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Prodejna KU-Ž-EL
vás srdeãnû zve „na prohlídku“ nového zboÏí

pro podzimní a zimní sezónu.

Zejména jsme mysleli na pfiípravu zahrádek na zimu
– roz‰ífiením zahradnick˘ch potfieb; na Du‰iãky – velk˘m v˘bûrem
umûl˘ch balen˘ch kytic a hfibitovních svíãek; v neposlední fiadû

jiÏ naskladÀujeme nádherné vánoãní zboÏí. Nabízíme vám tak
‰irok˘ sortiment rozliãného zboÏí, kter˘ pro vás stále obmûÀujeme.

Do konce roku pro velk˘ zájem prodluÏujeme
prodejní dobu ve stfiedu do 19 hodin.

Moc se na vás těší vaše prodejna KU-Ž-EL

Nabízím rychlé provedení
men‰ích stavebních prací

(i drobné dodûlávky a opravy),
dále práce údrÏbáfiské (domácnost i zahrada),

v˘kopové, malífiské i lak˘rnické
vãetnû pomoci pfii vyklízení pÛd, sklepÛ, atd.

Miroslav Vocásek – 728 248 505

OTVÍRACÍ DOBA:

Pondûlí: 15,00 – 19,00
Stfieda: 15,00 – 19,00
Pátek: 15,00 – 19,00

1. Rádi bychom pomohli umístit do dobr˘ch rukou
dvû ‰tûnátka malého hnûdého srnãího pinãe.
Kdo by mûl zájem, volejte na ãíslo 774 965 112 paní ¤achové.

2. VáÏení obãané,
chcete si popovídat a venku je nevlídno?? 
Potfiebujete nahlédnout do vypÛjãené knihy?? 
Pro tento úãel jsme upravili spoleãenskou místnost u „KfienÛ“

(proti knihovnû) a k dispozici je Vám kaÏdé pondûlí od 16 hodin. 
Obecní úfiad Pfiezletice

Oznámení OÚ

MMMMAAAANNNNDDDDLLLL  „„„„UUUU  KKKK¤¤¤¤EEEENNNNÒÒÒÒ““““
Nabízíme

MANDLOVÁNÍ, PRANÍ, ÎEHLENÍ
od kapesníkÛ aÏ po stany…

peãlivû, rychle, za rozumn˘ penízek

Tù·ÍME SE

NA VA·I
NÁV·TùVU.

Tù·ÍME SE

NA VA·I
NÁV·TùVU.

Připravujeme
pro Vás obědy, večeře ale i jakoukoliv výjimečnou
událost na Vaše přání, ať už oslavu narozenin,
promoci, třídní srazy, firemní večírky, svatby a další.

Kontakt: Restaurace Na Statku, VeleÀská 48, 250 73 Pfiezletice
Telefon: 774 879 792, E-mail: nortino@seznam.cz

Otevírací doba:

Pondělí - 11:00 – 23:00

Úterý - 11:00 – 23:00

Středa - 11:00 – 23:00

Čtvrtek - 11:00 – 23:00

Pátek - 11:00 – 02:00

Sobota - 14:00 – 02:00

Neděle - 14:00 – 23:00

Pořádáme různé akce jako např. zábavy,
zvěřinové hody, rybí hody a jiné. Momentálně pro Vás
připravujeme také karneval pro dospělé,
který se bude konat v sobotu 31. 10.

Lze si objednat

jídlo sebou.

Budeme se na Vás těšit



1) Nejvíce nás asi
zatûÏují probíhající
práce na moderni-
zaci elektrick˘ch
rozvodÛ, vefiejného
osvûtlení a místního

rozhlasu. Dle informací âEZu by mûla b˘t
rekonstrukce dokonãena do konce roku. 

2) Do poloviny srpna jsme vám prezento-
vali 5 návrhÛ moÏného budoucího fie‰ení bu-
dovy „KfienÛv statek“. Nezávislá komise
a ZO uãiní - na základû va‰ich názorÛ -
v krátké dobû rozhodnutí, o kterém vás bu-
deme informovat. Z probûhlé diskuze obãanÛ
znovu vyplynulo nûkolik kritick˘ch pfiipomí-
nek, a to pfiedev‰ím ve smyslu vyuÏití finanã-
ních prostfiedkÛ -  Ïe obec by mûla své pro-
stfiedky pouÏít na nûco jiného neÏ je nov˘
obecní úfiad. Proto bych ráda znovu celou
záleÏitost vysvûtlila: stávající kanceláfie
a technické místnosti obecního úfiadu, vã. sá-
lu, zaãínají b˘t velmi nedostateãné a je nut-
né hledat nové prostory. Optimální varian-
tou by bylo roz‰ífiení do tzv. Kfienova statku
(VeleÀská 45). Tato obecní budova je v‰ak
v neopravitelné stavu a je jen otázkou ãasu,
kdy bude muset dojít k její demolici. V˘stav-
ba nové budovy by rozhodnû nemohla b˘t
kryta pouze z prostfiedkÛ obce, ale je nutné
získat finanãní prostfiedky z aktuálnû vyhla-
‰ovan˘ch dotací. Pro r. 2010 pravdûpodob-
nû budou znovu vypsány dotace na obnovu
obecního majetku, konkrétnû na v˘stavbu ãi
renovaci tzv. multifunkãních budov (tj. obec-
ní úfiad, spoleãenské prostory, knihovna
apod.). Pro kaÏdou dotaci je bezpodmíneãnû
nutné mít pfiipraven projekt. Pfiíprava pro-
jektu je pomûrnû dlouhodobá záleÏitost –
a doba pro podání Ïádosti je naopak pfiíli‰
krátká. Obec tedy musí b˘t pfiipravená. JiÏ
jsem vám mnohokráte psala, Ïe dotace jsou
pfiísnû úãelové a nesmíme pouÏít tyto finan-
ce na nic jiného. Které dotace v‰ak budou
vypsány ale nemohou obce ovlivnit. Jedno-
du‰e fieãeno to  znamená, Ïe pokud dotaci na
nov˘ obecní úfiad nezískáme, nic stavût ne-

budeme,  a pokud ji získáme, mÛÏeme ji pou-
Ïít pouze na nov˘ OÚ. Pokud budou vypsá-
ny dotace na obnovu komunikací, pak se ur-
ãitû budeme snaÏit rekonstruovat silnice.
Leã, zatím nám není moc pfiáno…

V pfiípadû úspûchu by stávající prostory
OÚ mohly b˘t vyuÏity napfi. pro obchody ãi
sluÏby.

3) Jistû budete souhlasit, Ïe v na‰í obci
velmi chybí ‰kolka. Nyní pracujeme na jejím
projektu. Podrobnûji vás bude dále v tomto
zpravodaji informovat pan ing. arch. Strádal,
kter˘ je vítûzem architektonické soutûÏe. Pev-
nû doufáme, Ïe do konce roku podáme Ïádost
o stavební povolení a – aby se to neomrzelo
– Ïádost o dotaci, na které jsme opût závislí. 

4) Oprava místních komunikací – jiÏ v mi-
nul˘ch mûsících byla dokonãena rekonstruk-
ce spodní ãásti ulice Zahradní, a to vã. chod-
níkÛ a parkovacích stáních a zelenû Je‰tû bu-
de provedena v˘sadba nov˘ch stromÛ, na-
hrazujících zniãené lípy. V horní ãásti ulice
Zahradní a v ulici Na Váze byla vybudována
celá vozovka. Na chodníky a parkovací stání
v této ãásti zaji‰Èujeme finanãní krytí.

Projekt na ulici Topolovou je pfiipraven
a dokonce jsme jiÏ na jafie poÏádali o dota-
ci. Za dobu pÛsobení stávajícího zastupitel-
stva obce nám byla Ïádost o dotaci poprvé
zamítnuta. Zde si neodpustím u‰tûpaãnou
poznámku:“Îe by toto zamítnutí mûlo nûja-
kou souvislost s v˘sledkem podzimních vo-
leb do krajsk˘ch zastupitelstvech, kdy byl do
ãela Stfiedoãeského hejtmanství zvolen pan
Dr. Rath?“ NechÈ si odpoví kaÏd˘ sám.

5) Také pracujeme na projektu rekon-
strukce centra obce, kter˘ bude úzce nava-
zovat na v˘stavbu ‰kolky a budovy nového
obecního úfiadu. Opût vycházíme z vypsa-
n˘ch dotací – a zase budeme o tyto dotace
Ïádat. Snad budeme úspû‰ní.

6) Od podzimu tohoto roku zaãne v na‰í
obci dohlíÏet na vefiejn˘ pofiádek a na dodr-
Ïování pravidel silniãního provozu Obecní
policie obce Koleã. Mnoho z vás se na nás
obracelo - a obrací - s poÏadavky na zaji‰-

tûní dodrÏování povolené rychlosti, kontrolu
prÛjezdu nákladních automobilÛ, parkování,
vefiejného pofiádku atd. Dva roky jsme usi-
lovnû hledali moÏnost uzavfiít smlouvu
s obecním úfiadem, kter˘ provozuje obecní
policii. BohuÏel se nám to dlouho nedafiilo,
buì z dÛvodu vysok˘ch finanãních poÏadav-
kÛ nebo z dÛvodu mal˘ch kapacit. Zfiídit
obecní policii pfiímo v na‰í obci by zname-
nalo velmi vysoké finanãní náklady (náklady
na platy, ‰kolení, v˘stroj, místnost, doprav-
ní prostfiedek,…..). Logické by bylo uzavfiít
smlouvu s mûstskou ãástí Praha 9  (Vinofi).
To v‰ak zákon neumoÏÀuje (policii mÛÏeme
sdílet pouze v rámci Stfiedoãeského kraje). 

Na jafie jsme zjistili, Ïe policie obce Koleã
(nedaleko Kladna) operuje jiÏ v blízké Po-
dolánce, a tak jsme se rozhodli, Ïe se pfiipo-
jíme. Pevnû doufáme, Ïe tato jednotka splní
na‰e oãekávání. 

7) S velik˘m politováním musím oznámit,
Ïe jsme byli nuceni ukonãit diskusní fórum
obãanÛ na na‰ich webov˘ch stránkách.

Na tomto fóru diskutovali obãané skoro
dva roky. BohuÏel, poslední rok byla velmi
málo vyuÏívaná k vûcné diskuzi. âasto zde
byly prezentovány pouze "domnûnky" ba
i nepravdy, které vÛbec nereflektovali  námi
vydávané informace ve Zpravodaji, na we-
bov˘ch stránkách ãi na vefiejn˘ch zasedá-
ních ZO (nikdo z diskutujících se tûchto za-
sedání neúãastnil) ãi osobnû na OÚ (nikdy
jsem Ïádnou Ïádost o setkání neodmítla). 

¤ada pfiispûvovatelÛ psala s opravdu do-
br˘mi úmysly, ale bohuÏel zaãaly pfievaÏovat
pfiíspûvky vulgární, zavádûjící, neinformo-
vané ba lÏivé, a diskusní fórum tak zcela
ztratilo smysl. V‰e korunovaly pfiíspûvky
„anonymÛ“, ktefií si touto cestou se zastupi-
teli ãi se sv˘mi sousedy „vyfiizovali své
osobní úãty“. 

Nezasvûcení si díky diskusnímu
fóru dûlali ãasto zcela myln˘ „ob-
rázek“ o dûní v na‰í obci. Dokon-
ce nûktefií obãané nám psali ãi
volali s tím, Ïe byli z této diskuse
zmateni ãi dokonce znechuceni. 

Pfiesto je‰tû uvaÏujeme o obno-
vení diskuse, která by vyluãovala
anonymitu a vulgarity. O pfiípadné
formû se je‰tû bude jednat. Brzy
vás budeme informovat.

Pfieji nám v‰em hezk˘ podzim.
Veronika Vrecionová

2 3

DNE 9. 6. 2009
� ZO povûfiilo starostku projednáním

a úpravou smluv s M.S.Vinofiská tak, aby
obec nebyla vystavena zv˘‰enému riziku. Pfií-
padn˘ souhlas s podpisem smluv bude udûlen
aÏ po kladném stanovisku právníkÛ a takto
posouzené dokumenty budou pfiedloÏeny ZO
aÏ na dal‰ím zasedání ZO. 

� ZO vzhledem k dosavadní spolupráci
s firmou M.S.Vinofiská rozhodlo, Ïe ve‰keré
smluvní dokumenty, t˘kající se projektu fir-
my M.S.Vinofiská (Vinofi III.) lze podepsat aÏ
v okamÏiku, kdy bude ve‰kerá dokumentace,
vyÏadující souhlas a podpis obce Pfiezletice,
kompletní. 

� ZO dále dÛraznû Ïádá, aby byl dodrÏo-
ván platn˘ Jednací fiád ZO – tzn. ve‰keré
smluvní dokumenty musí b˘t k dispozici min.
7 pracovních dní pfied zasedání ZO. V pfiípa-
dû dokumentÛ, vyÏadujících právní posouze-
ní, pak ZO Ïádá, aby právníkem zkontrolova-
né a odsouhlasené dokumenty byly k dispozi-
ci min. 3 pracovní dny pfied zasedáním ZO.

� ZO vzalo na vûdomí schválené rozpo-
ãtové opatfiení, nenavrhlo Ïádné zmûny.
(K úpravû rozpoãtu do‰lo v dÛsledku získa-
n˘ch dotací a dal‰ích pozitivních zmûn na
stranû pfiíjmÛ obce. Dal‰í dílãí úpravy byly
provedeny v rámci meziúãtového úãtování)

� ZO souhlasilo se slevou z vymûfieného
poplatku, maximální v˘‰e slevy v‰ak bude
pouze 25 tis. Kã. Pan Bofiek je plátcem po-
mûrnû vysokého poplatku, ne v dÛsledku ná-
kladÛ na vybudování Ïumpy, ale v dÛsledku
velikosti svého pozemku. V tomto smyslu bu-
de také pan Bofiek informován, k ãemuÏ ZO
povûfiilo starostku obce.( DÛvodem slevy -
kolaudace jeho RD probíhala v dobû kolauda-
ce vodovodu a kanalizace v obci, a tak panu
Bofikovi vznikly náklady navíc)

� ZO souhlasilo s ukonãením jednání s p.
Li‰kou a s odstoupením od pfiipravené kupní
smlouvy. (t˘ká se prodeje pozemku parc.ã.
949 v k.ú. Vinofi; Mûstská ãást Vinofi také in-
formovala o svém budoucím zámûru v dané
lokalitû vybudovat odpoãinkové místo, s tím,
Ïe bude potfieba i tento obecní pozemek.)

� ZO souhlasilo s navrÏen˘mi úpravami
a povûfiilo starostku obce k podpisu Smlou-
vy o dílo s firmou USK s.r.o.(úprava auto-
busové zastávky smûr Vinofi u Bervida - chy-
bí ãást chodníku k pfiedmûtné zastávce, ne-
vyhovující je nájezd pro autobusy vã. ne-
zpevnûné vozovky)

� ZO navrhlo pfiehodnotit nájemní smlou-
vu (na nebytové prostory – obchod a restau-
race Na Statku), ve spolupráci s právníky na-
vrhnout fie‰ení (tj. v˘povûì z nájmu) a po-
kraãovat v jednání se stávajícím nájemcem
p. Holubem s tím, Ïe bude poÏadováno reál-
né vyãíslení „odstupného“ za zafiízení zejm.
obchodu. Pokud nedojde dohodû a cena za

stávající vybavení prodejny bude i nadále
nepfiijatelná, bude nutná investice obce (vy-
bavení prodejny z vlastních zdrojÛ s násled-
n˘m promítnutím investice do nájemného).
ZO rozhodlo o informování o pronájmu ne-
bytov˘ch prostor formou vyvû‰ení inzerátÛ,
vã. inzerce v Obecním zpravodaji a v regio-
nálním tisku (Region). 

� ZO povûfiilo starostku obce k dal‰ím
jednáním ve vûci pronájmu nebytov˘ch pro-
stor. (ZO bylo informováno, Ïe stávající ná-
jemce p. Holub zam˘‰lí ukonãit provoz
v Restauraci „Na Statku“. Pan Holub je sou-
ãasnû provozovatelem jediného obchÛdku
s potravinami v obci. Vzhledem k tomu, Ïe je
v zájmu obce zachovat minimálnû uveden˘
obchod, probûhla jednání s panem Holubem.
Starostka obce poÏadovala vyãíslení stávající
hodnoty majetku, kter˘ by zÛstal v nájemcem
opu‰tûn˘ch prostorách. Nájemcem vyãíslená
ãástka v‰ak zahrnuje i zatím blíÏe nespecifi-
kované stavební úpravy a dosahuje v˘‰e, kte-
rou není obec schopna akceptovat. V tomto
smyslu byl také pan Holub informován a na
závûr jednání se rozhodl pronájem neukonãit.
Vzhledem k tomu, Ïe spolupráce s nájemcem
je stále problematiãtûj‰í, bylo navrÏeno pfii-
pravit kroky k ukonãení nájmu ze strany ob-
ce. Prioritou obce zÛstává zaji‰tûní provozu
„Potravin Na Statku“.)

� ZO vzalo na vûdomí závûry v˘bûrové
komise a souhlasilo, Ïe na novém územním
plánu bude i nadále pracovat arch. Starãeviã.
ZO povûfiuje starostku obce k podpisu pfií-
slu‰n˘ch dokumentÛ. (v˘bûrové fiízení na zho-
tovitele ÚP)

� RÒZNÉ 
Vyãi‰tûní pozemku obce v k.ú. Vinofi 

— vlastnûn˘ pozemek v k.ú. Vinofi je velmi
zarostl˘, sousedé poÏadují vysekání po-
zemku (roz‰ifiování plevelÛ…). Informo-
ván p. Mal˘ – správce. Na pozemek bu-
dou vysláni pfiíslu‰ní pracovníci OÚ a za-
jistí vysekání. 
Nákup sekaãky 

— ZO bylo informováno o potfiebû v˘hledo-
vû zakoupit v˘konnûj‰í travní sekaãku.
O nákupu bude jednáno na podzim – ak-
tuálnû nákup není potfieba, obec vyuÏije
moÏn˘ch podzimních slev. 
Akce „Ukonãení ‰kolního roku“ 

— kulturní komise navrhla uspofiádat leto‰-
ní akci pro dûti k ukonãení ‰kolního ro-
ku ponûkud netradiãnû. Návrh: uspofiádat
zájezd na zámek LouãeÀ, kde se nachází
fiada bludi‰È. Prostor by byl dán i pro
prohlídku zámku. Pro dûti by zde jako
bonus bylo napfi. poskytnuto obãerstvení
zdarma apod. – konkrétní bonus bude
zvolen aÏ po získání více informací o si-
tuaci v Louãeni. PfiedbûÏn˘ termín koná-
ní akce: 27. 6. 2009. 

— dal‰ím návrhem bylo uspofiádání dûtské
diskotéky 

— v optimálním pfiípadû by bylo moÏné

uvedené akce spojit – tj. uspofiádat v˘let,
kter˘ by byl zakonãen dûtskou diskotékou
(nebo rozdûlení do celého víkendu, tj.
27.6. a 28.6.2009). Kulturní komise pro-
vûfií moÏnosti a pfiedloÏí pfiehled nákladÛ. 

— ZO s návrhy souhlasí, povûfiují kulturní
komisi k pfiípravû obou akcí s tím, Ïe ak-
ceptují moÏnou úpravu v programu 

DNE 29. 6. 2009
� ZO souhlasilo se znûním uveden˘ch

smluvních dokumentÛ a povûfiuje starostku
podpisem smluv a dohod (Smlouva
o uzav.bud.smlouvy o zfiíz.vûc.bfiemen
953/2, 1344/1, 1342, Souhlasné prohlá‰ení –
1337/82, 953/3,4,5.6,7,; Dohoda o uznání
vlast.práva a souhl.prohlá‰ení Obec Pfiezle-
tice a p. Mûchurová; Smlouva o bud. kup.
smlouvû 1337/175 (M.S.Vinofiská s.r.o.),
Smlouva o bud. kup. smlouvû 953/3,4,5,6,7
(M.S. Vinofiská s.r.o.)

� ZO souhlasilo se znûním Smlouvy o dí-
lo PG-127/2008/zak/IS/Z a povûfiuje starostku
obce podpisem této smlouvy. (Starostka obce
seznámila ZO s v˘sledky v˘bûrového fiízení
na zhotovitele – ulice Topolová (stará ãást).
Vítûzem v˘bûrového fiízení se stala firma Pra-
gis a.s.)

� ZO souhlasilo se znûním Dodatku ã. 2
ke smlouvû PG-127 a povûfiuje starostku obce
podpisem tohoto Dodatku.( smlouva jiÏ byla
podepsána v minul˘ch mûsících, nebylo v‰ak
moÏné v˘stavbu realizovat z dÛvodu zpoÏdû-
ní dotace.)

� ZO Pfiezletice schválilo uzavfiení vefiej-
noprávní smlouvy o zaji‰Èování v˘konu ãin-
nosti podle zákona o obecní policii mezi obcí
Koleã a obcí Pfiezletice, ve znûní pfiedloÏené-
ho návrhu. (na jejímÏ základû by byly na‰í
obci poskytovány sluÏby policie)

� ZO nemûlo pfiipomínky k v˘sledkÛm v˘-
bûrového fiízení, souhlasilo s vybran˘m kan-
didátem i se znûním smlouvy a povûfiilo sta-
rostku obce k podpisu Smlouvy o dílo. (Sta-
rostka obce seznámila ZO s v˘sledky probûh-
lého v˘bûrového fiízení na v˘bûr architekta
pro plánovan˘ objekt matefiské ‰kolky. Na
projekt M· bude obec poÏadovat dotaci)

� ZO nemûlo pfiipomínky k v˘sledkÛm v˘-
bûrového fiízení, souhlasilo s vybran˘m kan-
didátem i se znûním smlouvy (pfiíloha ã. 9 )
a povûfiilo starostku obce k podpisu nutn˘ch
dokumentÛ. ZároveÀ ZO povûfiuje starostku
obce k dÛrazn˘m jednáním s p. arch. Starãe-
viãem. ZO rozhodlo, Ïe p. arch. Starãeviãovi
nebudou aÏ do odvolání zadávány Ïádné dal-
‰í zakázky a v tomto smyslu bude také staro-
stka obce s p. arch. Starãeviãem jednat. (Sta-
rostka obce seznámila ZO s moÏností získání
dotace na úhradu nákladÛ spojen˘ch s pfiípra-
vou nového územního plánu.)

� ZO nemûlo v˘hrady a souhlasilo s po-
volením v˘herních automatÛ do 31. 12. 2009
(v Restauraci „Na návsi“)

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE

SLOVO STAROSTKY
Moc vás v‰echny zdravím po prázdninách. Jsme tu opût

s na‰ím zpravodajem, tentokrát podzimním ãíslem, a s dal-
‰ími informacemi o aktuálním dûní v na‰í obci: 

� CO JE NOVÉHO NA
Bûhem celého léta bylo v Aktualitách pravi-

delnû vyvû‰ováno Varování âHMÚ, které se t˘-
kalo buì silného vûtru nebo pfiívalov˘ch de‰ÈÛ.
V‰echno vÏdycky do Pfiezletic bohuÏel pfii‰lo.

V rubrice Co se u nás dûje se mohli ná-
v‰tûvníci webov˘ch stránek dozvûdût jednak
o sportovních fotbalov˘ch událostech, dále pak
o spoleãensk˘ch jako bylo slavnostní znovuo-
tevfiení restaurace Na Statku nebo Rozlouãení
s prázdninami. Bohatá fotogalerie nabízí pfií-
padn˘m zájemcÛm fotky k prohlíÏení i staÏení.

Anketní otázka se tentokrát t˘kala uklízení
svého nejbliÏ‰ího, ale i vzdálenûj‰ího okolí.
Co se t˘ãe „vlastního prahu“, tam uklízení be-
re vût‰ina (26:12) hlasujících jako samozfiej-
most (i kdyÏ se jedná o cizí, nejvíce obecní
majetek), jinak je tomu v pfiípadû úklidu oko-

lí obce. Tam to byla skoro „plichta“ (17:12).
7 lidí z 39 hlasujících by se zúãastnilo jedno-
rázové brigády, jen nûjakou zorganizovat.

V srpnu probûhla velká letní soutûÏ o nej-
rozkvetlej‰í okno a pfiedzahrádku a podle poãtu
hlasÛ je moÏné fiíct, Ïe se náv‰tûvníci webov˘ch
stránek zúãastnili hlasování v mnohonásobnû
vût‰ím poãtu neÏ loni a tak si neskromnû mys-
lím, Ïe si lidé v‰ímají svého okolí a i drobnost
ve formû kvetoucích truhlíkÛ ãi záhonÛ potû‰í. 

V srpnu bylo zru‰eno Diskuzní fórum; dÛ-
vody vysvûtluje paní starostka ve svém ãlán-
ku. Otázkou, zda toto fórum znovu obnovit,
se zab˘valo i zastupitelstvo obce na svém zá-
fiijovém zasedání, kde byli pfiítomni i dva ob-
ãané Pfiezletic, ktefií „bojují“ za fungování
diskusního fóra. Vzhledem k tomu, Ïe ZO by

rádo dalo prostor k diskutování o problémech
obce (ne v‰ak prostor pro fie‰ení sousedsk˘ch
sporÛ a ‰ífiení ne zcela pravdiv˘ch informací
– nepfiesné informace pak fungují na principu
dûtské hry „tichá po‰ta“), hledá cestu, jak to-
to fórum upravit tfieba tím zpÛsobem, Ïe by
nebylo anonymní a diskutující by se musel pl-
n˘m jménem i adresou pfied zasláním svého
pfiíspûvku pfiihlásit. JenÏe to není tak jedno-
duchá záleÏitost a je otázkou, zda ãas na úpra-
vu fóra by byl adekvátnû vynaloÏen˘. Do té-
to doby se totiÏ ozvali proti zru‰ení pouze 4
obãané. Na webov˘ch stránkách obce bude
proto spu‰tûna nová anketní otázka o budouc-
nosti diskusního fóra a k vyjádfien˘m názo-
rÛm bude zastupitelstvo pfiihlíÏet pfii svém ko-
neãném rozhodnutí. Lâ

www.prezletice.cz



v dané vûci a k doplnûní poÏadovan˘ch pod-
kladÛ. (pozemek u tenisov˘ch kurtÛ – míst-
ní komunikace ve správû obce a obec poÏá-
dala o bezúplatn˘ pfievod tohoto pozemku
do vlastnictví obce.)

� ZO souhlasilo s uzavfiením Smlouvy
o spolupráci s Mgr.A. Svobodou a povûfiilo
starostku obce k podpisu smlouvy.( Pfiedmû-
tem smlouvy je konzultaãní ãinnost spojená
s architekturou a stavebnictvím.)

� RÒZNÉ 
a) kácení stromÛ v ul. Zahradní
— pfii opravách komunikace Zahradní I. do-

‰lo k zásadnímu po‰kození stromÛ (lípy),
nûkteré stromy jiÏ spadly pfii vichfiici,
ostatní jsou nenávratnû po‰kozené. Je
nutné v‰echny po‰kozené stromy vykácet
a nahradit nov˘mi stromy. ZO souhlasí
s pokácením stromÛ dle platn˘ch pravidel
– tj. v období vegetaãního klidu. Vykáce-
né stromy budou nahrazeny nov˘mi stro-
my s tím, Ïe o konkrétních typech no-
v˘ch stromÛ bude rozhodnuto na dal‰ích
zasedáních ZO tak, aby bylo moÏné pro-
vést novou v˘sadbu je‰tû pfied zimou. Na-
bídku na v˘sadbu zatím pfiedloÏila pouze
firma Imramovsk˘ s.r.o. Pfiehled moÏn˘ch
stromÛ k v˘stavbû pfiedloÏí Ing. âervíno-
vá a pí. ¤achová. V souvislosti s v˘sad-
bou v ul. Zahradní informovala pí. ¤a-
chová o úpravách zelen˘ch ploch mezi
parkovacími místy – v naklonûn˘ch ãás-
tech ulice nebude pouÏita tráva, ale bu-
dou vyuÏity pÛdokryvné rostliny. V˘sad-
bu provede firma Jan Divi‰, Radonice,
úpravy pozemkÛ pak zafiídí stávající sta-
vební firma (zodp. p. Ivanov).

b) diskusní fórum obãanÛ
na webov˘ch stránkách obce

— hosté zasedání (Mgr. Bednáfiová a Mgr.
Babáãek) pfii‰li projednat moÏnost obno-
vení diskusního fóra na webov˘ch strán-
kách obce. Starostka obce znovu informo-
vala o dÛvodech, které vedly k ukonãení
diskusního fóra (zejm. anonymita disku-
tujících, vedoucí ãasto pouze k vyfiizová-
ní osobních úãtÛ; omezená moÏnost reak-
ce obce na ãasto zcela zavádûjící infor-
mace, smy‰lenky a nepravdy ; minimální
vyuÏívání fóra apod.). Mgr. Bednáfiová
a Mgr. Babáãek se zasazují o znovuzave-
dení i s tím, Ïe by byli pro registraci pfií-
stupu. Uvedli, Ïe si myslí, Ïe z fóra mo-
hou plynout i pozitivní podnûty. ZO zváÏí
moÏnost obnovení diskusního fóra s tím,
Ïe by byla nutná registrace pfiispûvatelÛ
a bude vyhrazeno právo vypnout diskusi
v pfiípadû vulgarit, zneuÏívání obecního
webu apod. ZO se tomuto tématu bude
je‰tû vûnovat na pfií‰tím jednání.

c) studie matefiské ‰kolky
— informace: obec obdrÏela 3 studie zam˘‰-

lené matefiské ‰kolky. Po dohodû i s p.
architektem byla zastupiteli vybrána jedna
studie, která bude dále rozpracována.

d) Ïádosti o dotace – místní komunikace
Topolová (kompletní obnova

- stará ãást), Zahradní II., Na Váze
(chodníky, parkovací stání)

— starostka obce informovala ZO o v˘sled-
ku podané Ïádosti o dotace na obnovu
místních komunikací – bez udání dÛvodu
nebyla Krajsk˘m úfiadem pro Stfiedoãesk˘
kraj z programu FROM poskytnuta 

e) informace o Zlatém kopci
— po cca 2-letém snaÏení byly pozemky na

Zlatém kopci pfievedeny do vlastnictví
obce. V souãasnosti s nimi jiÏ mÛÏe
obec nakládat, tj. nejdfiíve je nutné pro-
vést likvidaci ekologické zátûÏe (kom-
pletní vyãi‰tûní pozemkÛ – pÛv. divoká
skládka…). Likvidace ekologické zátûÏe
je finanãnû vysoce nároãná záleÏitost,
obec bude poÏadovat dotaci. Aktuálnû
probíhá zji‰Èování dotaãních poÏadavkÛ
a probûhly první testy zneãi‰tûní. Obec
obdrÏela 2 nabídky na likvidaci ekolo-
gické zátûÏe, finanãnû zcela odli‰né. Jak-
mile bude známo, které testy a podklady
jsou poÏadovány pro získání dotace, pro-
bûhnou dal‰í jednání s firmami a bude
event. vybrán zhotovitel.

f) zamítnutí Ïádostí o grant z Fondu
dopravnû-bezpeãnostních opatfiení

— starostka obce informovala o v˘sledku
Ïádosti o grant z Fondu DPO (retardéry,
zpomalovací prahy v ul. Vinofiská –
v blízkosti autobusov˘ch zastávek) – Ïá-
dost byla zamítnuta Krajsk˘m úfiadem pro
Stfiedoãesk˘ kraj bez uvedení dÛvodu

g) zamítnutí Ïádosti o rekonstrukci
pátefiní komunikace Vinofiská,
Cukrovarská, Dolní náves, VeleÀská

— obec se v souvislosti s budováním vodo-
vodu a kanalizace zavázala finanãnû zaji-
stit nov˘ asfaltov˘ koberec s tím, Ïe tato
akce by mûla stát celkem cca 14 mil. Kã,
z toho _ (7 mil. Kã) uhradí Kraj. Tuto
ãástku by obec byla schopna zajistit radû-
ji na zásadní oprava silnic (tj. nikoli pou-
ze asfaltov˘ koberec, ale i vybudování
fiádného „kufru“, svodu de‰Èové vody
atd.). Kompletní oprava by pfiedstavovala
investici cca 30 mil. Kã. Vzhledem k to-
mu, Ïe stávající silnice jsou objektivnû
zcela nevyhovující (nemají Ïádn˘ základ,
provádûné nárazové opravy nejsou na-
prosto efektivní), povaÏovali zástupci ob-
ce za rozumné poÏádat Krajsk˘ úfiad pro
Stã.kraj o spolupráci a doplnûní finanã-
ních prostfiedkÛ (cca 23 mil. Kã), pfiiãemÏ
Krajsk˘ úfiad stejnû bude muset vynaloÏit
7 mil na poloÏení koberce (toto povaÏuje-
me za zcela nesmyslnû vynaloÏené pro-
stfiedky). Tato Ïádost byla opût bez uve-
dení dÛvodu Krajsk˘m úfiadem zamítnuta.
Obec se pokusí získat chybûjící prostfied-
ky z jin˘ch zdrojÛ. Za stávající situace je
pokládání nového asfaltového koberce na-
prosto zbyteãné. ZároveÀ v‰ak SÚS infor-
movala obec o tom, Ïe silnice jsou neo-
pravitelné a provádûné opravy pfiedstavují
pouze pl˘tvání finanãními prostfiedky.

h) informace o názorech obãanÛ k archi-
tektonické soutûÏi na nov˘ Obecní úfiad

— diskuze o nové podobû budovy Obecního
úfiadu (pfiebudování stávajícího statku
„U KfienÛ“, Horní náves 45 – u autobuso-
vé zastávky) se zúãastnilo cca 20 obãanÛ.
V této souvislosti bylo znovu pfiipomenu-
to, Ïe se k budování nového OÚ nepfiistu-
puje z pouhé rozmafiilosti, ale obec se
snaÏí vyuÏít aktuálnû vypsan˘ch evrop-
sk˘ch dotací. Îádné zadluÏování obce
v této souvislosti není plánováno – v pfií-
padû, Ïe obec dotace nezíská, nebude za-
tím k budování nového OÚ pfiistoupeno.
Podmínkou pro získání dotace z evrop-
sk˘ch fondÛ je v‰ak vÏdy mj. pfiipraven˘
projekt. Vzhledem k tomu, Ïe zpracování
projektu je ãasovû pomûrnû nároãná zále-
Ïitost a termíny pro pfiedloÏení Ïádostí
o konkrétní dotaci jsou dosti krátké, musí
mít obec projekty pfiipravené tzv. v ‰uplí-
ku. Pro v˘bûr projektu byla ustanovena
nezávislá komise, o koneãném fie‰ení
v‰ak bude rozhodovat zastupitelstvo obce.

i) informace o stíÏnostech obãanÛ
— starostka obce informovala ZO o stíÏnos-

tech obãanÛ, doruãen˘ch na OÚ. Jedná se
pfiedev‰ím o opakované stíÏnosti na cho-
vání sousedÛ, volné pobíhání psÛ apod. –
tyto spory je nutné fie‰it buì na pfiestup-
kové komisi v Brand˘se nad Labem, na
Policii âR ãi se obrátit pfiímo na soud.
Dal‰í stíÏnosti se t˘kaly zejm. poplatkÛ
za zhodnocení pozemku v dÛsledku vybu-
dování vodovodu a kanalizace.

j) informace o pfiestupku obce
– Obecní zpravodaj

— na základû stíÏnosti, podané Krajskému
úfiadu pro Stfiedoãesk˘ kraj, bylo zji‰tû-
no, Ïe vydávan˘ Obecní zpravodaj ne-
splÀuje §8 tiskového zákona – tj. v kaÏ-
dém vydání nejsou uvedeny v‰echny po-
vinné údaje (název periodického tisku,
ãetnost vydávání, evidenãní ãíslo pfiidû-
lené ministerstvem atd.). Pfii ústním jed-
nání obec své pochybení uznala a pfiislí-
bila sjednat nápravu. Za pfiestupek obec
obdrÏela pokutu v˘‰i 100,- Kã, kterou
v fiádném termínu uhradila. ZároveÀ
obec neprodlenû poÏádala o udûlení evi-
denãního ãísla Ministerstvo kultury, toto
ãíslo bylo pfiidûleno a v dal‰ím vydání
Obecního zpravodaje budou jiÏ v‰echny
údaje dle §8 tiskového zákona uvedeny. 

k) neplatiãi
— starostka obce informovala ZO o neuhra-

zen˘ch pohledávkách, tj. konkrétnû uved-
la, které osoby ãi firmy neuhradili ãi ne-
hradí své závazky vÛãi obci a s OÚ ne-
komunikují a nereagují na v˘zvy. Po této
informaci bylo rozhodnuto, Ïe „nereagu-
jící“ dluÏníci budou naposledy vyzváni
k úhradû a pokud nedojde k nápravû, bu-
de vymáhání pohledávek neprodlenû pfie-
dáno právnímu zástupci obce. 
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� na zasedání ZO dne 9. 6. 2009 byla pro-
jednávána moÏnost slevy z poplatku za zhod-
nocení pozemku manÏelÛ Bofikov˘ch. PoÏa-
dovaná sleva z poplatku byla cca 49 tis. Kã,
sleva schválená ZO dne 9. 6. 2009 byla 25 tis.
Kã. ManÏelé Bofikovi s v˘‰í slevy nesouhlasi-
li a dostavili se na jednání ZO. Znovu uvedli
dÛvody, které je k Ïádosti vedly (náklady na
zbudování standardní jímky atd.) a také uved-
li, Ïe se cítí po‰kozeni na sv˘ch obãansk˘ch
právech. Obec se, dle jejich názoru, nechová
stejnû ke v‰em obãanÛm a jako pfiíklad ne-
rovného chování uvedli nûkolik pfiíkladÛ. ZO
se pokusilo v‰e uvést na pravou míru a dále
manÏelÛm Bofikov˘m oznámilo, Ïe trvá na jiÏ
schválené slevû 25 tis. Kã. 

ManÏelé Bofikovi jiÏ schválenou slevu od-
mítli a oznámili ZO, Ïe poplatek uhradí v pl-
né ãástce a obrátí se na právního zástupce.

� ZO souhlasilo s podpisem pfiedloÏené
kupní smlouvy a povûfiilo starostku obce pod-
pisem kupní smlouvy (odkup pozemku do
vlastnictví obce z dÛvodu plánované v˘stavby
okruÏní kfiiÏovatky u hasiãárny. K v˘stavbû se
obec zavázala v souvislosti s v˘stavbou firmy
Benuga – projekt Zlat˘ kopec.).

� ZO povûfiilo Ing. âervínovou ke zpraco-
vání Ïádosti o dotaci. Konkrétní rozsah dota-
ce, typy stromÛ apod. budou projednána
v dal‰ím období s tím, Ïe ale musí b˘t dodr-
Ïen termín pro podání Ïádosti o dotaci. Zatím
bude provedeno odborné o‰etfiení stávajících
stromÛ. (jedná se o dotace na obnovu zelenû
– zejm. by se jednalo o alej do Ctûnic a ulici
Zahradní (náhrada za pokácené lípy).

� ZO bylo informováno o v˘voji situace
v ukonãení pronájmu p. Holuba a o podnik-
nut˘ch krocích pro získání nového nájemce.
ZO byly pfiedány informace o zájemcích
o provoz restaurace a obchodu. Starostka ob-
ce zjistila názory zastupitelÛ k nabídkám po-
tenciálních nájemcÛ. ZO tyto informace bere
na vûdomí. Nov˘m nájemcem bude p. Boãan
a p. Kábele. ZO povûfiilo starostku k jednání
a k pfiípravû nájemní smlouvy a ke v‰em jed-
náním s p. Holubem.

ZO povûfiilo pí. Fialovou (kontrolní v˘bor,
finanãní komise) pfievzetím pronajat˘ch pro-
stor a provedením závûreãné inventury.

� RÒZNÉ
(v˘vûska v horní ãásti obce,
Zlat˘ kopec – ulice – 5 názvÛ) 

— pronájem obecních prostor v objektu
u KfienÛ: aktuálnû nevyuÏívaná prodejní
buÀka byla panem Holubem prodána, no-
v˘ majitel by jí chtûl ponechat na stávají-
cím místû a provozovat zde prodejnu
s nepotravináfisk˘m sortimentem. ZároveÀ
je zde zájemce o provoz dal‰í prodejní
buÀky (prodej peãiva ze soukromé pekár-
ny). ZO se shodlo, Ïe je dobré mít v obci
vût‰í nabídku sluÏeb a bylo by vhodné
obûma zájemcÛm vyhovût. Otázkou bylo
umístûní dal‰í prodejní buÀky. P.Novotn˘
navrhl ubourání ãásti zdi (v havarijním
stavu, smûrem do uliãky) a upravit pro-
stor pro umístûní buÀky. Bude také nutné,
aby zájemce pfiedloÏil parametry a foto-

grafii buÀky, kterou by chtûl na obecním
pozemku umístit. Pan Novotn˘ a L.Kopá-
ãová byli ZO povûfieni najít vhodné místo
pro umístûní dal‰í prodejní buÀky. 

— Ing. âervínová informovala o moÏnosti
získání cenovû velmi v˘hodn˘ch sáãkÛ
na zvífiecí exkrementy – vzhledem k v˘-
hodnosti nabídky i k rostoucímu poãtu
psÛ v obci by bylo vhodné tyto sáãky
(a stojany na nû) zakoupit. ZO souhlasí.
Je zároveÀ nutné vytipovat vhodná místa
na umístûní stojanÛ, k ãemuÏ ZO povû-
fiuje Ing. âervínovou ve spolupráci se
zamûstnanci OÚ. 

— studie na obnovu obecních prostor (statek
Kfienovi) – v minul˘ch dnech byly obci
pfiedloÏeny návrhy (studie), které budou
umístûny na webové stránky obce. K na-
hlédnutí jsou také na obecním úfiadû
(v úfiedních hodinách ãi po dohodû). ZO
vítají názory obãanÛ. 

— nákup v˘vûsky – v souvislosti s nutnou
v˘mûnou v˘vûskové skfiíÀky v ul. Ctû-
nická bylo navrÏeno zakoupit je‰tû dal‰í
skfiíÀku, která by byla umístûna na kfii-
Ïovatce ulic Zahradní a Na Váze. V této
ãásti obce Ïádné informaãní zafiízení ne-
ní, nejbliÏ‰í je aÏ u autobusové zastávky.
ZO souhlasí s nákupem 2 v˘vûskov˘ch
skfiínûk a s umístûním 1 skfiíÀky v uve-
dené lokalitû. 

— názvy nov˘ch ulic v nové v˘stavbû (pro-
jekt Zlat˘ kopec) – ãást v˘stavby (5 ulic)
by mûlo b˘t pfied dokonãením a mûly by
b˘t sjednány moÏné názvy nov˘ch ulic.
Návrhy pfiedloÏí Ing. âervínová pfií‰tím
zasedání ZO – budou zváÏeny moÏné ná-
vrhy paní Adamcové, které byly zazna-
menány pfii obnovû kroniky obce. 

— Povodnû – ZO se jednomyslnû rozhodlo
pfiispût na obûti povodní. ZO se vzdá své
standardní mûsíãní odmûny ve prospûch
konkrétní postiÏené obce. V˘bûrem této
obce je povûfiena starostka obce. 

DNE 2. 9. 2009
� ZO souhlasilo s nutností aktualizace

strategického plánu obce. Vzalo na vûdomí
první návrh tohoto strategického plánu a do
14 dnÛ pfiedloÏí zastupitelé své pfiipomínky
tak, aby mohly b˘t do materiálu zapracovány
do pfií‰tího zasedání ZO.

� ZO souhlasilo s pfiijetím daru (tj. s uza-
vfiením darovací smlouvy). Povûfiilo starostku
obce podpisem smlouvy, a to po konzultaci
s právníkem obce (darovací smlouva s firmy
Benuga, t˘kající se pozemku parc. ã. 431/85
(u okálÛ a vodoteãe)

� ZO souhlasilo s koupí uveden˘ch po-
zemkÛ a s uzavfiením v˘‰e uveden˘ch kup-
ních smluv. Povûfiilo starostku obce k podpi-
su pfiedmûtn˘ch kupních smluv. ZO souhlasi-
lo s pfiípravou podkladÛ pro vydání územního
rozhodnutí. (t˘ká se pozemkÛ v ul. Cukrovar-
ská (u hasiãárny), na nichÏ je plánována v˘-
stavba okruÏní kfiiÏovatky)

� ZO souhlasilo s uzavfiením Dodatku ke
Smlouvû v pfiedloÏeném znûní a povûfiilo sta-
rostku podpisem pfiiloÏeného Dodatku.( doda-
tek k jiÏ uzavfiené smlouvû o zpracování ÚP
obce - probûhla zmûna architekta - pÛv. Kolp-
ron, akt. FO Ing. Arch. Starãeviã)

� ZO souhlasilo s pfiijetím dotace za stá-
vajících podmínek, souhlasilo s podpisem
pfiedloÏené smlouvy a povûfiilo starostku obce
k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace na
obnovu drobn˘ch památek ve Stfiedoãeském
kraji na rok 2009, ãíslo: 51/DP/2009.

� ZO nemûlo pfiipomínky k návrhu na zru-
‰ení Dohody o uÏívání vefiejného prostranství
, souhlasilo s jejím zru‰ením a povûfiilo staro-
stku obce ke zru‰ení Dohody.(Vzhledem k zá-
sadnímu omezení ãinnosti autosalónu je pro-
nájem vefiejného prostranství jiÏ bezpfiedmût-
n˘ a je moÏné historickou dohodu zru‰it.) 

� ZO nepovaÏovalo dÛvody p. Barto‰e za
natolik váÏné, aby bylo moÏné souhlasit
s osvobozením od poplatku za zhodnocení po-
zemku. ZO zamítlo Ïádost o osvobození. Zá-
roveÀ ZO souhlasilo s uzavfiením pfiípadného
splátkového kalendáfie na úhradu uvedeného
poplatku a s uzavfiením splátkového kalendá-
fie na úhradu kanalizaãního ãerpadla dle návr-
hu p. Barto‰e, v‰e s maximální dobou splat-
nosti do 31.12.2013. 

� ZO souhlasilo s navrÏen˘mi názvy
ulic. Nové názvy budou zapracovány do ka-
tastrální mapy. (Pfiipraveny byly s ohledem
na historické názvy lokality i s ohledem na
stávající názvy praÏsk˘ch ulic - nejv˘znam-
nûj‰í ulice „Pod Zahrady“, boãní ulice
„U ProstfiedÀáku“, „Potoãní“, „Nové Halt˘-
fie“ a „Staré Halt˘fie“)

� ZO souhlasilo s podpisem pfiedloÏeného
Dodatku ke Smlouvû o dílo PG-
29/2009/zak/S/Z a povûfiilo starostku obce
k jeho podpisu. (Ve‰keré poÏadované dotace
na rekonstrukci byli zamítnuty, obec pracuje
na Ïádostech o dotace z jin˘ch programÛ.
Vzhledem k jiÏ vydan˘m nákladÛm je nejv˘-
hodnûj‰í podepsat dodatek ke stávající smlou-
vû a prodlouÏit termíny plnûní)

� ZO souhlasilo s podpisem pfiedloÏené
Smlouvy na zpracování Ïádosti o dotaci na
M· a její zprostfiedkování a povûfiilo starost-
ku obce k podpisu Smlouvy na zpracování Ïá-
dosti o dotaci na M·.

� ZO souhlasilo s podpisem pfiedloÏené
Smlouvy o uzavfiení budoucí smlouvy o zfií-
zení vûcného bfiemene a povûfiilo starostku
obce k jejímu podpisu (Smlouva se t˘ká v˘-
mûrovû malého obecního pozemku u lakovny.
Pozemky za tímto obecním pozemkem jsou
urãeny k v˘stavbû, pfies obecní pozemek je
nutné vést pfiípojky elektfiiny.)

� ZO souhlasilo s podpisem pfiedloÏené
Smlouvy o uzavfiení budoucí smlouvy o zfií-
zení vûcného bfiemene a povûfiilo starostku
obce k jejímu podpisu. (smlouva vypl˘vá
z nutnosti posunu telefonického vedení)

� ZO souhlasilo s bezúplatn˘m nabytím
pozemku parc. ã. 220/16, k.ú. Pfiezletice
a povûfiilo starostku obce k dal‰ímu jednání

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPI TELSTVA OBCE



nebezpeãnou zatáãkou podél Ctûnického háje
uÏ bude moÏn˘ po novém vyv˘‰eném chodní-
ku a rodiãe dûtí, chodících pû‰ky do ‰koly,
budou snad moci bezpeãnûji spát. Chodník
byl dokonãen k prvnímu ‰kolnímu dni. 

V srpnu pracovníci obce ve spolupráci
s firmou Heinsch vyãistili vodoteã pod ob-
cí, v lokalitû zvané Pod Zahrady (nyní v˘-
stavba bytového komplexu Zlat˘ kopec) od
nánosÛ bahna, ale bohuÏel jin˘ch kalÛ, kte-
ré byly do vodoteãe neoprávnûnû vypou‰tû-
ny. ZároveÀ vyãistili i ãást vodoteãe pod
Bervidem, na doãi‰tûní zbylé ãásti se obec
bohuÏel nedohodla s majitelem pozemku.
BohuÏel si stále nûkdo starou de‰Èovou kana-
lizaci v obci plete s kanalizací spla‰kovou,
coÏ dokumentují fotografie a hlavnû zápach
na místû. VELKÉ UPOZORNùNÍ – uÏ zb˘-
vá jen rok do uplynutí lhÛty pro pfiipojení
jednotliv˘ch domÛ na hlavní kanalizaãní fiad
obce; lhÛty, ke které se zavázali ti, co byli
osvobozeni od poplatku dle OZV o zhodno-
cení pozemku pfiipojením na VaK!

Skonãila i rekonstrukce vozovky v horní
ãásti ulice Zahradní a ulice Na Váze. Jen byl
fini‰erem poloÏen asfaltov˘ koberec, zaãaly
stíÏnosti na neukáznûnost nûkter˘ch fiidiãÛ,
ktefií pochopitelnû vyuÏili rovné silnice k vel-
mi rychlé a nebezpeãné jízdû. Tato ulice byla
úãelovû vyprojektována s úzkou vozovkou,
aby se projíÏdûjící auta musela vyhnout jen na
místech k tomu urãen˘ch ãi poãkat na prÛjezd
auta na kfiiÏovatce. Tímto mûlo b˘t dosaÏeno
zpomalení prÛjezdu touto ulicí, protoÏe umís-
tûní retardérÛ (coÏ si jiÏ nûktefií obyvatelé Za-
hradní ulice pfiejí) se z hlediska velké hluã-
nosti pfii jejich pfiejíÏdûní nedoporuãuje.

Dále zde obec zámûrnû neumístila do-
pravní znaãky s vymezením hlavních a ved-
lej‰ích ulic – v‰ude platí PRAVIDLO PRA-
VÉ RUKY! Koneãnû se obyvatelé tûchto
ulic doãkali kvalitní ulice, ale místo spoko-
jenosti nad pûknou ulicí se opût musí rozãi-
lovat nad chováním nûkter˘ch fiidiãÛ. A asi
bude hÛfi, protoÏe tento úsek ulice je dost
dlouh˘ a vzhledem k tomu, Ïe obec nezíska-
la dotace na vybudování chodníkÛ a míst
k parkování, dojde zaruãenû i k jízdû po ze-
len˘ch pásech, protoÏe proã by nûkdo ãekal,
neÏ projede protijedoucí auto, Ïe! Obec i na-
dále intenzivnû jedná o moÏnosti získat pe-
níze na vybudování chodníkÛ, ale bude zá-
leÏet na v‰ech fiidiãích, zda si budou váÏit

nové ulice ãi budou jezdit a parkovat na
chodníku jako v dolní ãásti Zahradní.

Koneãnû byly dotaÏeny do konce i za-
hradní úpravy nezpevnûn˘ch ãástí Zahrad-
ní ulice – zaseta tráva a osázeny pÛdopo-
kryvné rostliny (ty byly vysázena na ‰ikmi-

nách za úãelem zpevnû-
ní svahu), na podzim se
chystá v˘sadba nov˘ch
stromÛ. Kofieny lip
v dolní ãásti ulice byly
bohuÏel pfii rekonstrukci
(a zejména v˘kopov˘mi
pracemi – elektrické
dráty v zemi) silnû naru-
‰eny a staly se nebez-
peãn˘mi, coÏ dokazuje
i vyvrácená lípa po letní
vichfiici. Na doporuãení
odborné zahradnické fir-
my budou postupnû ká-
ceny a nahrazovány
stromy nov˘mi, vhodn˘-
mi pro uliãní zástavbu.
První ãást v˘sadby probûhne jiÏ na podzim
ve stfiední ãásti zahradní ulice.

Posvícensk˘ víkend jiÏ rozzáfiila zrestauro-
vaná KAPLIâKA PANY MARIE. Náklady
na její opravu byly ãásteãnû pokryty z fi-
nanãní dotace na obnovu drobné památky
ve v˘‰í 20.000 Kã, kterou obci poskytl Stfie-
doãesk˘ kraj na základû doporuãení Komi-
se pro kulturu, památkovou péãi a cestovní
ruch Rady kraje. Celková oprava stála sko-
ro 90.000 Kã a ZO obce zbylou ãástku hradi-
lo ze svého rozpoãtu, coÏ si odhlasovalo na
svém jarním zasedání. Zde jen malá odboãka

– kapliãka byla zrestaurovaná odbornou fir-
mou pana Pfiibyla a postup i zpÛsob oprav byl
schválen znalcem z Památkové péãe; na zá-
kladû jeho posudku bylo poÏádáno „na kraji“
o dotaci na opravu na‰í kapliãky. Pfii podrob-
ném zkoumání kapliãky bylo napfiíklad zji‰tû-

no (pro mne velké pfiekvapení), Ïe
pÛvodní andûlíãci po stranách zvo-
niãky byly vytesány z pískovce bez
jakékoliv barevné úpravy. Teprve
„zub ãasu“ zapracoval a so‰ky se
zaãaly drolit, coÏ vedlo k jejich
„opravû“ – odpadlé kousky byly
dosádrovány a pro zakrytí oprav
byly nabarveny. Ve zprávû Památ-
kové péãe bylo proto doporuãeno
vrátit andûlíãkÛm jejich pÛvodní

podobu. A tak se nám nask˘tá tro‰ku nezvy-
kl˘ pohled na andûlíãky, ktefií uÏ za tûch pár
dní dostali pfiezdívku „Obamovi andûlíãci“ (já
jím tajnû fiíkám andûlíãci-moufieníni). Bohu-
Ïel se nepodafiilo do posvícení dokonãit
v‰echny práce, zejména ‰tukatérské, a tak si
na v‰echny ‰tukové ozdoby po obvodu ka-
pliãky musíme je‰tû chvilku poãkat.

Po skonãení stavebních prací pfii rekon-
strukci ulic do‰lo i k odstranûní doãasné sklád-
ky stavebního materiálu na obecním pozemku
na poli smûrem na Ctûnice. Obec nechala na
své náklady zlikvidovat i zbytky stavebních
materiálÛ u plotÛ rodinn˘ch domÛ. Chceme
dÛraznû upozornit, Ïe objeví-li se zde opût nû-
jak˘ odpad, bude s majitelem pfiilehlého po-
zemku zavedeno správní fiízení dle OZV o po-
fiádku v obci a nakládání s odpadem. I¤

Zahradní sezóna vstoupila do své poslední
tfietiny a s ní i pravideln˘ sbûr bioodpadu. Ji-
stû nejsem sama, kdo si v‰iml, Ïe kontejnery
jsou vyuÏívány stále víc a víc – proto dûkuji
v‰em, kdo si pfiipravuje odpad ze své zahrád-
ky na 2.a 4. sobotu v mûsíci a nevyhazuje ho
za plot ãi do nejbliÏ‰ího okolí.

I kdyÏ v˘jimky se samozfiejmû najdou
a zaãátkem léta se se Ïeleznou pravidelností
objevovaly velké ãerné pytle se zbytky rÛÏí
nebo bfieãÈanu na Vinofiské u kontejnerÛ na
tfiídûn˘ odpad. Dotyãn˘ spoléhal na to, Ïe
pracovníci obce tento odpad odvezou (niko-
liv ZADARMO, obec musí platit za sklád-
kování zeleného odpadu!), protoÏe udrÏovat
ãistotu v obci na vefiejn˘ch prostranstvích
patfií do náplnû jejich práce, Ïe.

Leto‰ní letní poãasí s boufikami a vichfiice
napáchaly znaãné ‰kody na stromech v obci.
V Zahradní ulici vichfiice vyvrátila lípu, která
se na‰tûstí opfiela jen o zeì zahrady a ne o stfie-
chu tûsnû vedle stojícího domu.

Dal‰í lípa padla v ulici Cuk-
rovarské u rybníka. Rybník vÛ-
bec letos vítr nûjak pfiitahuje,
protoÏe zkraje ãervna se zlomi-
la a spadla do vody vrba jíva
u schodÛ na fotbalové hfii‰tû
a pfii doposud nejvût‰ím vichru v ãervenci se
zlomila i stará mohutná smuteãní vrba. ZÛ-
stal po ní vysok˘ pafiez, kter˘ pfiímo láká
k posezení stráÏce a ochránce rybníka - pfie-
zletického vodníãka.

Zaãátkem prázdnin byly koneãnû ofiezány
nebezpeãné vûtve na topolech u cesty do Ctû-
nic. BohuÏel t˘den na to bylo potfieba povolat
na‰e dobrovolné hasiãe, protoÏe po vûtrné
smr‰ti se ulámaly dal‰í mohutné vûtve, které
visely nad cestou.

Tímto moc dûkuji ãlenÛm pfiezletick˘ch
dobrovoln˘ch hasiãÛ za rychlou pomoc pfii
odstraÀování následkÛ boufiek a vichfiic. A ta-
ké za toho krásného vodníka!

Bûhem mûsíce záfií by se v obci mûly obje-
vit zásobníky s jednorázov˘mi papírov˘mi
sáãky na psí v˘kaly. Mûly by b˘t rozmístûny
na deseti místech v obci, a to buì u vût‰ích
„zelen˘ch“ ploch ãi na místech, kde se pravi-
delnû s pejsky chodí. „Plné sáãky“ lze bez
problémÛ odhodit do jakéhokoliv odpadkové-
ho ko‰e. Lâ

âervnová vichfiice polá-
mala vûtve bfiízy na VeleÀ-
ské, které spadly do drátÛ
a následnû je pfietrhly.
âEZ bohuÏel tuto havárii
povaÏoval za „malou“
a jen díky urgencím paní
starostky byly obyvatelé
horní ãásti obce bez prou-
du „jen dva dny“. Hroznû
dlouhá doba, zejména je-li
celá domácnost na elektri-
ku, ale molocha âEZu nel-
ze jen tak udolat. 

Na zaãátku prázdnin byl koneã-
nû vylep‰en chodník od vodoteãe
k autobusové zastávce naproti
Bervidovi; a to vãetnû ãásti vo-
zovky podél tohoto chodníku.
Tento kousek silnice a také novû
udûlan˘ pás podél v˘stavby Zlaté-
ho kopce se uÏ skuteãnû mÛÏe na-
z˘vat silnicí (koneãnû má pofiádn˘
podklad a není to udusaná hlína se
slabou vrstvou ‰tûrku politá asfal-
tem) a je opravdu velká ‰koda, Ïe
nám byla na krajském úfiadû za-
mítnuta dotace na rekonstrukci té-
to i vlastnû v‰ech prÛtahov˘ch sil-

nic v obci. On kraj má asi jiné priority, jak se
mÛÏe pfiesvûdãit ten, kdo jede ze Zelenãe do
âelákovic pfies Mstûtice (golfové hfii‰tû) ãi ze
Záp do Mstûtic. PÛvodní silnice nebyly ve
srovnání s na‰imi vÛbec ‰patné, pfiesto mají

nov˘ hladk˘ asfaltov˘ potah – tak hladk˘, Ïe
by to mohla b˘t bájeãná bruslafiská dráha.
Pfiece si golfisti nebudou niãit svá drahá auta,
to je pfiece jasn˘. Líto to ale pfiijde.

První ãást v˘stavby Zlatého
kopce fini‰uje a tak jsme se za-
ãátkem záfií doãkali pofiádného
chodníku do Vinofie a mamin-
ky s dûtmi i v‰ichni pû‰í se ne-
budou muset proplétat mezi sto-
jícími auty na Zákazu zastavení
nebo uskakovat dvûma míjejí-
cím se „závodníkÛm“.

Na konci srpna zaãaly sta-
vební práce na dotaÏení chodní-
ku z na‰í obce do Vinofie i na
stranû vinofiské. KONEâNù se
po nûkolika letech dohadÛ
o vlastnictví pozemku podafiilo
úfiadu mûstské ãásti Prahy 9 po-
zemky získat a prÛchod velmi
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KULTURA
Konec ‰kolního roku a zaãátek prázd-

nin se letos neslavil ve Ctûnicích, ale dûti
s rodiãi a dal‰í zájemci s námi mohli vyra-
zit autobusem na v˘let na zámek LouãeÀ.
Tento zámek nedaleko od Prahy láká ná-
v‰tûvníky kromû klasické prohlídky interié-
rÛ pfiedev‰ím na velké mnoÏství labyrintÛ
a bludi‰È ve sv˘ch zahradách.

A bloudilo se osto‰est, protoÏe zejména
malé dûti zmizely v bludi‰ti z jehliãnanÛ
a maminky ãi babiãky musely voláním zji‰Èo-



vat, kde jejich ratolesti jsou. Mohly si na‰tûs-
tí pomoci v˘stupem na pozorovatelnu a za-
bránit tak zavãas „pláãi ztracen˘ch dûtí“. 

V‰ichni se na‰tûstí na‰li a po zaslouÏeném
obãerstvení zmrzlinou se vyrazilo domÛ.
V autobuse to tak pfiíjemnû houpalo a houpa-
lo a hou…. chr chr

Dva mûsíce „volna“ utekly jako nic a na-
jednou je tu Rozlouãení s prázdninami. Za-
ãátek ‰koly a s ním zase pravidelné ‰kolní po-
vinnosti, na to se snad tû‰í uÏ jen prvÀáãkové.
Aby ten „start“ dûti tolik nebolel, mohly si
pfiijít v sobotu 5. záfií uÏít odpoledne plné her.
Tentokrát byla pofiadatelem spí‰e místní ODS,
která si zde tak malinko udûlala volební kam-
paÀ, coÏ ale náv‰tûvníkÛm vÛbec nevadilo (ve
v‰ech volbách byla v obci doteì vítûznou
stranou a díky politické aktivitû paní starost-
ky se podafiilo získat i nemalé peníze na vel-
ké investiãní akce). MoÏná naopak, protoÏe se
mohli zúãastnit i kfitu volebního automobilu
lídra ODS za Stfiedoãesk˘ kraj pana Petra
Tluchofie, kter˘ byl hostem paní starostky
a aktivnû se zapojil i do atrakcí pro dûti – opé-
kal si bufita a nechal se svézt v koãáfie. Zde si
nemohu odpustit popis fotografie, která je jas-
nou v˘zvou pro „politické soupefie“ – Hleìte,
kdo pevnû tfiímá otûÏe ve sv˘ch rukou!

Hlavní zde ale byly samozfiejmû dûti. Ty si

uÏívaly pln˘mi dou‰ky –
vÏdyÈ tfieba trampolína
byla obleÏena celé 3 ho-
diny a jen „záchranáfi-
ky“ z fiad zastupitelek
dokázaly zjednat pofiá-
dek a pohlídat pravi-
delnou v˘mûnu skoka-
nÛ. Koník Ivan mûl ta-
ké pern˘ den; po 3 hodi-
nách projíÏdûk s dûtmi
mûl chudinka doslova „pûnu
u huby“ – VIZ FOTO

Malé dûti si mohly zaskákat
v nafukovacím hradu, star‰í
zkou‰ely ‰tûstí na chÛdách ne-
bo pfii hfie pétangue (to si vy-
zkou‰eli i nûktefií dospûlí), do-
konce se svedly i tvrdé boje
v ping pongu. V‰echno pod-
malovávala hudba s dûtsk˘mi
písniãkami a posléze i rachot
praskajících balónkÛ.

Komu vyhládlo, ten si
mohl opéci bufita. Musím po-
dotknout, Ïe „hladov˘ch“
bylo hodnû, protoÏe vûnec
bufitÛ o poãtu 250 kusÛ cel˘ zmizel (a sou-
dek piva se snad vypafiil)

Je tu druh˘ víkend v záfií a s ním
pfiichází pfiezletické posvícení.
Na Zlatou nedûli bylo nejen ma-
so, koláãky a víneãko, ale i nûco
„pro du‰i“. U pfiíleÏitosti opravy
kapliãky se konalo její znovu-
vysvûcení za pfiítomnosti po-
mocného biskupa praÏského,

monsignora Karla Herbsta, a du-
chovního správce farnosti ve Vi-

nofii pátera Pavla Janãíka.

V pÛl tfietí se pfied slavnostnû vyzdobenou
zrestaurovanou kapliãkou se‰lo více neÏ 100

lidí, aby se spoleã-
nû zastavili ve spû-
chu v‰edních dní,
pomodlili se a zaz-
pívali dvû písnû za
doprovodu kytary
pana faráfie Janãíka
a na závûr po spo-
leãném Otãená‰i
sledovali vysvûce-
ní kapliãky a ná-
sledného poÏeh-
nání nejen sakrál-
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LETNÍ KVETOUCÍ SOUTùÎE
MAJÍ SVÉ VÍTùZE!

ZPRÁVY Z KOMISÍ OBCE

První záfiijovou sobotu skonãil 2.roãník sou-
tûÏe „O nejrozkvetlej‰í okno“; zároveÀ se letos
soutûÏilo i v nové kategorii „O nejrozkvetlej‰í
pfiedzahrádku“. Vzhledem k charakterÛm kvûti-
nov˘ch v˘zdob v na‰í obci se spí‰e „tyto zá-
vodní disciplíny“ prolínají a obû leto‰ní vítûzky
by si kategorie mohly klidnû vymûnit.

S uspokojením musím konstatovat, Ïe mne

velmi mile pfiekvapil leto‰ní zájem
o soutûÏ, zejména na webovkách hlaso-
valo nûkolikanásobnû víc lidí neÏ loni.
Doufám, Ïe soutûÏ nikdo „necinkl“ a za
úplatu neposílal hlasy, ale vzhledem
k tomu, Ïe se komise ÎP s internetov˘m
hlasováním vzácnû shodla, budeme spí‰
za správn˘ povaÏovat názor paní Kubel-
kové, která si myslí: „díky loÀské soutû-
Ïi se objevilo ve vsi mnohem víc truhlí-
kÛ s kytiãkami a je to hned vidût“.

A zde jsou uÏ zmiÀované v˘sledky:
Nejrozkvetlej‰í okno mûly letos paní ZdeÀka

Pe‰ková a Lenka ¤íhová na VeleÀské ulici
a Nejrozkvetlej‰í pfiedzahrádku (ale i okno, dve-
fie, schody,..) mûla paní Milu‰ka Kubelková,
také VeleÀská ulice, která loni byla první „his-
torickou“ vítûzkou kvûtinové soutûÏe.

Slavnostní „ceremoniál“ se konal v úter˘
8.9.09 v 18 hodin na „místech ãinu“. První ná-
v‰tûva byla u paní Kubelkové na její rozkvetlé
terase. Paní starostka ing.Vrecionová pfiedala
Pamûtní list, pan místostarosta Novotn˘ penûÏ-
ní odmûnu a já po gratulaci za komisi ÎP v‰e
jako vÏdy fotila a vyzvídala:

Tak jak˘ máte pocit z tohoto, dalo by se
fiíci, obhájeného vítûzství?

„Velmi pfiíjemn˘ (smích), je‰tû jednou v‰em
za jejich hlasy moc dûkuju.“

Byly u Vás letos nûjaké novinky v pûsto-
vání? (fialové pfievislé petúnie)

„Sazenice jsem samozfiejmû pfied zasázením
nechala zesílit ve skleníku; a to jim moÏná po-
mohlo pfieÏít ve zdraví ten leto‰ní siln˘ vítr.
Hodnû v˘honkÛ se polámalo, aÏ jsem mûla
strach, Ïe se tentokrát kytky vÛbec nevyvedou.“

Zbyteãnû, jsou krásné!
„V‰ak si taky s nimi dávám práci, kaÏd˘

den odstraÀuji odkvetlé kvûty. Ty se totiÏ mu-
sí pokaÏdé vy‰típnout, jinak to nevypadá hez-
ky. KdyÏ jsem se vrátila z dovolené, mûla
jsem jich pfies pÛl k˘ble. Ale mû to fakt baví,
dokonce i na náv‰tûvû jsem schopná zaãít hos-
titelÛm kvûty vy‰tipovat (to inspirovalo paní
starostku k dotazu, zda by nemohla paní Ku-

belková nûkdy zaskoãit vy‰tipovat i k ní; ná-
sledoval samozfiejmû smích).“

Povídalo by se dál, obzvlá‰È pfii jahodovém
dortíku a slan˘ch dobrotách o pití nemluvû, ale
pÛl hodina je pryã a nás uÏ netrpûlivû ãekají
vítûzky druhé soutûÏe – paní Pe‰ková a ¤ího-
vá. Nemáme to daleko, jen do vedlej‰í zahra-
dy. Po nezbytné gratulaci a focení si musíme

jít prohlídnout i zahradu za domem,
která nádhernû podzimnû kvete.

Také si pfiipijeme na poãest vítû-
zek a já osobnû tentokrát pfied dortí-
kem dávám pfiednost bájeãnému ob-
loÏenému chlebíãku; pan místostaros-
ta si nedá k jídlu nic, protoÏe jak fie-
kl „po 5. hodinû uÏ nejím, zkazil
bych si postavu“. Tak radûji zÛstal
u sklenky vína.

Sly‰ela jsem, Ïe máte nûjaké

úÏasné sazenice aÏ z Mûlníka? (pfievislé ãer-
vené pelargónie)

Paní ¤íhová: „Pracuji v praÏském pfiístavu
a kolegynû z mûlnického pfiístavu mi objednala
sazenice tam. Vidûla jsem pelargónie u ní do-
ma, kdy v dobû nejlep‰ího kvûtu visely z bal-
kónu jako vodopád. Pr˘ mohou dosáhnout dél-
ky aÏ 4 metrÛ. To jsem fakt neodolala a letos je
prvnû zkou‰íme; dokonce jsem pro nû ani ne-
musela do Mûlníka, pfiivezl mi je kolega a já je
jen pfieloÏila do auta a odvezla domÛ.“

Hezk˘. A maminka je zasadila, Ïe.
(smích) a paní Pe‰ková: „Ale ne, sázely

jsme je spoleãnû. Jen ty vichfiice je stále lá-
maly a i kdyÏ jsme je dopûstovaly ve sklení-
ku (v‰ichni potenciální budoucí vítûzové PO-
ZOR! bez skleníku to asi nejde!), vítr je dost
poniãil. Je to ‰koda, takhle jsme nemohly zji-
stit, zda skuteãnû dorostou takové délky. Pfií‰-
tí rok to bude urãitû lep‰í.“

TakÏe staãí pofiádnû zalít a hotovo?
Paní Pe‰ková i ¤íhová: „Ale kdepak, kaÏd˘

den je potfieba odkvetlé kvûty odstranit, to není
jen tak. KdyÏ chcete mít krásnû kvetoucí truhlí-
ky, to se jim musíte opravdu vûnovat.“

A to je nejspí‰ pravda a vÛbec si nemyslím, Ïe
by zde nûjaká soutûÏ hrála hlavní roli. I kdyÏ vy-
hrát je samozfiejmû krásné. Dûkujeme za poho‰-
tûní, vítûzky dûkují za „v˘hru“ a cestou k bran-
ce si tato dûkování je‰tû nûkolikrát vymûníme.

Byl to pfiíjemn˘ podveãer a uÏ se opravdu tû-
‰ím na pfií‰tí roãník a vûfiím, Ïe se objeví rozk-
vetl˘ch oken, schodÛ, dvefií, teras a pfiedzahrá-
dek je‰tû mnohem mnohem víc a obhájit vítûz-
ství bude opravdu „tvrd˘ ofií‰ek“. Lâ

ní stavbû, ale i v‰empfiítomn˘m, z ru-
kou monsignora Karla Herbsta.

Pfiítomní církevní hosté podûkovali
za moÏnost zúãastnit se „této spoleãen-
ské události, která dokazuje zájem lidí
o církevní stavbu sice malého rozsahu,
ale jistû hlubokého v˘znamu“. Jak po-
dotkl pan faráfi, je velká ‰koda, Ïe se
nedochovaly písemné záznamy o stav-
bû této kapliãky a není tak moÏné zjis-
tit, co vedlo dotyãného ãi dotyãné
k vlastní stavbû.

Svou náv‰tûvu oba církevní hod-
nostáfii zakonãili v kanceláfii paní staro-
stky, kde na nû ãekalo malé posvícen-
ské poho‰tûní. ZároveÀ byli kronikáfi-
kou obce poÏádáni o slavnostní zápis
pfii pfiíleÏitosti znovuvysvûcení kapliãky
do novû zaloÏené Pamûtní knihy obce.

Mezitím se jiÏ rozeznûly tóny lido-
v˘ch písniãek ze Západních âech v po-
dání ·palíãku Praha. Poãetná kapela
v lidov˘ch krojích hrála v‰em pfiítom-
n˘m celé dvû hodiny a musím fiíct, Ïe
nûkteré písniãky lákaly „ke skoku“.
(JenÏe nikdo neskákal, tak jsem si dala
jen tak pro radost bûhem fotografování
kousek taneãku Pata, ‰piãka, celá noha)
Poslouchalo se, jedly se koláãky
a ochutnávalo se víno, hlavnû burãák
‰el doslova „na draãku“. 

Byla Zlatá nedûle a mnû nedalo,
abych se nezeptala nûkter˘ch zástupcÛ
poãetn˘ch rodin: „Jak˘ byl u vás posví-
censk˘ obûd?“ Samozfiejmû vítûzila
kachniãka se zelím, nejlépe obojím,
k tomu bramborové i houskové knedlí-
ky. Kaldoun nemohl chybût, no pocho-
pitelnû. Nûktefií dali pfiednost fiízku
s bramborov˘m salátem ãi nadívanému
kufieti; je ale vût‰inou „omlouvá“, Ïe
byli na posvícení minul˘ t˘den a jíst
kachnu kaÏdou nedûli, to se fakt nedá.

Na Horní návsi vesele vyhrávala
hudba u stfielnice, houpaãek a novû
trampolíny – tady se shromaÏìovali se
sv˘mi rodiãi hlavnû ti nejmen‰í. 

A abych o nûco nepfii‰la, nakoukla
jsem i do Horní hospody, kde hrál zrov-
na pan Zahradníãek na harmoniku mo-
je oblíbené Pampeli‰ky.

Teì uÏ jenom Plzniãku na dobré trá-
vení a odpoledne je pryã. Ale Ïe bylo
Zlaté! Lâ

pokraãování



Základní pravidlo provozu na kfii-
Ïovatkách neoznaãen˘ch dopravními
znaãkami hlavní a vVedlej‰í ulice zní jak?
Platí pfiednost PRAVÉ RUKY! Ulice Zahradní
je toho jasnou ukázkou. Zcela zámûrnû zde
nejsou dopravní znaãky, protoÏe dávat pfied-
nost zprava je jedinou moÏnou cestou, jak

usmûrnit fiidiãe a skuteãnû
je donutit jezdit touto

novou ulicí POMALU!
Ten, kdo nedal pfied-
nost autu jedoucí-
mu z Akátové, si
to uÏ urãitû pama-
tovat bude, zejmé-
na pfii platbû za
opravu auta!

� Tak to jste ale opravdu pfiezle-
Èák jak se fiíká „kaÏd˘m coulem“.

„To urãitû, vÏdyÈ já jsem se do Pfie-
zletic pfiestûhoval, kdyÏ mi byl jeden rok,
a pfiestûhovali jsme se sem z Vinofie.“

� A bydlíte pofiád v tomto domû, ne?
„Ale kdepak. Nejdfiív jsem bydlel

s rodiãi a po svatbû v roce 1941 se sleã-
nou Tuãkovou z Javorové ulice jsme
nûjakou dobu bydleli u jejích rodiãÛ.
Pak jsme se chtûli osamostatnit a vy-
stfiídali jsme v Pfiezleticích nûkolik
podnájmÛ v domech, které byly zrovna
volné. AÏ v roce 1954,
kdy moje Ïena zaãala
pracovat v místním
JZD, dostala pÛjãku od
Ministerstva zemûdûl-
ství na stavbu domu,
kter˘ musel b˘t posta-
ven do dvou let. To ví-
te, penûz jsme moc ne-
mûli a tak jsme si vy-
brali typizovan˘ domek
ã. 111 a zaãali stavût.
(Podobnou pÛjãku do-
stali i dal‰í ãlenové
JZD a tak byly postave-
ny stejné domky i v uli-
ci Javorové. DÛm uÏ
pro‰el fiadou staveb-
ních úprav, aby se pfii-
zpÛsobil potfiebám byd-
lení 3 generací). Stavû-
li jsme svépomocí, a to
nejen rodinné domky,
ale i v Akcích Z jsme
postavili v Pfiezleticích
kravín i praseãák
a v 60. letech Kulturní
dÛm za Ma‰talífiovou
hospodou.“

� Îenil jste se na tu dobu relativnû po-
zdû. Co Vás k tomu vedlo?

„Prostû jsem nemûl ãas (smích), vÏdyÈ já
vlastnû cel˘ rok sportoval. Pfies zimu jsem
hrál hokej, pfies léto se hrála házená a mezi
tím jsem cviãil v Sokole, dûlal jsem sportov-
ní gymnastiku.“

� A to v‰echno v Pfiezleticích? 
„Pozdûji ano, ale s házenou jsem zaãínal ve

Vinofii a s hokejem vlastnû taky. Hokej se hrál
na velikém rybníku v ObÛrkách a pak jsem
spolu se dvûma spoluhráãi pfie‰el do Kbel.
Tam se hrálo na rybníku pfied zdravotním
stfiediskem, kter˘ byl v té dobû daleko vût‰í.
To byly tenkrát zimy – rybník zamrzl na Bar-
boru a led vydrÏel aÏ do dubna. Hrála se 3.tfií-
da a já jako útoãník nebyl vÛbec ‰patn˘. Jed-
nou jsme hráli proti oddílu HC ·tvanice (ten
vznikl rozpadem LTC ·tvanice na dva kluby –
HC a LTC, které tak musely zaãít hrát od niÏ-
‰í soutûÏe; takÏe tam hráli ligoví hráãi) a po
1.tfietinû jsme prohrávali jen 1:3 a ten gól

jsem prosím pûk-
nû dal já. No
a pak nám jich na-
sázeli je‰tû 8. Pro
své v˘kony jsem
mûl i nabídku pfie-
stupu do vedoucí-
ho t˘mu Budynû
n/Ohfií, ale to
bych nemohl hrát
házenou a dûlat
gymnastiku, a to
jsem nechtûl.“

� Tak to bylo
ãásteãnû o hokeji
a co ta házená?

„Aãkoliv jsem
hrál za Vinofi, pfii-
‰el za mnou ob-
chodník pan Ho-
rák, Ïe by chtûl,
aby se házená hrá-
la i v Pfiezleticích
(stále jsme v první
republice). Peníze
pro nûj nebyly pro-
blém a tak nechal
vybudovat hfii‰tû
na místû ulice Na

Váze (zde b˘vala skuteãná váha na váÏení cuk-
rovky) a pfiemluvil pár hráãÛ z âakovic, ktefií
hráli 2. ligu, aby ‰li hrát za Pfiezletice. Dlouho
to ale nevydrÏelo, protoÏe na hfii‰ti nebyly ani
‰atny a hráãi se vrátili zpátky do âakovic.“

� Vím, Ïe hokej a házená se hrály i po
skonãení války.

„Ano, to se hrálo. Místní Sokol dostal od
obce do pronájmu hfii‰tû u rybníka, kde jsme
hráli âeskou házenou aÏ do roku 1964.“

(âeská házená se opûtovnû zaãala hrát v ro-
ce 1960 a zaãínali zde mlad‰í Ïáci. Tomu také
odpovídaly v˘sledky – vût‰inou 10 aÏ 20: 0 pro
soupefie. „Ale po ãtyfiech letech jsme vyhráli
Krajsk˘ pfiebor a zúãastnili se Mistrovství re-
publiky v Plzni, kde jsme nakonec skonãili na
4.místû“ vzpomíná Josef Vojka ml., kter˘ byl
vyhlá‰en nejlep‰ím stfielcem krajského pfieboru
a po skonãení házené v Pfiezleticích hrál dva
roky 1. ligu âeské házené v âakovicích.)

„No a pfies zimu se hrál hokej, vÏdyÈ se Pfie-
zleticím kvÛli tomu fiíkalo ·védsko. Já jsem ale
po roce 45 dostal jako funkcionáfi TJ Sokol

Pfiezletice za úkol rozvíjet sport v obci – pfies
základní sokolské cviãení aÏ po gymnastiku.“

� Tak povídejte o gymnastice, to je‰tû
neznám.

„Sice jsem aktivnû cviãil ve Vinofii, pfiesto
jsem za podpory pana Jefiábka ze zastupitelstva
Pfiezletic (podporoval v obci sport a kulturu
a dokázal z rozpoãtu získat peníze na pofiízení

náfiadí za cca 52 ti-
síc) zaãal vést cvi-
ãení. Cviãilo se
v sále za Ma‰talífio-
vou hospodou, ale
tyto místnosti z pís-
kovce zaãaly b˘t
dost nebezpeãné,
tak se v‰echno
zbouralo a v Akci
Z se v 60. letech
postavil Kulturák
s krásn˘m sálem.
A to uÏ bylo nûco
jiného a také zá-
jemcÛ o cviãení by-
lo daleko víc, vÏdyÈ
tady se cviãilo od
ÏákÛ aÏ po dospûlé.
Îáci a Ïákynû ale
b˘vali vÏdy nejús-

pû‰nûj‰í. VÏdyÈ na Krajsk˘ch závodech ve
sportovní gymnastice dokázalo druÏstvo vybo-
jovat 2.místo mezi mûsty jako Kolín, Podûbra-
dy, Kladno ãi Mladá Boleslav.“

� To je na tak malou obec velk˘ úspûch.
To jste trénoval v‰echno sám? Kde jste na
to bral ãas?

„KaÏd˘ den jsem v 17,10 pfii‰el z práce,
vzal ta‰ku na sport a ‰el do Kulturáku; no
a o víkendu byly závody. (To byl Ïivot!) Mûl
jsem prostû úÏasnou Ïenu. S trénováním mi
pomáhaly moje odchovankynû Svûtlana Tupál-
ková a Maru‰ka ·pánková, které vedly ty ne-
jmen‰í. (mezi b˘valé cviãenky a cviãitelky pat-
fií i Majka ·ulová, která jiÏ mnoho let vede své
studio ve Vinofii) ÚÏasné byly i Marie Rei-
chertová a Vrbová, které se vûnovaly základní
TV vãetnû nacviãování rÛzn˘ch spoleãn˘ch
skladeb, a to i spartakiádních, a místní holky
cepovaly tak, Ïe se vÏdy dostaly v té ohromné
konkurenci se spartakiádní skladbou doroste-
nek, ÏákyÀ i Ïen aÏ na Strahov.“

� ÚÏasné. Co ale souãasnost?
„Já jsem skonãil s aktiv-

ním trénováním v roce 1987.
Pfiipravil jsem je‰tû svou po-
slední Akademii (byly zde
pravidelnû 2x do roka a b˘-
valy rozdûlené na ukázky
sportovní a hudební – ty za-
se pfiipravoval pan Huliãka)
v kvûtnu. Tam jsem dostal
támhletu brou‰enou vázu
(ukazuje na polici) jako po-
dûkování za celoÏivotní
sportovní práci a rozvoj
sportu v Pfiezleticích.“

� Moc krásná. Gratuluju.
„Pak se po revoluci pfii‰lo o Kulturák a bylo

po pfiezletickém sportu. Náfiadí se sloÏilo k Ho-
le‰ákÛm a ‚zatáhla se opona‘. Kdo mûl zájem
sportovat, musel do jin˘ch oddílÛ. ·koda.“

To tedy je a velká. Dûkuji panu Vojkovi
za ty skoro dvû hodiny, které jsem strávila
s ãlovûkem, ze kterého i pfies jeho úctyhod-
n˘ vûk ãi‰í radost z proÏitého, hlavnû spor-
tovního Ïivota. Takov˘ch lidí, ktefií svÛj vol-
n˘ ãas vûnují jin˘m, je opravdu poskrovnu;
i kdyÏ samozfiejmû bez podpory a hlavnû to-
lerance ve vlastní rodinû by to vÛbec ne‰lo.
Pfiesto i spí‰ proto „klobouk dolÛ“. Lâ
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Obecní pran˘fi...
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epopovídat si s panem Vojkou, to uÏ se opravdu nedalo odkládat.
Kdykoliv jsem hovofiila s nûjak˘m PfiezleÈákem o sportu v obci,
vÏdycky se fieã dostala na pana Vojku, „kter˘ Vám k házené (ale

i hokeji a gymnastice) fiekne nejvíc“. Kdo jin˘ by také mûl o sportovních
aktivitách v obci vûdût nejvíc neÏ ãlovûk, kter˘ sportu zasvûtil skoro cel˘
svÛj Ïivot, a kter˘ aktivnû sportoval uÏ za první republiky. Letos v ãervenci
oslavil úctyhodné 93.narozeniny a v Pfiezleticích zatím proÏil 92 let.

N

Na slovíãko...
...s panem
Josefem Vojkou

VáÏit si práce nûkoho druhého, to je vlastnost,
která nûkomu opravdu chybí. Po odstranûní ná-
jezdu na deponku na konci Ctûnické ulice bylo

potfieba upravit svah nad cestou, aby letní
prudké de‰tû nesplachovaly pÛdu na cestu.

Pracovníci OÚ zde strávili hodnû ãasu pfii od-
stranûní kamenÛ a zasázení trávy. Sice pfii‰el

dé‰È (poãasí neporuãíme), ale vodou vzniklé
erozní r˘hy NIKOHO neopravÀují tímto svahem

jezdit autem a zb˘vající trávu zniãit!!! 

Vodoteã pod obcí smûrem
na Vinofi alias strouha pod
Bervidem, tak to je kapito-
la sama pro sebe. Vyústûní
„de‰Èové kanalizace“ vypa-
dá jako vyústûní Ïumpy.
A nebo Ïe by nûkde pr‰ely
z nebe mydliny a snad
i h…? UÏ aby uplynula lhÛ-
ta dvou let pro napojení se
na obecní kanalizaci bez
placení poplatku za zhod-
nocení pozemku a on to
kamerov˘ krtek zjistí! Jak
k tomu asi pfiijdou noví
obyvatelé Zlatého kopce,
ktefií se budou brzy stûho-
vat do sv˘ch nov˘ch bytÛ
a tyto „krásy a vÛnû“ jim
poteãou pod okny?

KrádeÏe plastov˘ch cedulí
s oznaãením názvÛ ulic

Hru‰ková a Pod Hájem –
to musela snad b˘t jenom

hodnû „blbá“ zábava!
A dokonce se kradou i ka-

meny na pfiedzahrádkách
jako v ulici Hru‰kové!

Loni na jafie se podafiilo
pfiesvûdãit vodohospodáfie,
Ïe ProstfiedÀák je potfieba

vyãistit; dokonãeno bylo
v dubnu. JenÏe ouha! S v˘-
stavbou Zlatého kopce se

potok promûnil jednak
v odpadkov˘ ko‰ prochá-
zejících dûlníkÛ, a dále…

to se vlastnû ani nedá po-
znat, Ïe je zde potok!

A stále dokola bude obec uklízet nûãí soukromé odpadky – na

Ctûnické, Vinofiské a staré ãásti Topolové. Nechci na igelitov˘ch

pytlích odloÏen˘ch u kontejnerÛ na tfiídûn˘ odpad hledat pozitiva

typu: „hlavnû, Ïe to neleÏí v pfiíkopû“, chci dotyãné pfiistihnout a…

aneb chyÈte se
uÏ za nos!

Kdopak asi
potfieboval
odpadkov˘
ko‰ ze Ctû-
nické na kfii-
Ïovatce ryb-
ník-zámek?
Zase to bude
obec, kdo bu-
de kupovat
nov˘ ko‰, pro-
toÏe ten ukra-
den˘ b˘val
dost vyuÏíván
a o to samo-
zfiejmû ‰lo.



Je spousta míst, re-
spektive ãástí obcí, kte-
r˘m se léta fiíká Kocan-
da ãi na Kocandû a vût-
‰inou zde b˘vala zájezd-
ní hospoda. I v Pfiezle-
ticích v severní ãásti ob-
ce je. Co to ale vlastnû
Kocanda mÛÏe b˘t?

Náhodou jsem narazi-
la na velmi zajímav˘ ná-
zor na vznik tohoto jmé-
na, ke kterému do‰li
nûktefií historikové. PÛ-
vod lze hledat jak jinak
neÏ v nûmãinû, která by-
la v âechách nûjaké to
století velmi pouÏíva-
n˘ch jazykem. Zájezdní
hospody na místech
dne‰ních Kocand byly
stavûny s urãitou pfies-
ností na kupeck˘ch a forman-
sk˘ch cestách, tzn. kdy konû
táhnoucí naloÏen˘ vÛz se zbo-
Ïím potfiebovali nutnû odpoãi-
nek ãi pfiímo v˘mûnu. Kupci
uÏ toho lidovû fieãeno „mûli
také dost“ a pfii spatfiení hos-
pody vydechli jen úlevné
GOTT SEI DANK (díky Bo-
hu), coÏ foneticky znûlo pro-
st˘m lidem jako gotsandank.
TS se vyslovuje jako C a za-
mûnit G za K je ve Stfiední
Evropû hroznû jednoduché,
vÏdyÈ i pozdrav v Kru‰n˘ch
horách Pozdrav Pámbu –
Grüss Gott  se vyslovuje jako
Krüss Kott, a spolknout ne-
znûlé NK ‰lo jako po másle
a KOCANDA byla na svûtû. 

A nebo ne?

Kapliãka
Pany Marie

Na Dolní návsi je jedna
z dominant na‰í obce, posta-
vená v roce 1897 na poãest
Panny Marie. Jméno Marie je
svázáno i s datem pfiezletické-
ho posvícení, které se slaví
druhou nedûli v záfií,
tzn.v dny  jejího svátku. Letos
se kapliãka doãkala „nového
kabátu“ vãetnû úpravy ozdob-
n˘ch vlysÛ a ‰tukÛ a její krá-
su posvûtil na na‰em posvíce-
ní i pan faráfi z Vinofie. 

112 let kapliãky je úctyhod-
n˘ch a tak si pfiipomeÀme
alespoÀ na fotografii osobu

stavitele pana Václava Louãku
i obrázek, jak kapliãka krátce
po dostavûní vypadala.

Posvícení
„Po skonãení Ïní se v Pfie-

zleticích slavilo posvícení,
které pfiipadalo na 8. záfií pod-
le kapliãky na návsi zasvûcené
Pannû Marii“, vzpomíná paní
Adamcová.

„Pfied tím uÏ se cel˘ mûsíc
vykrmovaly husy, a to ‰i‰kami
z p‰eniãného ‰rotu opeãen˘mi
na plotnû. Takové huse se
omezil pohyb, usadila se do
malé ohrádky, aby se nemohla
moc pohybovat a hospodynû ji

dvakrát dennû krmila tûmi ‰i‰-
kami. Husu posadila na zem
pfied sebe, kaÏdou ‰i‰ku namo-
ãila do vody, aby lépe klouza-
la do krku a nacpala ji huse do
volete. A to tolik, aby mûla
vole plné aÏ k zobáku. Pak ji
posadila zpátky do ohrádky,
dala jí tam misku vody a husa
ãekala na druhé krmení. Pfii-
tom zdárnû nab˘vala na tlou‰È-
ce, hlavnû na sádlo. Pfied po-
svícením se zafiízla (krev od-
chytala a usmaÏila se na cibul-
ce). Vymáchla ve vfielé vodû,
aby se pefií snadno o‰kubalo,
vykuchala (z drÛbkÛ se uvafii-
la v˘borná polévka – kaldoun,
s máslovou jí‰kou a játrov˘mi
knedlíãky). Oãi‰tûná husa se
posolila, posypala kmínem,

maliãko podlila vodou a v pe-
káãi upekla dozlatova. Nejvût-
‰í pochoutkou byla husí játra,
pûknû prorostlá sádlem, oko-
fienûná hfiebíãkem a upeãená
na sádle. Byla to vlastnû játro-
vá pa‰tika. Játrovou nádivkou
se také plnil husí krk a upeklo
se to jako salám spolu s hu-
sou. Upeãen˘ krk se krájel na
tenké plátky jako ‰unka. Po-
dobnû, jenÏe o nûco ménû tuã-
ná byla i kachna. KdyÏ se ãe-
kalo více hostÛ, pekly se 2 – 3
husy, kufiata, holoubátka atd.
Souãasnû se zadûlávalo na
speciální posvícenské koláãky
z kynutého tûsta, plnûné jabl-
kovou, makovou a tvaroho-

vou nádivkou, posypané dro-
benkou a zdobené hrozinkami
a mandlemi. Specialitou byly
kulaté, malinké koláãky tzv.
„jednohubky“. Peklo se z nû-
kolika kil mouky. Upeãené se
z plechu vysypávaly na roz-
prostfienou slámu, hodnû po-
cukrovaly vanilkov˘m cu-
krem a po vychladnutí se
ukládaly do velik˘ch mís. Po-
dûlovali se jimi posvícen‰tí
hosté a jedly se odpoledne ja-
ko mouãník s kávou nebo
s ãajem s rumem. Ke kolá-
ãÛm se jako v˘sluÏka pfiidá-
val kaÏdému hostu pofiádn˘
kus upeãené husy. Kdo pfii‰el
na posvícení jako host, byl
poho‰tûn a obdarován v˘sluÏ-
kou.“ Lâ
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V souãasné dobû dále probíhá pfiíprava v˘-
stavby matefiské ‰koly na pozemku parc.ã.
255/2. Areál M· je umístûn v jeho jiÏní ãásti.
âást tohoto pozemku je pak v souladu s návr-
hem vypracovávaného nového územního plá-
nu obce vyãlenûna na komunikace a vefiejná
prostranství a ãást je ponechána bez vyuÏití.

Projekt byl na základû v˘bûrového fiízení
zadán spoleãnosti CzC – projektov˘ servis,
spol. s r.o., která pod vedením Ing.arch. Bor-
ka Strádala dokonãuje projektovou dokumen-
taci pro územní a stavební fiízení. Pfiedpoklá-
dá se, Ïe na pfielomu tohoto a pfií‰tího roku
bude vydáno stavební povolení a následnû bu-
de zahájena vlastní v˘stavba. 

Matefiská ‰kolka je navrÏena jako dvojtfiíd-
ní s kapacitou 2 x 24 dûtí s tím, Ïe zázemí
‰kolky je dimenzováno tak, aby kapacita mo-
hla b˘t zv˘‰ena krátkodobû (na v˘jimku HS)
aÏ na 2 x 28 dûtí. Matefiská ‰kola má navrÏe-
nu vlastní varnu s kapacitou umoÏÀující i v˘-
dej jídel „pfies ulici“.

Rodiãe s dûtmi vstupují do ‰kolky z jihu,
kde je ve stfiedu umístûna vstupní ãást a fiedi-
telna a zázemí pedagogického personálu. Po

stranách jsou pak jednotlivá oddûlení M·
s pfiíslu‰n˘m hygienick˘m zázemím. Prostory
pro dûti – herna, loÏnice i jídelna, jsou konci-
povány jako jednoprostorové s vnitfiním
optick˘m ãlenûním, mj. i vloÏenou oblou stû-
nou, navozující pocit mûkkosti interiéru.

Varna je umístûna v severním ãásti stfiední-
ho traktu a má samostatné vstupy pro zásobo-
vání, odvoz odpadkÛ a v˘dej jídel „pfies uli-
ci“. Do stfiední ãásti mezi varnu (expediãní
chodbu) a zázemí personálu bude vloÏeno
provoznû – technické zázemí ‰kolky.

Hmotovû je objekt M· koncipován jako
trojlodní jednopodlaÏní dispozice na jednodu-
ch˘ch obdélníkov˘ch pÛdorysech. Jednodu-
chost fie‰ení vãetnû jeho hmot je zv˘raznûna
v pultov˘ch stfiechách obrácen˘ch proti sobû.
Pfii vstupu od jihu pak zv˘raznûná hmota
stfiední ãásti navádí pfiímo ke vstupu do objek-
tu, zatímco sníÏená kfiídla se rozmûlÀují pro-
stfiednictvím navazujících pergol a teras do po-
bytové ãásti zahrady. Nasazení vstup do areá-
lu je pfiímo proti vstupu do objektu a vzdále-
nost mezi nimi je rozbíjena pergolami.

Hlavním materiálem je obklad z umûlého

kamene v kombinaci se dfievem a kontaktním
zateplovacím plá‰tûm – strukturovanou omít-
kou, která je pouÏita ve stfiední ãásti k pro-
svûtlení a vylehãení fasád.

Vlastní budova matefiské ‰koly je situována
do severní ãásti pozemku. Pfied objekt jsou
pfiedloÏeny venkovní pobytové plochy – kry-
té terasy a pergoly, na které navazuje pobyto-
vá (herní) ãást zahrady. Stfiední chodník roz-
dûluje dále zahradu na dvû ãásti – v levé jsou
pfieváÏnû prolézaãky, houpaãky a dal‰í vyba-
vení dûtského hfii‰tû, zatím co napravo od
vstupu jsou ponechány rovinné volné travna-
té plochy pro hry.

V˘hodou tohoto fie‰ení je i to, Ïe pfii odpo-
ledním zamûstnání venku rodiãe pfiicházejí
okolo hrajících si dûtí a pedagogického perso-
nálu, kter˘ tak snadnûji kontroluje vstup do
areálu a pfiedává jednotlivé dûti rodiãÛm. 

Herní ãást zahrady je fyzicky oddûlena od dal-
‰ích ãástí areálu, zejména od zásobování objektu,
ãímÏ se v˘raznû sniÏuje moÏnost zranûní dûtí. 

Zásobování objektu je samostatn˘m vjez-
dem na severní ãást pozemku.

Ing. arch. BOREK STRÁDAL

MMMMAAAATTTTEEEE¤¤¤¤SSSSKKKKÁÁÁÁ  ····KKKKOOOOLLLLAAAA  PPPP¤¤¤¤EEEEZZZZLLLLEEEETTTT IIIICCCCEEEE

� Velk˘ dík patfií panu
Mesnerovi za nápaditou a nezi‰tnou pomoc,
kdy z vlastní iniciativy nechal navézt recy-
klát na prostor podél zdi u KfienÛ a vytvofiil
tak zde prostor pro bezpeãné parkování au-
tomobilÛ (sice to není ideální parkovi‰tû, ale
alespoÀ si nikdo nezniãí kola).

� Dûkujeme i obyvatelÛm ulic Pod Vi-
nofií a Hru‰kové: panu ing.·a‰kovi,
ing.·vrãinovi a panu Muzikáfiovi, ktefií
„vlastními silami“ vybudovali systém od-
vodnûní této lokality, a to i vãetnû dokon-
ãení stavebních úprav podél chodníku do
Vinofie, a stále se o funkãnost tohoto
systému starají. 

� Paní Michalcové, panu Tu-
láãkovi a Ondfiichovi bychom
rádi podûkovali za zalévání pÛ-
dopokryvn˘ch rostlin a trávní-
ku v Zahradní ulici. 

� Dûkujeme starostovi Vi-
nofie panu ·varcovi za do-
konãení chodníku do Vinofie.

Zatáãka u Ctûnického háje tak
snad bude koneãnû  bezpeãná pro v‰echny
malé i velké pû‰áky.

� Rádi zde budeme dûkovat v‰em obãa-
nÛm, ktefií se snaÏí udrÏovat prostory pfied
sv˘mi domy upravené, protoÏe se nám bohu-
Ïel zdá, Ïe jich je ãím dál tím ménû. Zamûst-
nanci OÚ tak mají více práce s údrÏbou v‰ech
zelen˘ch ploch a vzhledem k rychle rostoucí
zeleni se mÛÏe stát, Ïe to u va‰eho domu ne-
bude „tip Èop“ hned, ale tfieba aÏ za t˘den.

� Chtûli bychom podûkovat stfielecké-
mu oddílu Pfiezletice za pravidelné vysy-
pávání ko‰Û u rybníka ve Ctûnicích.

� Rádi bychom také podûkovali fiadû
dobrovolníkÛ, ktefií moc pomohli s organi-
zací na‰eho Rozlouãení s prázdninami. Tak

tedy moc díky paní Ladislavo Kopáãová
(star‰í), Kvûto Louãková, Ludvo Dobiá‰i
a Mirku Vocásku. A také moc díky pane
Boãane z Pohostinství Na statku za celé ob-
ãerstvení, o které jste se nám postaral. 

� Kdo byl na posvícenském odpoledni
u obecního úfiadu, ten mohl ochutnat v˘-
teãné koláãky, které byly volnû k dispozi-
ci na jednotliv˘ch stolech. Moc dûkujeme
paní Mesnerové, která je pro vás upekla. 

� Dík patfií i paní A. Voldfiichové za pra-
videln˘ úklid kolem kontejnerÛ na tfiídûn˘
odpad na Vinofiské ulici. Je skvûlé, Ïe jsou
mezi námi lidé, ktefií dokáÏí „dotfiídit“ od-
pad po jin˘ch; protoÏe jim to prostû nedá.

� A na závûr je spí‰e „smeknutí klo-
bouku“ nad prací paní Ladislavy Kopá-
ãové, Kvûty Louãkové, Ludvy Dobiá‰e
a Mirka Vocáska, ktefií v nedûli dopoled-
ne ve svém volném ãase pfiipravili tak
skvûle prostor pfied OÚ pro posvícenské
odpoledne; za to téÏ podûkování Laìce
Kopáãové. Jirkovi Malému dûkujeme za
skvûle upraven˘ prostor pfied kapliãkou,
aby mohl b˘t vskutku dÛstojn˘m prostfie-
dím pro její znovuvysvûcení. ZO

PODùKOVÁNÍ
Dlouho tato rubrika „spala“, ale na popud

paní zastupitelky ¤achové je potfieba vy-

zdvihnout a chválit ty, ktefií jsou ochotni

„nûco pro obec udûlat“. TakÏe jedem:
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Turnaj tak byl rozlosován do 2
skupin, pfiiãemÏ 1. mûla pouze 4
t˘my. Pro postupov˘ klíã byl te-
dy zvolen systém jako pfii úãasti
pouze 8 t˘mÛ (po 4 ve 2 skupi-
nách), které se pak utkají proti
sobû ve ãtvrtfinále v obráceném
pofiadí (1. se 4. ze druhé skupiny
atd.). Jedin˘m vypadnuv‰ím t˘-

mem se tak stal 5. v pofiadí ve
skupinû B, t˘m Hospody „U Ka-
ãera“ z Vinofie.

Základní skupinu A vyhrál
v leto‰ním roãníku t˘m Vinofie
a základní skupinu B vyhrál t˘m
PDP Radotín. Oba t˘my v‰ak
mûli ve ãtvrtfinále smÛlu do dal-
‰í bojÛ o medailové umístûní ne-

postoupily, stejnû tak ja-
ko pofiádající t˘m SK
RSC Pfiezletice a t˘m Ku-
belkov˘ch PovstalcÛ za
kter˘ téÏ nastoupili nûkte-
fií na‰i spoluhráãi z Hans-
paulské ligy. Více ‰tûstí
mûli ve vyfiazovacích bo-
jích t˘my Radonic, Hasi-
ãÛ Praha, M-BUBO a ob-
hájce loÀského prvenství
RFC M.O.R.D.

V semifinále se pak tyto
t˘my utkaly o postup do fi-

nále turnaje, kde se pak následnû
stfietly t˘my loÀského a pfiedloÀ-
ského vítûze, tedy RFC M.O.R.D.
a Radonice. Po úporném boji, kdy
uÏ v‰e vypadalo na remízu 2:2
a následující penaltov˘ rozstfiel,
dokázal t˘m RFC M.O.R.D. ne-
celé 2 minuty pfied koncem vstfie-
lit ‰Èastnou branku, která nakonec
rozhodla o jejich obhajobû loÀ-
ského vítûzství. O tfietí místo se
jiÏ pfied finálov˘m utkáním po-
rvaly t˘my HasiãÛ Praha a M-
BUBO. Pfiekvapiv˘m vítûzstvím
a kolektivnû bojovn˘m v˘konem
si pozici na stupních vítûzÛ zajis-
tili Hasiãi Praha.

Je‰tû pro úplnost musím dodat,
Ïe titul nejlep‰ího brankáfie získal
zástupce t˘mu HasiãÛ Praha
a nejlep‰ího stfielce mûl v kádru
vítûzn˘ t˘m RFC M.O.R.D.

Podûkování patfií taktéÏ dele-
govanému rozhodãímu od PraÏ-
ského svazu malého fotbalu za
jeho vyrovnan˘ v˘kon a vytrva-
lost, jelikoÏ turnaj trvá prakticky
cel˘ den od 8.00 hodin do 18.45
hodin, kdy b˘vá vyhlá‰ení vítûzÛ.

ZároveÀ také dûkuji kolektivu
„Obãerstvení“ v ãele s Mirkem

Heglasem a Pavlem Pokorn˘m,
kter˘ se cel˘ den vzornû staral
o pfiísun tekutin a dobrot pro Ïíz-
nivé a hladové hráãe i diváky.

Na závûr bych chtûl také podû-
kovat za podporu pfii pfiípravû
a úklidu turnaje panu místostaro-
stovi a v‰em pracovníkÛm technic-
k˘ch sluÏeb, ktefií poskytli jak tech-
niku, tak své pracovní nasazení.

S pozdravem sportu zdar a fot-
balu zvlá‰È se mÛÏeme tû‰it na pfií‰-
tí jiÏ XXIV. roãník. ZároveÀ dou-
fám, Ïe si v‰ichni uÏili pûkn˘ spor-
tovní i spoleãensk˘ záÏitek.

TOMÁ· ¤ÍHA
– fieditel turnaje

T˘den po národním po-
ny‰ampionátu byla úãast
niÏ‰í neÏ pfii druhém kole,
ale nechybûla prÛbûÏnû ve-
doucí a doposud dvojná-
sobnû vítûzná Denisa Ka-
coli na CIBI 1 (Parkur
Klub Dûãín). Ta byla opût
nejúspû‰nûj‰í. Nejprve zví-
tûzila v zahajovacím pony-
handicapu, kter˘ se tento-
krát jel jako Cena Sedláfi-

ství Jan Hauzr. Denisa Ka-
coli byla nejlep‰í i v hlavní
soutûÏi ponyhandicapu -S-.
Té poskytla zá‰titu námûst-
kynû primátora Prahy Mar-
kéta Reedová. Denisa Ka-
coli tak zatím vede cel˘ se-
riál s maximálním ziskem
30 bodÛ. Závûreãné kolo
celého seriálu je na progra-
mu 11. fiíjna a pofiadatelem
je JS Císafisk˘ ostrov.

SPORTOVNÍ NOVINY P¤EZLETICK¯
HYDE PARK

1. Tro‰ku jiní sousedé
V prázdninov˘ch novinách mne zaujal ãlá-

nek o nov˘ch Ïivoãi‰n˘ch druzích, které se
poslední dobou zaãali vyskytovat v na‰ich ze-
mûpisn˘ch ‰ífikách – t˘ká se to zejména exo-
tick˘ch zvífiat, která asi své majitele omrzela
nebo vyrostla natolik, Ïe se stala obtíÏn˘mi ãi
prostû jen tak zmizela z domova. Radûji ani
nechci vûdût, kolik majitelÛ nenahlásí ztrátu
nûjakého toho krokod˘lka (viz loÀsk˘ rok ve
Kbelích), hada (doufám, Ïe alespoÀ ‰krtiãe)
nebo nûjaké pfiítulné „domácí“ ‰elmy. Pavou-
ky obfiích rozmûrÛ ani nezmiÀuji.

Jsem ráda, Ïe jsem ãlánek ãetla, protoÏe tím
se asi vysvûtluje moje letní pfiíhoda od Pro-
stfiedÀáku kousek pod zahrádkami. V místû,
kde stojí na bfiehu stará vrba, na které dûti po-
stavily stromov˘ domek, a kde dûlá potok je-
den ze sv˘ch meandrÛ, vyhfiívala se na sluníã-
ku ÎELVA! Krun˘fi mûla krásnû tmavû zbar-
ven˘ o velikosti dobfie 35 centimetrÛ. Pro-
mnula jsem si oãi, ale Ïelva tam byla pofiád.
RozhlíÏela jsem se, jestli není nûkdo kolem,
nûkdo kdo vzal Ïelvu na procházku do pfiíro-
dy (vlastnû spí‰ k vodû), ale nikde nikdo.

„To pfiece není moÏné, aby v ProstfiedÀá-
ku Ïily Ïelvy! A je‰tû takové velké“, po-
myslela jsem si a chtûla si Ïelvu prohléd-
nout zblízka. JenÏe bych musela pfieskoãit
potok a protoÏe jsem venãila psy, ktefií mi-
lují vodu a bláto, musela jsem je dát nejdfiív
domÛ. Mít místo Ïlut˘ch labradorek dvû za-
bahnûná mokrá prasátka, to jsem fakt ne-
chtûla. Nemûla jsem to daleko, ale neÏ jsem
se vrátila, Ïelva udûlala frnk a byla pryã.
Prohledala jsem marnû i kousek bfiehu, ale
bylo tam ostruÏiní a vysoká tráva, kam si
Ïelva mohla v pohodû zalézt. ·koda.

Od té doby se pfii venãení psÛ nikdy neza-
pomenu podívat dolÛ k potoku, ale Ïelvu uÏ
jsem nikdy nevidûla. A tak jenom stále pfie-
m˘‰lím, kde se tam asi vzala, jak dlouho tu Ïi-
je, kde pfiezimovala a proã se mnû nechce zno-
vu ukázat. Tfieba ji nûkdo spatfiíte. Lâ

2. Smutné povzdechnutí
Po mé tfiíleté pÛsobnosti v zastupitelstvu

obce jsem zatím bohuÏel do‰la ke zji‰tûní, Ïe
vût‰ina obãanÛ v obci umí spí‰e nadávat a kri-
tizovat neÏ pomoci. V‰ichni by chtûli, aby
Pfiezletice vypadaly jako Vinofi (zároveÀ v‰ak
zÛstaly vesnicí!), ale pokud moÏno hned, jako
mávnutím kouzelného proutku, a ne stavební-
mi pracemi ãi svou pfiípadnou pomocí. Ale to
opravdu není v na‰ich silách!

Kritizovat umí kaÏd˘, pomoci uÏ málokdo.
A to je alespoÀ pro mne opravdu smutné zji‰-
tûní. BohuÏel „není ãlovûk ten, kter˘ by vy-
hovûl lidem v‰em.“

ILONA ¤ACHOVÁ,
Komise pro správu obce a zastupitelka

Sportovní stfieleck˘ klub Pfiezletice zve do sv˘ch fiad v‰echny mladé
zájemce o stfielbu ze vzduchové pu‰ky pro kategorii 8 – 14 let.

Od fiíjna se zaãíná trénovat
ve spoleãenském sále OÚ Pfiezletice, vÏdy v úter˘ od 16 hodin.

BliÏ‰í informace podá trenér mládeÏe Jifií Novák
osobnû ãi na tel.ãísle 605 101 126.

SWEDEN CUP 2009
JiÏ 4. rokem se kaÏdou

poslední srpnovou sobotu
hraje na pfiezletick˘ch teni-
sov˘ch kurtech nohejbalov˘
turnaj s názvem „Sweden
Cup“. Letos poprvé bylo
pfiihlá‰eno více muÏstev neÏ
kdy jindy - 16 t˘mÛ, ale t˘m
Kormo‰Û nedorazil, tak bylo
rozdûleno zbyl˘ch 15 t˘mÛ
do 4 skupin, kde se hrálo
systémem „kaÏd˘ s kaÏ-
d˘m“. Dva lep‰í i dva hor‰í
celky postupovaly do dal-
‰ích skupin, které potom
rozpletly tajenku postupové-
ho klíãe do pavouka. KaÏd˘ s t˘mÛ tak mûl
zaruãeno dostateãné nohejbalové vyÏití a ti
nejlep‰í museli potvrdit i dostateãnou fyzic-
kou kondici. Nûkterá muÏstva proto zvolila
taktiku s náhradníky, jiná se spolehla pouze
na tfiíãlenná druÏstva. T˘mu Sr‰ÀÛ se bohu-
Ïel tato tfiíãlenná taktika nevyplatila - i kdyÏ
od zaãátku dokazovali svou technickou kva-
litu, v boji o 3. místo jasnû prohráli s t˘mem
„Young Boys 1“ jen díky nedostatku sil. 

Ve finálovém boji se utkal t˘m z Pfiezle-
tic „Dream Team“ s t˘mem „Podolánka “,
kter˘ minul˘ rok skonãil na druhém místû
a pfiede‰l˘ turnaj, i kdyÏ v tro‰ku jiném slo-
Ïení, dokonce vyhrál. Dream Team po nû-
kolika ménû úspû‰n˘ch úãastech v minul˘ch

roãnících letos hned od zaãátku naznaãoval,
Ïe mífií hodnû vysoko. Ve skupinách se jas-
nû pohyboval na vedoucích pfiíãkách, ale ve
finále to uÏ tak jasné nebylo. Technicky lé-
pe na tom byl t˘m z Podolanky, ale vnitfiní
síla Dream Teamu hnaná diváckou podpo-
rou finálov˘ zápas velmi vyrovnala. Po tfií-
setové bitvû nakonec vítûzství získal t˘m
z Pfiezletic a udûlal tak radost v‰em, ktefií ãe-
kají na návrat putovního poháru zpût do po-
fiadatelské obce. Oslavy probûhly v tradiã-
ním rytmu. Vyhlá‰ení 3. místa „Young Bo-
ys 1“, 2. místa „Podolanka“ a vítûzného
„Dream Teamu“ zavr‰ila spr‰ka ze ‰ampaÀ-
ského a fotografování nejlep‰ích t˘mÛ. 

Poãasí nám pfiálo i letos tak doufáme,
Ïe pfií‰tí rok bude
taky krásnû, a Ïe
úãast bude mini-
málnû stejná
a úroveÀ mno-
hem vy‰‰í.

Jifií Krejãoves,
fieditel turnaje

ZÚâASTNùNÉ T¯MY: 
skupina 1 skupina 2 skupina 3 skupina 4
VoÏralové Sweden Team Jen‰tejn dorost Stfiíbrní
Splávek Podolánka Young Boys 1 Arsenal

Ruda Team Sr‰ni Mára Young Boys 2 Pi‰tûk
Kormo‰ Malmo FF Tipsport Dream Team

XXIII. ROâNÍK FOTBALOVÉHO MEMORIÁLU
„O POHÁR MILANA JAVORNICKÉHO“

AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ âR
Pfiezletice získaly podium!

Gratulujeme Petrovi Dvofiá-
kovi za 3.místo na stfielec-
kém akademickém mistrov-
ství âR, které získal v dis-
ciplínû „libovolná maloráÏka
60 ran vleÏe“ v kategorii mu-
Ïi. KaÏd˘ medailov˘ úspûch
sportovce z na‰í stále je‰tû
malé obce je potfieba „pofiád-
nû rozhlásit“, pfiestoÏe sám
dekorovan˘ má tro‰ku jin˘
názor: „Na druhou stranu to
pro mû není kdovíjak˘ v˘sle-
dek. Loni jsem napfiíklad na
tomto závodû vyhrál.“ Lâ

Denisu
Kacoli na
CIBI 1 jako
vítûzku
3. kola seri-
álu O pohár
námûstka
Prahy, de-
koroval ve
Ctûnicích
nejenom fie-
ditel seriálu
Jan Vávra,
ale i staros-
ta Prahy 9 -
Vinofi Franti-
‰ek Schwarz
a starostka
Pfiezletic
Veronika
Vrecionová

POT¤ETÍ KACOLI
Tfietí kolo seriálové pony soutûÏe O pohár Prahy se

konalo 29. srpna v jezdeckém areálu v Praze - Ctûni-
cích. Seriál pofiádá jiÏ sedm˘ rok SdruÏení sportovních
klubÛ ve spolupráci s Magistrátem hl. mûsta Prahy.

Dne 11. 7. 2009
probûhl na hfii‰ti
v Pfiezleticích jiÏ

XXIII. roãník tradiãní-
ho fotbalového

memoriálu „O pohár
Milana Javornického“.
V leto‰ním roce se ho
netypicky zúãastnilo

9 t˘mu. Jak se
v posledních letech

ukazuje je zájem
o sportování ponûkud

men‰í a to zvlá‰tû
u mládeÏe.


