostranstvích
nesázejí stromy a kefie s jedl˘mi plody
pro lidi a ptactvo?

� PÛsobí m‰ice, housenky, mandelinka,
my‰i a ostatní ‰kÛdci vût‰í ‰kody,
neÏ ãlovûk na této planetû? 

� Dáme svému dítûti ãervivé jablko,
nebo jedovaté jablko?

� Je dne‰ní pfievládající styl o lásce
k pfiírodû nebo k motorové technice
a chemickému prÛmyslu?

NùCO K ZAMY·LENÍ A NùKOLIK OTÁZEK

Mûsíc ve svém putování po obloze prochází
postupnû 12 planetárními znameními (jejich
symboly se vztahem k jednotliv˘m dnÛm jsou
uvedeny v mnoha denních kalendáfiích). V dobû,
kdy Mûsíc prochází jednotliv˘m znamením
zvûrokruhu, aktivuje síly tûchto konstelací
a ovlivÀuje plody, kvûty, listy, nebo kofieny.

Ve Zpravodaji ã. 3 jsme psali o pÛsobení
jednotliv˘ch fází Mûsíce na rÛst a pûstování rostlin.

OHNIVÁ ZNAMENÍ: Beran , Lev , Stfielec

ZNAMENÍ ZEMù: B˘k , Panna , Kozoroh     

VZDU·NÁ ZNAMENÍ: BlíÏenci , Váhy , Vodnáfi     

VODNÍ ZNAMENÍ: Rak , ·tír , Ryby

Na tyto otázky je jen jedna odpovûì – „Byznys, jinak
to není“. Zahrada je ukázkou na‰eho vnitfiního já…
ukaÏ mi svou zahrádku a já ti povím, kdo jsi. Na‰e
zahrádky by mûly b˘t v souladu s pfiírodou a ne aby-
chom proti ní ãi s ní bojovali! (Vl. Pokorn˘ 003)
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Od ãervna roku 2004 je v platnosti nov˘ paragraf zavádûjící pojem domácí-
ho násilí. Policisté jiÏ k zahájení stíhání proti útoãníkovi nepotfiebují souhlas
obûti. Odpadnou tedy situace, kdy se napaden˘ v obavû ze svého partnera
rozhodne vzít své obvinûní zpût. Staãí, kdyÏ tedy zavolá na policii a nahlásí,
Ïe se stal ãi stala obûtí domácího násilí.

Podle  posledních prÛzkumÛ se nejvíce násilí páchá na Ïenách na matefiské
dovolené, podnikatelkách, muÏích nad 60 let vûku a seniorech v‰eobecnû. 

Domácí násilí je pácháno na 40% v‰ech Ïen v na‰í republice!

Co je vlastnû za násilí povaÏováno?
� uÏ jen zastra‰ování a vyhroÏování násilím
� zakazování styku s pfiáteli, kolegy a va‰í rodinou
� uráÏení a poniÏování pfied ostatními lidmi
� snaha pfievzít naprostou kontrolu nad v‰ím, co dûláte doma i jinde
� kontrola va‰ich financí, nebo jin˘ch ãistû osobních vûcí a záleÏitostí

Co tedy dûlat, stanete-li se obûtí domácího násilí?
� pokuste se násilí okamÏitû zastavit – otevfiete okno nebo dvefie a nahlas vo-

lejte o pomoc. Pokud voláte na policii a jste pfii tom napadeni, nechte vy-
vû‰en˘ telefon 

� pokud nevíte, jak fie‰it problém, vyhledejte co nejdfiíve rady odborníkÛ
(manÏelské poradny, krizová centra a pod.)

� pfii akutním nebezpeãí volejte okamÏitû policii 158
� pokud jste zranûni a máte-li zdravotní problémy, vyhledejte lékafie a Ïádej-

te zápis do zdravotní dokumentace
� fie‰te své problémy, dokud máte sílu a odvahu je fie‰it

Chcete zÛstat v domácnosti s násilníkem?
Pak si ujasnûte tyto body:

� co vám pomáhá v krizi a co násilníka uklidní?
� komu zavoláte v dobû krize? Máte vÛbec pfiístup k telefonu?
� máte sousedy, ktefií jsou ochotni vám pomoci? Máte adresy pfiátel a azylo-

v˘ch domÛ?
� fiekla jste dûtem, co mají v krizi udûlat?
� víte o tom, Ïe by doma mohly b˘t ukryty zbranû?
� Pro pfiípad útûku si pfiichystejte obãansk˘ prÛkaz, fiidiãsk˘ prÛkaz, rodn˘

list svÛj i dûtí, oddací list, nájemní smlouvu, vkladní kníÏky, ãísla úãtÛ, pe-
níze, léky, klíãe od bytu, náhradní obleãení pro vás i dûti, hraãky, adresáfi

Nestyìte se za to, co se vám dûje. Vy nejste odpovûdni za chování
nûkoho jiného. Nezapírejte, Ïe je vám ubliÏováno.

DÛleÏité adresy a telefony:
� RIAPS, krizové centrum, Chelãického 39, Praha 3, telefon 222 580 697
� Bíl˘ kruh bezpeãí, Du‰kova 20, Praha 5, telefon 257 317 100
� DONA – linka pro obûti dom. násilí,  telefon 251 511 313
� ROSA, informaãní a poradenské centrum pro obûti dom. násilí, Podolská

25, Praha 4, telefon 241 432 466, krizová linka – telefon 602 246 102
� proFem, Gorazdova 20, Praha 1, telefon 224 917 224. Linka právní pomoci

pro Ïeny je kaÏdou stfiedu od 18:30 do 20:30 na telefonu 224 910 744

ZLATÁ LINKA SENIORÒ – bezplatné volání
dennû od 8:00 do 20:00 na telefonní ãíslo 800 200 007

Co v‰echno vám tato linka poskytuje?

odbornou pomoc v oblasti: lékafiské, psychologické, právní, sociální
MÛÏete se na ni obracet i s dal‰ími problémy, jako jsou pocity osamûlosti,

vztahy s dûtmi nebo nepochopení ostatních. 
Va‰e problémy vám pomohou fie‰it odborníci v daném oboru. (Al.)

TRESTNÍ ZÁKON
– nov˘ paragraf 215a §§§§Domácí násilí – to je velik˘ (a mnohdy
utajovan˘) problém mnoha rodin.

valná vût‰ina z nás
patfií mezi

osm nejbohat‰ích
lidí na svûtû? A nûktefií

z nás jsou na tom
dokonce mnohem lépe?

Toto zji‰tûní vychází z v˘zkumu, kte-
r˘ provedl pan Philips M. Harter, lékafi
z nemocnice u Stanfordské univerzity. 

Vyãíslil, jak by vypadala modelová
vesnice o 100 obyvatelích, v níÏ by byly
procentuálnû zachovány nejrÛznûj‰í dÛ-
leÏité odli‰nosti mezi v‰emi lidmi na‰í
planety. Îilo by zde :

— 21 EvropanÛ, 55AsiatÛ, 14 obyvatel
ze západní polokoule, 8 AfriãanÛ

— 52 Ïen, 48 muÏÛ
— 30 bûlochÛ 70 ostatních ras stejnû,

jako kfiesÈanÛ k jin˘m vyznáním 
— 89 heterosexuálÛ, 11 homosexuálÛ
— 6 lidí by vlastnilo ve‰ker˘

svûtov˘ majetek
— 6 lidí by bylo z USA
— 80 lidí by Ïilo v nevyhovujících bytech
— 70 lidí by neumûlo ãíst
— 50 by trpûlo podv˘Ïivou
— 1 by byl na prahu smrti
— 1 by byla tûhotná
— 1 by mûl vysoko‰kolské vzdûlání
— 1 by vlastnil poãítaã 

Îijete-li v pûkném bytû, máte dost
jídla a umíte ãíst, jste ãlenem velmi úz-
ké skupiny. Vlastníte-li nadto i poãítaã,
jste ãlenem elity. Pokud se dnes ráno
vzbudíte a budete pfiimûfienû zdraví,
jste ‰Èastnûj‰í, neÏ cel˘ milion lidí, kte-
fií nepfieÏijí tento t˘den. Pokud jste ne-
byli ve válce, nezaÏili osamûlost uvûz-
nûní, utrpení, muãení nebo vyhladovû-
ní, jste na tom lépe neÏ pÛl miliardy li-
dí. Pokud máte jídlo v lednici, na sobû
‰aty a stfiechu nad hlavou, jste bohat-
‰í neÏ 75% lidí této planety. Máte-li pe-
níze v bance, v penûÏence a stfiádáte
do kasiãky, patfiíte mezi osm procent
nejbohat‰ích lidí na svûtû. 

Jen pro srovnání – v ‰edesát˘ch le-
tech  minulého století byla definice
boháãÛ následující: v Praze jím pr˘
byl ten, kdo mûl vlastní auto, v Mosk-
vû kdo mûl svÛj byt, v ·anghaji kdo
mûl svÛj oblek a v Hanoji kdo se jed-
nou dennû najedl. Víme, Ïe se za tûch
45 let mnohé i v Asii zmûnilo. Je
ov‰em pravdou, Ïe si málokdo z nás
tûch naprost˘ch samozfiejmostí, jako
je dostatek jídla, zdraví a moÏnosti
bydlení dostateãnû váÏí.

Pokud ãtete tuto zprávu jste vzdûla-
nûj‰í neÏ dvû miliardy lidí, ktefií nedo-
vedou ãíst vÛbec. Zdroj: internet (Al)

VÍTE, ÎE...



1. T¤ÍDùNÍ
NEBEZPEâN¯CH ODPADÒ. 
Pokud ve Va‰em mûstû není sbûrn˘ dvÛr,

je nutné s odpadem vyãkat na mobilní svoz
odpadu. Odpad je nutné uloÏit na zabezpeãe-
ném místû (sklep, pÛda) a fiádnû uzavfien˘
v obalu tak, aby pfii neodborné manipulaci ne-
do‰lo k úniku a potfiísnûní pokoÏky. U lékÛ je
situace jednodu‰‰í, ty lze kdykoliv odevzdat
do lékárny.

2. T¤ÍDùNÍ
VYUÎITELN¯CH ODPADÒ
Domácnosti disponující velk˘m

mnoÏstvím prostoru, sklepem, kÛl-
nou apod. si mohou dovolit luxus
oddûlen˘ch odpadkov˘ch ko‰Û,
nebo napfiíklad samostatn˘ch pytlÛ
na jednotlivé druhy odpadu. Po-
kud se jeden z ko‰Û, nebo pytlÛ
naplní, staãí jej vyprázdnit do pfií-
slu‰ného kontejneru.

Je-li místa poskrovnu je moÏné
pouÏít tfieba starou krabici od bot
a do ní odkládat v‰echen vyuÏitel-
n˘ odpad – sklenice, plastové lah-
ve, papírové obaly. Jakmile se
krabice naplní odneseme krabici
ke kontejnerÛm a na místû roztfií-
díme do pfiíslu‰n˘ch nádob.

Pokud není místa nazbyt, je tu
je‰tû jedno fie‰ení, odpad se bû-
hem dne odkládá do igelitové ta‰ky a druh˘
den ráno pfii cestû do práce se odloÏí do pfií-
slu‰n˘ch kontejnerÛ.

Rozhodnû se tedy nejedná o „práci navíc,“
jak ãasto zní oblíbená v˘mluva, záleÏí pouze
na ochotû kaÏdého.

INSTITUT ZPùTNÉHO ODBùRU
Zpûtn˘ odbûr je novinka, která byla zave-

dena s nov˘m zákonem o odpadech v roce
2001. Jejím úãelem je pfienesení odpovûdnosti
za nûkteré druhy odpadÛ pfiímo na v˘robce.
Zpûtn˘ odbûr se t˘ká vût‰inou takov˘ch pou-
Ïit˘ch zafiízení, které se po ukonãení své Ïi-
votnosti stávají nebezpeãn˘m odpadem, jedná
se o minerální oleje, elektrické akumulátory,
galvanické ãlánky a baterie, záfiivky a v˘bojky
, pneumatiky a lednice pouÏívané v domác-
nostech. Tyto v˘robky, v pfiípadû Ïe jiÏ do-
slouÏily, jsou v˘robci povinni od spotfiebiãe
zdarma odebrat zpût. Tedy, pokud Vám do-
slouÏí ledniãka, máte plné právo ji pfiivézt
k prodejci, u kterého si koupíte novou, i kdyÏ
nákup nové není podmínkou, stejnû tak mÛÏe-
te v pneuservisu odevzdat ojeté pneumatiky,
v autoservisu vyjet˘ olej a v prodejnû elektro
pak staré záfiivky, nebo vybité baterie. 

T¤ÍDùNÍ PAPÍRU
Ve vût‰inû obcí jsou pro sbûr papíru in-

stalovány speciální kontejnery. Jejich barva
by mûla b˘t modrá. Do kontejnerÛ na papír
patfií noviny, ãasopisy, papírové obaly, le-
penka, karton, katalogy, se‰ity, knihy, kan-
celáfisk˘ papír.

Do kontejneru se nesmí odkládat papír
zneãi‰tûn˘ potravinami, pouÏité pleny, obva-
zy, hygienické potfieby, voskovan˘ papír, ko-
píráky, dehtov˘ papír. V kontejnerech musí
vÏdy skonãit pouze papír ãist˘, nikdy ne
mokr˘, mastn˘, nebo od bláta.

Kontejnery na papír se vyváÏejí vût‰inou
jednou za ãtrnáct dní. Hmotnost papíru v kon-
tejneru o obsahu 1100 litrÛ je cca 70 kg. Se-
bran˘ papír se následnû dotfiiìuje, buì na tfií-
dící lince, nebo ruãnû. Ze smûsi se vybírají
neãistoty, mastn˘ a zablácen˘ papír, které se
musí odvézt na skládku, a pak jednotlivé dru-
hy papíru — zejména lepenkové obaly a kar-
tonáÏ, noviny, ãasopisy a pfiípadnû poãítaãové
sjetiny. Zbylá smûs je tvofiena nejménû kva-
litním papírem. V praxi lze vytfiídit aÏ 23 dru-
hÛ papíru. Velmi ale záleÏí na momentální
poptávce po jednotliv˘ch druzích papíru. Pa-
pír se podle druhÛ lisuje do balíkÛ a expedu-

je do papíren. Lepenka a kartonáÏ, spolu se
smûsn˘m papírem se pouÏívá na v˘robu lepe-
nek, novinov˘ papír se pfiidává do v˘roby no-
vého novinového papíru. Sbûrov˘ papír se
mÛÏe jednak pfiidávat k papírovinû vyrobené
ze dfieva, nebo se pouÏívá samostatnû na v˘-
robu papíru. Vzniká tak 100% recyklovan˘
papír. Navíc pfii pouÏití jedné tuny sbûrového
papíru je moÏné uspofiit aÏ dvû tuny dfieva
a 100 000 litrÛ vody. 

Recyklace papíru je omezená, papír je
moÏné recyklovat maximálnû 6 x, poté je pa-
pírové vlákno natolik krátké a nekvalitní, Ïe
se nezachytí na papírensk˘ch sítech a odtéká
spolu s odpadní vodou do ãistírny. 

T¤ÍDùNÍ SKLA
Sklo bylo historicky první komoditou, která

se u nás zaãala sbírat pomocí zvlá‰tních nádob
umístûn˘ch na vefiejn˘ch prostranstvích.
V onûch historick˘ch dobách se jednalo vût‰i-
nou o dvû nádoby, jedna na ãiré a jedna na ba-
revné sklo. Nyní je na sklo vût‰inou nádoba jed-
na, zelené barvy na sklo smí‰ené, ale návrat
kontejnerÛ na ãiré sklo je nejspí‰ nezadrÏiteln˘.

Do kontejneru lze odkládat ve‰keré obalo-
vé (lahve a sklenice) a tabulové sklo. Pro dal-
‰í zpracování je velmi vhodné, aby sklo v ná-
dobû bylo co nejménû rozbité. 

Do kontejneru se nesmí ukládat drátosklo
(bezpeãnostní sklo s drátûnou sítí), autoskla,
zrcadla, keramika, a porcelán. Ideální je, po-
kud se lahve zbaví kovov˘ch uzávûrÛ. 

Kontejnery na sklo se obvykle vyváÏejí
jednou za mûsíc. Hmotnost obsahu 1100 lit-
rového kontejneru se pohybuje okolo 130 kg.
Svozové firmy sklo dále netfiídí, pouze z nûj
vybírají nejvût‰í neãistoty a skladují ve velko-
kapacitních kontejnerech. Sebrané sklo se ná-
slednû pfieváÏí na speciální tfiídící linky, které
upravují sklo podle potfieb skláren. Na lince

se sklo nejprve ruãnû zbaví velk˘ch pfiímûsí.
Poté se nadrtí a dopravuje se po pásu k lase-
rov˘m ãidlÛm. Ty kaÏd˘ stfiep prosvítí a po-
kud stfiep nelze prosvítit nejedná se o sklo
a proudem vzduchu se tato neãistota odfouk-
ne pryã z pásu. Pro sklárny je pak pfiipravena
sklenûná drÈ poÏadovan˘ch parametrÛ. Z vy-
tfiídûného skla se vyrábûjí opût vyrábí sklenû-
né v˘robky. Recyklací skla se dá u‰etfiit pfies
devadesát procent energie neÏ pfii v˘robû
z pfiírodních zdrojÛ, velké mnoÏství pískÛ,
Ïivce a dal‰ích nerostÛ, jejichÏ tûÏba hyzdí
krajinu. Recyklace skla je teoreticky neome-
zená, ale pro speciální v˘roby se pouÏívá vût-

‰í podíl primárních surovin.

T¤ÍDùNÍ PLASTÒ
Spolu se zv˘‰en˘m v˘skytem

plastov˘ch materiálÛ v domov-
ních odpadech se zavedl sbûr
a tfiídûní plastÛ. Tfiídûní plastÛ je
ale velmi nároãné na kvalitu sbû-
ru, zejména zneãi‰tûní zbytky po-
travin, oleji a mechanick˘mi ne-
ãistotami mÛÏe recyklaci plastÛ
úplnû znemoÏnit.

Kontejnery na plasty jsou
pfieváÏnû Ïluté barvy a patfií do
nich pouze se‰lápnuté a ãisté
láhve od nápojÛ, nebo kosmeti-
ky, ãisté fólie, plastové v˘rob-
ky, kelímky od potravin apod.
Se‰lapáváním plastov˘ch láhví,

v˘raznû u‰etfiíte místo v kontejneru, asi 3x.
Do kontejnerÛ rozhodnû nepatfií plasty zne-

ãi‰tûné chemikáliemi, oleji, nebo blátem, no-
vodurové trubky, linolea a jiné v˘robky
z PVC. Kontejnery na plasty se vût‰inou vy-
váÏejí jednou t˘dnû, pfiiãemÏ hmotnost plastÛ
v 1100 litrovém kontejneru je cca 23 Kg.

Plasty se odváÏejí k dotfiídûní jako celek.
Ze smûsi plastÛ se na tfiídící lince vybírají
PET láhve, PE fólie a lahviãky, pfiípadnû pû-
nov˘ polystyren.

PET láhve se ruãnû dotfiídí podle barev, sli-
sují do balíkÛ a pak následnû expedují buì do
Silonu Planá nad LuÏnicí, kde se z nich vyrá-
bûjí netkané textilie, vlákna a pásky, nebo do
jin˘ch firem, které se zab˘vají v˘vozem PE-
Tu do âíny, kde se z láhví vyrábí totéÏ. Mezi
technologiemi na zpracování PET láhví se ob-
jevují ve svûtû i nûkteré novinky, napfiíklad
v˘roba nov˘ch láhví ze star˘ch.

PouÏité fólie se vytfiídí podle materiálu
a barev a pfiedávají se k opûtovnému zpraco-
vání na v˘robu granulátu pro v˘robu fólií. Pû-
nov˘ polystyren se pfiidává do betonu pfii v˘-
robû speciálních tvárnic s vysokou izolaãní
schopností. Ostatní plasty se mohou dále tfií-
dit dle zájmu zpracovatelÛ, vût‰inou se v‰ak
zbylá smûs pouÏívá na v˘robu zahradního ná-
bytku, zámkové dlaÏby, nebo obrubníkÛ. Nû-
kdy se smûs plastÛ pouÏívá na v˘robu tzv. al-
ternativního paliva pro cementárny, kde slou-
Ïí k v˘robû cementu. Obecnû je recyklace vy-
tfiídûn˘ch plastÛ velmi nároãná, zejména na
ãistotu a proto je nezbytnû nutné dodrÏovat
správné zásady tfiídûní.

Do kontejnerÛ na PET láhve patfií pouze
se‰lápnuté a ãisté láhve od nápojÛ. Do kon-
tejnerÛ pak NEPAT¤Í nádoby od kosmetiky,
nádoby od domácí chemie, nádoby od olejÛ,
fólie a jiné plasty. U láhví se nesmí dotahovat
uzávûry, uzavfiené láhve se nedají lisovat do
balíkÛ. Postup zpracování je stejn˘.

ODPADY (KAM A JAK S NIMI) JSOU TÉMA
NIKOLI POPULÁRNÍ, ALE VELICE DÒLEÎITÉ

6

Pokraãování o odpadech
V minulém ãísle jsme se zab˘vali problémem tfiídûní

odpadÛ a jejich likvidace, nyní bychom chtûli
tento problém vysvûtlit po jednotliv˘ch skupinách.

T¤ÍDùNÍ ODPADU
V DOMÁCNOSTECH

Tfiídûní odpadÛ je velmi snadné, dá se provozovat
jak v garsonce v paneláku ve velkém mûstû,

tak i v domku na venkovû. 
Nûkolik moÏností jak v domácnosti tfiídit odpady.
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noho na‰ich spoluobãanÛ si nechce „zbyteãnû“ plnit své
popelnice a proto odpad z domácností vyhazují cestou na
autobus do ko‰Û na zastávkách autobusÛ. Uvûdomte si,
prosím, Ïe tyto ko‰e jsou zcela úãelovû urãeny pro odho-

zení pouÏit˘ch jízdenek, ale v Ïádném pfiípadû pro bûÏn˘ odpad, kte-
r˘ je urãen k vyhození do va‰ich popelnic!

U kontejnerÛ pro tfiídûn˘ odpad se hromadí na zemi pohozené
kartony a plastové lahve, které rozná‰í vítr po okolí. První dojem pfii
pohledu na místo, kde
kontejnery stojí je ten,
Ïe v tomto místû je
snad povolená neorga-
nizovaná skládka. 

Je samozfiejmû vel-
mi jednoduché a hlav-
nû pohodlné do kontej-
neru hodit slepenou
a nerozloÏenou papíro-
vou krabici nebo nese-
‰lápnutou PET láhev
bez ohledu na to, kolik
místa zaberou. Îe pro dal‰í odpad jiÏ nebude místo — to toho, kdo
tohle udûlá, vÛbec nezajímá, protoÏe snad vÛbec nepfiem˘‰lí o tom,
Ïe jeho odpad není ve vsi jedin˘. Zkuste i do kontejnerÛ skládat (ne
házet) tfiídûn˘ odpad rozloÏen˘ na plocho ãi stlaãen˘ na minimum
tak, aby se jej tam ve‰lo co nejvíc. Pokud je kontejner pln˘, po-
ãkejte, prosím, s odloÏením odpadu na pfií‰tí odvoz. Firma vyváÏe-
jící kontejnery nemá povinnost odváÏet i to, co je mimo kontejnery.
A to, co v souãasné dobû zÛstává v bezprostfiedním okolí kontejne-
rÛ, vesnici pfiíli‰ nezdobí.

KdyÏ se ãlovûk prochází Pfiezleticemi musí konstatovat, Ïe je to
vesnice upravená a ãistá. BohuÏel toto konstatování platí pouze pfii
pohledu za ploty jednotliv˘ch stavení, kde vidíme pûkné zahrádky
a dvorky. âistotou a pofiádkem vefiejného prostranství se ale pfiíli‰
nemÛÏeme chlubit. Chodníãky pfied domy jsou mnohde neudrÏova-
né, pfii vût‰ím de‰ti nemÛÏe voda ze silnice odtékat do de‰Èové ka-
nalizace, protoÏe odtok je zarostl˘ plevelem a dochází tudíÏ k za-
plavení dvorkÛ. Na vefiejném prostranství jsou i dlouhodobû zapar-
kované karavany, pro které sice mají jejich majitelé dost místa na
svém pozemku, ale trvale jsou odstaveny právû tady. 

Nûktefií z nás by si mûli uvûdomit, Ïe není moÏno si plést v˘-
znam a náplÀ pojmÛ „Povolení k záboru vefiejného prostranství“
s „Pronájmem vefiejn˘ch prostor“ a „Vrakovi‰tûm“. KaÏdé z tûch-
to uveden˘ch povolení se fiídí jin˘mi pravidly, u kaÏdého z nich je

jiné finanãnû plnûní a jiná faktická ná-
plÀ. Jak se zdá, vûcná náplÀ pojmu
„Pronájem vefiejn˘ch prostor“ byl
v Pfiezleticích pronajímatelem vûdomû
zamûnûn za faktické „ Vrakovi‰tû“,

které zde máme a kaÏd˘, kdo vesnicí
projíÏdí jej musí nutnû míjet. 

V nedávné dobû zajistil Obecní úfiad
pfiistavení velkoobjemov˘ch kontejne-
rÛ pro zahradní odpad a odpad z do-
mácností – nábytek, ledniãky, televi-
ze atp. Mûli bychom si uvûdomit, Ïe
jde o likvidaci jednotliv˘ch nefunkã-

ních pfiístrojÛ, vybavení ãi zafiízení
domácnosti, ale ne v Ïádném pfiípadû

o kompletní vyklizení nemovitosti (aÈ uÏ pÛd ãi pozÛ-
stalosti), ani o likvidaci stavebního materiálu po re-
konstrukci domu tak, jak tomu bylo tentokrát. Odvoz
tohoto materiálu lze zajistit objednáním samostatného
kontejneru, informace poskytne OÚ. Obec je zodpo-
vûdna za likvidaci odpadu, ale nikoli vÏdy bezúplatnû.

¤e‰ení dal‰ího problému se jeví jako házení hrachu na zeì. Psa-
li jsme o nûm v pfiedminulém ãísle Zpravodaje, ale zcela evidentnû
skupina lidí, jichÏ se to konkrétnû t˘ká, patfií mezi 70% obyvatel na-
‰í planety, ktefií neumûjí ãíst a tak na‰e prosba o zachování pofiádku
i za vesnicí k nim nedolehla – snad jim to nûkdo vzdûlanûj‰í pfieãte
a oni budou mít moÏnost se nad tím zamyslet. Jedná se o vyváÏení
trávy a odpadu nejen ze zahrad ale i z domácností, do ‰karp za vsí.
„Proã bych si mûl trávu a ostatní, co shrabu na své zahradû dávat do
svého kompostu a zatûÏovat svÛj pozemek (po jeho dozrání) kvalit-
ním kompostem? To radûji v‰echno vyvezu za vesnici tak, aby mû
nikdo nevidûl — není to tedy vlastnû nikoho“. To je bohuÏel krát-
kozraká filozofie a názor mnoha.Tyhle ‰karpy zavezené nepofiád-
kem a odpadky svûdãí o kulturnosti na‰ich lidí, je to zrcadlo toho,
jací vlastnû jsme. Doma máme v‰echno naklizené, zahrádku kve-
toucí, ale za plotem a dál uÏ to není moje a nic mi do toho není.

Pálení odpadkÛ na zahradách – to je dal‰í závaÏn˘ problém,
s nímÏ se mnozí z nás zatím nedokázali vypofiádat. O tomto ne‰va-
ru jsme jiÏ psali, nicménû je stále je‰tû pro nûkteré na‰e sousedy po-
hodlnûj‰í zapálit na zahradû oheÀ a spálit na nûm v‰echen odpad,
vãetnû PET lahví. Mûli by si ale uvûdomit, Ïe v tomto pfiípadû se
jedná o pfiestupek, za kter˘ jim mÛÏe b˘t vymûfiena pokuta. Pokud
jim osobnû nevadí zápach, kter˘ se ‰ífií z pálení tûchto vûcí, mûli by
b˘t ohleduplní alespoÀ k sousedÛm! (Al.)

A JE·Tù ZÒSTANEME
U PROBLEMATIKY
ODPADÒ A ZACHOVÁNÍ
PO¤ÁDKU, T¯KAJÍCÍ

SE P¤ÍMO P¤EZLETIC

M

Dne 12. 3. 2005 se ná‰ klub SSK
Pfiezletice zúãastnil mistrovství âes-
ké republiky ve stfielbû ze vzducho-
v˘ch zbraní, které se konalo na spor-
tovní stfielnici v Brnû. Na mistrovství
âR se kvalifikovali z na‰eho klubu
v‰ichni na‰i stfielci díky dobr˘m v˘-
sledkÛm v prÛbûhu sezóny,ve které
se zúãastnili v prÛmûru patnácti zá-
vodÛ. V kategorii jednotlivcÛ star‰í
dorostenci se stal ná‰ Petr Dvofiák
„MISTREM REPUBLIKY“ v dis-
ciplínû VzPu 40. V téÏe kategorii se
umístil ·tûpán Suntych na druhém
místû v republice a Jirka Binder se
umístil jako ‰est˘. 

DruÏstvo dorostencÛ na‰eho oddí-
lu ve sloÏení P. Dvofiák, J. Binder
a ·. Suntych se také stalo mistrem
republiky pro rok 2005. V kategorii

juniofii v disciplínû VzPu 60 vybojo-
val ná‰ stfielec Jifií Brothánek nád-
herné tfietí místo. ·koda jen,Ïe dal‰í
adept na dobré umístûní na MâR Jir-
ka Novák do Brna díky neprÛjezdné
dálnici nedorazil. Dále jsme dosáhli
v˘born˘ch v˘sledkÛ v hodnocení
Stfiedoãeského poháru, jehoÏ finále
se konalo 8. 4. 2004 v Podûbradech.
Zde jsme mûli ve dvou kategoriích
vítûze Stã. poháru a to v kategorii
„Juniofii“ obsadil první místo Jifií
Brothánek a v kategorii „Dorost“ ob-
sadil první místo Jifií Binder.

Blahopfiejeme na‰im mlad˘m
stfielcÛm k dosaÏení vynikajících v˘-
sledkÛ ve vzduchovce a pfiejeme po-
dobné v˘sledky i v maloráÏce.

Za SSK Pfiezletice
Ing. Milan Dvofiák

MÁME MISTRA
Sportovnû stfieleck˘ klub Pfiezletice má „Mistra republiky“

ve stfielbû ze vzduchovky pro rok 2005 v disciplínû „Vzducho-
vá pu‰ka 40 ran ve stoje“ v kategorii dorostenci star‰í.
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VA·E DOTAZY, P¤IPOMÍNKY âI POCHVALY P¤EDÁVEJTE,
PROSÍM AË UÎ V PÍSEMNÉ âI ELEKTRONICKÉ PODOBù DO SCHRÁNKY OÚ!

V minulém ãísle jsme vás informovali
o pfiestûhování sídla STE z Brand˘sa nad Labem

do Mladé Boleslavi. ProtoÏe tato informace
je velmi dÛleÏitá, uvádíme dal‰í podrobnosti:

PRO KONTAKT
SE ZÁKAZNÍKY SLOUÎÍ

OBCHODNÍ KANCELÁ¤
MLADÁ BOLESLAV

ZaluÏanská 1289/III, 293 05  Mladá Boleslav, nebo

OBCHODNÍ CENTRUM
DUHOVÉ ENERGIE

Vinohradská 8/325, 120 21  Praha 2
Obchodní kanceláfie

jsou otevfieny dennû 8:00 – 15:00,
v pondûlí a ve stfiedu do 17:00.

Pro potfiebné informace
se mÛÏete také obrátit na 

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
telefon 14 041

v pracovní dny 7:00 – 17:00, fax: 222 032 800,
e-mail: zákaznické.centrum@ste.cz

Zákaznické centrum s vámi vyfiídí fiadu
záleÏitostí po telefonu bez nutnosti

va‰í náv‰tûvy v nûkteré Obchodní kanceláfii.

Poruchy na rozvodné síti hlaste na

BEZPLATN¯ TELEFON
800 156 134

kde je nepfietrÏitá sluÏba

Pro korespondenci s STE
platí jediná doruãovací adresa:
Stfiedoãeská energetická a.s.

Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2

Pfiiná‰íme vám dÛleÏité kontakty kam jít
na stavební úfiad, matriku...  vãetnû telefonních ãísel:

MATRIKA 326 909 105
Masarykovo nám. 1, 250 01 Brand˘s n. Labem 

STAVEBNÍ Ú¤AD 326 909 105
Masarykovo nám. 1, 250 01 Brand˘s n. Labem

ÎIVNOSTEN. Ú¤AD 326 909 340
Mariánské nám. 1396, 250 01 Stará Boleslav

DOPRAVA 222 330 250-1
Biskupská 7, 110 02 Praha 2

DOPRAVA 221 621 500
nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1

DOPRAVA 326 909 300, 336, 333
Mariánské nám. 28, 250 01 Stará Boleslav

HASIâI 326 911 857
Dr. Janského 960,  250 01 Stará Boleslav

POLICIE âR 326 902 251
Zahradnická 1877, 250 01 Brand˘s n. Labem

FINANâNÍ Ú¤AD 326 910 345,302
Mûlnická 31, 250 02 Brand˘s n. Labem, St. Boleslav

KATASTRÁLNÍ Ú¤AD 284 041 111
Pod sídli‰tûm 9,  180 00  Praha 8

Sledujte, prosím, obvyklá informaãní v˘vûsní místa
DOZVÍTE SE NA NICH, CO SE V NEJBLIÎ·Í DOBù CHYSTÁ NOVÉHO.

� Svaz zahrádkáfiÛ za spoluúãasti OÚ pofiádají v sobotu 28. 5. 2005 
Zájezd na v˘stavu „âeská kvûtnice“ v Markvarticích u Sobotky
Cena zájezdu (mimo vstupné) — 50 Kã
Pfiihlá‰ky: pan J. S˘kora, Zahradní 107, telefon: 286 856 194

� V sobotu 14. 5. 2005 pofiádáme na Horní návsi
ve statku u KfienÛ májové odpoledne. K tanci a poslechu
bude hrát od 15:30 do 18:00 Lounská tfiináctka,
od 19:00 do pÛlnoci skupina Diplomat.

NEP¤EHLÉDNùTE

TÍS≈OVÉ LINKY

Informace o STE

HASIâI .................... 150
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poruchy plynu ... 1239

poruchy el. proudu  800 156 134
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