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OBECNÍ ZPRAVODAJ — vychází obãasnû, vydává Obecní zastupitelstvo v Pfiezleticích. Náklad 500 v˘tiskÛ.

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

ZDARMA

2. Demolice
1. Zemní práce — bourání asfaltov˘ch ploch

— tûÏba zeminy — bourání podkladov˘ch betonÛ (vãetnû Ïelezobetonu)
— svahování — bourání objektÛ urãen˘ch k demolici
— úprava terénu 
— pfiíprava pozemku pro zahradníky s moÏností dodání ornice 
— v˘kopové práce pro inÏen˘rské sítû

3. Odvoz zeminy a suti  
— k obûma v˘‰e uveden˘m sluÏbám zaji‰Èujeme uloÏení v˘kopové zeminy,

suti a inertního materiálu na skládku 
— zaji‰tûní nejbliÏ‰í moÏné skládky
— moÏnost vyuÏití na‰í mezideponie   

4. Dovoz ve‰ker˘ch sypk˘ch hmot na stavby  
— písek, ‰tûrkopísek, ‰tûrk, zahradnické substráty, zavlhl˘ beton, kámen

VANDALISMUS a SPROSTÁ KRÁDEÎ
v lipové aleji ve Ctûnicích

Na podzim loÀského roku zaãaly práce na obnovení a záchranû lipové
aleje ve Ctûnicích. Zahradnická firma o‰etfiila a vytvarovala koruny lip
a pro správn˘ a kvalitní rÛst stromÛ byly lípy vyvázány k nûkolikametro-
v˘m bambusov˘m tyãím.

Na jafie leto‰ního roku do‰lo k po‰kození nûkter˘ch bambusÛ a proto-
Ïe zÛstaly leÏet rozlámané vedle stromÛ, lze usuzovat, Ïe se staly hraã-
kou – ‰avlí ãi meãem, pro nûjaké „zlé v˘rostky“. Pracovníci z nedaleké
jízdárny ve Ctûnicích se snaÏili stromy pfiivázat alespoÀ ke kÛlÛm ãi zbyt-
kÛm bambusov˘ch tyãí, aby stromy tolik netrpûly, napfi. ve vûtru.

Pfied necel˘mi 10 dny ale do‰lo k zásadnímu poniãení lipové aleje. 21
stromÛ má po‰kozenou ‰piãku koruny, v nûkter˘ch pfiípadech je zcela
ulomená a tudíÏ uschlá, protoÏe nûkdo opravdu moc potfieboval bambu-
sové tyãe. Ty byly pfiivázány jednak ke kotvícímu kÛlu, dále pak v horní
ãásti koruny nûkolikanásobn˘m vyvázáním tvarovaly kmen a korunu do
správného „lipového“ tvaru. Zlodûj bambusov˘ch tyãí pfiefiezal pouze
spodní vázací pásky a protoÏe na ty horní nedosáhl, strhl bambus i se
‰piãkou koruny stromu.

Podot˘kám, Ïe bambusová tyã stojí v OBI cca 39,- Kã a tak nûjak˘ „za-
hradník“ má spoustu tyãí ke sv˘m stromÛm ãi rajãatÛm, fazolím, atd. Tak
snad aby se jimi udávil a ruka mu upadla!!!!!

UPOZOR≈UJEME, Ïe lípy budou opût odbornû o‰etfieny a bude-li se si-
tuace opakovat, podá obce  trestní oznámení na neznámého pachatele
za po‰kozování cizího majetku. ZO Pfiezletice

Tel.: 286 856 773, fax.: 286 856 774, mobil: 602 22 59 09, 602 55 99 26
www.strojnizemniprace.cz
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SBùRNÉ MÍSTO
Ve dvofie statku u KfienÛ bylo vytvofieno místo pro velkobje-

mov˘ plastov˘ odpad (zahradní nábytek, atd), kter˘ bude ná-
slednû zlikvidován odbornou firmou.

Îádáme vás proto o vyuÏívání tohoto sbûrného místa a velké
kusy plastÛ se nesnaÏili odhodit do Ïlut˘ch kontejnerÛ na tfiídû-
n˘ odpad. Kontejner je pak pln˘ a následnû ekonomicky nevy-
uÏit˘ pro svou hlavní surovinu – se‰lapané plastové láhve.

Dûkujeme v‰em za aktivní zapojení do odpadového hospo-
dáfiství v na‰í obci. ZO

OBECNÍ POZEMKY
Chtûli bychom upozornit, Ïe zelené pásy mezi ulicí a ploty do-

mÛ patfií v naprosté vût‰inû do majetku obce.
Vzhledem k tomu, Ïe tato místa budou pfii realizaci v˘stavby

ulic a chodníkÛ fungovat jako staveni‰tû, není moÏné do tûchto
travnat˘ch pásÛ sázet zejména dlouhovûké dfieviny, protoÏe bu-
dou pfii v˘stavbû zniãeny.

ZároveÀ opût a dÛraznû pfiipomínáme v‰em obãanÛm, ktefií
tyto obecní pozemky pouÏívají k deponování rÛzn˘ch materiálÛ
(napfi. hromady. suti, písku a ãi stavebního dfiíví na topení), Ïe
je potfieba tyto vûci uklidit a nechat obecní pozemky volné.

Dûkujeme za pochopení ZO

PO·KOZENÍ
OBECNÍHO MAJETKU

Druh˘ víkend v kvûtnu byly opût zniãeny zámky na Ïlut˘ch
sloupcích na cestû do Ctûnic, které mají zabránit vjezdu aut do
klidové zóny Pfiezletice-Ctûnice.

Chtûli bychom zde dÛraznû upozornit, Ïe pfii dal‰ím po‰kození
majetku obce (zámky ãi celé sklápûcí sloupky) bude na místo zavo-
lána Policie âeské republiky, která bude pfiípad vy‰etfiovat na zá-
kladû trestního oznámení obce na neznámého pachatele. ZO

OBECNÍ ZPRAVODAJ
Obecní zpravodaj uÏ sv˘m názvem nabízí úzkou souvislost

s obcí, zejména pak s tûmi, kdo se podílejí na jejím chodu
a vlastnû ve‰kerém dûní. A protoÏe si obãané zvolili své zástup-
ce, aby se starali o chod obce za nû, zvolení zastupitelé zpûtnû
díky zpravodaji poskytují informace sv˘m voliãÛm. K tomuto
úãelu je vydáván Obecní zpravodaj, kter˘ z pochopiteln˘ch dÛ-
vodÛ prezentuje názory zastupitelstva a propaguje jeho práci. 

Je zfiejmé, Ïe na nûkteré okruhy v budoucím rozvoji obce mo-
hou mít jednotliví obãané jin˘ názor, zastupitelstvo jim proto
nabízí jednak rubriku Pfiezletick˘ Hyde Park a nyní i diskuzní
fórum obãanÛ na webov˘ch stránkách obce. Zastupitelé v‰ak
zároveÀ budou v pfiípadû dÛleÏit˘ch vûcí pro budoucnost Pfie-
zletic vÏdy jin˘ názor doplÀovat sv˘m komentáfiem a vysvûtle-
ním dle vlastního uváÏení. ZO

ZASTUPITELSTVO OBCE
INFORMUJE

S úãinností od 1. 4. 2008 poskytujeme na oficiálních
webov˘ch stránkách obce prostor pro diskuzi mezi
obãany Pfiezletic o dûní v obci v odkazu DISKUSNÍ
FÓRUM OBâANÒ.

ZároveÀ zde upozorÀujeme, Ïe toto FÓRUM je sku-
teãnû pouze diskusní a na jednotlivé komentáfie a názo-
ry mÛÏe reagovat kdokoliv (vãetnû ãlenÛ ZO), ale v Ïád-
ném pfiípadû nenahrazuje oficiální postup pfii fie‰ení
stíÏností a Ïádostí obãanÛ Pfiezletic (písemná ãi elektro-
nická forma adresovaná na Obecní úfiad Pfiezletice).

Kontejnery pfiistaveny na stál˘ch stanovi‰tích: 
1. stanovi‰tû ul. Vinofiská - ul. Pod hájem

8.00 - 8.30
2. stanovi‰tû ul. Cukrovarská - ul. V podskalí

9.00 - 9.30
3. stanovi‰tû ul. Ctûnická - ul. Topolová

10.00 - 10.30
4. stanovi‰tû ul. Horní náves u zast. MHD

11.00 - 11.30
5. stanovi‰tû ul. Na váze - ul. Zahradní

12.00 - 12.30

OZNÁMENÍ
OBâANÒM

BYTOV¯ PROJEKT ZLAT¯ KOPEC
Dnem 26. kvûtna 08 byla zahájena v˘stavba 1.etapy
bytového projektu Zlat˘ kopec. Spoleãnost BENU-
GA s.r.o. v‰echny obãany Pfiezletic uji‰Èuje, Ïe even-
tuální vliv stavební ãinnosti na okolí obce bude co
nejvíce minimalizovat, pfiesto se ale jistû vyskytnout
problémy, potíÏe, dotazy ãi pfiipomínky, se kter˘mi
se obracejte pfiímo na spoleãnost BENUGA s.r.o.

Kontakt: Hradecká 3, 130 00 Praha 3
Telefon: 272 176 407
e-mail: zlaty.kopec@seznam.cz

Svoz kompostovatelného odpadu:
2. a 4. SOBOTA v mûsíci

DUBEN 12. 4. 26. 4.
KVùTEN 10. 5. 24. 5.
âERVEN 14. 6. 28. 6.
âERVENEC 12. 7. 26. 7.
SRPEN 9. 8. 23. 8.
ZÁ¤Í 13. 9. 27. 9.
¤ÍJEN 11. 10. 25. 10.

Nejprve opût ke kanalizaci.
Práce na hlavních fiadech v obci

jsou jiÏ dokonãeny, je‰tû nám zb˘vá
posledních pár pfiípojek (ãásti pfiípo-
jek v obecních pozemcích). V souãas-
né dobû intenzivnû pracujeme na pfii-
vadûãi k ãistírnû odpadních vod ve
Vinofii. Bûhem léta plánujeme poÏá-
dat o kolaudaci, o které vás budeme
informovat. 

Pak jiÏ záleÏí na jednotliv˘ch obãa-
nech, aby si vybudovali ãi dobudova-
li ãásti pfiípojek na vlastních pozem-
cích. Jak jsme slíbili, zajistili jsme
dodávky objednan˘ch jímek. Dále za-
ji‰Èujeme montáÏe ãerpadel, vodomû-
rÛ, zprostfiedkováváme smlouvy s VaK
Zápy a také pro vás postupnû zpro-
stfiedkováváme vyfiízení územních
souhlasÛ (jiÏ je 180 hotovo).

V pfiípadû, Ïe máte pfiipravenou
svou pfiípojku na montáÏ ãerpadla,
obraÈte se na obecní úfiad (s pfiedsti-
hem), dohodneme montáÏ.

DÒLEÎITÉ UPOZORNùNÍ
pro v‰echny obãany, ktefií jsou
napojeni na star˘ obecní vodo-
vod, kter˘ je zásobován vodou
z obecních studní u rybníka. Ten-
to vodovod plánujeme do konce
roku 2008 vyfiadit z provozu. Vy-
z˘váme vás proto, abyste si co
nejdfiíve vybudovali pfiípojky od
vodovodu nového. 

Je‰tû bych se ráda zmínila o násle-
dujícím. Bûhem celého posledního ro-
ku se na nás opakovanû obrací sku-
pinka nespokojen˘ch obãanÛ, ktefií
stále zpochybÀují zpÛsob fie‰ení kana-
lizaãních pfiípojek. PoÏadují, aby
obec nesla finanãní náklady spojené
s v˘stavbou kanalizaãních pfiípojek
na soukrom˘ch pozemcích ãi mini-
málnû financovala provoz ãerpadel.
Také zpochybÀují cel˘ zpÛsob staveb-
ního spofiení a Ïádají, aby v˘nos ze
spofiení nedostali pouze obãané, ktefií
se stavebního spofiení úãastnili, ale
aby byla tato ãástka „rozpu‰tûna“
mezi v‰echny obãany v obci. JelikoÏ

jim obec nedoká-
Ïe a nemÛÏe vyho-
vût (po nûkolika
osobních schÛz-
kách, nûkolika za-
sedání zastupitel-
stva obce, kterého
se tito obãané zúãastnili, a nûkolika
dopisech a ãláncích ve zpravodaji),
opakovanû jsme vysvûtlovali, Ïe tako-
v˘to náklad by obecní rozpoãet nebyl
schopen zvládnout. Tito nespokojení
obãané nyní zpochybÀují celou akci
„v˘stavba vodovodu a kanalizace“
v obci (jednou zpochybÀují projekt,
jednou v˘bûrové fiízení, pak zase rea-
lizaci akce). Proto jsem se rozhodla
se souhlasem celého zastupitelstva
obce, Ïe ihned po kolaudaci této stav-
by poÏádám finanãní úfiad o celkovou
kontrolu. 

A nyní k dal‰ím úkolÛm:
� Minule jsem vás informovala

o modernizaci elektrického vedení,
místního osvûtlení a vefiejného rozhla-
su v ãásti obce, na které pracujeme
spolu s majitelem elektrického vedení
- firmou âEZ. Koncem loÀského roku
jsem byla informována, Ïe práce zaã-
nou jiÏ na jafie 2008. Vzhledem k pro-
blémÛm se stavebním povolením, kte-
ré je pouze záleÏitostí âEZu a staveb-
ního úfiadu, dojde bohuÏel zdrÏení.
Budu vás prÛbûÏnû informovat. 

� Stále pracujeme na projektech
v˘stavby a rekonstrukce místních ko-
munikací a na projektu rekonstrukce
hlavní silnice v obci. Velmi dûkuji pa-
ní ¤achové, která se neustále pokou-
‰í hledat alespoÀ malá provizorní fie-
‰ení na tûch nejhor‰ích úsecích míst-
ních komunikací.

� Byla proãi‰tûna ãást pfiíkopu po-
dél Vinofiské ulice.

� Stále pracujeme na pfiípravû pfii-
pojení k Praze, ke kterému by mûlo
dojít v roce 2010.

� Byla dokonãena záchrana lipové
aleje ve Ctûnicích.

� Probíhají práce na úklidu pro-
storu archeologického nalezi‰tû „Zla-
t˘ kopec“.

� Díky paní âervínové Ze-
mûdûlská vodohospodáfiská
správa ve spolupráci s na‰í
obcí vyãistila Ctûnick˘ potok.

� Velmi intenzivnû jedná-
me s firmou Ropid, která pro-
vozuje autobusovou dopravu
v na‰í obci, o moÏnosti zkrá-
cení intervalÛ. Snad vás jiÏ
brzy budu moci informovat
o konkrétním v˘sledku.

� Ve spolupráci s panem
Messnerem jsme uklidili
a zavezli pfiíkop okolo zá-
mecké zdi ve Ctûnicích (jed-

ná se o obecní pozemek) a nyní upra-
vujeme cestu okolo zámecké zdi, coÏ
je také majetek na‰í obce. Po „zklid-
nûní“ cesty do Ctûnic bychom rádi
pfiispûli úpravou této cesty, která je
souãástí cyklotrasy Pojizefií, i k do-
konãení krat‰ího v˘letního okruhu
z Pfiezletic pfies Ctûnice a dále Vinofi-
sk˘m hájem zpût. Díky spolupráci
s v˘‰e jmenovanou firmou jsou nákla-
dy na úpravu minimální.

� Pfiidali jsme více odpadkov˘ch
ko‰Û a pevnû doufáme, Ïe je budete
vyuÏívat.

� Hledáme moÏnost vybudování
alespoÀ provizorního chodníku na
âakovické a horní ãásti VeleÀské
(zpÛsob provedení zvolíme dle finanã-
ních moÏností).

� Paní âervínová ve spolupráci
s obcí i místními firmami podala Ïá-
dost o grant na vytvofiení zastávkové-
ho odpoãinkového místa na cyklostez-
ce 0034 v místû souãasné „deponky“
stavebních materiálÛ firmy Zepris.
Místo by zároveÀ mûlo slouÏit pro
místní obyvatele jako relaxaãní zóna
s dûtsk˘m hfii‰tûm. 

� Na závûr bych chtûla podûkovat
v‰em, ktefií se úãastní kulturních akcí
pofiádan˘ch na‰í obcí. Nejvíce nás
potû‰ila setkání s dÛchodci a na‰e
spoleãné besedy na téma „Vzpomíná-
ní na staré Pfiezletice“. Máme za se-
bou „dûtsk˘ víkend“ – vítání obãán-
kÛ a dûtsk˘ den (tento pfiíspûvek pí‰i
pfied víkendem, a ta nemohu prÛbûh
komentovat). Jsme velmi rádi, Ïe se
tûchto akcí úãastníte v hojném poãtu.
Pro mû jsou tato sekání vÏdy milou
pfiíleÏitostí setkat se a popovídat si
s obãany na‰í obce. 

Na závûr mi dovolte popfiát v‰em
krásné léto a dûtem hezké prázdniny.

Veronika Vrecionová
Starostka obce

VáÏení spoluobãané. 

Letos jiÏ potfietí a pfied prázdnina-
mi naposled, vás srdeãnû zdravím
a dovolím si vás informovat do sou-
ãasném dûní v na‰í obci. 
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SLOVO STAROSTKY



nájem pozemku mezi budovou OÚ
a pozemkem p. Kábele (ulice Krát-
ká) s tím, Ïe p. Kábele bude poze-
mek udrÏovat a pracovníkÛm obce
bude umoÏnûn bezproblémov˘ pfií-
stup na tento pozemek.

8.5. Rekonstrukce elektrického vedení
Starostka seznámila ZO s postupem
prací na plánované rekonstrukci
elektrického vedení v obci (vedení
drátÛ v zemi) vãetnû obecního roz-
hlasu a vefiejného osvûtlení. V sou-
ãasné dobû firma Elektrické rozvod-
né závody – Stfiedoãesk˘ kraj, která
je majitelem a rekonstrukci bude
provádût ãeká na vydání stavebního
povolení.

8.6. Autobusová obsluÏnost Pfiezletic
Starostka obce detailnû shrnula prÛ-
bûh v‰ech jednání s firmou ROPID
od jara 07, která provozuje autobu-
sovou dopravu v Pfiezleticích, ohled-
nû zmûn v jízdních fiádech po uve-
dení do provozu prodlouÏené linky
metra C. PfiestoÏe úzce spolupraco-
vala se starosty okolních mûstsk˘ch
ãástí (Vinofi, Kbely), zÛstaly poÏa-
davky na‰í obce i ostatních dotãe-
n˘ch mûstsk˘chãástí zatím nevysly-
‰eny. Starostka vede je‰tû jednání
o nav˘‰ení ãetnosti spojÛ linky 302,
bohuÏel ROPID ná‰ poÏadavek za-
tím odmítá s tím, Ïe dle jejich prÛ-
zkumÛ jezdí mezi Vinofii a Pfiezleti-
cemi málo PLATÍCÍCH cestujících
a vyúãtované jízdné je jeden z nej-
dÛleÏitûj‰ích ukazatelÛ pfii plánování
poãtu spojÛ. O prÛbûhu dal‰ích jed-
nání bude starostka ZO informovat.

DNE 15. 5. 2008
1. ZO schválilo Zprávu o v˘sledku

pfiezkoumání hospodafiení obce za
rok 2007 s v˘hradou (viz pfiíloha ã.
1) spolu se závûreãn˘m úãtem obce
za rok 2007 (viz pfiíloha ã. 2). Záro-
veÀ pfiijalo opatfiení k odstranûní
chyb a nedostatkÛ (viz pfiíloha ã. 3)
a povûfiilo starostku zasláním tohoto
opatfiení na odbor kontroly Krajské-
ho úfiadu Stfiedoãeského kraje.

2. ZO schválilo Rozpoãtové opatfiení
2,3,4 a 5 v pfiedloÏeném znûní (viz
pfiíloha ã. 4) Rozpoãtové opatfiení ã.
2 vzniklo na podkladû pokynu audi-
tu a t˘ká se pfiesunu dosud nepfiija-
t˘ch dotací ze SR na poloÏku ostat-
ní pfievody. Rozpoãtová opatfiení ã.
3 a 4 se t˘kají zahrnutí nov˘ch po-
loÏek do rozpoãtu obce, a to prodeje
pozemku MS Vinofiské, s.r.o. a no-

vého majetku silnice Pod Hájem.
Rozpoãtov˘m opatfiením ã. 5 se
opravuje úãtování o leasingu Multi-
car následovnû: pfiesouvá se poloÏka
dopravní prostfiedky na novou po-
loÏku nájemné s právem koupû.

3. ZO povûfiuje starostku podpisem
Kupní smlouvy s p. Böhmovou (viz
Pfiíloha ã.5) na pozemek 952/5 a v˘-
mûfie 64 m2 a 952/4 o v˘mûfie 103
m2 oba v k.ú.Vinofi za cenu 600,-
Kã/m2, oba v k.ú.Vinofi.

4. ZO povûfiuje starostku podpisem
Smlouvy o budoucí smlouvû o zfií-
zení vûcného bfiemene s p.Fialovou.
Vûcné bfiemeno se t˘ká ãásti po-
zemku 243/18, kter˘ je ve vlastnic-
tví paní Evy Fialové a ve kterém
budou v budoucnu uloÏeny hlavní
vodovodní a kanalizaãní fiady ve
vlastnictví obce.

5. ZO povûfiuje pfiípravou a podpisem
kupní smlouvy s panem Otakarem
·pánkem na prodej obecních po-
zemkÛ 950/3 o v˘mûfie 346 m2,
950/4 o v˘mûfie 11 m2 a 950/5
o v˘mûfie 45 m2 v k.ú. Vinofi za ce-
nu 1000,- Kã/m2

6. ZO povûfiuje starostku jednáním,
pfiípravû a podpisem smlouvy o dílo
ã. 780500003/4 o v˘stavbû vodovo-
du a kanalizace na pozemcích
243/18, 257/31 a 427/9. Celou v˘-
stavbu zainvestuje paní Marcela
·muková a následnû pfievede na
obec .

7. ZO povûfiuje starostku obce jedná-
ním s ÚZSVM o bezúplatném pfie-
vodu pozemku PK ã. 384 a KN ã.
385 v k.ú. Pfiezletice na obec. Vyu-
Ïití tohoto pozemku bude ve vefiej-
ném zájmu. (dle koncepce rozvoje
lokality Zlat˘ kopec, kterou vypra-
coval ing. arch. Petr Starãeviã)

8. Dle smlouvy o spolupráci ZO povû-
fiuje starostku podpisem Darovací
smlouvy s firmou Benuga na ãástku
1.460.000,- Kã. Tyto finanãní pro-
stfiedky budou pouÏity na vypraco-
vání projektÛ na okruÏní kfiiÏovatku
ve v˘chodní ãásti obce (smûr cukro-
var ve Vinofii), na projekt rekon-
strukce místního osvûtlení a obecní-
ho rozhlasu v ãásti obce, dále na
projekt rekonstrukce krajské silnice
procházející obcí (tento projekt bu-
de zpracován na základû Smlouvy
o sdruÏené spolupráci s vlastníkem
komunikace).

9. RÛzné
9.1. Financování údrÏby ãerpadla tlako-

vé kanalizace ve vlastnictví obãanÛ.
Návrh usnesení: Pod nátlakem nûkte-

r˘ch obãanÛ pfiedloÏila ãlenka ZO
p.Fialová návrh opût projednat otáz-
ku financování údrÏby ãerpadla ve
vlastnictví obãanÛ Pfiezletic. Obãané
poÏadují, aby obec plnû hradila
údrÏbu ãerpadel ze sv˘ch finanãních
zdrojÛ. Aãkoliv tato otázka jiÏ byla
projednána a otázkou financování se
ZO dle minulého usnesení nemûla
jiÏ zab˘vat, pfiesto nechala starostka
o této otázce hlasovat:  ZO vyhoví
poÏadavku obãanÛ a zaváÏe se do
budoucna hradit údrÏbu ãerpadel
z obecních zdrojÛ

Hlasování o financování obce:
pro: 0 proti: 7 zdrÏelo se: 0
Vzhledem k neustálému zpochybÀo-
vání postupu ZO a práce vedení ob-
ce ze strany nûkter˘ch obãanÛ, sta-
rostka navrhla, Ïe co nejdfiíve po
kolaudaci kanalizace poÏádá finanã-
ní úfiad o kontrolu celé akce. Staro-
stka poÏádala ZO o souhlas se Ïá-
dostí o tuto kontrolu.

Hlasování o finanãní kontrole:
pro: 7 proti: 0 zdrÏelo se: 0

Usnesení: ZO jednohlasnû opût podpofii-
lo zámûr financování údrÏby ãerpa-
del v osobním vlastnictví jednotli-
v˘ch obãanÛ Pfiezletic, kdy za pro-
voz a údrÏbu zodpovídá vlastník
ãerpadla, v tomto pfiípadû obãan
Pfiezletic. Obec nemÛÏe financovat
opravy ani údrÏbu soukromého ma-
jetku, coÏ by bylo v zásadním roz-
poru s hospodafiením obce se svûfie-
n˘mi finanãními prostfiedky (dle
platného zákona). Po skonãení v˘-
stavby vodovodu a kanalizace
v Pfiezleticích a následné kolaudaci
tlakové kanalizace poÏádá sama sta-
rostka Finanãní úfiad o kontrolu celé
akce. ZO povûfiuje místostarostu
podpisem smlouvy ã. Z-S14-12-
8120013278 a dodatku (viz pfiílohy
ã.11) se spoleãností âEZ Distribuce
o pfieloÏce odboãky pro TS 560756.
Dále povûfiuje starostku jednáním
o dohodû s paní ·renkovou o fi-
nanãní participaci.

9.3. Autobusová doprava
v Pfiezleticích
Starostka obce seznámila ãleny ZO
s novou situací pfii jednáních s fir-
mou ROPID, která na základû pod-
nûtÛ od starostky obce, celého za-
stupitelstva i na základû iniciativy
jednotliv˘ch obãanÛ iniciuje svolání
schÛzky se zástupci obce a chce
jednat o zásadních úpravách autobu-
sové dopravy v Pfiezleticích.
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ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPI
DNE 25. 3. 2008
1. ZO povûfiuje starostku podpisem

smlouvy s âEZ Distribuce, a.s.
o zfiízení vûcného bfiemene
EP-12-6000285/B.

2. ZO rozhodlo pojmenovat pfiíjezdo-
vou cestu k domÛm pod vinofisk˘m
lesem názvem Na mokfiinách.

3. ZO souhlasí s úpravami rozpoãtu
na rok 2008 v jeho vybran˘ch po-
loÏkách DÛvodem je pfiesun ãástky
50.000,-Kã z §nespec.rezervy
do § odmûny a dary obyvatelstvu.

4. ZO schvaluje provedenou inventari-
zaci majetku obce a souhlasí
s vyfiazením navrÏen˘ch vûcí.

5. ZO schvaluje Obecnû závaznou
vyhlá‰ku 2/2008 o vefiejném pofiád-
ku, opatfiení k jeho zabezpeãení
a ãistotû v obci a zároveÀ ru‰í obec-
nû závaznou vyhlá‰ku 1/2008.

6. RÛzné
6.1. Dodávky vody a likvidace

spla‰kov˘ch vod
Návrh usnesení: Starostka seznámila

ZO s problémy kapacity likvidace
odpadních vod na âOV Vinofi s ka-
pacitou dodávky vody do obce, kte-
rá je limitována (je zabezpeãena do-
stateãná kapacita pro stávající oby-
vatele obce s malou rezervou, není
v‰ak dostateãná kapacita pro budou-
cí v˘stavbu v obci). V‰ichni investo-
fii, ktefií v obci chystají v˘stavbu
a Ïádají o pfiipojení na vodovod
a kanalizaci, musí ve spolupráci
s obcí tuto problematiku fie‰it s PVS.
Z tohoto dÛvodu nelze uspokojit
ve‰keré Ïádosti. Zastupitelstvo dis-
kutovalo o moÏnostech spravedlivé-
ho pfiidûlování malé rezervy, kterou
starostka vyjednala nad pÛvodní ka-
pacitu 801 ekvivalentních obyvatel.

Usnesení: Pfii pfiidûlování voln˘ch kapa-
cit pro napojení na obecní vodo-
vod/kanalizaci budou upfiednostnûny
fyzické osoby, které Ïádají o napo-
jení RD pro úãely vlastního bydlení.

6.2. Pochvala
Místostarosta zhodnotil sobotní úkli-
dovou akci v Pfiezleticích ze dne
15. 3. 2008 a vyzdvihl pfiístup pra-
covníkÛ obce p.Malého pfii tfiídûní
velkoobjemového odpadu na jednot-
livé komodity a dále p. Dobiá‰e
a p.·ofra za pomoc obãanÛm pfii té-
to úklidové akci. ZO tímto v‰em zú-
ãastnûním dûkuje za jejich práci.

6.3. Zpravodaj
âlenka ZO ing. âervínová seznámi-
la ãleny ZO s nesouhlasn˘m posto-

jem p. Boudové k uvefiejnûní foto-
grafie jejího „koufiícího“ komína.
Vzhledem k tomu, Ïe v ãlánku u fo-
tografie se hovofiilo o potíÏích pfii
spalování hnûdého uhlí a nikoliv
pouze o spalování odpadkÛ, shledá-
vá ZO tuto fotografii jako adekvátní
problému a není dÛvod se tímto dá-
le zab˘vat.

6.4. Spla‰ky na Zlatém kopci
Ing. âervínová seznámila ZO s do-
pisem ohlednû nepofiádku na Zlatém
kopci a s zaslan˘mi fotografiemi, na
kter˘ch je patrné stálé vypou‰tûní
spla‰kÛ v této lokalitû. ZO povûfiilo
ing. âervínovou pro‰etfiením stavu
a jeho následn˘m fie‰ením.

6.5. Klub
P. Hanzlíková zhodnotila ãinnost
Klubu v Pfiezleticích, vyzdvihla mi-
lou a pfiátelskou atmosféru pfii setká-
ní zejména „Ïenské“ ãásti Pfiezletic.

DNE 29. 4. 2008
1. ZO schválilo název ulice Pod Vino-

fií pro novû vzniklou místní komuni-
kaci. (DÛvodem opûtovného jednání
ohlednû názvu ulice bylo zohlednûní
celkové koncepce názvÛ ulic v Pfie-
zleticích po pfiipojení obce k Praze.)

2. ZO souhlasí s bezúplatn˘m nabytím
pozemku PK 200/6 v k.ú Pfiezletice,
kter˘ je veden Katastrálním úfiadem
pro Stfiedoãesk˘ kraj, katastrální
pracovi‰tû Praha-v˘chod na LV ã.
60000, od Úfiadu pro zastupování
státu ve vûcech majetkov˘ch do ma-
jetku obce Pfiezletice. (Bezúplatného
nabytí pozemku 200/6, k.ú. Pfiezleti-
ce od  v lokalitû V Nohavicích, jed-
ná se o ãást pÛvodní obecní cesty,
která je dnes obdûlána jako pole.)

3. ZO povûfiuje starostku podpisem
kupní smlouvy s p. ·pánkem na
2/16 pozemku PK 89/5 v k.ú Pfie-
zletice.

4. ZO schvaluje zámûr prodat pozem-
ky v k.ú.Vinofi 950/3,4,5. jsou sou-
ãástí zahrady soukromého domu

5. ZO povûfiuje starostku obce podpi-
sem Návrhu smlouvy o zfiízení vûc-
ného bfiemene IV-12-6003950.

6. ZO povûfiuje starostku podpisem
Smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene
â.EP-12-6000285/B.

7. ZO povûfiuje starostku podpisem
Smlouvy o budoucí smlouvû RWE
Distribuãní smlouvy a.s., a to na
parcele ã.534.

8. RÛzné
8.1. Otevfien˘ dopis OZ – kritika

zpÛsobu financování kanali-
zaãních pfiípojek.

Návrh usnesení: Starostka informovala
ZO o otevfieném dopisu obãanÛ –
viz Pfiíloha ã. 6. ZO se tomuto dopi-
su detailnû vûnovalo a zjistilo, Ïe
v dopise autofii v nûkolika pfiípadech
zkreslili ãi pfiekroutili informace
a uvedli nûkolik zcela nepravdiv˘ch
informací. Vzhledem k tomu, Ïe se
této problematice ZO na opakova-
nou Ïádost autorÛ bûhem roku jiÏ
dfiíve nûkolikrát vûnovalo a vzhle-
dem k tomu, Ïe se nevyskytly
v prÛbûhu roku Ïádné nové skuteã-
nosti, které by situaci mohly jakkoli
pozmûnit, nebude tento problém na
své jednání jiÏ zafiazovat. Starostka
zastupitelstvu pfiedloÏila dopis s od-
povûdí, kter˘ byl rozeslán v‰em po-
depsan˘m. ZO hlasovalo o závûru
dopisu – nezafiazovat jiÏ do progra-
mu zasedání ZO Pfiezletice zpÛsob
financování kanalizaãních pfiípojek.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrÏelo se: 0
Unesení: ZO ve vûci zpÛsobu financo-

vání kanalizaãních pfiípojek povaÏu-
je své usnesení ZO Pfiezletice
ã.3/2007, bod 12 z 24. 4. 2007 za
platné a závazné. ZO schválilo po-
stup starostky a její odpovûì ze dne
(viz pfiíloha ã 6) na otevfien˘ dopis
ZO (viz pfiíloha ã. 7)

8.2. Zlat˘ kopec –
archeologické nalezi‰tû
Starostka obce informovala ZO
o prÛbûhu jednání okolo vyãi‰tûní
a budoucím nabytí vlastnictví lo-
kality Zlat˘ kopec do majetku ob-
ce. Vzhledem k tomu, Ïe archeolo-
gové povaÏují nalezi‰tû za zakon-
zervované, není moÏné provést do-
konalé vyãi‰tûní této oblasti od
mnohaleté skládky (odstranûní ná-
letov˘ch dfievin vãetnû kofienÛ, vy-
bagrování kontaminované zeminy
odpady, atd),. Zámûr obce získat
tuto lokalitu do svého vlastnictví
se za souãasného stavu se tímto
komplikuje, ale starostka ve vûci
bude je‰tû dále jednat a ZO bude
prÛbûÏnû informovat.

8.3. Obecní pozemek u domu p. Kánû
Po mnoha stíÏnostech od obãanÛ i fii-
diãÛ autobusÛ ZO projednalo koneãné
vyfie‰ení parkovacích míst pfied do-
mem p. Kánû na Dolní Návsi – bude
odstranûn záhon na obecním pozemku
a místo nûj bude vytvofieno parkovací
místo, kde automobily nebudou pfieká-
Ïet provozu na této ulici.

8.4. p. Kábele
ZO projednalo moÏn˘ budoucí pro-



KOLAUDACE
MÍSTNÍ
KOMUNIKACE
POD HÁJEM

Koncem roku 2007 se
podafiilo paní starostce
získat penûÏní prostfiedky
pro na‰i obec, které v‰ak
byly velmi pfiísnû úãelovû
vázané. Jediné místo,
které splÀovalo v‰echny
podmínky udûlení dota-

ce, byla rozestavûná ulice Pod
Hájem a tak díky tûmto penû-
zÛm zde byla poloÏena zámko-
vá dlaÏba a pfii vjezdu do ulice
umístûn zpomalovací práh.

Vzhledem k tomu, Ïe nejdÛleÏitûj‰ím kritériem pro Ïádost o finanãní pro-
stfiedky na jakoukoli stavbu je na prvním místû  projekt, je opravdu nezbyt-
nû nutné investovat peníze do pfiípravy projektÛ stavebních akcí, po kter˘ch
v obci v‰ichni voláme -  budování de‰Èové kanalizace a následná rekonstruk-
ce a v˘stavba místních komunikací vãetnû chodníkÛ. BohuÏel tato práce ne-
ní na vefiejnosti „vidût“, ale o to více ãasu, námahy a penûz stojí.

A tak doufejme, Ïe dokonãení ulice Pod Hájem je první vla‰Èovkou k cel-
kovému zlep‰ení místních ulic a Ïe i Pfiezletice se doãkají kvalitních ulic
s chodníky a bez bláta!

SPRÁVA OBCE

CHODNÍK V ZA-
HRADNÍ ULICI

Na pfielomu bfiezna a dubna byl do-
konãen chodník od laviãek u kontejnerÛ
na tfiídûn˘ odpad na zaãátku Zahradní
ulice po ulici Modfiínovou. Lidé Ïijící
v této ãásti obce tak mají moÏnost dostat
se „ãistou a suchou nohou“ na autobuso-
vou zastávku na Horní návsi. Doufáme,
Ïe spokojenost alespoÀ nûkter˘ch spolu-
obãanÛ vynahradí „náklady“ na tuto akci.

ZároveÀ pfiipravujeme dofie‰ení chy-
bûjícího chodníku od ulice Na Váze do
Zahradní ulice a zejména pak cestu pro
pû‰í na ulici âakovické a kolem kfiiÏo-
vatky dále po VeleÀské do Zahradní.
Tato fie‰ení jsou v‰ak pouze provizorní
a nikdy nebudou dokonalá tak, jak by
byla pfii kompletní v˘stavbû místních
komunikací a chodníkÛ.
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CESTA DO CTùNIC – DOKÁÎEME JI P¤EBUDOVAT
NA SKUTEâNOU CYKLOSTEZKU?

Po pÛl roce „klidu zbraní“ do‰lo 2. víkend v kvûtnu opût ke zniãení zámkÛ, které zamykají Ïluté sloupky na ctûnické cestû. Je ne-
uvûfiitelné, Ïe si nûkdo dá práci a pfiiveze si na místo ãinu mrazící roztok, aby dokázal zámky otevfiít. Tyto zámky mají atest na to,
Ïe nejdou bûÏn˘mi nástroji pfie‰típnout, pfiesto byl zámek takto násilnû otevfien (na‰el se v louce nad sloupky). Co k tomu fiíct? 

NemÛÏeme opominout fakt, Ïe potíÏe zaãaly s nástupem zahrádkáfiské sezóny a zv˘‰ené náv‰tûvnosti smûr Ctûnice. Pacha-
tel se tam pochopitelnû nepodepsal a tak o jeho identitû mÛÏeme pouze spekulovat. Vzhledem k tomu, Ïe obec jiÏ ponûkoliká-
té investuje do opravy zábran, nelze se divit, Ïe p.¤achová, která má správu obce na starosti, doslova zufií, Ïe svÛj ãas a obec-
ní peníze musí investovat do opravy zábran na cyklotrase, na zatím jediné tématické vycházce z Pfiezletic. A „saze bouchají“
jak v Pfiezleticích, tak v zahrádkách a pro ostfiej‰í slova se nejde daleko. JenÏe je potfieba respektovat rozhodnutí obce ohled-
nû svého katastru, aÈ se jedná o omezení vjezdu aut ãi likvidaci odpadkÛ. 

V loÀském roce zastupitelstvo obce na základû spolupráce se Stfiedoãesk˘m krajem zaãalo pracovat na vytvofiení skuteãné
cyklostezky v Pfiezleticích. Cyklostezkou se mÛÏe naz˘vat jen taková komunikace ãi cesta, která nepovoluje bûÏn˘ automobi-
lov˘ provoz, mohou ji v‰ak uÏívat pû‰í turisté, lidé venãící pejsky ãi malé dûti na rÛzn˘ch „odstrkovadlech“. (Je-li asfaltov˘ po-
vrch, lze nabídnout prostor i pro in-line bruslafie ãi skateboardisty). Zastupitelstvo vytipovalo vhodnou lokality (smûr Ctûnick˘
zámek) a vybudováním Ïlut˘ch zábran mezi Pfiezleticemi a zahrádkami vytvofiilo cyklostezku. Je velk˘ rozdíl mezi cyklostezkou,
cyklotrasou ãi cyklocestou zejména z hlediska moÏn˘ch finanãních pfiíspûvkÛ od kraje, organizací (Greenways), státÛ i fondÛ
z EU. Jediné moÏné získatelné peníze jsou na budování CYKLOSTEZEK bez bûÏného automobilového provozu, a to jak na úpra-
vu povrchu cesty ãi na mobiliáfi vãetnû zastávkov˘ch míst. Nestálo by za to tyto moÏnosti vyuÏít? Staãí se podívat na „uzam-
ãenou“ cestu a na cestu podél zámecké zdi (zde se kliãkuje mezi ohromn˘mi v˘moly) a kaÏd˘ musí vidût ten rozdíl!

Zkuste se zamyslet nad tím, jestli není lep‰í jít „pár krokÛ“ pfiírodou bez aut, zastavit se a posedût chvíli na laviãce a jen tak
se koukat neÏ jet autem z domu tfieba na chatiãku ãi zahrádku. VÏdyÈ  celé okolí Pfiezletic mÛÏe b˘t pro nás v‰echny jedna vel-
ká zahrada, staãí se jen dívat a hlavnû chtít.

ÎIVOTNÍ
PROST¤EDÍ

T¤ÍDùNÍ
ODPADU

Podle pravidelné kontroly v‰ech 5
stanovi‰È na tfiídûn˘ odpad, mohu
spokojenû konstatovat, Ïe místa byla
zvolená dobfie a kontejnery jsou pra-
videlnû zaplÀované. BohuÏel vÏdy
ne tím správn˘m odpadem, ale o tom

se pí‰e v jiné rubrice. I kdyÏ lze sledovat
nové trendy v druzích tfiídûného odpadu.

Vzhledem k tomu, Ïe kontejnery jsou
vyuÏívány stále více, do‰lo na nûkter˘ch
stanovi‰tích ke zmûnám ohlednû ãetnosti
vyváÏení a hlavnû  ke zmûnû vyváÏecích
dní. Zde je pfiehled svozov˘ch dní, kter˘
vám pomÛÏe plánovat odná‰ení vût‰ího
mnoÏství odpadu. Je lep‰í poãkat na vy-
veÏení neÏ obkládat krabicemi (vût‰inou)
kontejner, coÏ vypadá velmi neuklizenû.

ZároveÀ prosím v‰echny „spolutfiídiãe“
o trpûlivost s pracovníky svozové firmy

ASA, protoÏe kaÏd˘ t˘-
den urguji u zástupce fir-
my nevyvezené kontejne-
ry. Je‰tû se nestalo, Ïe by
jeden t˘den probûhlo v‰e
v pohodû, vût‰inou pr˘
„Franta zapomnûl“. Stû-
Ïuji si, urguji nápravu,
bohuÏel lidsk˘ faktor
vÏdy selÏe.

DÛleÏitá informace
ohlednû skla. Vût‰inou
se vyhazují
láhve, ale na-
stane situaci,
kdy je potfieba
likvidovat tfie-
ba sklo okenní

ãi od knihovny. Na zelen˘ch
kontejnerech je po stranû úz-
k˘ del‰í otvor, do kterého ta-
bule dobfie zapadne. Problém
je ale s 3 a 5-ti litrov˘mi de-
miÏony od vína. V pfiípadû, Ïe
se vám nechce nádobu rozbí-
jet a dávat ji do kontejneru po
kouskách, nechte ji stát vcel-
ku vedle kontejneru.

V 1. ãtvrtletí se podafiilo za
vytfiídûn˘ odpad získat odmû-
nu pfiesahující prvnû 30 tisíc,

pfiesná v˘‰e je 32 541,70 Kã.
Odmûna byla vypoãítána
z v˘tûÏnosti na 1 obyvatele
obce za kalendáfiní rok, coÏ
nyní je 51,57 kg/obãana/rok.
(v loÀském roce to bylo po
ãtvrtletích: 35 kg, 42 kg, 38
kg a 44 kg). L.â.

ODPADKY V OKOLÍ
Spousta lidí si stûÏuje na

nepofiádek okolo cesty do
Ctûnic (samozfiejmû i jinde,
tato cesta je v‰ak vyuÏívána
nejvût‰ím poãtem pû‰ích).
Obec nechala nainstalovat
dal‰í dva ko‰e u Ctûnického
zámku a po dohodû se za-
hrádkáfii byl pfiistaven do je-

jich osady kontejner na smûsn˘ odpad.
Tak doufáme, Ïe odpadky po stranách
cesty ubydou a nás naopak neubyde,
kdyÏ poãkáme s odhozením odpadku, aÏ
dojdeme ke ko‰i. L.â.

ROZKVETLÉ OKNO
Léto sice je‰tû není, pfiesto se uÏ teì

objevují truhlíky s rozkvetl˘mi kytiã-
kami za okny, i kdyÏ hlavní ãas mu‰-
kátÛ teprve pfiijde. A kvetou nejen tru-
hlíky, ale i zahrádky a pfiedzahrádky.

6

ZPRÁVY Z KOMISÍ OBCE

NEOPRÁVNùNÉ VYPU·TùNÍ ODPADNÍCH VOD DO VODOTEâE
29. kvûtna probûhlo správní fiízení ohlednû vypu‰tûní odpadních vod do vodoteãe. Za úãasti pracov-

nice odboru ÎP Brand˘sa n/L byla fie‰ena situace z bfiezna leto‰ního roku, kdy do vodoteãe ve spodní
ãásti obce tekla proudem spla‰ková voda. ProtoÏe se jedná o závaÏn˘ pfiestupek, za kter˘ lze v pfiípa-
dû jednoznaãného prokázání viny udûlit pokutu aÏ do v˘‰e 50 000,- Kã, podala jsem podnût k ‰etfiení
celé události na odbor ÎP do Brand˘sa. BohuÏel se nepodafiilo urãit viníka (aã se zcela evidentnû jed-
nalo o vypou‰tûní spla‰kÛ ze Ïumpy), proto byl pfiípad uzavfien a odloÏen.

Vzhledem k tomu, Ïe vypou‰tûní obsahu Ïumpy do trativodu, kter˘ vede do potoka, de‰Èové kanali-
zace ãi pfiímo na pole, je oblíbenou ãinností, jak u‰etfiit za vyváÏení Ïumpy, doporuãila zástupkynû od-
boru ÎP vÏdy v první fiadû zavolat Policii âR, která pfiípad zaãne vy‰etfiovat jako trestn˘ ãin.

Tfiídûn˘ odpad
Stanovi‰tû druh den svozu

Horní náves plast pondûlí, ãtvrtek
(Ka‰tanová ul.) papír úter˘, pátek

Zahradní plast 1x t˘dnû pondûlí
papír 1x t˘dnû pátek

Topolová plast pondûlí, ãtvrtek
x Ctûnická papír úter˘, pátek 

Dolní náves plast 1x t˘dnû pondûlí
(Cukrovarská)  papír 1x t˘dnû pátek

Vinofiská plast pondûlí, ãtvrtek
papír 1x t˘dnû pátek

Sklo na zavolání
Tetrapacky na zavolání
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V sobotu 31. kvût-
na jsme dopoledne
pfiivítali mezi nás 11
nov˘ch obãánkÛ Pfie-
zletic, ktefií se narodi-
li v roce 2007. Pfieva-
Ïují holãiãky poãtem
7 a zb˘vající 4 jsou
kluci. Oproti loÀské-
mu poãtu 4 je to ná-
rÛst a pfiejeme si, aby
ten rok pfií‰tí bylo dû-
tí je‰tû víc. V‰em dû-
tem i jejich rodi-
ãÛm pfiejeme zdraví
a dobrou pohodu.

Ve stfiedeãní podveãer se uskuteãnilo
jarní setkání pfiezletick˘ch seniorÛ,
které pfiipravila jako vÏdy kulturní ko-
mise s vydatn˘m pfiispûním dal‰ích za-
mûstnancÛ OÚ.

K hudbû a poslechu hrála tradiãné
rodinná dvojice pánÛ ZahradníãkÛ,
ktefií to vzali pfies klasickou dechovku,
taneãní melodie aÏ ke ‰lágrÛm let mi-
nul˘ch.

Úãast byla „tradiãní“, okolo 35 lidí,
a jako vÏdy byly dámy v pfievaze. 

V jednom t˘dnu toho bylo aÏ dost. 
Ve stfiedu 28. kvûtna se konala Bese-

da o historii Pfiezletic
Po del‰í dobû jsme se opût se‰li na

besedû. I kdyÏ bylo krásné poãasí a do-
ba su‰ení sena, pfii‰lo nad oãekávání

dost obãanÛ. Celá pûtadvacítka lidí se
dostavila. A jako vÏdy se mluvilo nejen
o historick˘ch faktech, ale i o histor-

kách, vztahujících
se k nim. Zjistili
jsme, Ïe na‰e obec
byla sobûstaãná ve
v‰ech fiemeslech, aÈ
uÏ to byli ‰evci,
krejãí, kováfii, zeli-
náfii, obchodníci,
hospod‰tí a jiní fie-
meslníci, promítalo
se tu kino, hrálo di-
vadlo. Na vzpomí-
nání téma ‰iroké.

Dal‰í besedu plá-
nujeme na podzim

a budeme si povídat o Zlatém kopci
s archeology, ktefií slíbili svou úãast.
Tak se budeme tû‰it na nové poznatky.

SETKÁNÍ SENIORÒ 16. DUBNA 2008

VÍTÁNÍ OBâÁNKÒ

KULTURNÍ
KOMISE
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P¤EZLETICKÉ âARODùJNICE
Tak je na svûtû zase o pár ãarodûjnic ménû. I kdyÏ spousta lidí, by jich

„upálila“ jistû daleko víc :-), hlavnû u nás v Pfiezleticích.
Poãasí se 30. dubna vydafiilo. Meteorologové sice slibovali naveãer pfieháÀky, ale sprchlo aÏ pozdû v noci, spí‰e nad

ránem. V 19,30 zástupci místního sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ zapálili pfiipravenou hranici, coÏ ocenili zejména mladí,
mlad‰í a nejmlad‰í úãastníci „ãarodûjnic“. Akce byla zahájena v 19,00 hodin stfiedoevropského ãasu, kdy zaãala hrát
country kapela a byl otevfien stánek s obãerstvením. U vchodu vítala náv‰tûvníky velká figurína ãarodûjnice sedící na
ko‰tûti, jen vyletût. A také brzy po setmûní vyletûla v plamenech a koufii neznámo kam.

ÚPRAVA SPOLEâEN-
SKÉHO SÁLU

Vzhledem k velkému vyuÏívání spoleãenského
sálu v podkroví OÚ, bylo potfieba cel˘ prostor vy-
lep‰it a zkrá‰lit. Novû vymalovan˘ a upraven˘ sál
bude skuteãnû místem pfiíjemného setkávání lidí na
spoleãensk˘ch akcí, a to pofiádan˘ch jak ze strany
OÚ, tak i soukrom˘ch. Maluje se i v pfiedsálí,
chodbách i se vylep‰ují sociální zafiízení. I¤

LÁTÁNÍ A ZASY-
PÁVÁNÍ DùR
V OBECNÍCH
KOMUNIKACÍCH
V‰ichni víme, Ïe oprava na‰ich ulic je
potfiebná „z gruntu“ neboli „s kuf-
rem“ vãetnû vyfie‰ení de‰Èové kanali-
zace (to se nepodafií bez finanãních
prostfiedkÛ získan˘ch od kraje, státu,
resp. EU), ale snaÏíme se operativnû
opravovat a zasypávat ‰tûrkem nej-
hor‰í díry a v˘tluky v na‰í obci.

ZÁVORY KE ZLATÉMU KOPCI
V kvûtnu byly koneãnû opraveny a nainstalovány závory na asfaltovou

cestu vedoucí pfies Zlat˘ kopec z Pfiezletic do Brázdily. Ze strany Pfiezle-
tic závoru opravila na‰e obec, z druhé strany je závora majetkem Agra
Brázdim. Závory byly del‰í dobu nefunkãní, coÏ nauãilo mnohé automo-
bilisty pouÏívat tuto komunikaci ke zkracování si cesty (ani nevím kam)
a bohuÏel  hlavnû k odhazování odpadkÛ a velk˘ch odpadÛ do lokality ar-
cheologického nalezi‰tû. aVe spolupráci s obcí se lokalita ãistí a pfiipra-
vuje se projekt vyuÏití tohoto vzácného a historicky velmi cenného nale-
zi‰tû sídla âlovûka vzpfiímeného v souladu s vefiejn˘m zájmem.

P¤EBUDOVÁNÍ NEVYUÎIT¯CH
SKLADÒ NA DÍLNU
V dubnu byla „slavnostnû“ otevfiena ãást objektu hasiãárny a za úãasti
zastupitelÛ obce v ãele se starostkou, i dal‰ích zamûstnancÛ OÚ, byly uve-
deny do provozu místnosti slouÏící jako potfiebné dílny pro správce na‰í
obce p. Malého. Doufejme, Ïe tak koneãnû získal tolik potfiebn˘ prostor
pro opravu ãi v˘robu vûcí bûÏné potfieby pro spravování obce.
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P¤ÍRODNÍ OCHRANA ROSTLIN
Zahrádky kvetou, zelenina roste a také ‰kÛdci se hlásí o slovo. Komu se pfieci jenom pfiíãí pouÏívat chemické pesticidní

postfiiky a „jiné dobroty“, nabízíme zde alternativu, která vychází z lektvarÛ kuchynû pfiírody.
Cibulov˘ zákvas: Zfiedûn˘ 1:10 aplikujeme jako zálivku ãi postfiik na listy. PÛsobí preventivnû proti houbov˘m choro-

bám a k odpuzování dfiepãíkÛ.
Studen˘ v˘luh kopfiivy: Necháme louhovat 24 hodin, aplikujeme nefiedûn˘ jako postfiik na rostliny napadené m‰icemi.
Odvar z kfienu: Kofieny a listy namoãíme do vody a druh˘ den asi 25 minut povafiíme; nefiedûn˘ odvar pouÏíváme ja-

ko postfiik proti monilióze.
Pfiesliãkov˘ odvar: Pfiipravíme z nati pfiesliãky rolní podobnû jako u kfienu; odvarem fiedûn˘m 1:5 postfiikujeme rostliny

i pÛdu jako prevenci proti houbov˘m chorobám.
Odvar z rebarbory: Listy revenû rebarbory povafiíme jako u kfienu; nefiedûn˘ pouÏíváme jako postfiik proti m‰icím.
Studen˘ v˘luh rajãat: Listy rajãat nafiezané nadrobno zalijeme vodou vyhfiátou sluncem, necháme 2-3 hodiny stát, sce-

díme a postfiikujeme ko‰Èáloviny k odpuzení bûláskÛ pfii jejich druhém náletu v ãervenci a srpnu.
Mrkvov˘ v˘luh: âerstvou mrkvovou naÈ zalijeme vafiící vodou a zakryjeme; po vychladnutí postfiikujeme nefiedûn˘m

v˘luhem záhony cibule a pórku v dobû náletu kvûtilky cibulové a molíka ãesnekového.
Pozor! Vratiã a tabák jsou dosti jedovaté rostliny, mohou ohrozit jak nás tak ekosystém zahrady.

Dle materiálÛ pana V. Pokorného

BùSNÍCÍ ÎIVLY
Koneãnû se poslední t˘den v kvûtnu poãasí umoud-

fiilo a zaãalo b˘t teplo, aÏ vedro. Koncem t˘dne dosa-
hovaly teploty ve dne 30°C a v âechách nastaly tropic-
ké dny. Trvají-li v‰ak více dní, hrozí nebezpeãí boufiek
a pfiívalov˘ch de‰ÈÛ. A nebezpeãí nejen zahrozilo, ale
bohuÏel pfii‰lo.

Veãer v sobotu 31.5. se nad Pfiezleticemi usadila
taková boufika, Ïe pfiívaly vody lily a lily z nebe témûfi
3 hodiny. Podle namûfien˘ch hodnot v˘‰ky vodního
sloupce de‰Èov˘ch sráÏek, které poskytl pan Dams,
spadlo v Pfiezleticích bûhem boufiky 47 mm vody! 

A tak se opût zalila lokalita pod Vinofií, kde museli
místní hasiãi nasadit plovoucí ãerpadlo a ãerpat
a ãerpat a ãerpat…

Ve‰keré vpustû de‰Èové kanalizace byly ucpány
rÛzn˘mi neãistotami a tak voda ani nemohla do ka-
nalizace vtékat. Velk˘ dík v‰em, kdo pomáhali od-
straÀovat klacky a bláto z kanálov˘ch mfiíÏek a po-
mohli tak obnovit odtok vody.

Velké potíÏe byly na VeleÀské s velkou louÏí a vrst-
vou bláta, které nateklo z pole a cesty v místû bu-
doucí v˘stavby RD. A tak i tady bylo potfieba pfiiloÏit
ruku k dílu a bláto ze silnice odstraÀovat.

V Okálovû, kde je nejniÏ‰í bod v Topolové ulici a je
zde vpusÈ do povrchového kanálu, se utvofiilo
ohromné bahnité jezero, do kterého pfiitekla hlína aÏ
z horní ãásti Topolové ulice. Jen díky obyvatelÛm
nejbliÏ‰ích dvou domÛ, se podafiilo ko‰tûtem a prou-
dem vody silnici vyãistit. Bláto nebylo jen hlína, ale
voda propláchla nûkomu i Ïumpy, protoÏe ten „Ïum-
povní“ zápach, ten se ani nedá popsat. Na fotce je si-
tuace z dopoledne, kdy louÏe o velikosti 35 m bûhem
noci odtekla a zÛstala jen nûkolikacentimetrová vrst-
va „blátíãka“.

Tak nezb˘vá jen doufat, Ïe se podafií vodu rychle od-
ãerpat, protoÏe pfiedpovûì na 1. ãervnov˘ t˘den slibuje
dal‰í boufiky a pfiívalové de‰tû i s krupobitím. L.â.

HISTORICKÉ DR(O)BEâKY
Ve stfiedu 28. 5. 08 probûhlo v sále OÚ jiÏ tfietí setkání pfiezletick˘ch

obãanÛ, ktefií si pfii‰li zavzpomínat na doby minulé – tentokrát na té-
ma Îivnosti a Ïivnostníci.  Pochopitelnû kromû asi tfiech vyjímek se se-
‰ly hlavnû „pamûtnice“, které si pfiipomínaly události ze svého dûtství
a dávaly k dobru vzpomínky sv˘ch rodiãÛ. Je pochopitelné, Ïe jedno-
tlivé vzpomínky jsou tûsnû spjaty se vzpomínajícím ãlovûkem a od his-
torick˘ch faktÛ ãi vzpomínek nûkoho jiného se mohou ãásteãnû i li‰it,
pfiesto si vzpomínání na dobu minulou v‰ichni pfiítomní uÏívali. 

A pro ty, co na setkání nebyli, zase malou ochutnávku:
� Pfiezletice jsou jediná obec v âechách s názvem Pfiezletice. Po válce

byla pr˘ v Severních âechách pojmenována Pfiezleticemi pÛvodní nûmecké
ves, ale díky postupující tûÏbû uhlí (Mostecká pánev) obec zanikla.

� v Pfiezleticích
provozovali Ïivnost 3
krejãí, z nichÏ jeden,
pan Jefiábek, byl vy-
hlá‰en˘m krejãím aÏ
v Praze a mnoho „pra-
ÏákÛ“ u nûj ‰ilo
(vzpomínala p. Malá)

� o Ïních probíhala
soutûÏ (hlavnû mezi
„Ïenskejma“, které
pracovaly u rÛzn˘ch
sedlákÛ), na kterém
statku ukonãí Ïnû jako první. Vût‰inou vyhrávali Olmrovi a tak se mohli
py‰nit uvázan˘m vûncem z obilí na dvefiích statku (vzpomínala p. Fialová)

� nejvíc vzpomínek ale bylo na LAVIâKY, které byly tím nejspoleãen-
‰tûj‰ím místem v Pfiezleticích. Tam se toho pofie‰ilo, probralo, propralo
a prodrbalo

� zelináfi p. Mrkviãka dokonce dodával zeleninu na americkou ambasá-
du. Vozil ji tam sv˘m autem, ve kterém mûl místo sedaãek Ïidle s ufiíznut˘-
mi nohami (ze vzpomínek p. Benáãkové)

� a ty plesy v Pfiezleticích! Nejvyhlá‰enûj‰í byl Ples zahrádkáfiÛ. Ti jiÏ od
ledna nechávali ra‰it vûtviãky zlatého de‰tû a bfiízy, kter˘mi pak nádhernû
vyzdobili sál (toho pak vyuÏíval místní v˘bor pro akce jako vítání obãánkÛ
ãi pfiedávání obãansk˘ch prÛkazÛ). Ples myslivcÛ byl zas ozdoben smrãky,
chvojím ãi trofejemi. Jen hasiãsk˘ bál byl na v˘zdobu chud‰í – pár sekyrek
a helem na zdi (vzpomínala p. Hanzlíková a pfiipojili se v‰ichni)

� pfiezletiãtí hasiãi získali tûsnû po válce hasiãské auto z leti‰tû ve Kbe-
lích. Díky p. Pokornému, kter˘ ovládal ru‰tinu je‰tû z legií, byla celá akce
domluvena s ruskou posádkou leti‰tû. Je zajímavé, Ïe hasiãské auto slouÏi-
lo i jako sanitka. Stál˘m fiidiãem byl p. Svoboda (na dobové fotografii upro-
stfied), kter˘ zároveÀ pracoval pro obec jako poslíãek a hlavnû jako bubeník.
KdyÏ tenkrát nebyl rozhlas… (hlavnû vzpomínal p. Pokorn˘)

Dle vzpomínání se „pokusila“ zapsat L.âervínová
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V sobotu odpoledne uspo-
fiádal Obecní úfiad a Kultur-
ní komise ve spolupráci se
Svazem dobrovoln˘ch hasi-
ãÛ jiÏ tradiãní Dûtsk˘ den.
Bylo vedro k padnutí, ale
dûtem to nikterak nevadilo,
zvlá‰tû pak, kdyÏ hasiãi na
závûr pustili pûnu a dûti se
v ní mohly vyfiádit. Následo-
vala sprcha z hasiãské stfií-
kaãky, a tak se vedro stalo
snesitelnûj‰ím. Velk˘ úspûch
mûlo lanové bludi‰tû, love-
ní ryb s „opravdov˘m“ vod-
níkem, nafu-
kovací ská-
kadlo a samo-
zfiejmû jiÏ zmí-
nûná pûna.

Co bylo
nové a zají-
mavé, byly
ukázky mo-
delÛ letadel
a pou‰tûní
modelÛ lodí
na rybníku.
Dûti mûly
moÏnost vi-
dût na vlastní
oãi i Ïivého dravce – kánû –
a nûco se  o nûm i dovûdût. 

I pfies jiÏ zmínûné vedro se na
hfii‰ti se‰lo nûco pfies ‰edesát dû-
tí, coÏ na Pfiezletice není aÏ tak
moc, ale kdo pfii‰el, myslím, Ïe
nelitoval. Tentokrát nás mûl Sva-
t˘ Petr rád a pfiívalov˘ dé‰È pfii-
‰el aÏ nûkolik málo hodin po
ukonãení celé akce.

Na závûr chci poprosit rodiãe
i prarodiãe o spolupráci na po-
dobn˘ch akcích, protoÏe stále je
nás málo a takováto akce potfie-
buje mnoho rukou a nohou.

A CO JE·Tù DO KONCE ROKU CHYSTÁME?
Na závûr ‰kolního roku zveme dûti opût na mal˘ v˘let do Ctenic. PÛjdeme procházkou do zámku, prohlédneme si stáje a ti

odváÏní se i svezou na koni, projdeme zámek i zámeckou zahradu a v˘let zavr‰íme mal˘m obãerstvením s velk˘m zmrzlinov˘m
pohárem. Samozfiejmû se mÛÏou zúãastnit i rodiãe, pokud budou chtít a budou mít ãas a chuÈ.

Louãení s prázdninami – opût program pro dûti na závûr prázdnin, ukonãen˘ táborákem. Víc zatím nebudu prozrazovat.
JiÏ zmínûná dal‰í Beseda o historii Pfiezletic bude nûkdy v fiíjnu na téma Zlat˘ kopec (podle moÏností archeologÛ) a Setká-

ní dfiíve narozen˘ch plánujeme taktéÏ na podzim – fiíjen, listopad.
No a jsme v prosinci a to bude nadûlovat Mikulá‰ a pak se budeme tû‰it na Vánoce. To nám to utíká! Co takhle si pfied Vá-

nocemi udûlat tfieba pfiehlídku cukroví, pfiedáme si recepty, protoÏe ten umí to a ten zase tohle, jak fiíká pan Werich. To je ale
jenom takov˘ nesmûl˘ plán.

Na v‰echny akce budou vãas pozvánky a my se uÏ teì tû‰íme. Za Kulturní komisi O. Hanzlíková

DùTSK¯ DEN
KULTURNÍ KOMISE
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Chtûli bychom zde opût podûkovat
v‰em na‰im spoluobãanÛm, jejichÏ svût
není jen v oplocené zahradû, ale snaÏí
se udrÏet upraven˘ a posekan˘ i poze-
mek pfied sv˘m domem. Dûkujeme.

Dík v‰em obãanÛm, ktefií pfii sv˘ch
procházkách „pû‰í zónou“ do Ctûnic
pomáhají udrÏovat pofiádek okolí této
cesty a odpadky pak odhazují do insta-
lovan˘ch ko‰Û.

S v˘‰e uveden˘m souvisí i podûková-
ní místní firmû Heinsch, zastupovaná
panem Mesnerem, za zemní práce na
cestû ve Ctûnicích.

Panu MUDr. Dvofiákovi bychom
chtûli podûkovat za v‰echny poskytova-
né informace ohlednû historie Pfiezle-
tic, se kter˘mi seznamuje jak obãany
na Besedách o historii na‰í obce, tak
i na webov˘ch stránkách Pfiezletic. Zá-
roveÀ i velk˘ dík paní Adamcové, kte-
rá je skuteãnû nevyãerpatelnou studni-
cí vzpomínek na úplnû obyãejn˘ Ïivot
místních obyvatel v minulém století.

Dûkujeme za posekání pfierostlé trá-
vy podél VeleÀské, kde tak mohly vy-
niknout krásnû kvetoucí pivoÀky.

Panu Holubovi patfií dík za v‰íma-
vost ke svému okolí tím, Ïe svou du-
chapfiítomností ihned sám uhasil hofiící
popelnici v uliãce Krátká. 

Panu S˘korovi dûkujeme za opravy
dûr ve stfiední ãásti Zahradní ulice.

Opravdu velké díky v‰em obãanÛm,
ktefií pomáhali likvidovat ‰kody napá-
chané sobotním (31. 5. 08) pfiívalov˘m
de‰tûm, aÈ uÏ se jednalo o ãi‰tûní zane-
sen˘ch vpustí do kanálu de‰Èové kana-
lizace ve VeleÀské ãi Ka‰tanové ulici
nebo o „ruãní“ ãi‰tûní Topolové ulice
od nánosÛ bláta spláchnutého z celé ji-
hozápadní lokality Pfiezletic (‰koda, Ïe
rukou nebylo víc). ZO

POCHVÁLENÍ
O ãarodûjnicích se sice pálí ohnû, ov‰em ze zcela jiného dÛvodu neÏ si myslí oby-

vatel ã. p. 26. V dolní ãásti zahrady zapálil ohromnou hromadu starého sena a znaã-
nou ãást Pfiezletic zamofiil neuvûfiiteln˘m zápachem a koufiem.

Prosíme zde zástupce Sokola i jin˘ch sportovních skupin, ktefií vlastní ãi mají
v pronájmu pozemky u rybníka (i hfii‰tû na tenis i fotbal), aby se o pozemky starali,
pravidelnû sekali trávu
a uklízeli nepofiádek.

Konec ulice ·efiíkové
v Okálovû si nûktefií její
obyvatelé pletou s kontej-
nerem na kompostovatel-
n˘ odpad. Zde opravdu
není a b˘vá pfiistaven
vÏdy 2. a 4. sobotu na ro-
hu Ctûnické a Topolové.

V‰echny stavebníky
v obci Ïádáme o dÛsledné
udrÏování pofiádku na
sv˘ch stavbách. Není
moÏné, aby pfii sebemen-
‰ím vûtru lítaly odpadky
po okolí a v pfiípadû zem-
ních prací za mokra zÛ-
stala silnice plná bláta.

Kontejnery na tfiídûn˘
odpad jsou jasnû oznaãe-
ny, na kter˘ druh recyk-
lovatelného odpadu jsou.
Skuteãnû si nûktefií obãané myslí, Ïe staré kompoty jsou papír, ta‰ky s obleãením, bo-
tami, hraãkami ãi barvami jsou plast ãi sklo? Tím, Ïe kontejnery zaplÀují nevhodn˘m
materiálem zvy‰ují pro obecní rozpoãet náklady na její ãastûj‰í vyváÏení a pfievládá-
li v kontejneru jin˘ odpad neÏ na kter˘ je urãen, je obsah znehodnocen a firma EKO
KOM na‰í obci nevyplatí odmûnu za tfiídûní odpadu. TakÏe na „neukáznûné“ doplá-
címe my v‰ichni! S tím úzce souvisí i to, Ïe pro nûkteré spoluobãany je neuvûfiitelnû
velk˘ problém roz‰lapat papírovou krabici od nábytku (podot˘kám, Ïe staãí krabici
dát na zem a projít se po ní) a místo této tak namáhavé práce ji dát pûknû celou do
kontejneru na papír ãi kartony od nápojÛ. To pfiece vÛbec  nevadí, Ïe se tam ani ne-
vejde, vÏdyÈ on se nûjak˘ „blbec“ najde, kdo krabici roz‰lape.

Chodník je od slova chodit a tak je s podivem, Ïe mnoho lidí v˘znam slov CHO-
DIT a CHODNÍK nechápe a stále chodí po frekventované silnici do Vinofie.

Vût‰ina zelen˘ch pásÛ podél místních ulic patfií do majetku obce a není moÏné ten-
to pozemek vyuÏívat jako skládku stavebního materiálu ãi zbytkÛ ze staveb ( hroma-
da plechÛ v Topolové ulici ã.p. 136) ãi jako skládku stavebního dfiíví pro topení (Ve-
leÀská ã.p. 216). ZO

POKÁRÁNÍ

POOHLÉDNUTÍ ZA V¯SLEDKY P¤EZLETICK¯CH
ST¤ELCÒ V MINULÉ SEZÓNù 2007

Minulá sezóna roku 2007 ve stfielbû z maloráÏky byla pro Pfiezletické stfielce velmi úspû‰ná a navázala tak velmi dobfie
na v˘sledky v minulé sezónû 2006. V disciplínû libovolná maloráÏka 60 ran vleÏe se stal Pfiezletick˘ odchovanec Petr Dvo-
fiák mistrem âeské republiky v kategorii juniofii a dal‰í Pfiezletick˘ odchovanec Jifií Binder obsadil v téÏe kategorii 10.mís-
to. Je‰tû lépe se dafiilo v disciplínû libovolná maloráÏka 3x40 ran, kde se stal mistrem âeské republiky Jifií Binder a Petr
Dvofiák obsadil 2. místo. Petr Dvofiák byl také úãastníkem Mistrovství Evropy ve stfielbû z maloráÏky, které se konalo ve
·panûlsku a kde reprezentoval âeskou republiku.

Také na‰i mladí dorostenci se ãinili a vybojovali si úãast na mistrovství âeské republiky.
Také druhá disciplína – stfielba ze vzduchové pu‰ky se stfielcÛm na‰eho oddílu v sezonû 2007/2008 vydafiila.Petr Dvofiák

se umístil na mistrovství âeské republiky na 4.místû a Jifií Binder na místû 5. v disciplínû stfielba ze vzduchové pu‰ky 60
ran ve stoje kategorie juniofii. Dorostenci se ve stfielbû ze vzduchové pu‰ky také neztratili a v disciplínû 40 ran ve stoje ob-
sadila Krist˘na Slavatová 4. místo a v téÏe disciplínû skonãil Michal Ondra na 14. místû a Jan Ry‰av˘ na 21. místû. Nesmí-
me zapomenout na na‰e nejmlad‰í stfielce kategorie do 12. let v disciplínû 30 ran v leÏe, ktefií si vybojovali poprve úãast na
mistrovství âeské republiky a nevedli si tam ‰patnû. Jakub Král obsadil 33. místo a Adam Cipro se umístil na 21. místû.

Blahopfiejeme v‰em na‰im stfielcÛm k dosaÏen˘m v˘sledkÛm a dûkujeme jim za vzornou reprezentaci na‰eho stfielecké-
ho oddílu a obce Pfiezletice. Trenéfii mládeÏe, p. Novák, p. Slavata

SPORTOVNÍ NOVINKY
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JE KANALIZACE LUXUS
I V 21. STOLETÍ?

BlíÏí se léto a s ním dokonãení stavby
tlakové kanalizace v Pfiezleticích. Vodo-
vod byl uÏ v zimû zkolaudován (Hurá,
mám koneãnû ãistou, prÛzraãnou nezapá-
chající vodu!) a nyní fini‰ují práce na pfii-
pravení stavby kanalizace ke kolaudaci.
KéÏ by v‰e probûhlo stejnû hladce
a rychle jako u vodovodního fiadu. 

Bûhem dlouhé doby pfiípravy stavby
jak vodovodu, tak i kanalizace, spousta
lidí (vãetnû mne) poukazovala na to, jak
je moÏné, Ïe Pfiezletice nemají ani vodo-
vod ani kanalizaci, kdyÏ „v‰echny okolní
obce vodu i kanál mají“. JenÏe ono to tak
ve skuteãnosti nebylo. Pfiíkladem je obec
Sluhy, která mûla vybudován vodovod,
dûlala nové silnice, ale stále nemûla ka-
nalizaci. Jinde byla kanalizace, ale lidé
pouÏívali vodu z vlastních zdrojÛ, nûkde
chybí plynofikace, atd. Ve vût‰inû obcí
stále nûco chybí a tam, kde skuteãnû
v‰echny sítû mûli, bohuÏel pouze ve sta-
ré zástavbû, stojí pfied velk˘m problé-
mem, jak zasíÈovat i zbytek obce. Kde
vzít peníze na dostavbu vodovodÛ a ka-
nalizací v neuvûfiitelnû se rozrÛstajících
ãástech v‰ech obcí v blízkosti Prahy. 

Mediálnû známá je mûstská ãást Prahy
5 – Slivenec, kde probûhl ohromn˘ sta-
vební boom a zejména noví obyvatelé
volají po vybudování kvalitních ulic, ne-
chtûjí jezdit po udusané hlínû ãi v pfiípa-
dû de‰ÈÛ blátem. JenÏe starostka marnû
shání okolo 40 milionÛ na dobudování
vodovodu a kanalizace do nov˘ch obyt-
n˘ch ãástí. Nemá smysl dûlat nové míst-
ní komunikace, kdyÏ se v budoucnu bu-
de zase kopat. Staãí se podívat v Pfiezle-
ticích, co v˘kopy udûlaly s asfaltov˘mi
povrchy napfi. v „Okálovû“ – skoro kaÏ-
d˘ kanálek se propadl, asfalt se láme a na
místech pfiípojek se tvofií louÏe, ve kte-
r˘ch se usazuje bláto, ... Ale to je ve
srovnání s potíÏemi jin˘ch obcí, kde chy-

bí podstatná ãást sítí, jen relativnû „malá
vada na kráse“.

NejdÛleÏitûj‰í je, Ïe by koncem léta
mohla b˘t uvedena do provozu i kanali-
zace a mnû ubude dal‰í problém – nebu-
du muset pravidelnû jednou za 10 – 14
dní hlídat svou Ïumpu, jestli uÏ je potfie-
ba vyvézt a s dostateãn˘m pfiedstihem
objednávat její vyveÏení. Dost ãasto se
do Ïumpy dívám na poslední chvíli a to
martyrium, které mû ãeká, abych si zaji-
stila vãasné vyãerpání, to je horor. Nikdy
bych nefiekla, jak ty skoro dva t˘dny ute-
ãou a já s hrÛzou zji‰Èuji, Ïe ne minul˘,
ale pfiedminul˘ t˘den byl u mne Ïumpafi
a po otevfiení Ïumpy vidím jen „hladin-
ku“. A to nemluvím o cenû za jedno vy-
vezení, která bûhem 11 let, co bydlím

v Pfiezleticích, vystoupala z 350,- Kã na
800,- Kã. Pfii souãasné cenû vodného
stoãného ze strany VaKu Zápy cca 60,-
Kã/m3 a spotfieby mojí rodiny 15 kubíkÛ
mûsíãnû, ãiní rozdíl v mÛj prospûch 700,-
Kã. Tyto budu obratem schraÀovat na
pfiípadné (a jisté) opravy ãerpadla.

BohuÏel tlaková kanalizace v na‰í ob-
ci s sebou nese velké finanãní náklady
pro kaÏdého jednotlivce. Sama mám
velkou smÛlu s vysokou hladinou spod-
ní vody, a tak potfiebuji novou jímku
s dostateãnou odolností proti spodní vo-
dû. A ta je pochopitelnû nejdraÏ‰í. V˘-
kopové práce, kdy voda zaãíná v 40 cm
pod  povrchem, také oproti „such˘m“
lokalitám znaãnû nav˘‰ily cenu. A to
nemluvím o instalaci ãerpadla, protoÏe
mohu s naprostou urãitostí fiíct, Ïe budu
jedna z prvních (ne-li úplnû první), kte-
ré se ãerpadlo rozbije. Bydlím v Pfiezle-
ticích  skoro 11 let a za tu dobu jsem
mûnila ãerpadlo (Nautilu) ve studni dva-
krát, naposledy pÛl roku pfied zprovoz-
nûním vefiejného vodovodu. Pfiesto jsem
ráda, Ïe se stavba kanalizace ch˘lí ke
konci a nemohu se doãkat uvedení ka-
nalizace do provozu. 

Pfiezletice se tak stanou obcí, a do
dvou let i mûstskou ãástí Prahy, která ja-
ko jedna z mála nabídne sv˘m obãanÛm
kompletní sítû obãanské vybavenosti –
elektrika, plyn, vodovod a kanalizace
(zde musím zaklepat na dfievo a drÏet
palce!). Lâ

P¤EZLETICK¯ HYDE PARK

ZÁVODNÍ OKRUH PRO ·IROKOU
VE¤EJNOST OTEV¤EN V P¤EZLETICÍCH!

Vítám v‰echny milovníky motosportu, zvlá‰tû pak v‰echny závodníky na motocyk-
lech v‰ech kubatur, cestovních i hodnû „natunûn˘ch“ vozÛ, ale i truckÛ neboli hezky
ãesky tahaãÛ. 

UÏ není potfieba jezdit do vzdálenûj‰ích mûst jako je Most ãi Brno a pokou‰et si do-
jednat moÏnou projíÏìku na závodním okruhu, Pfiezletice nabízejí podobné podmínky.
Posuìte sami, no a nevyuÏijte to! A vÏdyÈ je to i zadarmo!

Jedniãkou v nabídce je zcela rovn˘ úsek na Vinofiské, kde lze vyzkou‰et absolutní
rychlost jakéhokoliv motorového vozidla na letmém kilometru. Jen je potfieba zástupce
obce pfiesvûdãit, aby zde nechali nainstalovat mûfiiã okamÏité rychlosti, protoÏe, a to si
klidnû pfiiznejme, fiada tachometrÛ v autech i motocyklech prostû zbyteãnû promûfiuje. 

Dvojkou na trhu rovn˘ch úsekÛ je spodní ãást Topolové. Tu lze charakterizovat jako „er-
zetu“ na rallye, protoÏe závodníka mohou ohroÏovat neukáznûní diváci vcházející na traÈ
z boãních ulic ãi dokonce vybûhnuv‰í dítû nebo jiné zvífie.

Také jdeme s trendy doby a zapojujeme do motosportu i postiÏené obãany, zejména
na kfiiÏovatce u zrcadla.V zimû v zamrzlém zrcadle do zatáãky nevidí nikdo, ale i v létû
nûktefií „slepci“ radûji do zatáãky nekoukají a zaãátkem kvûtna se bûhem jednoho t˘d-
ne srazili 2x2 motoborci.

V tomto místû si lze bûhem jízdy zahrát i „Ruskou ruletu“, staãí profrãet kfiiÏovatku
smûrem od Ctûnic a Ïe je tam nûjaká znaãka STOP, fííí, koho to bere.

Dobr˘m adrenalinem je i prÛjezd Zahradní ulicí, protoÏe spousta fiidiãÛ má asi obû ru-
ce levé. Tím se vysvûtluje, Ïe tím pádem nemÛÏe dávat Pfiednost zprava.

Nejoblíbenûj‰í disciplína pro velké a tûÏké nákladní vozy je prÛjezd zatáãkou u zr-
cadla (to je ale paneãku víceúãelovû vyuÏité místo, Ïe). Kdo zanechá vût‰í otisk a ‰krá-
banec ve fasádû domu, to je vítûz.

A co fiíci v‰em automobilov˘m fandÛm, motorkáfie nevyjímaje, na závûr? Tak vám nû-
jak nevím… NA

PETICE ZA ZKVALITNùNÍ
AUTOBUSOVÉ DOPRAVY

Chtûla bych zde podûkovat v‰em obãanÛm Pfiezletic, ktefií se sv˘m
podpisem pod petici, adresovanou dopravci PraÏské integrované dopra-
vy firmû Ropid, zapojili „do boje“ proti diskriminaci pfiezletick˘ch uÏiva-
telÛ autobusové dopravy a tím se snaÏili pfiesvûdãit dopravce, Ïe oni
jsou tu pro nás a nikoliv my pro nû. Podepsala se skoro 1/3 obyvatel na-
‰í obce, která si pfieje radikální zmûnu v dopravní obsluÏnosti Pfiezletic.

Ze „strany úfiední“ (díky „tlakÛm a vlivÛm“ paní starostky) mohu fiíct,
Ïe uÏ skuteãnû firma ROPID iniciuje setkání s pfiedstaviteli na‰í obce
a je ochotná znovu otevfiít otázku zkvalitnûní a posílení autobusov˘ch
spojÛ do Pfiezletic. Pojìme v‰ichni drÏet palce, aÈ jednání dopadnou
k co nejvût‰í spokojenosti „pfiezletick˘ch cestujících“! Lâ
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ZároveÀ
zde upozorÀu-
jeme, Ïe toto FÓRUM je
skuteãnû pouze diskusní a na
jednotlivé komentáfie a názory
mÛÏe reagovat kdokoliv (vãet-
nû ãlenÛ ZO), ale v Ïádném
pfiípadû nenahrazuje oficiální
postup pfii fie‰ení stíÏností a Ïá-
dostí obãanÛ Pfiezletic (písemná
ãi elektronická forma adresova-
ná na Obecní úfiad Pfiezletice).

Chtûli bychom zde zdÛraznit,
Ïe diskusní pfiípûvky nejsou vy-
jádfiením postoje zastupitelstva
obce a na oficiálních webov˘ch strán-
kách obce Pfiezletice za osobní názo-
ry ZO nebere odpovûdnost.

Diskuzní fórum je rozãlenûno do
2 vût‰ích celkÛ: obecná diskuze a in-
formaãní servis.

K OBECNÉ DISKUZI BYLA
NABÍDNUTA TATO TÉMATA: 
1. probíhající v˘stavba

vodovodu a kanalizaci
2. souãasné a budoucí v˘stavba

v Pfiezleticích
3. návrhy a pfiipomínky

k dopravní situaci v obci
4. kulturní, spoleãenské

a sportovní dûní
5. ãistota v obci, komunální

a tfiídûn˘ odpad
6. obecní knihovna
7. ostatní aneb co se neve‰lo jinam

INFORMAâNÍ SERVIS
MÁ DVù TÉMATA:
1. obecní zpravodaj – spokojenost

s rozsahem, úpravou a informaci;
námûty na zlep‰ení

2. webové stránky – vylep‰ení stránek
ãi pfiímo diskuzního fóra

K dne‰nímu dni bylo zaregistrováno
10 uÏivatelÛ pfiezletického diskuzního fó-
ra a dal‰í stovky (napfi. v pfiípadû diskuze
o zmûnách jízdních fiádÛ po uvedení pro-
dlouÏené trasy metra C do provozu je za-
poãítáno skoro 400 náv‰tûvníkÛ) uÏivate-
lÛ internetu v‰eobecnû.

V‰eobecnû se dá fiíci, Ïe se internet
stává stále více a více dostupn˘m zdro-
jem informací pro vût‰í poãet obyvatel
Pfiezletic. Zatímco v lednu 2007 byla
náv‰tûvnost na‰ich webov˘ch stránek

76 lidí, od záfií 2007 se pohybuje
náv‰tûvnost lehce nad 1100 uÏiva-
telÛ internetu. 

Na hlavní stránce nabízíme
anketní otázky, které se t˘kají
kaÏdodenního Ïivota obãanÛ
Pfiezletic. I kdyÏ vypovídací
schopnost mÛÏe b˘t zkreslena
náhodn˘mi náv‰tûvníky
www.prezletice.cz, pfiesto
hlavní respondenti budou
spí‰e z fiad na‰ich obãanÛ.
Jen pro zajímavost. 188 lidí
se vyjádfiilo k otázce pfiipo-
jení Pfiezletic k hlavnímu

mûstu Praze (143 pro, 45 proti), 53
vyjádfiilo svÛj názor na probíhající
v˘stavbu vodovodu a kanalizace (16
spokojen˘ch a 37 nespokojen˘ch), 28
zcela spokojen˘ch obãanÛ je s pravi-
deln˘m svozem kompost.odpadu a jen
4 z 37 jsou nespokojeni. Otázka ohled-
nû Obecního zpravodaje nedopadla
z pohledu „vydavatelÛ“ dobfie – ze 42
lidí bylo 18 spí‰e spokojeno a 16 ne-
spokojeno s úrovní zpravodaje. (DÛ-
vody nespokojenosti bohuÏel nezná-
me, ale vûfite, Ïe se snaÏíme informace
z dûní v obci stále roz‰ifiovat a vylep-
‰ovat. Rádi proto pfiivítáme i nové
moÏné „spolupracovníky redakce“,
ktefií mohou Obecní zpravodaj posu-
nout zase o stupínek v˘‰.)

Na hlavní stránce jsou Aktuality ze
v‰ech oblastí pfiezletického Ïivota,
a to jak úfiedních, tak i kulturních ãi
sportovních. V odkazu Co se u nás
dûje se pak snaÏíme pfiiná‰et i obra-
zovou dokumentaci dÛleÏit˘ch akcí,
které v Pfiezleticích probûhly. Lâ

UÏivatelé inter-
netu jistû zaznamenali, Ïe

na jafie leto‰ního roku do‰lo
k úpravû webov˘ch stránek na‰í

obce. Zastupitelstvo obce poskytlo
na své oficiální webové adrese pro-
stor pro obãany, ktefií se zajímají o dû-
ní v obci a se sv˘m názorem chtûjí se-
známit ‰ir‰í pfiezletickou vefiejnost.
Diskuzní fórum bylo spu‰tûno skoro
pfied dvûma mûsíci a soudû podle po-
ãítadla náv‰tûvníkÛ jednotliv˘ch

pfiíspûvkÛ mohu soudit, Ïe se li-
dé o uvefiejnûné názory nejen

zajímají, ale podle nut-
nosti i reagují.

CO JE NOVÉHO NA www.prezletice.cz
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NETRADIâNÍ TISKOVÁ ZPRÁVA

Touto netradiãní tiskovou zprávou
oznamujeme do svûta, Ïe v lidickém RÛ-
Ïovém sadu zaãaly kvést první rÛÏe!

A tak se v tûchto radostn˘ch chvílích
intenzivnûji neÏ jindy opût vynofiuje
z pietního území v‰ech sto dva domÛ,
které do 10. ãervna 1942 ve star˘ch Li-
dicích stály, a z pfiíbytkÛ vycházejí lidé,
v‰ech pût set obyvatel nûkdej‰í obce,
a my je poznáváme a mluvíme s nimi…
a dnes uÏ bohuÏel víme, Ïe se tfii sta ãty-
fiicet z nich stalo obûÈmi nepochopitelné
tyranie – a s vût‰í naléhavostí neÏ v ji-
ném roãním ãase nyní hovofiíme také
s jiÏ zesnul˘m britsk˘m lékafiem a poli-
tikem dr. Barnettem Strossem, ãeln˘m
pfiedstavitelem hnutí „Lidice budou Ïít“,
z jehoÏ iniciativy vznikl v ãervnu roku
1955 v Lidicích Sad pfiátelství a míru,

a to podle projektu architekta Franti‰ka
Marka, a ptáme se obou, britského léka-
fie i ãeského architekta, proã zvolili pro
své dílo právû tenhle kus lidické zemû,
a oni odpovídají, Ïe pfiece toto místo
osázené rÛÏemi, dary z nedalek˘ch
i velmi vzdálen˘ch státÛ, spojuje  území
vyhlazené vsi s nov˘mi Lidicemi, a Ïe to
je tedy most mezi minulostí a souãas-
ností, mezi zlem a nadûjí… a oba je‰tû
dodají, Ïe se rÛÏe, které kvetou nejkrás-
nûji v ãervnu, v mûsíci lidické tragédie,
stanou symbolem obce, navÏdy uloÏené
v pamûti lidského spoleãenství – a slova

díkÛ, zfietelnûj‰í a hlasitûj‰í neÏ jindy, le-
tí k lidem, ktefií se zaslouÏili o to, Ïe se
sad, v devadesát˘ch letech minulého sto-
letí zdevastovan˘, doãkal v letech 2001
aÏ 2002 úplné obnovy.

Plocha 3,5 hektaru s více jak 24 000
rÛÏov˘mi kefii ve 214 odrÛdách, s auto-
matickou závlahovou technologií a vefiej-
n˘m osvûtlením i ozvuãením, to je sou-
dob˘ RÛÏov˘ sad! 

A k tomu Certifikát o vytvofiení ãeské-
ho rekordu – Nejvíc rÛÏov˘ch kefiÛ v jed-
nom sadu, kter˘ Památník Lidice obdr-
Ïel. A nové pfiib˘vají nejen od novoman-

ÏelÛ, ktefií v RÛÏovém sadu vstupují do
spoleãného Ïivota. 

A ty rÛÏe, pfiátelé, právû teì zaãaly
kvést. Pfiijìte, pfiijeìte se radovat s námi.
Lidice Ïijí!     

Památník Lidice, pfiíspûvková
organizace Ministerstva kultury âR.

adresa: Tokajická 152, 273 54 Lidice
273 54  LIDICE
telefon: 312 253 702
fax: 312 253 063
e-mail: lidice@lidice-memorial.cz
info: www.lidice-memorial.cz

PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ
PORADNA INFORMUJE

Oznamujeme, Ïe Pedagogicko psychologická poradna Stfiedoãeského kraje, pracovi‰tû Praha – v˘chod
zmûnila sídlo. Poradna je pfiemístûna z ¤íãan do objektu Z· Tolerance v Praze 9 – Hloubûtínû,

Mochovská 570, PSâ 194 00 (metro B, stanice Hloubûtín, blízko pavilonu Havana).
Kontakty: tel: 281 867 331, e-mail: poradna@pppprahavychod.cz. Objednání je moÏné pfiímo na uveden˘ch kon-

taktech nebo prostfiednictvím ‰koly, kam dítû dochází.
Poradna zaji‰Èuje pro pfied‰kolní dûti, Ïáky a studenty sluÏby vypl˘vající ze ·kolského zákona. Jde pfiedev‰ím o kom-

plexní psychologickou a speciálnû pedagogickou diagnostiku a na ní navazující intervenãní ãinnost. Rodiãe se na nás
mohou obrátit, potfiebují-li se u sv˘ch dûtí poradit napfi. v tûchto záleÏitostech:

� ‰kolní zralost � specifické poruchy uãení a chování 
� problémy v adaptaci � v˘ukové a v˘chovné problémy
� volba ‰koly, volba povolání � osobnostní a sociálnû vztahové problémy

� podklady pro integrace, pro návrhy zafiazování do speciálních ‰kol a tfiíd a pro návrhy na pfiidûlení asistenta pedagoga

Dále poradna nabízí nápravu specifick˘ch poruch uãení, trénink pozornosti, trénink grafomotoriky; vedení rodin
s problémy u dítûte, krizovou intervenci u dítûte v Ïivotní krizi ãi nouzi, nácvik autosugesce (pouze po pfiedchozím
komplexním vy‰etfiení).

Pfiipravujeme práci se skupinami zamûfienou na: hyperaktivní dûti, úzkostné dûti, dûti po odkladu ‰kolní docházky.
V‰e je zaji‰tûno odborníky s praxí. 

Jsme ‰kolské zafiízení, které se fiídí ‰kolskou legislativou t˘kající se poradenství. Zvolením na‰ich sluÏeb si mÛÏete
b˘t jisti, Ïe písemná doporuãení pro ‰kolu, kterou Va‰e dítû nav‰tûvuje, budou kompletní, legislativnû v pofiádku a bu-
dou ‰kolou akceptována. UpozorÀujeme také, Ïe na‰e sluÏby jsou bezplatné.

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu. 
Za t˘m pracovníkÛ PhDr. Alena âerná, vedoucí pracovi‰tû Praha - v˘chod

V LIDICÍCH KVETOU RÒÎE…


