
Pokárání je v tomto pfiípadû moc
silné slovo. Spí‰e je ‰koda, Ïe Ïije
v Pfiezleticích i pár lidí, ktefií naopak
sv˘m pfiístupem k v˘stavbû vodovodu
a kanalizace komplikují a zdrÏují prá-
ci v‰ech lidí, odpovûdn˘ch za správné
a vãasné dokonãení stavby. (Lâ)
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OBECNÍ ZPRAVODAJ — vychází obãasnû, vydává Obecní zastupitelstvo v Pfiezleticích. Náklad 400 kusÛ.

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

ZDARMA

WANTED
ZO vyhla‰uje pátrání po

OBECNÍ KRONICE.

Na zasedání ZO v ãervenci byla
povûfiena paní Olga Hanzlíková, ãlen-
ka ZO, vedením kroniky Pfiezletic.
ProtoÏe se v Pfiezleticích kronika ob-
ce vedla jiÏ dfiíve, ale bohuÏel na
Obecním úfiadû není uloÏena a neví
se, kde by mohla b˘t, Ïádáme o po-
moc pfii jejím hledání. Uvítáme i ja-
kékoliv fotokopie ãástí kroniky, které
mohly b˘t kdysi pofiízeny. Pfiípadné-
mu nálezci ãi tomu, kdo podá o zmi-
zelé kronice informace, které pove-
dou k jejímu nalezení, bude náleÏet

ooooddddmmmmûûûûnnnnaaaa

5555000000000000  KKKKãããã
ZároveÀ touto cestou prosíme o za-

pÛjãení dobov˘ch materiálÛ ãi foto-
grafií, podle kter˘ch by bylo moÏné ve
spolupráci se starousedlíky a pamûtní-
ky zrekonstruovat v˘znamné události
minulého století v Pfiezleticích.

ZároveÀ bychom chtûli ujistit na‰e
obãany, Ïe jsme si plnû vûdomi toho,
Ïe pÛvodní kronika (z doby okupace
a komunistické diktatury) by mohla
obsahovat pro nûkoho moÏná nepfií-
jemné vûci (a tím nechce kroniku
„vrátit na svût“), ale nechceme pofiá-
dat hon na ãarodûjnice, pouze by-
chom rádi kroniku uloÏili na ãestném
místû na Obecním úfiadû.

Dûkujeme za pomoc.
Zastupitelstvo obce Pfiezletice

POKÁRÁNÍPOCHVÁLENÍ

V˘robce elektrick˘ch dílÛ pro automobilov˘ prÛmysl
SATREMA Int., a.s. hledá vhodné uchazeãe pro obsazení

následujících voln˘ch pracovních pozic pro novû otevfienou v˘robní
a administrativní provozovnu v Praze – Horních Poãernicích.

� dûlník (navíjeãky elektromotorÛ, montáÏních zafiízení,
pomocn˘ dûlník na montáÏi) (15míst)

� pomocn˘ skladník  (1místo)
� sefiizovaã elektromechanik strojÛ a zafiízení (1místo)
� vedoucí úseku jakosti, technik kvalitáfi (1místo)

Nabízíme: — zajímavou a perspektivní práci v nov˘ch
moderních prostorách

— osobní rÛst
— nadstandardní finanãní ohodnocení
— zajímavé bonusy a benefity
— individuální pfiístup ke v‰em zamûstnancÛm
— pfiíjemn˘ pracovní kolektiv

V pfiípadû Va‰eho zájmu o spolupráci s na‰í spoleãností nás
prosím kontaktujte na tel. ã. 255 734 370, popfi.prostfiednic-
tvím e-mailu na: satrema@satrema.cz.

Uvítáme i Va‰i osobní náv‰tûvu.

DERATIZACE
DEZINSEKCE
DEZINFEKCE

—
Správa nemovitostí

Úklidov˘ servis
� � �

Regina Jindrová
Trojická1912/11
128 00  Praha 2

Tel.: +420 777 630 888

E-mail:
regina.jindrova@seznam.cz

I pfii náv‰tûvû
Chorvatska

ná‰ pan
místostarosta

nezapomíná na
dobré návyky

z Pfiezletic
a neopomene

na‰i obec
propagovat

i v cizinû. Jen
doufáme, Ïe to

pfiítomné
„publikum“

náleÏitû ocenilo.
(Lâ)

Velké PODùKOVÁNÍ v‰em na‰im
spoluobãanÛm, ktefií projevují velkou
trpûlivost pfii uzavírkách a omezeních
v ulicích na‰í obce pfii v˘stavbû vodo-
vodu a kanalizace a pfii této „velké
stavbû“ spolupracují a sami pomáhají,
zejména s úklidem (pravidelnû kropili
cesty ve svém nejbliÏ‰ím okolí a pomá-
hali tak v dobû nejvût‰ího sucha sniÏo-
vat pra‰nost v obci).

Dûkujeme panu Messnerovi za po-
moc obci pfii fie‰ení problémÛ s de‰Èo-
vou vodou. (Lâ)



Pan X Y vlastní rodinn˘ domek ve
Struhafiovû stojící na pozemku p.ã. st.
8/1 o v˘mûfie 130 m2, stodolu na pozem-
ku p. ã. st. 8/2 o v˘mûfie 20 m2, zahradu
na pozemku p.ã. 34 o v˘mûfie 850 m2.
Na zahradû mu stojí bazén o v˘mûfie 25
m2, kÛlna o v˘mûfie 15 m2 a altán o v˘-
mûfie 10 m2. Smlouvu s obcí nepodepsal
a získal moÏnost pfiipojit se na vodovod.
Proto podá následující oznámení:

Oznámení poplatníka
místního poplatku

za zhodnocení stavebního pozemku
moÏností jeho pfiipojení na stavbu vodovodu

a kanalizace v obci Pfiezletice
Údaje o poplatníkovi:
Jméno a pfiíjmení/název právnické osoby

a jméno a pfiíjmení zástupce: X Y
Rodné ãíslo/Iâ: 111111/1111
Adresa trvalého bydli‰tû/sídlo:
PlzeÀská ã. p. 999, Pfiezletice
Telefon: 123 456 789
Vlastnick˘ podíl na pozemcích: 1
Jedná-li se o spoleãnou pfiihlá‰ku, uveìte

údaje o v‰ech spoluvlastnících s tím, Ïe první
uvedená osoba je spoleãn˘m plátcem.

U funkãních celkÛ dosud nezastavûn˘ch
(vydán regulaãní plán, rozhodnutí stavebního
úfiadu, souhlas stavebního úfiadu nebo vefiej-
noprávní smlouva o zmûnû vyuÏití území),
doloÏte tento doklad, pokud prokazuje veli-
kost budoucí zastavûné plochy.

Jako vlastník pÛvodního funkãního celku
dle ãl. 8 odst. 4 Ïádám, aby pfiípadn˘ pfiepla-
tek za zhodnocení stavebního pozemku byl

pfieveden na plátce pozemku parcelní ãíslo
(vyplÀují pouze Ïadatelé dle ãl. 8 odst. 4):

Îádám o osvobození od poplatku dle ãl. 9,
prohla‰uji, Ïe mám v tomto objektu trvalé byd-
li‰tû, dokládám kopií kolaudaãního rozhodnutí
(staãí strana s nabytím právní moci a oznaãe-
ním stavby), Ïe ke kolaudaci (nabytí právní
moci do‰lo pfied 1.10.2007 a Ïe se funkãnû pfii-
pojím na kanalizaci – fiad B3 a ukonãím jin˘
zpÛsob likvidace odpadních vod do 2 let ode
dne, kdy jsem získal moÏnost se na tento fiad
pfiipojit, tuto skuteãnost doloÏím správci po-
platku. Pokud tak neuãiním, jsem povinen po-
platek uhradit s nav˘‰ením o 20%*).

*) nehodící ‰krtnûte
Datum:                     ...........X Y.........

podpis plátce poplatku

Potvrzení Obce Pfiezletice o pfievzetí pfii-
hlá‰ky:

Obec Pfiezletice pfievzala tuto pfiihlá‰ku
Dne:
Pfievzal (jméno):
Razítko a podpis:
Originál pfiihlá‰ky obdrÏí Obec Pfiezletice.
Plátce obdrÏí potvrzení o pfievzetí.

V˘poãet poplatku:
Celková zastavûná plocha je:

130+20+25=175 m2
Celková nezastavûná plocha je:

850-25=825 m2
V˘‰e poplatku je 175 x 70 + 825 x 27 = 12
250 + 22 275 = 34 525 Kã
Pfii nedodrÏení závazku o pfiipojení se za-
platí 41 430 Kã.

INFORMACE
K V¯STAVBù
VODOVODU

A KANALIZACE
(5. âÁST):

PfiibliÏn˘ postup dal‰ích prací:

Cukrovarská smûrem na Vinofi
................................... ãerven - listopad
Mladoboleslavská v návaznosti
na Cukrovarskou
VeleÀská ............ ãervenec, srpen, záfií
Spojovací, Ka‰tanová
............................ ãervenec, srpen, záfií
Osiková .............................. srpen, záfií
Modfiínová ..................................... záfií
Na Váze ............................... záfií, fiíjen
âakovická ................................... srpen
Ve Dvorci .................................... fiíjen

Pfiíprava vodovodních pfiípojek:
Jak jsme Vás jiÏ informovali, obec

zaÏádala o kolaudaci vodovodu v tûch-
to ulicích: Vinofiská, Dolní Náves,
„Okálov“, Cukrovarská, V Podskalí,
Topolová, Zahradní, Jifiinková, Jasmí-
nová, Javorová, Akátová, Ka‰tanová,
Spojovací, Habrová, V uliãce, Ctûnic-
ká, Liliová, Krátká.

V pfiípadû, Ïe máte hotové ve‰keré
stavební práce, které souvisí s vodo-
vodní pfiípojkou, mÛÏete jiÏ nyní kon-
taktovat provozovatele vodovodu (fir-
ma VaK Zápy - vedoucí p- Kodera –
tel: 326902922) a dohodnout si termín
montáÏe vodomûrné sestavy (do vo-
domûrné ‰achty nebo do objektu). Ten
s Vámi také po pfiedloÏení projektové
dokumentace sepí‰e smlouvu o do-
dávce vody, pfiípadnû o vypou‰tûní
odpadních vod. 

Uvedení jednotliv˘ch pfiípojek do pro-
vozu pak bude závislé na termínu kolau-
dace a bude i nadále upfiesÀováno. 

Záruãní lhÛty pak zaãnou bûÏet aÏ po
uvedení do normálního provozu..

Pfiíprava kanalizaãních pfiípojek:
Kolaudace kanalizace pravdûpodob-

nû probûhne o nûco pozdûji na podzim
tohoto roku. Tato první fáze se bude t˘-
kat stejn˘ch ulic, jako kolaudace vodo-

vodu, to znamená: Vinofiská, Dolní Ná-
ves, „Okálov“, Cukrovarská, V Podska-
lí, Topolová, Zahradní, Jifiinková, Jas-
mínová, Javorová, Akátová, Ka‰tanová,
Spojovací, Habrová, V uliãce, Ctûnic-
ká, Liliová, Krátká. 

V pfiípadû, Ïe máte hotové ve‰keré sta-
vební práce, které souvisí s kanalizaãní
pfiípojkou, je moÏno montáÏ ãerpadla ta-
ké zajistit v pfiedstihu a není tfieba ãekat
na kolaudaci pfiíslu‰ného kanalizaãního
fiadu. Jak jsme jiÏ psali, kapacitní moÏ-
nosti montáÏe ãerpadel jsou omezeny
(dodavatel zafiízení je schopen namonto-
vat cca. 30-40 pfiípojek mûsíãnû v závis-
losti na pfiipravenosti jednotliv˘ch sta-
vebníkÛ, a to pouze nebude-li teplota niÏ-

‰í neÏ +10 st. C). S ohledem na celkov˘
poãet kanalizaãních pfiípojek, by se moh-
lo stát, Ïe by se po kolaudaci Va‰e pfii-
pojení mohlo dost v˘raznû zdrÏet. Mon-
táÏ ãerpadla v pfiedstihu není moÏná
v pfiípadû, Ïe budete vyuÏívat stávající
Ïumpu. Máte zájem-li, obraÈte se s poÏa-
davkem o vystrojení ‰achty na Obecní
úfiad (pana místostarostu Rudolfa Novot-
ného, kter˘ s Vámi dohodne termín mon-
táÏe). Jedin˘m kritériem v tomto pfiípadû
je stavební pfiipravenost, tj. zabudovaná
ãerpací jímka a hotová elektropfiípojka
vãetnû revizní zprávy. Po montáÏi bude
provedena „suchá zkou‰ka“, tzn. jímka
bude napu‰tûna vodou a následnû vyãer-
pána. Tím bude Va‰e pfiípojka pfiipravena
a budete-li mít s provozovatelem VaK
Zápy podepsanou smlouvu o vypou‰tûní
odpadních vod (p. Kodera - tel:
326902922), po spu‰tûní normálního pro-
vozu jiÏ jenom pfievedete odpad místo do
Ïumpy do kanalizaãní ‰achty. 

Záruãní lhÛty pak zaãnou bûÏet aÏ po
uvedení do normálního provozu..

VáÏení a milí spoluobãané. 
Po pár mûsících Vás v‰echny opût zdravím a nabízím Vám

moÏnost seznámit se s aktuálním dûním v na‰í obci.
Bez pochyb se v‰ichni shodneme, Ïe se v poslední dobû v‰e

v na‰í obci odehrává okolo v˘stavby vodovodu a kanalizace.
Opût se této vûci budu vûnovat nejvíce.
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VYHLÁ·KA
O P¤IPOJENÍ

JelikoÏ vzniká fiada nedorozu-
mûní v souvislosti s vyhlá‰kou
o poplatku za zhodnocení po-
zemku..., pokusím se jí v násle-
dující pasáÏi vysvûtlit.

Zastupitelstvo Obce Pfiezletice
se rozhodlo v souladu se záko-
nem o místních poplatcích vydat
vyhlá‰ku o poplatku za zhodno-
cení pozemku moÏností pfiipoje-
ní na vodovod nebo kanalizaci
v na‰í obci. Tento poplatek se t˘-
ká vlastníkÛ v‰ech staveb (rodin-
né domky, chaty, prodejna, ze-
mûdûlské provozy, v˘robny atd.)
na území obce Pfiezletice bez
ohledu na skuteãnost, zda se jed-
ná o fyzické osoby (obãany) ne-
bo právnické osoby (firmy) a zda
v Pfiezleticích bydlí (mají sídlo)
ãi nikoliv. Poplatníkem (plát-
cem) tohoto poplatku se stane
kaÏd˘ vlastník stavby (téÏ
i vlastník pozemku, na kter˘ by-
lo stavebním úfiadem vydáno
pravomocné rozhodnutí, Ïe se
jedná o stavební pozemek), kte-
r˘ bude mít moÏnost se pfiipojit
na vodovod nebo kanalizaci (uli-
cí kolem nûho nebo poblíÏ pove-
de vodovodní nebo kanalizaãní
fiad – potrubí, na které se budou
jednotlivé stavby pfiipojovat),
kterou vybuduje obec. Skuteã-
nost, zda se pfiipojí nebo nikoliv,
je v tomto pfiípadû nepodstatná.

Od poplatku budete osvoboze-
ni, splníte-li souãasnû následující
ãtyfii podmínky: 1. majitelem ne-
movitosti je fyzická osoba, 2.
která má ke dni podání pfiihlá‰ky
trval˘ pobyt v budovû stojící na
pozemku, ze kterého máte platit
poplatek, 3. budova byla zkolau-
dována pfied 1. 10. 2007 a 4. do
dvou let funkãnû napojíte tuto
budovu na kanalizaci (nabude
právní moc kolaudace pfiípojky)
s tím, Ïe zároveÀ ukonãíte jin˘
zpÛsob likvidace odpadních vod.
O toto osvobození je nutno po-
Ïádat v Ïádosti. ZároveÀ je tfieba
mít na zfieteli, Ïe pokud poÏádá-
te o osvobození a následnû ne-
splníte podmínku pfiipojení na
kanalizaci, zaplatíte poplatek na-
v˘‰en˘ o 20%.

Pokud vlastníte stavbu v jejíÏ

2

SLOVO STAROSTKY

OZNÁMENÍ O ZÁMùRU V ÚZEMÍ
K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU.

JiÏ jsme také informovali o nutnosti podat na stavební úfiad „Ozná-
mení o zámûru v území k vydání územního souhlasu“. Obecnímu úfiadu
se po dohodû se stavební úfiadem v Brand˘se n. L. podafiilo pfiipravit
z pÛvodnû 6-ti stránkového formuláfie poloviãní, kter˘ je jiÏ z vût‰í ãásti
pfiedvyplnûn˘. Formuláfie jsme Vám jiÏ zaslali, pfiípadnû jsou k dispozi-
ce na OÚ nebo internetov˘ch stránkách obce. Obecní úfiad pak zájem-
cÛm nabízí moÏnost hromadného podání tûchto oznámení, jejichÏ sou-
ãástí musí b˘t 3 vyhotovení projektové dokumentace. Po absolvování
tûchto krokÛ je pak povinností kaÏdého Ïadatele, dle nového stavebního
zákona, kopii potvrzeného oznámení územního souhlasu vyvûsit na vidi-
telném místû na vlastním pozemku po dobu 30 dnÛ.

Postup pfii vyplnûní Ïádosti “Oznámení o zámûru v území k vydání
územního souhlasu”.

âást A.
I. Pokud jde o pfiípojku do rod. domu = fyzická osoba.

Do voln˘ch fiádkÛ uvést v‰echny vlastníky dotãeného pozemku,
ktefií jsou zapsání v katastru nemovitostí.

II. Vyplnit. Informace lze získat i na OÚ.
III. NevyplÀuje se.
IV. Pokud je na katastru vedeno vûcné bfiemeno, nutno vyplnit.

V.-X. NevyplÀovat, jiÏ vyplnûno dle stavebního úfiadu. 
XI. Pouze oznaãit kfiíÏkem.

XII. Potvrdí OÚ Pfiezletice.

Podpis: Podpisy v‰ech ÏadatelÛ dle bodu I.

âást B:
V pfiípadû Ïe oznámení podává vlastník není nutno dokládat dal‰í pfiílohy. Pfií-

lohou ã. 4 je zpracovan˘ projekt ve 3 vyhotoveních. Pfiílohu ã. 5 zajistí OÚ pro
v‰echny pfiípojky. Pfiílohou ã. 6 je souhlas obce jako vlastníka kanalizaãních a vo-
dovodních fiadÛ. Tyto pfiílohy oznaãit kfiíÏkem.

UKÁZKA VYPLNùNÍ OZNÁMENÍ
POPLATNÍKA A V¯POâTU POPLATKU

Pfiihla‰uji se jako plátce poplatku za moÏnost pfiipojení
na vodovod*) a kanalizaci*)

Oznámení vlastníka pÛvodního funkãního celku
o rozdûlení na nûkolik funkãních celkÛ ãl. 8 odst. 4 vyhlá‰ky

Îádám o stanovení poplatku dle sloupce C – ãl. 8 odst. 7

Druh stavby V˘mûra v m2 stavba na pozemku p.ã.

stodola 25 34
-
-
-

Parcelní ãíslo V˘mûra v m2 Druh a vyuÏití pozemku dle katastru

st. 8/1 130 stavební
st. 8/2 20 stavební

34 850 zahrada
-
-

Stavby v katastru nezapsané a oceÀované dle ãl. 7 odst. 1 sloupec A:

Údaje o nemovitosti:
Uveìte údaje o v‰ech pozemcích tvofiících jeden funkãní celek:

Typ pfiihlá‰ky (oznaãte, prosím, x):

X
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STÍÎNOSTI OBâANÒ
V srpnu nám skupinka obãanÛ

pfiinesla na obecní úfiad stíÏnost na
na‰e postupy, rozhodnutí a organi-
zaci v˘stavby vodovodu a kanali-
zace. Do t˘dne jsem odeslala svou
odpovûì s vysvûtlením. V meziãase
byl tento dopis rozdán do nûkte-
r˘ch po‰tovních schránek v obci.
PovaÏuji za nutné nyní otisknout
jak dopis obãanÛ, tak i mé vysvût-
lení jednotliv˘ch problémÛ. 

Dopis nûkter˘ch obãanÛ
- STÍÎNOST:

V souvislosti s probíhající v˘stav-
bou kanalizace a vodovodu v na‰í
obci a vzhledem k mnoÏství nejas-
ností kolem tûchto akcí

Îádáme vedení obce o sezvání ve-
fiejné schÛze na které by byl odsou-
hlasen závazn˘ harmonogram pro-
bíhajících a plánovan˘ch akcí, vã.
ve‰ker˘ch platebních podmínek.

ZároveÀ zastupitelstvu obce dÛ-
raznû sdûlujeme, Ïe:

I. nesouhlasíme se zmûnou kon-
cepce vlastnictví ãásti kanalizace
a vodovodu, která byla jednostrannû
zastupitelstvem obce zmûnûna. Ce-
lou dobu (od roku 2001, kdy byla
v˘stavba kanalizace a vodovodu
plánována a projednávána s obãany
ne vefiejn˘ch schÛzích) jsme byli in-
formování v tom smyslu – a v tom
duchu bylo s námi i jednáno – Ïe ka-
lová ãerpadla budou samozfiejmû
ve vlastnictví obce tak, jak je to bûÏ-
né v ostatních obcích v republice,
kde se takové akce provádûjí. Také
proto byly uzavírány smlouvy
o vûcném bfiemeni v pfiípadech kdy
ãerpadlo by bylo umístûno na po-
zemku uÏivatele. Není moÏné, aby
nové zastupitelstvo zcela ignorovalo
jakákoliv rozhodnutí pfiede‰lého za-
stupitelstva – je jimi vázáno, tyto
smlouvy jsou platné a je nutné je
dodrÏovat – a zcela svévolnû se ny-
ní snaÏilo pfienést finanãní zatíÏení
spojené s pofiízením ãerpadla a jeho
pfiíslu‰enství a zároveÀ tíhu následné
údrÏby a oprav v budoucnu, na oby-
vatele. Jde jednoznaãnû o snahu pfie-
nést na obãany povinnosti souvisící
s provozem, pfiiãemÏ tento provoz je
patrnû zapoãítán v cenû vodného
a stoãného. Takovou zmûnu povaÏu-
jeme za neplatnou. Tyto povinnosti

bûÏnû zÛstávají k tíÏi obcí, které si
na jejich financování mohou vyãle-
nit penûÏní prostfiedky. Navíc neu-
stále se mûnící a velmi nesrozumi-
telné informace, vydávané Obecním
úfiadem o cenách tûchto zafiízení, pÛ-
sobí velmi neserióznû. Z pÛvodnû
uvádûné ceny ãerpadla ve v˘‰i 33
915,- Kã je nyní jiÏ 35 331,-Kã a ne-
ní jisté zda je jiÏ poslední. Zastupi-
telstvu obce byla v dubnu leto‰ního
roku pfiedloÏena nabídka ãerpadel
v hodnotû 32 130,-Kã vã. finální
montáÏe a DPH a moÏností je‰tû
mnoÏstevní slevy, od dodavatele Vo-
dohospodáfiské sluÏby Bechynû. Ta-
to ãerpadla jiÏ více neÏ 10 let fun-
gují v obcích v okolí Prahy;

II. povaÏujeme za nemorální
obecní vyhlá‰ku ã.7/2007 „o míst-
ním poplatku za zhodnocení po-
zemkÛ“ K takovému zhodnocení
pozemku dochází v obcích, kde
jsou ve‰kerá zafiízení umístûna na
pozemcích obce u hranic pozemkÛ
uÏivatelÛ. V na‰í obci jsou pozem-
ky zahrad spí‰e znehodnocovány
v˘kopy a umísÈováním dal‰ích vel-
k˘ch jímek. Hloupé a nesmyslné je
to zejména tam, kde nejsou chod-
níky (coÏ je vût‰ina obce) a tudíÏ
by jímky s ãerpadly a mûfiiãi moh-
ly b˘t – tak jako jinde – na obec-
ních pozemcích;

III. velmi jsme nespokojeni s pl-
nûním kontrolní funkce Obecního
úfiadu, jako investora akce, kdo je
povûfien stykem s obãany, vyfiizová-
ním ‰kod vznikl˘ch pfii v˘stavbû,
apod.?;

IV. pfii budování pfiípojek na vodu
je provozovatelem poÏadováno vy-
budování tzv. „vodomûrné ‰achty“
v pfiípadû, Ïe by pfiípojka byla k vo-
domûru del‰í neÏ 10 m. Tento poÏa-
davek je zdÛvodÀován „normou“
která to pfiedepisuje. Je to tak uvede-
no i v pokynech a dispozicích roze-
slan˘ch Obecním úfiadem obãanÛm.
Îádná taková „norma“ v‰ak patrnû
neexistuje. Umístûní vodomûru na
zaãátku pfiípojky poÏaduje provozo-
vatel proto, aby co nejvíce zmen‰il
nebezpeãí, Ïe se pfied vodomûrem
nûkdo pfiipojí tzv. „naãerno“. Provo-
zovatel tak chrání svÛj majetek
a usnadÀuje si práci. To v‰echno je
pochopitelné (kaÏd˘ podnikatelsk˘
subjekt chrání svÛj majetek), ale
proã to VaK Zápy s.r.o. chce dûlat za

na‰e peníze? Jedná se o zcela bûÏné
podnikatelské riziko, které nese kaÏ-
d˘ podnikatel sám! Je dost na tom,
Ïe ‰achty jsou umísÈovány na po-
zemcích uÏivatelÛ, které jsou tím
znehodnocovány (dle zák. ã.
274/2001 Sb. a provádûcí vyhlá‰ky
ã. 428/2001 Sb. Je v pfiípadû zpÛso-
bení ‰kody zafiízením provozovatele
nárok na její náhradu), ale není ne-
jmen‰í dÛvod, aby zafiízení ‰achty
(plastová nádoba apod), které slouÏí
provozovateli, platil uÏivatel.

ÎÁDÁME TEDY O SVOLÁNÍ
VE¤EJNÉ SCHUZE OBâANU,
KDE BY SE TYTO A DAL·Í
OTÁZKY ¤E·ILY

ODPOVùë
STAROSTKY OBCE:

VáÏení spoluobãané.
Reaguji na jednotlivé body Va‰í Ïá-

dosti (stíÏnosti) ze dne 13. 8. 2007.
I. Souãasné zastupitelstvo obce

(dále ZO) o zpÛsobu financování
v˘stavby vodovodu a kanalizace
v obci Pfiezletice rozhodlo na zá-
kladû rozpoãtu celé investice, v˘-
bûrového fiízení a uzavfien˘ch
smluv s dodavatelsk˘mi firmami
(v‰e probûhlo za minulého ZO), na
základû pfiidûlen˘ch dotací a pod-
mínek pfiidûlen˘ch dotací a pfiede-
v‰ím finanãní situace obce. (Dle
názoru souãasného ZO, minulé ZO
postupovalo zcela korektnû, nikde
nebyly shledány Ïádné zásadní zá-
vady – také audit Krajského úfiadu
byl v kvûtnu t.r.bez pfiipomínek).
V Ïádném smyslu jsme nerozhodo-
vali v nesouladu s rozhodnutími
ZO pfiede‰lého, v‰echna b˘vala
rozhodnutí respektujeme (Ïádné
usnesení minulého ZO nikdy ne-
pfiijalo Ïádné rozhodnutí v duchu
Va‰eho dopisu – archivované zápi-
sy jednání v‰ech ZO jsou, po do-
hodû, k dispozici na OÚ). Vzhle-
dem k tomu, Ïe jsme povinni hos-
podafiit se svûfien˘mi prostfiedky
v souladu se zákonem, nemÛÏeme
rozhodnout jinak. V souãasnosti
obec v˘znamnû pfiispívá kaÏdému
obãanovi v obci tím, Ïe hradí ve‰-
keré náklady na ãásti pfiípojek od
hlavních fiadÛ na hranice pozemkÛ
majitelÛ tûchto pfiípojek, nabízí
a zdarma dováÏí jímky. Velmi rádi
bychom pfiispívali více, ale toto
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blízkosti bude vybudován vodovod
nebo kanalizace jste povinni podat
na Obecním úfiadû v Pfiezleticích do
30 dnÛ oznámení (pfiihlá‰ku), Ïe
jste se stal poplatníkem poplatku za
zhodnocení pozemku moÏností pfii-
pojení na vodovod nebo kanalizaci.
Oznámení musíte podat, i kdyÏ
chcete b˘t osvobozeni dle pfiede‰lé-
ho odstavce. Z uvedeného vypl˘vá,
Ïe drtivá vût‰ina obyvatel na‰í obce
bude osvobozena.

Termín pro podání oznámení
Vám zaãíná bûÏet dnem, kdy na-
bude právní moc kolaudace vodo-
vodního (kanalizaãního) fiadu, na
kter˘ se mÛÏete pfiipojit. Pfii rozdíl-
n˘ch termínech kolaudace vodo-
vodního a kanalizaãního fiadu po-
staãí, podáte-li pfiihlá‰ku aÏ po ko-
laudaci obou fiadÛ (dle rozhodnutí
ZO). O nabytí právní moci kolau-
dací na jednotlivé ãásti vodovodu
(kanalizace) a termíny, do kdy mu-
síte na obecní úfiad pfiedat oznamo-
vací formuláfi, naleznete na úfiední
desce, dovíte se na obecním úfiadû
nebo na internetov˘ch stránkách
obce. Tam také máte moÏnost zís-
kat oznamovací formuláfi.

V¯POâET POPLATKU
(Pro obãany, na které se nevzta-

huje osvobození od polatku):
NeÏ se budeme vûnovat vyplÀo-

vání oznamovacího formuláfie, fiek-
neme si, jak se poplatek urãuje. Te-
dy nejdfiíve, z ãeho se poplatek pla-
tí. Poplatek se platí ze v‰ech po-
zemkÛ, které tvofií jeden funkãní
celek – jsou to sousedící pozemky,
které Vám patfií a které jsou Vámi
uÏívány dohromady – obvykle spo-
leãnû oplocené (pozemek pod hlav-
ní stavbou napfi. rodinn˘m domkem
– ve v˘pisu z katastru nemovitostí
znaãen st. a ãíslo pozemku, poze-
mek nebo pozemky pod vedlej‰ími
stavbami napfi. pod garáÏí, stodolou,
pokud mu je pfiidûleno v katastru
nemovitostí zvlá‰tní ãíslo opût zaãí-
nající st., pozemek nebo pozemky
okolo tûchto staveb – napfi. zahrada
nebo ostatní plocha). Obvykle jsou
v‰echny tyto pozemky zapsány na
jednom listu vlastnictví.

V̆ ‰e poplatku se stanoví vynásobe-
ním v˘mûry v‰ech pozemkÛ, ze kte-
r˘ch se platí poplatek, pfiíslu‰n˘m ko-
eficientem uveden˘m v tabulce v ãl.
7 vyhlá‰ky. Volba tohoto koeficientu
závisí na tom, k jakému úãelu byla

hlavní stavba kolaudována (napfi. ro-
dinn˘ domek). Dále volba koeficien-
tu závisí na tom, zda jste získali moÏ-
nost pfiipojení na vodovod nebo ka-
nalizaci a musíte rozli‰it v˘mûru té
ãásti, která je zastavûná (celé pozem-
ky, které jsou v katastru nemovitostí
vedeny s oznaãením st. a ãásti ostat-
ních pozemkÛ, které jsou skuteãnû
zastavûny budovami - budova má
v‰echny stûny a stfiechu - o v˘mûfie
16 m2 nebo více – kÛlny, garáÏe atd.,
ne bazény apod.) a která se násobí
koeficientem uveden˘m ve sloupci A,
a v˘mûru té ãásti, která není zastavû-
ná (ostatní) a která se násobí koefici-
entem dle sloupce B.

Poplatníkem se stáváte, i kdyÏ
vlastníte pozemek, na kterém teprve
budete chtít stavût, pokud máte jiÏ
v ruce právoplatné územní rozhodnu-
tí nebo obdobn˘ dokument stavební-
ho úfiadu (ne jen územní plán), kte-
r˘m se urãuje, Ïe pozemek je urãen
k zastavûní. Pokud z tohoto doku-
mentu nevypl˘vá pfiesnû, kolik zasta-
víte, urãí se v˘‰e poplatku tak, Ïe v˘-
mûra celého pozemku se vynásobí
koeficientem C. 

Pokud vlastníte pozemek, kter˘ sou-
sedí s vodovodem nebo kanalizací, ale
není urãen k zastavûní platn˘m územ-
ním rozhodnutím, nejste poplatníkem.
Pokud v‰ak nabude právní moci roz-
hodnutí, Ïe pozemek je urãen k zasta-
vûní, jste povinni podat do 30 dnÛ
oznámení (pfiihlá‰ku).

Nyní si projdeme oznamovací
formuláfi. Údaje v záhlaví formulá-
fie jsou totoÏné s údaji udávan˘mi
v katastru nemovitostí a jsou nutné
pro jednoznaãnou identifikaci po-
platníka. Údaj s telefonním ãíslem
je dobrovoln˘ a má pouze zjedno-
du‰it kontakt mezi Vámi a obecním
úfiadem v pfiípadû nejasností. Pokud
stavbu vlastní nûkolik osob, mÛÏe
jedna z nich podat oznámení
a uhradit poplatek za v‰echny. Ne-
dojde-li v této vûci mezi spoluvlast-
níky k dohodû nebo dohodnut˘ spo-
luvlastník povinnosti nesplní, vzta-
hují se povinnosti z vyhlá‰ky na
v‰echny spoluvlastníky. 

Následuje tabulka, která identifiku-
je úãel oznámení. V prvním fiádku
oznaãíte, zda oznamujete moÏnost
pfiipojení na vodovod nebo na kanali-
zaci. Druh˘ fiádek se Vás net˘ká, ten
byste pouÏili aÏ v budoucnu, pokud
byste se rozhodli prodat ãást zahrady

nebo jiného pozemku nûkomu jinému
na stavbu nového domku. Tfietí fiádek
Vám dává moÏnost, pokud není Vá‰
pozemek zastavûn více neÏ z 40%,
nezab˘vat se urãováním v˘mûr v‰ech
staveb na Va‰ich pozemcích a stano-
vit poplatek pau‰álem.

Dále uvedete parcelní ãísla v‰ech
pozemkÛ, které tvofií jeden funkãní
celek. Do následující tabulky uve-
dete v˘mûry budov o v˘mûfie 16
m2 nebo více, které nejsou zapsány
v katastru nemovitostí a stojí na ji-
ném pozemku (zahrada, ostatní plo-
cha ap.). V̆ mûru tûchto budov sta-
novíte buì z dokumentace nebo si
budovu zmûfiíte metrem.

Pokud máte dosud nezastavûn˘ sta-
vební pozemek a z územního rozhod-
nutí vypl˘vá rozsah zastavûní, pfiilo-
Ïíte kopii tohoto rozhodnutí.

Závûrem mÛÏete poÏádat o osvo-
bození.

Na základû takto vyplnûného
a odevzdaného oznámení Obecní
úfiad do 30 dnÛ vypoãte v˘‰i poplat-
ku a vymûfií Vám jej platebním v˘-
mûrem. Platební v˘mûr obdrÏíte,
i kdyÏ poÏádáte o osvobození. V tom-
to pfiípadû bude v platebním v˘mûru
uvedeno, Ïe, doloÏíte-li do dvou let
splnûní podmínek pro osvobození,
poplatek neplatíte a jinak jste povin-
ni poplatek uhradit vãetnû nav˘‰ení
o 20%. Platební v˘mûr se Vám neza-
sílá a musíte si jej vyzvednout na
Obecním úfiadû. Na základû tohoto
platebního v˘mûru musíte poplatek
uhradit do data vyznaãeném v plateb-
ním v˘mûru, tedy do 75 dnÛ od ode-
vzdání oznámení.

Poplatek uhradíte buì hotovû na
obecním úfiadû nebo pfievodem na
úãet obce uveden˘ v platebním v˘-
mûru.

Pro lep‰í pochopení v pfiíloze uvá-
díme ukázku vyplnûní oznámení a v˘-
poãtu poplatku. Pfiípadné Va‰e dotazy
zodpoví na Obecním úfiadû a odpovû-
di na nejãastûj‰í dotazy umístíme na
internetové stránky obce.

Závûrem bychom Vás chtûli po-
Ïádat, abyste oznámení podali vãas
a vãas poplatek uhradili. V̆ bûr to-
hoto poplatku podléhá stejnému re-
Ïimu jako v˘bûr daní. NedodrÏení
termínÛ mÛÏe mít za následek citel-
né pokuty nebo nárÛst vymûfieného
poplatku aÏ na trojnásobek a pfii
opakovaném neuhrazení poplatku
exekuci bez soudního rozhodnutí.



v pfií‰tích volbách a stanete-li se
zastupitelem Vy, pochopíte, Ïe ma-
névrovací prostor není velik˘. Je
velik˘ nesoulad mezi oãekáváním
obãanÛ a skuteãn˘mi obecními pfií-
jmy a moÏnostmi.

Prosím, zkuste si také spoãítat,
kolik penûz u‰etfiíte, nebudete-li
muset vyváÏet Ïumpu. Uvidíte, Ïe
se Vám Va‰e investice brzy vrátí.
Prodûlá pouze obãan, kter˘ likvi-
duje v souãasnosti své fekálie ji-
n˘m, tudíÏ nelegálním zpÛsobem.

Takové chování na‰ich spoluobãa-
nÛ povaÏujeme (pfiedpokládám, Ïe
souhlasíte) za zcela nezodpovûdné
a nelegální.

Myslím také, Ïe Va‰e nespokoje-
nost vznikla tím, pan b˘val˘ sta-
rosta, v dobré vífie a dle tehdej‰ích
podmínek financování podobn˘ch
akcí „sliboval“, Ïe ãerpadla budou
ve vlastnictví obce (tedy jejich ce-
nu bude financovat obec). V té do-
bû to bylo skuteãnû obvyklé, ale jiÏ
nûkolik let tomu tak není. Obce

(nemají-li i jiné pfiíjmy napfi. ze
skládek, turismu....), toto nemohou
financovat. Rozhodnû to v‰ak ne-
byl zl˘ úmysl, bohuÏel se zmûnily
podmínky v prÛbûhu pfiíprav a za-
ji‰tûní celé akce „Vodovod a kana-
lizace Pfiezletice“.

Ing. Veronika Vrecionová
Starostka obce
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ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ
V leto‰ním roce na‰e obec po-

depsala smlouvu s firmou EKO-
KOM, která se zab˘vá maximál-
ním vyuÏitím odpadÛ pro zpûtné
vyuÏití. ProtoÏe materiálÛ pro re-
cyklaci je mnoho (plasty, papír,
sklo) a není moÏné jimi zatûÏovat
skládky ãi spalovny, poskytuje
Eko-kom obcím zpûtnou finanãní
odmûnu podle mnoÏství (v tu-
nách) vytfiídûného odpadu a tím
motivuje obce k dal‰ímu a dÛ-
slednûj‰ímu tfiídûní. Nyní se „nej-
draÏ‰í“ vytfiídûnou surovinou jeví
bílé sklo. Urãitû jste si uÏ v‰imli,
Ïe nûkde jsou kontejnery na sklo
rozdûleny na barevné a bílé.
Myslím si, Ïe by stálo za to zku-
sit umístit na nejvíce vyuÏívaném
místû sbûru (Horní náves) jeden
kontejner i na sklo bílé.

Z hlediska mnoÏství vytfiídû-
ného odpadu vypadá v˘hodnû
i to, zaplÀují-li na‰e kontejnery
i lidé, ktefií obcí projíÏdûjí.
VÏdyÈ ãím ãastûji vyváÏíme za-
plnûn˘ kontejner, tím více pe-
nûz pfiibude do obecních penûz.
Funguje to samozfiejmû i obrá-
cenû – vozí-li nûkdo odpad ces-
tou do práce (do Prahy, Bran-
d˘sa,..), zvy‰uje odmûnu jim.
Ano, já vím, Ïe na‰e kontejnery
jsou nûkdy zaplnûné a nebo
v nûkter˘ch lokalitách úplnû
chybí a docházka k jin˘m sta-
novi‰tím je nevyhovující, ale
my potfiebujeme od vás vûdût,
co bychom mohli vylep‰it.

Odmûny jsou fakturovány
ãvrtletnû a jsou vázány na dal-
‰ím pouÏití v odpadovém hos-
podáfiství obce (v tabulkách

mÛÏete sami vidût, Ïe to nejsou
zas tak malé peníze). I díky nim
mÛÏeme financovat ãastûj‰í pfii-
stavování kontejnerÛ na kom-
postovateln˘ zahradní odpad,
ale také (coÏ jste si mohli v ob-
ci v‰imnout) zaãít budovat síÈ
odpadkov˘ch ko‰Û v cel˘ch
Pfiezleticích. Já osobnû vûfiím,
Ïe to pfiispûje k vût‰ímu udrÏo-
vání ãistoty a pûkného prostfiedí
v Pfiezleticích.

Dûkujeme v‰em, ktefií se ak-
tivnû zapojují do tfiídûní odpadu,
vÏdyÈ úsporu pfiiná‰íme i sami
sobû (recyklovatelné sloÏky do-
movního odpadu nezabírají mís-
to v popelnici). Pfiesto bych zde
chtûla opût poÏádat: Dávejte,
prosím, do jednotliv˘ch kontej-
nerÛ jen to, co do nich má pat-
fiit! - nejvût‰í problém je s oran-
Ïov˘mi kontejnery na krabicové
obaly od nápojÛ (mléko, dÏusy,
víno), do kter˘ch se hází papír
a kartony a tím je v˘tûÏnost
a následná odmûna velmi malá.
Jak vím z reakcí nûkter˘ch lidí,
je název kartonové obaly od ná-
pojÛ lehce zavádûjící názvem
karton, pod kter˘m si vût‰ina
pfiedstaví tuh˘ papír na krabice.
Není to tak a do kontejneru
s oranÏov˘m víkem patfií pouze
krabice od mléka, vína, dÏusÛ,.. 

Vzhledem k tomu, Ïe souãas-
né kontejnery jsou maximálnû
vyuÏívané, chtûli bychom v blíz-
ké dobû roz‰ífiit poãet stanovi‰È,
a to na Dolní náves k ulici
V Podskalí. Ale je samozfiejmû
moÏné (na základû podnûtÛ od
vás) uvaÏovat i o zfiízení stano-
vi‰tû v jiné lokalitû. Lâ

ZPRÁVY Z KOMISÍ
Finanãní odmûna za tfiídûn˘ odpad

První ãtvrtletí 1.1. – 31. 3. 2007 (v˘tûÏnost: 35,58 kg/obyvatele/rok)

PoloÏka MnoÏství (tuny) âástka

Papír 1,863 1 238,90 Kã

Plast 2,397 11 158,04 Kã

Sklo barevné 2,829 1 988,50 Kã

Sbûr celkem 14 385,43 Kã

BONUSY

Odmûna za zpûtn˘ odbûr 199,25 Kã

Bonus za hustotu sbûrné sítû 3 740,21 Kã

Bonus za dvousloÏkov˘ sbûr skla 0,00 Kã

Bonus za sbûr bílého skla 0,00 Kã

Bonus za sbûr 4 komodit 0,00 Kã

Bonus za sbûr nápojového kartonu 0,00 Kã

Bonus za akreditované sbûrové firmy 574,42 Kã

Odmûna celkem 18 900,30 Kã

Druhé ãtvrtletí 1. 4 – 30. 6. 2007 (v˘tûÏnost: 42,17 kg/obyvate-

le/rok)

PoloÏka MnoÏství (tuny) âástka

Papír 1,870 1 243,55 Kã

Plast 3,270 15 221,85 Kã

Sklo barevné 3,240 2 277,40 Kã

Nápojov˘ karton 0,022 70,40 Kã

Sbûr celkem 18 813,20 Kã

BONUSY

Odmûna za zpûtn˘ odbûr 199,25 Kã

Bonus za hustotu sbûrné sítû 4 891,43 Kã

Bonus za dvousloÏkov˘ sbûr skla 0,00 Kã

Bonus za sbûr bílého skla 0,00 Kã

Bonus za sbûr 4 komodit 752,53 Kã

Bonus za sbûr nápojového kartonu 0,00 Kã

Bonus za akreditované svozové firmy 752,53 Kã

Odmûna celkem 25 408,90 Kã

jsou, bohuÏel, maximální moÏnosti
na‰eho obecní rozpoãtu a pfiedpo-
kládan˘ch pfiíjmu obce i v budou-
cích letech – tzn. jakékoli jiné roz-
hodnutí je zcela nereálné.

(Jen pro zajímavost a zcela teo-
reticky, v pfiípadû, Ïe bychom byli
obdrÏeli dotaci, která by pokryla
náklady na ãerpadla pro celou obec
(to se nestalo), nastal by dal‰í pro-
blém. ¤ada obãanÛ, jiÏ dfiíve od-
mítla dát souhlas s vûcn˘m bfieme-
nem pro obec. Toto zmiÀuji jen
proto, abych upozornila na skuteã-
nost, Ïe Ïádné fie‰ení by nevyhovo-
valo v‰em.) 

- Je nám líto, Ïe se Vám zdá na-
‰e informovaní zmatené (naopak,
fiada obãanÛ nám dûkuje za kvalit-
ní, vãasné a ãasté informace). Ce-
na ãerpadla, které si zakoupíte od
obce je 33 915,- Kã, vãetnû DPH
(cena jiÏ zahrnuje i rozvodnou
skfiíÀku, dopravu a kompletní
montáÏ). Nejsem si vûdoma, Ïe
bychom uvádûli jinou cenu, do‰lo-
li k tomu, byla to pouze technická
chyba. ZároveÀ si dovoluji pfiipo-
menout, Ïe moÏnost zakoupení
ãerpadla od obce je pouze „nabíd-
ka obce“,dodrÏíte-li podmínky
provozovatele, mÛÏete si ho za-
koupit kdekoli jinde.

Obec nemÛÏe vyuÏít nabídky na
ãerpadla od jin˘ch firem, jelikoÏ je
vázána v˘sledky v˘bûrového fiíze-
ní, které probûhlo jiÏ za minulého
ZO. (V̆ bûrové fiízení i ve‰keré
smlouvy je moÏno po dohodû na-
hlédnout na OÚ).

II. Vyhlá‰ka ã. 7/2007 o míst-
ním poplatku za zhodnocení je
zcela v souladu se zákonem a by-
la schválena Ministerstvem vnit-
ra. Obec pfii stavbû vodovodu
a kanalizace vyãerpá ve‰keré na-
‰etfiené finanãní prostfiedky za
posledních nûkolik let. Hledali
jsem moÏnost, jak získat, alespoÀ
ãást financí zpût:

1. od obãanÛ, ktefií se chystají
stavût ãi staví (ti velmi u‰etfií za
Ïumpy a za studny),

2. od právnick˘ch osob a obãa-
nÛ, ktefií v obci nemají trval˘ pobyt
(obec kaÏd˘ rok obdrÏí, v souladu
s rozpoãtov˘m urãení daní, pouze
ãástku dle poãtu trvale hlá‰en˘ch
obãanÛ – (tzn. obãané bez trvalého
pobytu a právnické osoby v pod-

statû z obecního rozpoãtu pouze
nepfiímo ãerpají na úkor obãanÛ
s trval˘ pobytem). Zjednodu‰enû
fieãeno, vyhlá‰ka zv˘hodÀuje obãa-
ny, díky kter˘m (opakuji nepfiímo)
se obec mohla pustit do takto veli-
ké, ale velmi nutné investice (aÈ
vlastním spofiením, ale i v˘‰í pfii-
dûlené dotace, ve které je také zo-
hlednûn poãet trvale hlá‰en˘ch ob-
ãanÛ).

3. zároveÀ tím zpoplatníme ty
na‰e spoluobãany, ktefií se nebudou
chtít, i pfies zákonnou povinnost
pfiipojit na kanalizaci, a budou tak
i nadále zneãi‰Èovat podzemní vo-
dy a Ïivotní prostfiedí v obci.

Naopak, trváme na tom, Ïe vy-
hlá‰ka je právnû i morálnû zcela
v pofiádku, pomÛÏe nám tak pomo-
ci pfiispût do vyãerpané obecní po-
klady a také nám pomÛÏe vyvinout
nátlak na ty obãany, ktefií by otále-
li s pfiipojením na kanalizaci. 

O zhodnocení pozemku v˘stavbou
vodovodu a kanalizace v obci jsme
pevnû pfiesvûdãeni.

III. Na obecní úfiad dochází fia-
da obãanÛ s rÛzn˘mi konkrétní-
mi problémy ãi stíÏnostmi, které
ihned fie‰íme. Staãí pfiijít osobnû,
v úfiedních hodinách, ãi zaslat pí-
semnou pfiipomínku. 

Obec najala na dobu celé v˘stav-
by odborn˘ stavební dozor, kter˘
svou funkci plní a také za ni nese
odpovûdnost. Podobnû funguje
i provozovatel Vak Zápy.

Obec dnem zahájení prací pfieda-
la protokolárnû celé staveni‰tû zho-
toviteli, kter˘ za v‰e, aÏ do pfievze-
tí obcí odpovídá. Celou stavbu
obec pfievezme aÏ po kolaudaci
a to pouze v pfiípadû, Ïe nebudou
shledány Ïádné nedostatky. Kolau-
dace se úãastní provozovatel, sta-
vební úfiad, vodoprávní odbor, pro-
jektant, zástupce obce, stavební
dozor. Na v‰e (i financování) také
dohlíÏí poskytovatel dotací Minis-
terstvo zemûdûlství a Krajsk˘ úfiad,
kter˘ provádí také audit.

IV. Ve vûci vodomûrné ‰achty
se, prosím obraÈte na provozova-
tele VaK Zápy. Tento jejich po-
Ïadavek je zcela obvykl˘.

K Va‰emu poÏadavku na svolání
vefiejné schÛze k Vámi zmiÀova-
n˘m problémÛm uvádím následují-
cí. Je zcela na rozhodnutí ZO, ja-

kou zvolí formu informování obãa-
nÛ. V tuto chvíli potfiebám nejvíce
vyhovuje, jak zástupcÛm obecního
úfiadu, tak i vût‰inû obãanÛ, námi
zvolená forma písemná (celá v˘-
stavba a pfiipojování jednotliv˘ch
obãanÛ je pomûrnû komplikovaná
záleÏitost (na vefiejné schÛzi by se
nám nikdy nepodafiilo informovat
dost podrobnû a pfiesnû). Také se
na nás obrací fiada obãanÛ s kon-
krétními problémy ãi poÏadavky,
které je vût‰inou tfieba fie‰it indivi-
duálnû (co objekt to jin˘ problém).
Vefiejná schÛze by neposlouÏila ani
Va‰emu zámûru. Ani na vefiejné
schÛzi (pod pravdûpodobn˘m ve-
fiejn˘m tlakem, kter˘ zfiejmû oãe-
káváte) Vám nemÛÏeme slíbit nû-
co, co pak nebudeme moci dodrÏet.
Vhodnûj‰í k tomu úãelu bude zase-
dání ZO, které je (a vÏdy bylo) ve-
fiejné. Vefiejné je právû proto, aby
se ho mohli kdykoli zúãastnit ob-
ãané, ktefií mají pochybnosti o prá-
ci ZO. Proto Vám navrhuji, zúãast-
nûte se na‰eho vefiejného zasedání
ZO, jehoÏ termín vÏdy nejménû t˘-
den dopfiedu anoncujeme na na‰í
úfiední desce. Budete mít tak moÏ-
nost vûc projednat podrobnû se
v‰emi zastupiteli.

Samozfiejmû se s Vámi v do-
hodnutém termínu mÛÏe sejít, jak
se jiÏ nûkolikrát stalo, zástupce
obecního úfiadu. Staãí si dohod-
nout termín s tím, s k˘m si pfieje-
te se setkat.

(BohuÏel, se mnou schÛzka
v dohledné dobû nebude moÏná.
Jsem po operaci a jsem tak ome-
zena na písemnou ãi telefonickou
komunikaci.)

Na závûr si dovoluji shrnout, Ïe
problém, kter˘ Vás pravdûpodobnû
nejvíce pálí jsou finanãní nároky,
vypl˘vající z pfiipojování na vodo-
vod a kanalizaci, které jsou na Vás
kladené. Vûfite, Ïe kaÏdé ZO,
i v pfiípadû, Ïe by jeho ãlenem byl
kdokoli z Vás, by nemohlo postu-
povat jinak. Musíme respektovat
finanãní realitu a souãasnû platnou
legislativu. Vûfite, Ïe bychom velmi
rádi pfiispûli kaÏdému (tím i sami
sobû) v obci více, ale souãasn˘
stav ani pfiepokládané pfiíjmy v bu-
doucích letech nám (a nikomu) ví-
ce nedovolí. Není to na‰e svévolné
rozhodnutí. Budete-li kandidovat

VáÏení spoluobãané,
dovolte mi popfiát v‰em hezk˘

podzim a dûtem hodnû
úspûchÛ v novém ‰kolním roce.



„Takové ne‰tûstí
a ‰koda, chce se mi
z toho breãet“, fiíká
pan Fieger, ãlen míst-
ního rybáfiského spol-
ku v Pfiezleticích.

V dopoledních ho-
dinách v úter˘ 29. 5.
07 objevili pracovníci
firmy Zepris na hladinû vodní nádrÏe nûko-
lik tûl uhynul˘ch ryb. Zkraje to vypadalo
na bûÏn˘ problém pfii vedrech, kdy i v blíz-
kém Ctûnickém rybníku se objevují u pfie-
padu a hráze mrtvá tûla pfiedev‰ím kaprÛ.
Slab‰í ryby se pfii dlouhotrvajících hork˘ch
dnech nedokáÏou vyrovnat s men‰ím pfiísu-
nem tolik nezbytného kyslíku.

BohuÏel odpoledne jiÏ bylo podél bfiehÛ
velké mnoÏství dal‰ích ryb – dravé ryby ja-
ko okouni, boleni, ale i nûkolikaleté ‰tiky,
mezi lekníny bylo i pár kapfiích tûl. U bfie-
hÛ bylo vidût i nûkolik kaprÛ, ktefií z po-
sledních sil lapali nad hladinou po vzduchu. 

Odpoledne pfiijel k nádrÏi pracovník Ha-
varijní sluÏby âeské inspekce Ïivotního
prostfiedí, aby nabral vzorek vody a vidûl
ekologickou havárii na vlastní oãi. „Nej-
pravdûpodobnûj‰í pfiíãinou úhynu je nedo-
statek kyslíku ve vodû, pfiemnoÏené fiasy,
velmi slab˘ pfiítok vody a zejména pak její
moÏná kontaminace fekálními spla‰ky. Je
také moÏné, Ïe se amoniakální dusík jiÏ

pfiemûÀuje na ãpavek, coÏ
je pro ryby jed. BohuÏel
rozbor vody bude trvat mi-
nimálnû t˘den. Teì dopo-
ruãuji provzdu‰Àovat vodu
a pouÏít prostfiedek proti fia-
sám.“, fiekl po podrobném
prozkoumání rybníka a je-
ho okolí.

Úhyn ryb pokraãoval
plynule dál bez jakékoliv
známky zlep‰ení, naopak.
V pátek se na hladinû zaãa-
li objevovat úhofii, ktefií se
doÏadovali „zmûny prostfie-
dí“. Tím se pravdûpodobnû
potvrdila teorie o ãpavku
ve vodû pfiípadnû dal‰ích
jedovat˘ch látek. I pfies in-
tenzivní snahu místních ha-

siãÛ, ktefií pravidelnû pomocí plovoucího
ãerpadla provzdu‰Àovali vodu, se nepodafii-
lo absolutní katastrofu odvrátit.

O tom, co bude s rybníkem dál, se míst-
ní rybáfii rozhodnou po anal˘ze vody, která
snad pfiinese nové poznatky. „Za tohoto sta-
vu, kdy jsme vyhodili skoro 5 metrákÛ ryb,
to snad ani nemá cenu dál pokraãovat“, po-
vzdechl si zklaman˘ rybáfi.

� Na základû zaslan˘ch v˘sledkÛ
rozboru vody od âeské inspekce Ïi-
votního prostfiedí musíme konstato-
vat, Ïe se se‰ly najednou tfii podmín-
ky, které jsou nesluãitelné pro Ïivot
ryb - velká vedra, nárÛst fias a úbytek
vody. Tyto tfii faktory spolu dohroma-
dy zpÛsobily, Ïe ménû odolné ryby ne-
dokázaly bojovat s nepfiízní pfiírody
a uhynuly. Podle zpráv v novinách
i televizi nebyl ná‰ pfiípad ojedinûl˘,
obdobná situace nastala napfiíklad
i v Kyjském rybníku, kde ryby uhy-
nuly za stejn˘ch podmínek. L.â.

KULTURA CO SE U NÁS DùJE
Plánovaná Balonková show pláno-

vaná na sobotu 1. záfií se nekonala,
náhradní termín – viz dále.

V sobotu 8. záfií se konala tradiãní
Posvícenská zábava a kupodivu pfii‰la
celá padesátka lidí. Pravda, Ïe polovi-
na byla pfiespolních, ale i tak máme
radost, Ïe na‰e úsilí nûco pro lidi udû-
lat nepfii‰lo nazmar.

CO P¤IPRAVUJEME
Velmi se omlouváme v‰em dûtem,

které se tû‰ily na Balonkovou show,
a která se pro náhlé onemocnûní sou-
boru nemohla konat. O nic ale nepfii-
jdou, Velká banková show je ãeká
v sobotu 6. fiíjna v 15 hodin v sále
Obecního domu.

Ve stfiedu 14. listopadu pofiádáme
tradiãní setkání seniorÛ pfii harmonice
pana Zahradníãka. Doufáme, Ïe se
v hojném poãtu dostavíte.

V listopadu (pravdûpodobnû
15. - 17. 11.) bude opût uspofiádána
humanitární sbírka obleãení, lÛÏko-
vin, ale i domácích potfieb, nádobí,
pefií, péfiov˘ch pfiikr˘vek, dek, atd.  

Obãané budou vãas o pfiesném ter-
mínu informováni. I proto je na 17.
11. plánována pravidelná podzimní
úklidová akce s pfiistavením kontejne-
rÛ na velkoobjemov˘ odpad.

NùCO MÁLO STATISTIKY
� obec Pfiezletice má v souãasné

dobû více neÏ 800 obyvatel
� za 1. pololetí se rodiãÛm

s trval˘m pobytem v obci narodi-
lo 5 dûtí (3 chlapci a 2 dívky)

� v prÛbûhu leto‰ního roku
zemfieli dva na‰i obãané

� nejstar‰í obãan dovr‰í letos 94 let,
nejstar‰í obãanka 93 let

� do první tfiídy nastoupilo
3. 9. 2007 10 dûtí

� v leto‰ním roce se bude konat
v obci po dlouhé dobû opût
svatba, kdy snoubenci budou
oddáni pfiímo v Pfiezleticích. OH
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P¤EZLETICK¯ HYDE PARK
Halo, halo, halo, proã
je koãek..... aÏ moc

„Jé, maminko, to je krásné koÈátko, já
bych ho stra‰nû chtûl/a!“. Kolik maminek
fie‰ilo a fie‰í tento krásn˘ problém s dít-
kem, které chce domÛ nûjaké zvífiátko.
Koãka domácí je v tomto smûru ideální
spoleãník a, ve srovnání se psem, s ní od-
padají nutné procházky na venãení (to je
ãasto dÛvod nepofiídit psa, protoÏe ten,
kdo z ãasov˘ch dÛvodÛ nemÛÏe psa ven-
ãit a má „rozumné“ uvaÏování, nezavfie
psa na cel˘ den doma). To se v‰ak t˘ká
koãek, které Ïijí v bytech. Na vesnici je
situace jiná.

Îe do chalupy patfií koãka na chytání
my‰í, to je historicky dané. JenomÏe spo-
leãnost se vyvíjí i v oblasti chovu domá-
cích „mazlíãkÛ“. Koãka je sice sv˘m ná-
zvem domácí, jenÏe se ráda pohybuje
venku na dvorku, na zahradû, jenomÏe
nejen na své. Její teritorium je na vesnici
docela rozsáhlé. A to je „kámen úrazu“.
Ne kaÏd˘ chce ale koãku na svém po-
zemku (má tfieba psa a nebo dokonce
alergii na koãky, a to vãetnû jejího trusu),
ale kdyby jednu!!!

A tak na‰e milá koãka domácí „‰pací-
ruje“ po cel˘ch Pfiezleticích, kde se pot-
kává s kocoury domácími a díky své
úÏasné reprodukãní schopnosti rodí dva-
krát do roka koÈata domácí. Nejlépe na
nûjakém neru‰eném místû, které je u sou-
sedÛ na pÛdû, za rohem v kÛlnû, vedle
v ulici v garáÏi,.... To je v noci kfiik po
celé vesnici, kdyÏ se kocoufii perou o nej-
krásnûj‰í koãku nebo koãky volají na ko-
coury. BohuÏel je to ohromná nezodpo-
vûdnost majitelÛ první generace koãky,
protoÏe ani vÛbec netu‰í kolik potomkÛ
se potuluje po Pfiezleticích!

A tak se z koãky domácí stává ãasem
koãka toulavá a polodivoká, která díky
pÛvodnímu tûsnému souÏití s lidmi zaãí-
ná trpût i chorobami lidsk˘mi – chfiipka,
alergie, ale hlavnû díky nedostateãné pé-
ãi o koãku na ní pfieÏívají nejrÛznûj‰í pa-
raziti. A ti se kolobûhem  dostávají tru-
sem ven (tráva, cesta, pískovi‰tû) a dal‰í
hostitel se najde hned (nûktefií psi seÏerou
v‰e co jim voní, dûti si olíznou pfii hraní
si venku ruce). Mám pokraãovat?

Poãet volnû se pohybujících koãek na
vesnicích i ve mûstech je opravdu velk˘
problém. Jediná cesta k vyfie‰ení problé-
mu je jejich kastrace. Nûkdo jistû bude
polemizovat o tom, zda je to humánní,
zda neomezujeme osobní svobodu koãek.
Dost moÏná, ale není to pfieci jenom lep-
‰í cesta neÏ ãerstvû narozená koÈata utopit
ãi dokonce umlátit?! Je nezbytné zaãít
pÛsobit na majitele, protoÏe oni jsou ze
zákona odpovûdni za svojí koãku, mají
povinnost zabezpeãit sv˘m koãkám ve‰-
kerou péãi potfiebnou k Ïivotu (pravidelné
krmení, preventivní oãkování a v pfiípadû
nemoci zaji‰tûní lékafiské péãe) a v pfiípa-
dû, Ïe jejich poãet narÛstá geometrickou
fiadou a oni dost ãasto nejsou schopni se

o v‰echny potomky své koãky postarat
(ono to ani není dost dobfie moÏné,
o v‰ech nemohou ani o vûdût /viz v˘‰e/),
lze to povaÏovat za t˘rání zvífiat. A to je
uÏ záleÏitost Odboru Ïivotního prostfiedí
na pfiíslu‰ném úfiadû (v na‰em pfiípadû
Brand˘s n/Labem), kter˘ dle platn˘ch zá-
konÛ a právních norem postupuje vÛãi
majitelÛm koãek velmi striktnû (pokuty,
sankce,..). MnoÏství koãek v okolí lid-
sk˘ch obydlí je natolik závaÏn˘ problém,
Ïe bylo vypsáno dokonce grantové fiízení
a peníze na kastraci toulav˘ch koãek lze
ãerpat z fondÛ Evropské unie.    

VraÈme se k nám do Pfiezletic. Na nû-
které ãleny ZO se obrací spoluobãané
o pomoc pfii fie‰ení problému s koãkami,
které má ve vlastnictví jejich soused. Je
jich tolik, Ïe i hlady chodí k sousedÛm
a doÏadují se jídla ãi jiné lidské pozor-
nosti. A sousedy to obtûÏuje a právem.
Je nezbytnû nutné omezit poãet sv˘ch
koãek na takové mnoÏství, které dokáÏí
bez problémÛ zvládnout a koãkám po-
skytnout odpovídající Ïivotní podmín-
ky. Ale jak jsem jiÏ zmiÀovala, uhlídat
poãet sv˘ch koãek bez zásahu do jejich
reprodukãních schopností (kastrací)
opravdu nejde.   

Zamyslete se v klidu, prosím, nad tím-
to pfiíspûvkem, a budete-li mít jakékoliv
problémy a dotazy, mÛÏete kontaktovat
komisi Ïivotního prostfiedí v na‰í obci. 

L. âervínová, ãlenka ZO

Sousedské vztahy
Téma sousedské vztahy bylo a bohuÏel

je stále pfietrvávajícím problémem v na‰í
spoleãnosti. Není mûsíc, kdy by velké ce-
lostátní deníky nepfiinesly zprávy o tom,
jak se fie‰ily a definitivnû vyfie‰ily dlou-
hotrvající sousedské rozpory a hádky.
VÏdyÈ jak praví ãeské pfiísloví, Ïe „tak
dlouho se chodí se dÏbánem pro vodu, aÏ
se ucho utrhne“ (teì mû napadá hned
spousta dal‰ích o poslední kapce, volání
do lesa, stokrát nic umofiilo osla,....),
v pfiípadû lidí aÏ prostû míra trpûlivosti
pfieteãe. A následky b˘vají otfiesné, kdy
jeden soused pouÏije proti druhému le-
gálnû ãi nelegálnû drÏenou zbraÀ a spory
s koneãnou platností vyfie‰í.

Nemusíme si ani chodit pro inspiraci
do novinov˘ch ãlánkÛ, vÏdyÈ i sousedské
souÏití v na‰í obci je nûkde fiádnû naru-
‰ené a dokonce se dûdí z generace na ge-
neraci. Pracuji v zastupitelstvu na‰í obce
pouze od fiíjna, pfiesto i na mû se obráti-
li nûktefií spoluobãané o pomoc pfii fie‰e-
ní jejich potíÏí. M˘m prvním krokem by-
lo nav‰tívit stûÏovatele a vyslechnout je-
jich problémy se sousedy pfiímo na mís-
tû. StíÏnost byla na místû. JENÎE! Ona
kaÏdá mince má i druhou stranu. Nechci
tady zacházet do podrobností, ale sáh-
nout do svûdomí na‰im „sousedÛm“ si
neodpustím. Sice si pfiipadám pfii psaní
tohoto ãlánku jako teta Katefiina z Jirot-
kova Saturnina, která ze sebe sypala jed-
no pfiísloví a rãení za druh˘m, ale kdyÏ

ony ty krátké prÛpovídky jsou tak v‰e pl-
nû vystihující – Co nechce‰, aby ti ãinil
druh˘, nedûlej ani ty jemu, a na konec
Kdo jinému jámu kopá...

Je potfieba si uvûdomit, Ïe jedinû nor-
mální komunikace mezi lidmi a sousedy
zejména, mÛÏe vést ke spokojenému sou-
Ïití v‰ech lidí. Nefiíkám, Ïe je nezbytnû
nutné si se v‰emi hned „plácat po zá-
dech“, ale nefiekneme-li si vãas a hned,
co nám vadí a co se nám nelíbí, bude to
po dvaceti a více letech uÏ nemoÏné.

Obãansk˘ zákoník. Nejsem právník,
abych dokázala s pfiesností pouÏít jedno-
tlivé paragrafy na konkrétní pfiípad sou-
sedsk˘ch potíÏí, ale ono to stejnû nepo-
mÛÏe. Pofiád totiÏ platí, Ïe je daleko lep-
‰í problémÛm pfiedcházet neÏ je vytváfiet
a pak poÏadovat potrestání viníka. Svola-
ná kárná komise pfii ‰etfiení pfiestupku na-
jednou zjistí, Ïe trest zasluhují obû strany
– on mû udûlal tohle, jenÏe on mû zase
tohle,... a tak to jde pofiád dokola.

V jedné zásadní vûci se li‰íme od zví-
fiat, a to Ïe spolu mÛÏeme mluvit! Chce
to jen tro‰ku chtít a hlavnû se snaÏit vy-
fie‰it si v‰echny problémy vãas a bez
zbyteãn˘ch prÛtahÛ. A mÛÏe se jednat
jak o zeì tfieba garáÏe na hranici dvou
pozemkÛ, pfiesahující vûtve stromÛ na
sousední zahradu, stínûní stromÛ na zá-
hony se zeleninou nebo hluãné sedánky
veãer na zahradû.

Na druhou stranu jsou ale problémy,
které vyÏadují okamÏité fie‰ení a potrestá-
ní. Pfiíkladem je vypou‰tûní Ïumpy ze
svého pozemku, nejlépe sousedovi na za-
hradu nebo pálení odpadkÛ sousedÛm ro-
vnou do oken. V tûchto pfiípadech zastu-
pitelstvo skuteãnû zasáhnout musí a pro-
blém se snaÏit rychle vyfie‰it. Lâ 

Cykloturistika jako
fenomén souãasnosti

V ãervnu jsem se zúãastnila na zámku
ve Ctûnicích jakoÏto zástupce na‰í obce
jiÏ druhého setkání Svazu ochráncÛ pfií-
rody OpoãeÀ (tvÛrci cyklocest Pojizefií)
se zástupci obcí, jejichÏ katastrálním úze-
mím jiÏ cyklotrasy vedou ãi kde se plá-
nuje vytvofiení cest nov˘ch. Tématem by-
lo cyklistické propojení Brand˘sa s Pra-
hou, napojení Polabí na novû budovanou
trasu metra C – LetÀany.

Celá akce zaãínala na nádraÏí v Bran-
d˘se odkud se pak pokraãovalo na kole
podél rybníkÛ na Vinofiském potoce do
Popovic, dále na Cvrãovice, Podolánku
a polní cestou pfies Pfiezletice do Ctûnic.
Ve Cvrãovicích byla del‰í zastávka
u „BoÏích muk“, kde pÛvodnû cesta z Po-
povic pokraãovala polní cestou na Pfie-
zletice s vyústûním pod Zlat˘m kopcem
u FV Plastu. BohuÏel v souãasnosti je
cesta z vût‰í ãásti zaoraná. Obnovení ces-
ty by pfiedpokládalo jak ze strany Podo-
lánky, tak i z na‰í jistou finanãní spolu-

úãast. Názor zástupcÛ Podolánky ne-
znám, protoÏe nikdo nebyl pfiítomen. Pro
nás je rozvoj cykloturistiky zatím na
okraji zájmu, a to díky v˘stavbû vodovo-
du a kanalizace v na‰í obci a následn˘ch
úprav komunikací.

JENÎE – v souãasné dobû je budová-
ní nov˘ch cyklostezek jednou z priorit
rozvoje oblastního cestovního ruchu
v rámci projektÛ financovan˘ch ze Struk-
turálních fondÛ EU, kde je právû na cyk-
loturistiku vyãlenûno nezanedbatelné
mnoÏství penûz. To se ale net˘ká pouze
vytváfiení nov˘ch cest. Je potfieba si uvû-

domit, Ïe bez odpovídajícího zázemí (la-
viãky, ko‰e, informace o místû, obãer-
stvení,...) nebude cesta „táhnout“, nebude
nikoho zajímat. A tak jsou peníze vyãle-
nûny i na budování zastávkov˘ch míst na
trase vãetnû instalace informaãních tabu-
lí o historii obce ãi jin˘ch pamûtihodnos-
tech v jejím nejbliÏ‰ím okolí. Je pfiece
obrovská ‰koda, Ïe se o nejstar‰ím nale-
zi‰ti âlovûka vzpfiímeného ve Stfiední Ev-
ropû, které je na Zlatém kopci, nikdo pfii
náv‰tûvû na‰í obce  nedozví. VÏdyÈ zvi-
ditelnûní Pfiezletic nelze nechat pouze na
v˘stavbách nov˘ch „domÛ a viladomÛ“,

ale je dÛleÏité, aby náv‰tûvník Pfiezletic
na‰el informace pfiímo v obci, aby si pfie-
ãetl na místû, ãím je v˘znamn˘ Zlat˘ ko-
pec ãi kdo byl rychtáfi Miran.

Vzhledem k blízkosti na‰í obce ke Ctû-
nickému zámku (kter˘ pro‰el zkrá‰lující-
mi úpravami, a to vãetnû jízdárny) a Vi-
nofiskému háji, zvy‰uje se i poãet ná-
v‰tûvníkÛ nejbliÏ‰ího okolí zámku, kam
spadají i „sousední“ Pfiezletice. Máme
jim ale i my co nabídnout? A nebo nám
mÛÏe b˘t jedno, Ïe si mnozí fieknou:
„·koda té zacházky, o nic bychom b˘va-
li nepfii‰li!“ L.â.

TOTÁLNÍ ÚHYN RYB
V P¤EZLETICÍCH



� Jistû jste v nûkter˘ch ãástech na‰í obce
zaznamenali laviãky a odpadkové ko‰e. I díky
finanãním odmûnách za tfiídûn˘ odpad (viz
ãlánek ve Zprávách z komisí) jsme mohli za-
ãít s vylep‰ováním
obecních prostran-
ství, abychom mohli
poskytnout v‰em
obãanÛm moÏnost
i na ulici posedût
pfii pfiátelském roz-
hovoru se sv˘mi
pfiáteli ãi sousedy.
S rozmisÈováním la-
viãek vãetnû odpad-
kov˘ch ko‰Û bude-
me pokraãovat i na-
dále a doufáme, Ïe
na základû va‰ich
podnûtÛ budeme
znát nejideálnûj‰í
místa.              Lâ

2. ãervna jsme uspofiádali spolu s místní-
mi hasiãi jiÏ tradiãní Dûtsk˘ den. I pfies
malé komplikace se nakonec v‰e vydafiilo,
témûfi 60 dûtí , vãetnû 6 dûtí z Jedliãkova
ústavu v Praze, si uÏilo hezké odpoledne
a Ïádné dítû neode‰lo bez malého
dáreãku a sladkosti.

Dûti soutûÏily a zkou‰ely své
dovednosti v nûkolika disciplí-
nách, ale nejvût‰ím lákadlem pro
v‰echny dûti zdravé, ale i ty zdra-
votnû postiÏené, bylo nafukovací
skákadlo. Velk˘m záÏitkem bylo
i ha‰ení rybníka, kdy dûti spojily
zábavné s uÏiteãn˘m – místní ha-
siãi i bûhem dûtského dne pro-
vzdu‰Àovali plovoucím ãerpadlem
vodu v rybníce, a tak si po nasa-

zení dvou proudnic mohly dû-
ti vyzkou‰et sílu vodního Ïivlu.

Není moÏné opominout „zá-
pasení“ pomocníkÛ pofiadate-
lÛ Dûtského dne pfii stavbû

stanu pro pfiípad de‰tû, jehoÏ tvar
v podstatû nikdo neznal. Za svoji sna-
hu si mohli i zasoutûÏit.

Zastupitelstvo obce dûkuje v‰em,
ktefií svou pomocí pfiispûli ke spokoje-
nosti na‰ich mal˘ch oslavencÛ.

23. ãervna - sobota – zveme na‰e
‰koláky za vysvûdãení na mal˘ v˘let.
PÛjdeme procházkou do Ctûnic, pro-
hlédneme si koãárovnu, stáje, konû
a ti odváÏní se na koni i svezou. Za-
konãíme mal˘m obãerstvením.

Pfieji v‰em hezké prázdniny a na
ukonãení prázdnin máme opût pro
dûti pfiipravenou velkou balonkovou
show na hfii‰ti u rybníka. O.H.
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HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
– PODùKOVÁNÍ ZA POMOC

Ve dnech 28. 5. - 1. 6. probûhla v na‰í obci
humanitární sbírka Obãanského sdruÏení DIA-
KONIE Broumov, která byla zamûfiena pfiede-
v‰ím na sbírku obleãení vãetnû lÛÏkovin, zác-
lon, látek a domácích potfieb. Zastupitelstvo
obce dûkuje touto cestou v‰em, ktefií pfiispûli
materiální pomocí potfiebn˘m obãanÛm u nás
i v zahraniãí (v na‰í obci se vybralo více neÏ 30
pytlÛ s o‰acením) a opravdu velk˘ dík patfií
v‰em dobrovolníkÛm, ktefií strávili odpoledne
dvû hodiny v sále OÚ a pfiebírali od obãanÛ vû-
ci urãené na humanitární pomoc. ZároveÀ by-
chom Vás chtûli upozornit, Ïe na podzim leto‰-
ního roku probûhne akce sbûru o‰acení znovu.

CO SE U NÁS DùJE
VÍTÁNÍ

OBâÁNKÒ
Tak uÏ je nás o ãtyfii více.

V sobotu 26. kvûtna
jsme oficielnû mezi se-

be pfiivítali ãtyfii nové
obãánky z Pfiezletic,

narozené v roce 2006.
Samotn˘ akt byl velmi
pûkn˘, v‰e probûhlo ve

velmi srdeãné, skoro
aÏ domácké atmosfé-

fie. Kolik dûtí budeme
mezi sebe vítat pfií‰tí

rok, ukáÏe ãas. V‰em
pfiejeme hezk˘ start

do Ïivota.   O.H.

JAK SE SLAVILY PADESÁTINY
V sobotu 16. ãervna na stfielnici ve Ctûnicích oslavil 50. v˘-

roãí svého zaloÏení Stfieleck˘ klub Pfiezletice. Pfiítomni byli
stafií i „noví“ ãlenové klubu, hosté a jako na kaÏdé pofiádné
oslavû ani tady nechybûlo dobré jídlo a pití. O dobrou nála-
du se postarala country kapela. Pûti symbolick˘mi v˘stfiely
bylo odpoledne zahájeno, pfied 22. hodinou byl daleko ‰iroko
vidût krásn˘ ohÀostroj. Poãasí pfiálo a my pfiejeme Stfielec-
kému Klubu je‰tû hodnû plodn˘ch let a medailí. O.H.

V¯LET DùTÍ DO CTùNIC
Dûtem, které nav‰tûvují základní ‰kolu ve Vinofii, skonãil ‰kolní rok letos o nûco dfií-

ve. Pro vysvûdãení si do‰ly uÏ 22. ãervna a my jsme se rozhodli odmûnit je za jejich pí-
li mal˘m v˘letem. V sobotu 23. ãervna jsme se vydali pû‰ky do Ctûnic. Dûti si prohlédly
stáje a dostalo se jim zajímavé-
ho v˘kladu o koních. Jak se
kter˘ jmenuje, proã a ãím se
krmí, kdy se kovají a z jakého
dÛvodu. V‰echny dûti si zkusily
i jízdu na poníkovi. Samozfiej-
mû jsme nevynechali ani koãá-
rovnu a zámeck˘ park a celou
vycházku jsme zavr‰ili mal˘m
obãerstvením. 

Vycházka to byla pûkná,
i kdyÏ dûtí mohlo pfiijít víc. Ne-
vadí, pfiijdou urãitû 1. záfií na
hfii‰tû, kde pro nû uspofiádáme
na rozlouãení s prázdninami ba-
lonkovou show.                O.H.

� Na jafie byla kvÛli v˘stavbû vodovo-
du a kanalizace ve Ctûnickém zámku
uzavfiena silnice Vinofi – Ctûnice. Mnoho
aut pouÏívalo i objízdnou trasu pfies Pfie-
zletice a podle toho také silnice na âako-
vice vypadala – díry ve vozovce byly nû-
kde uÏ tak veliké, Ïe bylo nutno pfii míje-
ní dvou protijedoucích aut (pokud si nû-
kdo nechtûl vylomit kolo) pfied nûkter˘mi
úplnû zastavit. âlenka ZO paní Ilona ¤a-
chová doslova „dohnala“ TSK (Technic-
ká správa komunikací) Praha k nápravû.
Bûhem t˘dne byla silnice opravena, a to
dokonce i mimo katastr Prahy. Lâ

ZPRÁVA Z DùTSKÉHO DNE

� V ãervnu byly na Ctûnické cestû zabu-
dovány do zemû Ïluté sloupky, které brání
vjezdu motorov˘ch vozidel na tuto cyklo
a pû‰í trasu do Ctûnického zámku. Po po-
ãáteãních „sabotáÏích“, kdy se nûktefií je-
dinci nedokázali s touto skuteãností vyrov-
nat a sloupky niãili (museli si pfii-
vést ohromné kle‰tû na Ïelezo,
aby dokázali pfie‰típnout oãko na
visací zámek), pfiípadnû je objíÏ-
dûli od Ctûnic po poli (od Pfiezle-
tic se pak museli vracet, protoÏe
tam není kudy sloupky objet –
pouze terénní auto nelenilo a vy-
jelo na pole nad cestou), pfievládá
nyní spokojenost. Nejenom mami-
nek s mal˘mi dûtmi, pfii pû‰ích
procházkách do zámku, ale i cyk-
listÛ (zástupci MûÚ v Brand˘se si
dokonce sloupky fotili a v doku-
mentaci o pfiipravované cyklotra-
se z Brand˘sa do LetÀan to bude
pouÏito jako velmi kladn˘ pfiístup
na‰í obce k bezpeãnosti cyklistÛ
na cyklotrasách).                Lâ

� Tradiãní srpnové boufiky pfiinesly
i ohromné pfiívalové de‰tû a na poli pfied
Tomíãkov˘mi se vytvofiilo (jako vÏdy) roz-
sáhlé jezero. Aãkoli Úfiad ve Vinofii nechal
proãistit pfiíkop podél silnice do Pfiezletic
a snaÏil se odvést tuto vodu pod silnicí do
struhy nad BaÏantnicí, problém stále pfie-
trvává, jelikoÏ pod silnicí není doposud
provrtan˘ propustek, respektive se nepoda-
fiilo nalézt pÛvodní. Vzhledem k tomu, Ïe
tento propustek leÏí na hranici vinofiského
a pfiezletického katastru (to znamená na
hranici Stfiedoãeského kraje a Prahy), je
potfieba zajistit spolupráci a souãinnost
tûchto dvou úfiadÛ. Paní starostka Pfie-
zletic je v intenzivních jednáních s obûma
stranami a snaÏí se jiÏ del‰í dobu o vyfie-
‰ení této situace. I pfies nepfiíjemnosti
(zatopené sklepy) je vidût, Ïe máme stále
smysl pro humor (viz foto). Lâ

� V ãervenci byly profiezány lípy v ulici
Zahradní, Dolní návsi i Vinofiské a z dÛvo-
du bezpeãnosti i topoly ãerné u volejbalo-
vého kurtu. V dohledné dobû budou poká-
ceny uschlé topoly v ulici U Hfii‰tû a za
dûtsk˘m hfii‰tûm. Souãasnû odborná firma
pokácí nûkteré topoly za „hasiãárnou“,
neboÈ hrozí, Ïe se pfii velkém vûtru zlomí
a na budovu spadnou. Na podzim budou
také upraveny koruny javorÛ podél chodní-
ku do Vinofie, aby jejich souãasn˘ bujn˘
vzrÛst nevadil sousedním domÛm aÏ tak
moc, Ïe svévolnû ofieÏou vûtve zasahující
do jejich plotu. Lâ

� Pracovníci OÚ novû umístili nástûnku u chodníku na
cestû do Vinofie na roh ulice Pod Hájem. Doufáme, Ïe bude
slouÏit pro zlep‰ení informovanosti o dûní v Pfiezleticích
v této ãásti obce, která sv˘m poãtem domÛ není vÛbec za-
nedbatelná. Lâ

� Letos v zimû
nezvládl fiidiã
osobního auta
zatáãku Na Ko-
candû a zniãil
„kfiíÏek“ na kfii-
Ïovatce. Nyní je
kfiíÏek odbornû
zrekonstruovan˘,
dokonce i vylep-
‰en˘! Lâ


