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1. Údržba vlastních pozemků je stále pro jejich majitele, zvláště pro ty, kteří na pozemku staví či plánují výstavbu, 
hodně velký problém. Největší stížnosti jsou pochopitelně na developerské společnosti, ale problém se týká i majitelů 
ploch menších. Vzhledem k oprávněným požadavkům směrem na obec, ať zjedná nápravu, jsme se hlouběji zabývali 
právní legislativou a zjistili jsme: (více v článku Povinnosti vlastníků pozemků)

2. Přesah větví a zeleně do uličního prostoru – upozorňujeme všechny ty, kterým přesahují větve či části 
rostlin do prostoru ulice, chodníku či zeleně (zvláště v ulicích Zahradní, Topolová a Jilmová), aby tyto přesahu-
jící části včas odstraňovali; přesahující části rostlin jednak komplikují pracovníkům obce údržbu zeleně i veře-
jných prostranství, za druhé ohrožují i bezpečnost silničního provozu. Doporučujeme proto všem majitelům 
přilehlých nemovitostí, aby prováděli pravidelný řez rostlin a udržovali své stromy či keře v jimi požadovaném 
tvaru. Pracovníci technických služeb jinak budou muset odstranit části rostlin sami, a to všechny zasahující do 
uličního prostoru. 

3. Staré, ale funkční počítače, notebooky či tiskárny je možné odevzdávat na obecní úřad – budou předány 
dětem z dětských domovů.

4. Informace o bezplatných kurzech - na jaře jsme vás informovali o nabídce společnosti LEGRO CON-
SULT s.r.o. na pořádání bezplatných kurzů pro obce do 2 tisíc obyvatel se zaměřením na 5nanční a spotřebi-
telskou gramotnost, právní vzdělávání i rozvoj počítačových dovedností; bohužel kurzy byly vázány na získání 
dotace pořádající společnosti, která jim však bohužel nebyla poskytnuta. Jsme se společností LEGRO CON-
SULZ i nadále v kontaktu a o případných kurzech vás budeme včas informovat.

5. Fotogalerie na www.prezletice.cz – rozlišení uveřejňovaných fotogra5í je přizpůsobeno pro internetový 
prohlížeč a jestliže máte zájem o fotky v plném rozlišení, můžete kontaktovat místostarostku obce, která většinu 
fotogra5í pořizuje. Kontakt: mistostarosta@prezletice.cz nebo mobil 724 190 211.

7. Zajímá vás život v obci? Chtěli byste se se svými postřehy, názory a fotogra5emi podělit se všemi 
obyvateli Přezletic? Máte nápady na další sportovní či kulturní akce? Neváhejte a staňte se přispěvateli do 
našeho Obecního zpravodaje. V případě zájmu kontaktujte vedoucí redakční rady Ludmilu Červínovou na                 
zpravodaj@prezletice.cz a nebo telefonicky na 724 190 211.

8. Volby do obecních zastupitelstev se konají v pátek 10. října  od 1400 do 22 hodin a v sobotu 11. října od 
800 do 14 hodin. V Přezleticíh se volí 7 členů zastupitelstva. Volební místnost je v prvním patře obecního úřadu 
(společenský sál).
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 Další čtyři roky utekly jako voda 
a já vás všechny moc zdravím v po-
sledním čísle přezletického zpravo-
daje v tomto volebním období.
 Dále v tomto čísle si dovolíme shr-
nout vše, co se nám, ve spolupráci 
s celým zastupitelstvem za poslední 
čtyři roky v Přezleticích podařilo, ale 
i nepodařilo udělat.
Ale nejdříve se budu, jako vždy, věno-
vat aktuálnímu dění v naší obci, re-
spektive práci, které jsme se věnovali 
od posledního jarního čísla přezletic-
kého zpravodaje.
 V červnu se podařilo otevřít celou 
zahradu mateřské školky a tak děti již 
mohou „řádit“ v celém areálu. 
Stále probíhají práce na projektu a 
všech povolovacích řízení elektrické-
ho vedení a veřejného osvětlení v hor-
ní části obce. Vše běží dle plánu, pro-
tože sama realizace má proběhnout v 
roce 2015.
 Během měsíce června byly zásad-
ně opraveny povrchy v ulicích Lilio-
vá, Spojovací, Ve Dvorci,  v části ulic 
Jiřinková, Vrbová, Jívová, Šeříková 
a Březová. Jelikož jsou veškeré práce 
ještě v záruce, se zhotovitelem jsme 
se dohodli, že ještě během podzimu 
či příštího jara přijedou a opraví pří-
padné nedostatky (propadlé „hrnce“ 
apod). Je potřeba nějaká doba než se 
možné závady projeví.
 Během léta byla zcela zrekonstru-
ována ulice Kaštanová včetně dešťové 
kanalizace. Protože jsme tuto stavbu 
realizovali z “evropských peněz“ , kte-
ré nepokryly náklady na chodníky a 
parkovací stání, tyto části jsme zatím 
upravili jen provizorně a ihned, jak-
mile bude vypsána příslušná výzva, 
budeme opět žádat o dotaci na zbýva-
jící práce. 
 V době, kdy píši tyto řádky, ještě 
probíhají práce v ulice V Podskalí a 
Cukrovarská, ale pevně doufám, že 
až vy budete tento zpravodaj držet v 
ruce, bude vše dokončeno. Ulice V 
Podskalí byla vybudována kompletně, 
včetně odvodnění, parkovacích stání i 
výhybny. S odvodněním byla největší 
práce, ale bez toho by budování povr-
chů nemělo smysl. Museli jsme také 
položit potrubí v ulici Cukrovarská, 
které je již také součástí budoucího 
odvodnění celé hlavní ulice. Nyní je 
na toto odvodnění napojena ulice V 
Podskalí.
 Na Horní návsi jsme vybudovali 

novou autobusovou zastávku, která 
byla nutná, kvůli změně trasy autobu-
su č. 302. 
Hodně práce jsme také měli s výběro-
vým řízením na projektanta nového 
Obecního domu. Práce na tomto pro-
jektu tak již začnou během letošního 
října.
 Dokončili jsme také všechny stu-
die, které nám předepisuje náš územ-
ní plán, a které jsou nesmírně důležité 
pro budoucí rozvoj naší obce. 
Uzavřeli jsme darovací smlouvu s ma-
jitelem pozemku v lokalitě Bílá vrátka, 
který obci daruje 4000m2 na veřejně 
prospěné stavby. Tímto obec získá 
další důležitý pozemek.
 V červenci jsme také požádali o 
další dotaci na výstavbu nové budo-
vy, kde by mohla být ještě jedna třída 
pro mateřskou školku a jedna třída 
základní školy. Zároveň jsme zača-
li pracovat na veškerých potřebných 
inženýrských sítích pro tuto budoucí 
výstavbu.
 Na závěr mi dovolte moc poděkovat 
všem stávajícím zastupitelům za dob-
rou spolupráci. O dalším směřování a 
rozvoji Přezletic již bude rozhodovat 
zastupitelstvo, které si zvolíte v těchto 
komunálních volbách. Za nejdůleži-
tější považuji, aby členové zastupitel-
stva dokázali táhnout za jeden provaz, 
což se nám rozhodně dařilo.

Přeji všem hezký podzim.

Veronika Vrecionová, starostka

Vážení a milí spoluobčané.
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SLOVO STAROSTKY Zprávy ze zasedání zastupitelstva 

-
ním žádosti o bezúplatný převod pozemku 
(ideální 1/2) parc.č. 530/34 v k.ú.  Přezletice 
ve veřejném zájmu do vlastnictví obce.

-
ním žádosti o bezúplatný převod pozemku 
(ideální 1/60) parc.č. 431/27 v k.ú. Přezletice 
ve veřejném zájmu do vlastnictví obce.

-
ním žádosti o bezúplatný převod pozemku 
(ideální 1/60) parc.č. 431/237 v k.ú. Přezle-
tice ve veřejném zájmu do vlastnictví obce.

-
ním žádosti o bezúplatný převod pozemku 
parc.č. 401/40 v k.ú. Přezletice ve veřejném 
zájmu do vlastnictví obce.

-
ním žádosti o bezúplatný převod pozemku 
(ideální 1/12) parc.č. 530/25 v k.ú. Přezletice 
ve veřejném zájmu do vlastnictví obce.

-
ním žádosti o bezúplatný převod pozemku 
(ideální 1/16) parc.č. 431/236 v k.ú. Přezle-
tice ve veřejném zájmu do vlastnictví obce.

-
ním žádosti o bezúplatný převod pozemku  
parc.č. 401/42 v k.ú. Přezletice ve veřejném 
zájmu do vlastnictví obce.

jmenováním dvou ověřovatelů zápisu ze za-
sedání ZO při každém zasedání ZO.

4/2014, ve kterém byli dovoleni členové 
kontrolního a ?nančního výboru tak, aby 
počet členů jednotlivých výborů byl v počtu 
3 lidé.

OÚ paní Jitku Dvořákovou zpracováním 
a pravidelnou aktualizací souboru povin-
ně zveřejňovaných informací dle § 5 odst. 
1 InfZ a zveřejněním v sídle obce na místě 
všeobecně přístupném.

OÚ paní Jitku Dvořákovou zpracováním a 
pravidelnou aktualizací seznamu hlavních 
dokumentů obce dle § 5 odst. 2 písm.b) InfZ 
a zpřístupněním tohoto seznamu v sídle 
obce, a to v úředních hodinách OÚ.

OÚ paní Jitku Dvořákovou řádným a ne-
prodleným zveřejňováním informací, po-
skytnutých dle InfZ.

-
ci OÚ paní Jitku Dvořákovou doplněním, 
úpravou a pravidelnou aktualizací souboru 
povinně zveřejňovaných informací způso-
bem umožňujícím dálkový přístup dle usta-

novení § 5 odst. 1 a 2 InfZ, a to dle struktury 
a se všemi údaji, požadovanými vyhláškou 
č. 442/2006 Sb.

zasedání ZO č. 4/2014, ve kterém zastupitelé 
vzali na vědomí formální úpravu struktury 
Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb. O 
svobodném přístupu k informacím. ZO po-
věřilo administrativní pracovnici OÚ paní 
Jitku Dvořákovou zpracováváním výroční 
zprávy o činnosti obce v oblasti poskytová-
ní informací, a to vždy důsledně v rozsahu 
ustanovení § 18 odst. 1 písm. a) – f) InfZ.

Mandátní smlouvy s Liborem Bulou ze 
společnosti WARANTIA s.r.o. na zajištění 
investorsko-inženýrské činnosti pro stavbu 
„Rekonstrukce komunikace a odvodnění – 
ulice Kaštanová-Horní náves a ulice V Pod-
skalí.  

Mandátní smlouvy s Liborem Bulou ze 
společnosti WARANTIA s.r.o. na zajištění 
investorsko-inženýrské činnosti pro stavbu 
„Zhotovení chodníků, vjezdů a ostatních 
souvisejících věcí s okolím komunikace     
ulice V Podskalí a odvodnění v ulici Cuk-
rovarská“. 

řízení na zakázku malého rozsahu na akci 
„Územní studie 6-ti lokalit – Přezletice“ bez 
námitek. ZO pověřilo starostku obce zadá-
ním zakázky dle výsledků výběrového říze-
ní. ZO pověřilo starostku obce přípravou a 
podpisem příslušných smluvních dokumen-
tů se zhotovitelem zakázky Ing. Arch. Pe-
trem Starčevičem.

řízení na zakázku malého rozsahu na akci 
„Přezletice – odvodnění ulice Cukrovarská“ 
bez námitek. ZO pověřilo starostku obce za-
dáním zakázky dle výsledků výběrového ří-
zení. ZO pověřilo starostku obce přípravou 
a podpisem příslušných smluvních doku-
mentů se zhotovitelem zakázky společností 
BČ s.r.o.  Červenka Bohumil.

řízení na zakázku malého rozsahu na akci 
„Přezletice – připojení tlakové kanalizace 
ulice U Bažantnice“ bez námitek. ZO po-
věřilo starostku obce zadáním zakázky dle 
výsledků výběrového řízení. ZO pověřilo 
starostku obce objednávkou projektové do-
kumentace u ?rmy PROJEKT IV s. r.o.

řízení na zakázku malého rozsahu na akci 
„Přezletice – obnova vedení V.O. severní 
část obce“ bez námitek. ZO pověřilo sta-
rostku obce zadáním zakázky dle výsledků 
výběrového řízení. ZO pověřilo starostku 

obce objednávkou projektové dokumentace 
u společnosti Meritum Kladno – Projekce 
s.r.o.

řízení na zakázku malého rozsahu pro zpra-
cování technických podmínek pro zásahy 
do komunikací bez námitek. ZO pověřilo 
starostku obce zadáním zakázky dle výsled-
ků výběrového řízení. ZO pověřilo starostku 
obce objednávkou prací u ?rmy Meritum 
Kladno – Projekce s.r.o.

Příkazní smlouvy na provádění technického 
dozoru investora v souvislosti s realizací sta-
vebních projektů obce s  Liborem Bulou ze 
společnosti Warantia s.r.o.
ZO nesouhlasilo s poskytnutím příspěvku 
na ranou péči rodině postiženého dítěte, ve 
výši 2.000,- Kč, pokud nebude vedení obce 
znám příjemce příspěvku.

obce Přezletice na volební období 2014 – 
2018 na 7 (slovy: Sedm) členů.

-
zení služebnosti inženýrské sítě se společ-
nostmi ÚVT Internet s.r.o. a ABAK, spol. s 
r.o., čes.ABAK, GmbH něm.ABAK, CO.Ltd.
angl. a pověřilo starostku obce podpisem 
smlouvy.

smlouvě budoucí o uzavření kupní smlouvy 
a smlouvu o právu stavby č. 81200433006 
Přezletice – přeložka VN, TS pč 430/70, 
Abbey, se společností ČEZ Distribuce, a.s. a 
pověřilo starostku obce podpisem smlouvy.

-
vy o zřízení věcného břemene č. IV-12-
6005646/1001 k parc.č. 257/31 a parc.č. 
427/2 v k.ú. Přezletice, se společností ČEZ 
Distribuce, a.s. a pověřilo starostku obce 
podpisem smlouvy.

Plánovací smlouvě ze dne 30.6.2009 se spo-
lečnostmi Moravská stavební – INVEST, a.s. 
a KOMBUL House s.r.o. a pověřilo starostku 
obce podpisem dodatku. 

smlouvy s Ing. Z.Potůčkem a pověřilo sta-
rostku obce podpisem smlouvy.

řízení na zakázku malého rozsahu na akci 
„Přezletice – ulice V Podskalí severní část 
parc.č. 220/31 a 220/32“ bez námitek. ZO 
pověřilo starostku obce zadáním zakázky 
dle výsledků výběrového řízení. ZO pově-
řilo starostku obce objednávkou projektové 
dokumentace u ?rmy PROJEKT IV s r.o.

podpisem dodatku ke smlouvě o dílo vždy 
v případě neodkladných prací, a to pokud 
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 Taky jste si někdy položili sami nebo v kruhu rodinném 
otázku: Jak asi budou Přezletice vypadat za pár let? Jak se tady 
bude žít třeba za deset let?
 I redakce Obecního zpravodaje si tuto otázku nejen dala, 
ale snažila se odpovědi na ni hledat u těch nejpovolanějších  
- u zastupitelů obce prostřednictvím nového Územního plá-
nu obce Přezletice včetně územních studií, u všech občanů 
Přezletic, kteří si přišli prohlédnou pět gra?ckých návrhů 
nového obecního úřadu a svým hlasováním vybrali architek-
tonické studio A1ARCHITECTS, které vyhrálo tak soutěž na 
nový multifunkční obecní dům, a také u ředitelky mateřské 
školky, protože jak nejen mnozí z našich čtenářů, ale milovníci 
čtení a knih vůbec a Roberta Fulghuma zvlášť, vědí, že „Všech-
no, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škol-
ce“. Říjnové číslo zpravodaje jsme proto tak trochu věnovali 
budoucnosti naší obce, a to z různých pohledů. 
Pohled z ptačí perspektivy vlaštovky letící před deštěm nízko 
nad zemí je zaměřen na pole mezi dvěma obydlenými ulice-
mi, jejichž obyvatelům dělá společnost jedna z nejmilejších 
plodin našich zemědělců a tou je řepka olejka. Olej z ní asi 
dobrý, biosložka do benzínu už méně, ale nejhorší je ten všu-
dypřítomný pyl a posléze prach při podzimní sklizni – to je 
to přesně pravé prostředí k bydlení. A přitom současné pole v 
sobě skrývá daleko větší potenciál pro spokojená bydlení! Na 
prostřední dvoustraně vám nabízíme „vlaštovčí“ perspektivní 
pohled na úplně něco jiného než je pole řepky nebo pšenice; 
studie lokality E s názvem Žabokřik se snaží přeměnit obyčej-
né pole v neobyčejný veřejný park, který plně využívá speci?-
kum území, a to je problém s vysokou hladinou spodní vody. 
Proč všudypřítomnou vodu nevyužít jako přirozený přírodní 
prvek a díky strouze a jezírku splnit cíl všech vodohospodářů 
– zadržet v nejvyšší možné míře vodu na území tak, aby hned 
neodtekla, ale zároveň nepáchala „neplechu“ v podobě zátop 
a záplav?
 Počet trvale hlášených obyvatel  v Přezleticích se pomalu, 
ale jistě blíží k hranici 2000 lidí, zvláště budou-li dokončeny 
všechny rozestavěné developerské projekty. A právě počet 
2050 obyvatel je tzv. „deadline“ pro další výstavbu (pomineme-
li další „omezující“ podmínky jasně dané územním plánem), 
pokud nebudou Přezletice mít nový obecní úřad. A protože 
není úřad jako úřad, v roce 2009 proběhla za účasti veřejnosti 
architektonická soutěž na nový úřad na místě nynější doslu-
hující budovy č.p.45 na Horní návsi, pro starousedlíky známý 
jako statek U Křenů. Šestice navzájem propojených budov v 
sobě plně zachovává „genius loci“ (neboli duch místa) – sku-
pina mladých architektů vycházela z půvabu Přezletic, a tím je 
zachování vizáže původních statků ve středu obce přesně tak, 
jak to vzpomínala ve svých pamětech paní Věra Adamcová – 
Patrasová v knížce Přezletice od dávných časů. 
 Když vyšlo v roce 1991 první české vydání knihy humoris-
tických povídek amerického spisovatele Roberta Fulghuma s 
názvem „Všechno, co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské 
školce“, vzbudila tato autorova prvotina z roku 1988 v celém 
světě neobyčejný ohlas, protože se týkala Neobyčejného pře-
mýšlení o obyčejných věcech, jak zněl pracovní podtitul výše 
uvedené knížky. Dnešní Na slovíčko s … jsme proto věnovali 
mateřské školce, respektive její ředitelce a jejímu neobyčejné-
mu přemýšlení o obyčejných věcech, a nebo snad obyčejnému 
přemýšlení o neobyčejných věcech? To je už na vás, čtenářích, 
jak se budete dívat na její přístup ke vzdělávání vašich dětí, 
vnoučat, pravnoučat, synovců či neteří v dnešní přetechnizo-
vané době. U mě dobrý a všem dětem, které chodí do přezle-
tické školky fakt závidím; a to ještě nenapadl sníh na Mount 
Přezletice.

Lída Červínová, vedoucí redakční rady  
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nové výdaje (vícepráce) budou činit max. 
20% vysoutěžené ceny a položkový rozpočet 
bude v souladu s výkazem výměr (kontrolu 
provádí TDI).

Smlouvě o dílo s +rmou COLAS CZ a.s. a 
pověřilo starostku obce jeho dopracováním 
a podpisem.
 a) Místostarostka obce informovala ZO o 
odchodu 1 pracovníka technických služeb a 
o nutnosti získání nového zaměstnance TS. 
Vyvěšen byl inzerát na obsazení pracovního 
místa. ZO vzalo na vědomí vyvěšení inzerá-
tu na dělníka čištění obce.
 b) Zastupitelka O. Hanzlíková informova-
la ZO o nutnosti řešit neudržované plochy 
zeleně  v obci v soukromém vlastnictví. 
Z těchto neudržovaných zahrad a jiných 
pozemků se rozšiřuje plevel do pozemků   
ostatních vlastníků, pozemky často slouží 
jako odkladiště a černé skládky. Jmenová-
ni byli i vlastníci konkrétních, nejhorších, 
pozemků. Místostarostka obce informovala 
ZO, že „hříšníci“ jsou opakovaně upozorňo-
váni a je požadována náprava – a obec opět 
důrazně vyzve tyto vlastníky k nápravě. 

Diskuze, dotazy, poznámky a připomínky 

hostů:

- V souvislosti s odkazem na důsledné do-
držování Jednacího řádu a vzhledem k napl-
nění programu zasedání ZO, starostka obce 
diskuzi k jiným než projednávaným bodům 
zasedání ZO, neotevřela.

smlouvy s OBADI, s.r.o.  na pozemky parc.č. 
430/167a a 430/167b v k.ú.Přezletice o cel-
kové výměře 4.001 m2 v souladu se Smlou-
vou o spolupráci a spoluúčasti na podmíně-
ných investicích ze dne 19.8.2014. 

developerské +rmy OBADI, s.r.o. podle va-
rianty č. 4 Koncepční studie – ČOV Přezleti-
ce, která byla schválena na zasedání ZP dne 
20.3.2014, bod usnesení 2. Nová ČOV bude 
v souladu s podmínkami obce Přezletice. 

-
ním žádosti o dotaci na výstavbu další třídy 
MŠ a nové malotřídní třídy ZŠ na pozem-
cích parc.č.255/2 a 255/3 v k.ú.Přezletice z 
programu MŠMT „Rozvoj výukových ka-
pacit mateřských a základních škol zřizova-
ných územně samosprávnými celky.

na zřízení věcného břemene – služebnosti 
a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-
6004384/VB/1 Přezletice severní část obce 
– obnova NN na pozemcích parc.č. 421/8, 
orná půda, parc.č. 519/1, ostatní plocha, 
parc.č. 430/47, ostatní plocha, parc.č. 534, 
ostatní plocha, parc.č. 515/2, ostatní plocha, 

parc.č. 529/10, ostatní plocha, parc.č. 518/4, 
ostatní plocha, parc.č. 427/1, ostatní plocha, 
parc.č. 594, ostatní plocha, parc.č. 426/1, 
ostatní plocha, parc.č. 427/1, ostatní plocha, 
parc.č. 518/2, ostatní plocha, parc.č. 427/3, 
ostatní plocha, parc.č. 427/2, ostatní plocha, 
parc.č. 518/3, ostatní plocha s ČEZ Distri-
buce, a.s., zastoupenou společností ENER-
GON Dobříš, s.r.o., s tím, že výše jednorá-
zové náhrady bude činit 20.000,- Kč (slovy: 
Dvacettisíckorunčeských).

směnit obecní pozemky za pozemky jiného 
vlastníka – jedná se o pozemky parc.č.257/2 
(výměra 383 m2) a 401/16 (výměra 220 m2) 
v k.ú.Přezletice a ve vlastnictví obce Přezle-
tice za pozemky ve vlastnictví Agrodružstva 
Brázdim parc.č.355/3 (výměra 481 m2), 
355/4 (výměra 18 m2) a 551/10 (výměra 375 
m2). 

nezbytných právních úkonů při spolupráci 
s ČEZ  Distribuce na přípolož vedení VO 
a výstavbu nového sloupu VO v souladu s 
akcí ČEZ Distribuce: „Přezletice, přepojení 
kNN, ul. U Bažantnice“.

přenechat pozemky parc.č. 451/53 a 431/217 
v k.ú.Přezletice do bezplatného dočasného 
užívání formou výpůjčky konkrétní osobě. 

smlouvě o provozu vodovodů a kanalizací 
pro veřejnou potřebu v obci Přezletice ze 
dne 15.12.2011 a pověřilo starostku jeho 
podpisem.

-
datku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného 
odběru a využití odpadů z obalů se spo-
lečností EKO-KOM, autorizovaná obalová 
společnost. 

dne 11.6.2014 (zápis č. 5/2014, bod č. 4), tý-
kající se požádání o vydání pozemku parc.č. 
401/40 v k.ú.Přezletice od ÚZSVM.

dne 11.6.2014 (zápis č. 5/2014, bod č. 7), tý-
kající se požádání o vydání pozemku parc.č. 
401/42 v k.ú.Přezletice od ÚZSVM.

-
pitelstva obce ze dne 11.6.2014 (zápis č. 
5/2014, bod č. 9), týkající se uzavření Man-
dátní smlouvy s TDI - ul. Kaštanová a V 
Podskalí. 

-
kazní smlouvy se společností WARANTIA 
s.r.o. na zajištění investorsko-inženýrské 
činnosti pro stavbu „Přezletice –rekonstruk-
ce ulic Kaštanová a V Podskalí“.    

-
pitelstva obce ze dne 11.6.2014 (zápis č. 
5/2014, bod č. 10), týkající se uzavření Man-
dátní smlouvy s TDI – chodníky apod. v ul. 
V Podskalí a odvodnění ul. Cukrovarská. 

-
kazní smlouvy se společností WARANTIA 
s.r.o. na zajištění investorsko-inženýrské 
činnosti a činnosti koordinátora BOZP pro 

stavbu „Zhotovení chodníků, vjezdů a ostat-
ních souvisejících věcí s okolím komunikace 
ulice V Podskalí a odvodnění v ulici Cukro-
varská“. 

zápise 5/2014, usnesení č. 25, kdy Dodatek 
č.2 s +rmou Colas CZ a.s. byl schválen jako 
Dodatek č.1. 

na zřízení věcného břemene – služebnosti 
na pozemek parc.č. 90/14 pro společnost 
ČEZ Distribuce, a.s. pro stavbu IE-12-
6005109/VB8 Přezletice, přepojení kNN, ul. 
U Bažantnice se společností ČEZ Ditribuce, 
a.s.

-
vou a realizací výběrového řízení na veřej-
nou zakázku malého rozsahu na svoz TKO 
od 1.1.2015.

a pověřuje správce rozpočtu a účetní obce    
k jeho provedení.  

-
ním předložené Plánovací smlouvy s +rmou 
Abbey s.r.o.

podmínkami pro zásahy do místních ko-
munikací a jejich příslušenství ve vlastnictví 
obce Přezletice.

-
sem Příkazní smlouvy na konzultace a tech-
nickou pomoc při realizaci modernizace 
veřejného osvětlení obce Přezletice s MGR.
Štěpánem Hellichem.

smlouvě ze dne 10.9.2013 s +rmou 1home, 
s.r.o. a pověřilo starostku obce jeho podpi-
sem.

k Plánovací smlouvě ze dne 19.12.2012 se 
společností 1home, s.r.o. a pověřilo starost-
ku obce podpisem dodatku. 

-
ho řízení na zakázku malého rozsahu na 
výstavbu veřejného osvětlení v ulici Pod 
Hřebenem, a to bez námitek. ZO pověřilo 
starostku obce objednávkou 11 ks sloupů 
veřejného osvětlení včetně LED osvětlení 
MiniLuma a dalšími potřebnými kroky při 
realizaci stavby. 

uzavření budoucí smlouvy o připojení od-
běrného elektrického zařízení k distribuční 
soustavě se společností  ČEZ Distribuce, a.s. 
a pověřilo starostku obce jejím podpisem. 

startovné pro sezónu PODZIM 2014 Hans-
paulské ligy pro tým Přezletice SK RSC ve 
výši 3.600,- Kč.

-
šího bodu do investičních akcí Strategického 
plánu rozvoje obce Přezletice 2014, týkající 
výstavby nové budovy pro navýšení výuko-
vých kapacit mateřské školy a malotřídní 
třídy nové ZŠ.

PŘEZLETICE.CZ   5OBECNÍ ZPRAVODAJ PŘEZLETICE

Různé

- zprávy kulturní komise – plánované letní a 
podzimní akce:
14.9.2014 (neděle) – tradiční Posvícení

 19.9.2014 (pátek) – Senioráda 
20.9.2014 (sobota) – Kolečkiáda
dále plánován výlet do Senátu (22.9.2014), 
Drakiáda (bude upřesněn termín, předpo-
klad je do cca ½ října 2014) 

- Vzhledem k naplnění programu zasedání 
ZO starostka obce diskuzi k jiným než pro-
jednávaným bodům zasedání ZO, neotevře-
la.

Přestupek březen duben květen červen červenec
Nedovolené stání vozidla na pozem. komunikaci 3 5 4 2 0

Nedovolené vjezdy do míst, kam je to zakázáno 1 2 3 2 0

Překročení povolené rychlosti 12 14 17 14 16

Přestupky proti veřejnému pořádku 0 2 1 0 0

Kontrola osob 3 4 6 3 2

sahuje

Statistika činnosti 
Obecní policie Koleč:

 Jaro začalo v podobném 
duchu jako končila zima – 

několik pokusů o vloupání do domů a aut, 
krádeže pohonných hmot; s příchodem sta-
vební sezóny se bohužel opět začaly ztrácet 
okapové svody i okapy samotné, podobné to 
bylo s drobnými krádežemi na zahradách. 
„Co sluníčko ukáže, to měsíček dá“, si asi 
řekl neznámý (jak jinak) lapka, který odcizil 
od balkonových dveří velkou krabici, která 
ho jistě lákala svým tajemným obsahem. 
Jeho zklamání jsme zjistili o pár desítek me-

trů dál, kde byla nalezena krabice i se svým 
obsahem – pomůcky na zahradu včetně pár 
cibulek okrasných květin. Škoda celkem za-
nedbatelná, horší je to s pocitem, že se ně-
kdo cizí potuluje pod okny a na zahradách 
přezletických domů.
 Tady si neodpustím zmínku o anketě na 
webových stránkách obce o tom, co našim 
občanům chybí v obci nejvíce – jen 7 lidem 
ze 67 respondentů chybí vlastní policie; při-
tom se často na náš úřad obrací se žádostmi 
o posílení ostrahy a ochrany v Přezleticích 

právě před nezvanými návštěvníky. Pro nás 
zastupitele je bezpečnost obyvatel a zároveň 
absence vlastní obecní policie dost zásadní 
problém, proto jsme se rozhodli vyhradit 
prostor pro služebnu v rámci nového mul-
tifunkčního obecního domu. V novém pro-
gramovacím období Strukturálních fondů 
EU by měl být prostor pro v rámci podpory 
de minimis i na +nancování činnosti obecní 
policie.

inzerce
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Poslední květnovou sobotu se uskutečnil 
další Den dětí na dětském hřišti u rybníka. 
Naštěstí letos počasí v předchozích dnech 
nepřineslo žádné bleskové povodně a zátopy 
jako v loňském roce, a tak na více než 100 
dětí čekalo od 15 hodin množství doved-
nostních soutěží, výtvarné dílničky nebo 
tolik oblíbená trampolína.

Letošní dětské odpoledne pomáhaly připra-
vovat i nové tváře z Vinoře, které nabídly 
pomocnou ruku našim kulturním komisař-
kám. A protože se každá ruka, která se chce 
ve svém volnu věnovat i někomu jinému než 
sobě, hodí, mohly si děti vyzkoušet i spoustu 
nových věcí – pro ty nejmenší to bylo sta-
vění pyramidy z velkých barevných kostek, 
věšení barevného prádla na šňůru (to bylo 
občas divení, jak ty kolíčky štípnou 

 by by by by by by
), 

skládání dřevěných puzzlí  nebo malování 
papírové škrabošky či vymalovávání barev-
ných sádrových odlitků zvířátek. A ti větší, 

zvláště pak kluci, si mohli prohlédnout a tak 
trošku i vyzkoušet zbraně na so3 air.
A jaký by to byl dětský den v Přezleticích, 
kdyby na něm chyběl tolik oblíbený hod 
kroužky na cíl v podobě menší či větší hrač-
ky, trampolína, šroubování matiček různých 
velikostí v co nejrychlejším čase a samozřej-
mě malování podle odrazu v zrcadle (tady 
i maminky a babičky občas měly co dělat). 
Slalom mezi kůly s míčkem na lžíci a k tomu 

zavázané oči – jen si to zkuste.
Také na pořádnou soutěž došlo – 
přetahování lanem svedlo velmi 
tuhý boj na obou stranách; marná 
sláva, vítěz je vždy jen jeden, přesto 
se dostalo potlesku i pro poražené 
družstvo. „A na to si pořádně zafr-
káme“, říkala při rozdávání balón-
ků a frkaček Olinka Hanzlíková. A 
frkalo se ostošest, že si málem i ve 
Vinoři museli zacpávat uši.
Takže dost bylo hraní, honem 
všichni k ohni na voňavého peče-
ného buřtíka! Pro děti limonáda, 
pro rodiče pochopitelně vychlazené 
pivečko; to byla krásná tečka za tím 

naším dětským odpolednem.

 Tři, dva, jedna, start! A 2.Přezletická tre-
fa do černého byla v 10,30 hodin v sobotu 
21.června odstartována. Na čtyři palposty 
zalehly první čtyři skorobiatlonistky, aby 
svedly s dalšími dvaceti bitvu jednak o nej-
lepší dvojici a také o sošku Viktorie, která je 
již tradičně určena skorobiatlonistce s nej-

lepším časem napříč všemi katego-
riemi.
Letos byl boj o Viktorku opravdu 
tuhý a časy největších favoritek se li-
šily jen o pouhé vteřinky. Trofej pro 
sebe letos uchvátila Libuška Nocaro-
vá o obě Míši (Spěváčková a Zucho-
vá, vítězky předchozích ročníků) se 
musely sklonit před novou skorobi-
atlonovou královnou.
V hlavní kategorii pak obsadily třetí 
příčku Gábina Jedličková s Katkou 
Kračnerovou, stříbrné medaile si 
odnesly Míša Spěváčková a Hanka 
Böhmová a zlato si vybojovaly Míša 
Zuchová s Libuškou Nocarovou.
Nejlepší střelkyní byla rozhodčími 
oceněna Renata Boudová, cenu zís-
kaly i obě švagrové Jitka  a Jířa Šille-
rovy, které bojovaly místo kilome-
trového běhu se skládáním puzzlí. 
Ovšem absolutní královnou závodu 
se stala Danuška Prášilová, které 
tímto nasazuji pomyslnou korunu 
– nejenže absolvovala celou běžec-
kou trať, a to většinou během nikoliv 

chůzí, ale strčila svým časem do kapsy i zá-
vodnice daleko mladší!
Po slavnostním vyhlášení vítězek následova-
la společenská část závodu – báječný guláš 
z dílny šé?uchaře Vaška Šmerdy, klobásky 
na grilu, pivo od pípy a samozřejmě víno a 
zpěv. Staří známí „šediví vlci“, kteří hrají na 
přezletických čarodějnicích, proměnili ctě-
nickou střelnici na country koncert; však se 
také okolo jdoucí turisté zastavovali u vrat a 
s úsměvem na rtech se pohupovali do rytmu 
známých písní. 
Takže za rok ve stejném čase jste všichni sr-
dečně zváni na další ročník Přezletické trefy 
do černého!

 V sobotu 12.července 
se konal další ročník Me-
moriálu Milana Javor-
nického v malé kopané. 
Tradičních deset týmů 
bylo rozděleno do dvou 
skupin, ve kterých se 
hrálo systémem každý s 
každým o postup do vy-
řazovacích odpoledních 
bojů. 
A jak dopadli domácí 
přezletičtí fotbalisté? Na 
to není jednoduchá od-
pověď, protože místní 
hráči byli zastoupení v 
podstatě v každém týmu! 
Ale podívejme se za hrá-
či SK RSC Přezletice a 
tady je jejich hodnocení 
turnaje: „Zase jsme ne-
vyhráli … a vlastně jsme 
ani nemohli, vždyť my 
hrajeme proti o generaci 
mladším hráčům a to se 
nedá zvládnout!“. Měli 
pravdu, protože kromě 
věku byli limitováni i po-
čtem hráčů, dokonce ve 
svém posledním zápase 
proti Hasičům si museli 
hráče půjčit. V týmovém 

stanu pak přezletičtí matadoři před Wnálo-
vými utkáními rozvíjeli teorii o tom, že by 
turnaj měl mít i veteránskou kategorii. Na 
můj dotaz, jestli by nestálo za to postavit 
tým ze všech Přezleťáků, kteří hrají za jiné 
týmy a získat putovní pohár rodáka Emana 
Javornického domů do Přezletic, jen s po-
vzdechem zavrtěli hlavou – ostatní nemají 
zájem.
Tak zpátky na trávník, tedy po předchozích 
deštivých dnech spíš na drniště (jak podotkli 
někteří hráči z obav o své kotníky). Možná 
to bylo i terénem, protože oba semiWnálové 
zápasy přinesly jen málo gólů. Málo diváků, 
málo gólů a jak podotkli pamětníci prvních 

ročníků: „Nebýt kamarádů a ro-
din přespolních týmů, nebyli by 
tu skoro žádní diváci. A že jich tu 
bývalo ….“.
O postup do Wnále se poprali Pe-
acockovi s RFC M.O.R.D. z Če-
lákovic, za které hraje Milan Ja-
vornický ml., a jen těsně 0 : 1 jim 
unikla možnost zahrát si o pohár 
Milanova táty. Druhé semiWná-
lové utkání mezi Radonicemi a 
F.C. Pájou skončilo bez gólů a tak 
o postupu rozhodovaly penalty. 
V nich byli úspěšnější Pájovci a 

postoupili do bojů o zlatou příčku.
Nejtěsnějším rozdílem 1 : 0 bron-
zovou příčku obsadily Radonice 
a skutečně pyšní jako pávi na svůj 
výkon mohli být Peacockovi, kteří 
si poradili s hodně omlazeným tý-

mem Pájovců. Ač se hráč Viktorky Žižkov 
Honza Pokorný snažil ze všech sil překonat 
brankáře soupeře střelami z dálky i kombi-
nační hrou, na „staré páví mazáky“ to nesta-
čilo.   
Turnaj byl završen slavnostním vyhlášením 
vítězů jak hlavní soutěže, tak i nejlepšího 
brankáře a střelce. Ceny spolupředával bra-

tr Emana Javornického Bohouš a gratulace 
svému synovci Milanovi za čtvrté místo byla 
víc než symbolická.

Den dětí

2. Přezletická trefa do 

černého

XXVIII. Memoriál 

Milana Javornického 

v malé kopané



Již po deváté se na přezletických kurtech 
odehrál turnaj v nohejbale trojic s názvem 
tak typickým pro středočeské Přezletice 
Sweden Cup. Účast letos přislíbilo 16 týmů, 
klání se zúčastnilo jen 14, čímž lehce zkom-

plikovaly organizátorům časový rozpis – &-
nálové utkání se odehrávalo zároveň se sou-
bojem o bronzovou medaili a málem za tmy. 
Počasí v sobotu 30. srpna skoro přálo a jen 
jedna intenzivní odpolední přeháňka za-
hnala sportovce pod stan, kde se mohli „in-
tenzivně“ občerstvit. Déšť byl naštěstí jen 
krátký a tak nezanechal na už tak špatném 

povrchu žádné další stopy v podobě louží.
Letos turnaj neměl zahraniční účast, ale 
přesto zaznamenal oproti jiným ročníkům 
jeden unikát – za tým Kbel hrála i jedna 
žena!  A vůbec ne špatně, někteří nohejba-
listé by mohli zelenat závistí (a nebo ta ze-
lená nebyla závistí? ). Ani její výkon však 

nepomohl postoupit 
Kbelům mezi nejlepší a 
skončily již v osmi&nále.
Suverénně procházel 
turnajovým pavoukem 
rodinný tým Jenštejn 
B, který jako první do-
kázal obhájit vítězství z 
loňského roku; no aby 
ne, když oba synové – 
dvojčata se ve svých 14 
letech věnují nohejbalu 
na úrovni dorostenecké 
ligy. A tatínek? Bodejť by 
neuměl kopat do míče, 
když jeho strejda hrával 
fotbal za Spartu a brat-
ranec stále hraje Hans-
paulku (a otázka zní: 
Kdo je to?)! Ve &nále po-
razil tým Vinoře X, ale 
jednoduché to „rodina“ 
neměla.
O třetí příčku se utkaly 
DF Team a Ritch Bitch a 
i když oba týmy daly do 
utkání maximum, přeci 
jen byl o kousek lepší DF 
Team.
Slavnostní ceremoni-
ál se konal skutečně v 
záři blesků fotografů, 
protože tma se díky za-
mračené obloze blížila 
mílovými kroky. Náladu 
to ale vítězům nezkazilo 
a šero přikrylo i přípitek 

šampaňským v podání všech hráčů týmu 
Jenštejn B.
Je škoda, že se turnaj odehrál bez přezletic-
kých diváků, že si nikdo z místních (tedy po-
kud neměli někoho z rodiny v týmu) nenašel 
čas navštívit jednu ze dvou sportovních akcí 
pořádaných za rok na hřištích u rybníka!

 To je mokré posvícení, to proprší neděle, 
… Tak by se dala v neděli 14. září parafrá-
zovat známá posvícenská písnička. Po letech 
slunečných a teplých posvícenských odpole-
dní, přišel rok, kdy se posvícení prostě ne-
vydařilo. 

Vlastně když se tak nad tím zamyslím, 
všechno šlo letos šejdrem. Finišovali a 
stále &nišují práce na rekonstrukci ulice 
Kaštanová, zkolaudovala se nová zastávka 
„třistadvojky“ včetně přístřešku (tady uká-
žu přezletický unikát – podle předvoleb-
ních bilboardů budou Pražané na zastáv-
kách moknout, ne tak v Přezleticích; tady 
máme na Horní návsi přístřešky hned  dva                     mámmám

) a kulturní komisařky si spolu s vedením 
obce lámaly hlavy, jak to všechno na našem 

náměstíčku připra-
vit. Jenže jedna věc je 
plánování, druhá je 
skutečnost, a ta byla 
úplně jiná – nejprve 
začal posvícenský tý-
den, minulo pondělí, 
úterý a nikde žádné 
houpačky ani střel-
nice. Meteorologický 
radar hlásil déšť, déšť  
nebo vydatný déšť. 
Pátrali jsme po našich 
„věrných“ Třískových 
a jejich pouťových 

atrakcích a dozvěděli jsme se, že pan Tříska 
vážně onemocněl a letos prvně po 40 letech 
do Přezletic nepřijedou. Bum.
Marně jsme pátrali po náhradě, ale v okolí 
jsou poutě snad v každé obci a nikdo neměl 
navíc přebytečný ani malilinký kolotoč. 
Další otázkou bylo, zda v dešti vůbec přijdou 
nějací lidé na odpolední program a nebo si 

při pohledu z okna 
raději po kachničce 
„dají dvacet“? praž-
ský pouťový or-
chestr byl odvolán 
v neděli dopoledne, 
když se na Přezleti-
ce přivalil přívalový 
déšť.
Odpoledne v 15 
hodin se sešlo „pár 
věrných“, předa-
li jsme cenu vítězi 

Velké letní soutěže o nej-
rozkvetlejší okno, vinořský 
pan farář zahrál na kytaru 
a za pomoci přezletických i 
zazpíval pár známých písni-
ček a koláčky byly jako vždy 
vynikající. 
Velký dík patří kultur-
ním komisařkám, hostům 
a hlavně panu Milotovi a 
paní Milotové, kteří otevřeli 
odpoledne restauraci a ná-
vštěvníci našeho miniposví-
cení si mohli dát víno, pivo, 
kávu, limonádu, čaj i rum. 
„Dneska je to zvané, dnes-
ka platí obec!“, dozvěděli se 
všichni přítomní a nutno 
podotknout, že toho nikdo 
nezneužil. 

LČ
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 Krátce po vyhlášení termínu voleb do zas-
tupitelstev byla v souladu se zákonem zří-
zena nová rubrika na webových stránkách 
s názvem Volby do zastupitelstva obce, kde 
jsou uveřejněny údaje o počtu a sídle voleb-
ních okrsků, počtu členů volební komise a 
počtu členů zastupitelstva pro volební obdo-
bí 2014 – 2018.
 Všem stavebníkům současným i budou-
cím, a to včetně individuální výstavby či vý-
stavby developerských projektů, slouží od-
kaz pod Obec Přezletice – Územní plán, kde 
jsou k dispozici jak textové, tak i výkresové 
části územního plánu a územních studií, 
které podrobně řeší další možný stavební 
rozvoj v obci.
Důležitou informaci jsou i studie, týkající 
se koncepce vodovodu a kanalizace včetně 
ČOV. Dále je zde k dispozici především de-
veloperům, kteří budou stavět v rámci svého 
projektu i veřejné osvětlení, souhrnný Stan-

dard VO, schválený zastupitelstvem obce, 
kde jsou přesně dané technické požadavky 
na typ osvětlení i stožárů.
Soubor s názvem „Technické zásady a pod-
mínky pro zásahy do místních komunika-
cí a jejich příslušenství ve vlastnictví obce 
Přezletice“ se podrobně věnuje otázce výko-
pů a následně zásypů v místních ulicích, a 
to nejen ploch chodníků a komunikace, ale 
i zelených pásů apod. každý stavebník, který 
bude zasahovat do majetku obce, musí spl-
nit všechny podmínky dané těmito zásada-
mi; bez toho obec nemůže souhlasit s jakou-
koliv stavbou!
 Aktuality přinášejí informace o všem 
podstatném ze života obce, a to jak úřední 
věci, informace provozovatelů sítí, zprávy ze 
sportovních i společenských akcí, informace 
mateřské školy apod.
 Adresář místních &rem prošel malou ak-
tualizací, přesto znovu nabízíme podnika-

telům na území 
Přezletic mož-
nost využít naše 
webové strán-
ky ke krátké a 
stručné nabídce 
služeb.
 To samé se 
týká i Komerční 
inzerce.
 Ztracená a 
nalezená zvířa-
ta jsou naštěstí 
spíše využívána 
Psím detekti-
vem, který pátrá 
po ztracených 
zvířátkách z 
okolních vsí.
 Od srpna do 

září se již posedmé návštěvníci webových 
stránek mohli zúčastnit internetové soutě-
že o nejrozkvetlejší okno a předzahrádku a 
přidělováním hvězdiček mohli preferovat 
svého favorita.
 V září byl uveřejněn nový odkaz s názvem 
Nový obecní dům, kde je prezentována stu-
die nové multifunkční obecní budovy, a 
to jak textem, tak i obrazem – více dále ve 
Zpravodaji v článku Obecní dům.
 Anketní otázka z jara se týkala úředních 
hodin – někteří občané si prý stěžovali (ale 
nikoliv na obecním úřadě), že je málo úřed-
ních hodin. Uspořádali jsme proto anketu, 
zda by se měli úřední hodiny rozšířit; 21 
respondentů bylo pro rozšíření, 30 tazatelů 
naopak proti. 51 názorů nemá výraznou vy-
povídací hodnotu,  a nebo toto téma málo-
koho zajímá. 
Další letní téma se tedy zaměřilo na běžný 
život, přesněji na to, co naše občany pálí 
nejvíce. Ani tato anketa výrazně nezaujala 
(67 odpovědí), přestože si někteří občané 
prý také velmi stěžují na chybějící vlastní 
obecní policii, nedostatek nabídek společen-
ských i sportovních akcí včetně prostor pro 
ně (chtějí prý žít a ne jen zde přežívat), na 
vysoký dopravní provoz středem obce nebo 
na chybějící lékaře. Je pravda, že nejvíce od-
povědí bylo (44), že je zde nedostatečná na-
bídka služeb občanské vybavenosti; bohužel 
bez bližšího určení o jaké služby se jedná. 
Jistě, anketa nedávala prostor pro vyšší spe-
ci&kaci chybějících služeb, ale můžete nám 
sami psát, všude jsou uvedeny elektronické 
kontakty na náš úřad; vždy se rádi bude-
me vašimi připomínkami a názory zabývat 
(ostatně vždy vás k tomu vyzýváme v Obec-
ním zpravodaji).

LČ

Mokré posvíceníSweden Cup

inzerce
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„Vstávej, semínko, ólala, bude z tebe $ala“, zpívali Křemílek s Vo-
chomůrkou a také děti z naší školky (jarní sázení semínek a sazeniček).

„Osamelosť víťazou, to je zvláštný úděl hráča“, mohli jsme 
poslouchat ve „zlatejch osumdesátkách“ v podání skupiny 
Elán. V roce 2014 bychom mohli doplnit o osamělost trofejí 
vítězů (Memoriál Emana Javornického).

Rozkaz KSUS 
zněl jasně – snížit 
prašnost podél 
obrubníků silnic. 
Ale kde jsou ty 
obrubníky? Rozkaz 
je rozkaz a tak se 
snižovala prašnost 
a snižovala … 

A osamělost je nejen u vítězů ….

„Chelsea, Chelsea“ neboli Čelsí, Čelsí – že by noha Petra 
Čecha na přezletickém Sweden Cupu?

Srpnový superúplněk 
(Měsíc je nejblíže Zemi) v 
Přezleticích.

Fronta na benzín – a to 
se píše rok 2014 a jsme 
v Přezleticích?! Prostě 
doba je zlá, Kamile.

A ještě něco málo o odpadech… 

Velká letní přezletická soutěž o nejrozkvetlejší okno a 
předzahrádku byla v plném proudu … Jenže co dělat, 
když  předzahrádku ani okno není z ulice vidět? Přece 
zasadit slunečnici! A nebo aspoň trpaslíka …

A pak že za artisty a jinými ekvilibristy 
a žongléry musíme do kabaretu! Stačí 
zaskočit na červencový Memoriál Emana 
Javornického.

Prosím vás, tak jak je to s tím plá-
nem? (Sweden Cup, srpen)

Tak takhle dělají Trefu do černého 
u konkurence ve Vysočina Aréně v 
Novém Městě na Moravě. Je to skoro 
stejné, jen na nás ale neprší .

Zákon o odpadech v přezletické praxi – 
ruličky od toaletního hajzlpapíru vedle 
kadibudky, pytel s odpadky za hranicemi 
civilizace; odpadky dokonce zahraniční.
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DOKONČENÉ STAVEBNÍ AKCE
 V návaznosti na prodloužení a úpravu 
trasy autobusu č. 302 byla vybudována nová 
otočka se zastávkou na rohu ulic Na Váze 
a Veleňská  a nová autobusová zastávka na 
Horní návsi. 
 V říjnu 2013 byla otevřena  nová budova 
Mateřské školky pro 50 dětí s ještě jednou 
menší učebnou pro kroužky a výuku před-
školáků. Kromě netradiční zahrady a her-
ních prvků byly provedeny i úpravy přileh-
lého parkoviště velkoplošnými panely.
Těmito panely byla zároveň provizorně 
opravena část Kaštanové ulice do lokality 
Nohavice a tím byla vytvořena „suchá a rov-
ná“ cesta jak pro pěší, zvláště děti ze školky, 
tak i pro auta a cyklisty.
 Díky poskytnuté dotaci Regionální radou 
soudržnosti Střední Čechy byla provedena 
kompletní rekonstrukce komunikace a deš-
ťová kanalizace v ulici Kaštanová (Horní ná-
ves) a v ulici V Podskalí. Zároveň byl v ulici 
V Podskalí z vlastních zdrojů obce vybu-
dován celý uliční prostor - parkovací stání, 
vjezdy a vchody do objektů včetně výhybny 
pro automobily; do rekonstrukce této ulice 
byla zahrnuta i ulička nad pomníky.
 V návaznosti na výstavbu odvodnění v 
ulici V Podskalí obec ze svých prostředků 
vybudovala část odvodnění v ulici Cukro-
varské směrem k rybníku – projekt opravy 
ulice V Podskalí počítal se zaústěním od-
vodnění do ulice Cukrovarské, kde Středo-
český kraj připravuje rekonstrukci ulice i s 
odvodněním; naše stavba ale byla rychlejší, 
a proto jsme operativně v rámci našeho bu-
doucího <nančního příspěvku Kraji odvod-
nění postavili a připravili pro jeho pokračo-
vání do další části obce.
 Byly opraveny povrchy v ulicích Spojova-
cí, Ve Dvorci, Liliová, a v částech ulic Jiřin-
ková, Vrbová, Jívová, Šeříková a Spojovací.
 Budova technických služeb u rybníka 
prošla částečnou rekonstrukcí - bylo zave-
deno plynové topení, vybudováno zázemí 
umývárny pro zaměstnance včetně vybave-
né dílny. Při žádosti o stavební povolení na 
plynové topení stavební úřad zjistil, že bu-
dova nebyla doposud ani zkolaudována, což 
bylo ihned napraveno. Další rekonstrukce v 
podobě opravy střechy a úpravy garáží pro 
obecní komunální techniku by měly násle-
dovat v dalších letech.
 Obci se podařilo získat do svého vlast-
nictví  6 ha pozemků (cca 3 v zastavitelném 
území a 3 v nezastavitelném území) v loka-

litě Bílá vrátka – pole směrem na Ctěnice. 
Na těchto pozemcích by měly v budoucnosti 
vzniknout hřiště, sportoviště, parky a veřej-
ně prospěšné stavby – základní a mateřská 
škola včetně veškerého zázemí.
S prostranstvím pro veřejné stavby úzce sou-
visí i dar obci v podobě 4.000 m2, které obec 
získala od budoucího developera v oblasti 
lokality B podle územního plánu.

DOKONČENÉ PROJEKTY A STUDIE
 20.11.2011 schválilo zastupitelstvo po 
několika letech příprav a prací nový územ-
ní plán, který řeší budoucí možný rozvoj 
obce ve všech souvislostech a stanovuje jas-
ná pravidla tak, aby nedocházelo podobně 
jako v 90. letech k živelné výstavbě domů a 
bytů bez jakékoliv občanské vybavenosti a 
infrastruktury. Nový plán řeší i návaznost 
na okolní obce i Prahu, zvláště co se řešení 
dopravy týká – podle dávných studií vlako-
vého propojení Brandýsa s Prahou jsme na 
pražském magistrátu iniciovali myšlenku 
vlakotramvaje přes Přezletice do Brandýsa, 
a vymezily jsme jí spolu s obchvatem jasný 
koridor přes území obce. 
 Územní plán rozdělil území obce do ně-
kolika lokalit A – G, na které bylo nutné 
pořídit územní studie a vyčlenit tak pláno-
vaný prostor pro veřejná prostranství a pá-
teřní osy místních komunikací v souladu se 
stanovením prostor pro možnou výstavbu 
domů. Jednu z lokalit vám představujeme v 
tomto čísle zpravodaje.
V souvislosti s neustálým problémem s vy-
sokou hladinou spodní vody v okolí Vinoř-
ské ulice, ulice U Bažantnice, Pod Hájem a 
Hrušková jsme nechali ve spolupráci s měst-
skou částí Prahy 9 – Vinoř vypracovat kom-
plexní projekt na úpravu Ctěnického potoka 
(na území obce i Prahy) a jeho bezejmenné-
ho pravostranného přítoku, kdy snížením 
dna a úpravy koryta toků by mělo dojít k 
lepšímu odvádění vody z lokality bývalého 
Velikého rybníka (obytný soubor Zlatý ko-
pec a okolí).

ROZPRACOVANÉ A PŘIPRAVOVANÉ 
PROJEKTY A PRÁCE
 Středočeský kraj na náš neustálý nátlak 
uskutečnil výběrové řízení na projektanta 
na rekonstrukci průtahových komunikací: 
Cukrovarská, Dolní náves, Vinořská, Veleň-
ská; projekt by měl být v několika měsících 
hotov.
 Máme stavební povolení na výstavbu tla-

kové kanalizace v ulici Jilmová, dokonce byl 
vybrán i zhotovitel. K realizaci nedošlo, pro-
tože akce byla soutěžena s ulicí Pod Hájem, 
kde také není tlaková kanalizace, ale zde 
díky námitkám některých obyvatel ulice ne-
nabylo stavební povolení právní moci.
Díky dalšímu nárůstu nových obyvatel 
Přezletic, zvláště rodin s malými dětmi, jsme 
podali žádost na Ministerstvo školství o do-
taci na výstavbu nové budovy na pozemku 
za současnou MŠ, kde by podle aktuálních 
potřeb mohla vzniknout  jedna malotřídní 
třída základní školy a jedna třída mateřské 
školy. 
 Na podzim bude dokončen projekt na 
obnovu elektrických sítí a nové veřejné 
osvětlení v „horní“ části obce, kde je vedení 
doposud na dosluhujících sloupech a v ně-
kterých ulicích zcela chybí veřejné osvětlení; 
realizace by pak měla být podle ČEZu jakož-
to investora v roce 2015. 
 V rámci budování občanské vybavenosti 
začnou na podzim práce na projektu nové 
multifunkční obecní budovy v centru obce 
na místě bývalého statku č.p.45. O tom, jak 
bude tato budova vypadat, si můžete přečíst 
v dnešním čísle zpravodaje. 
V souvislosti s plánem na rekonstrukci či 
úpravu všech místních komunikací připra-
vujeme projekty i na severní část ulice V 
Podskalí, opravujeme projekty na chodníky 
a parkovací stání v ulici Na Váze a Zahradní 
včetně Kaštanové ulice, a to vše v souvislosti 
s  rozvojem obce (otočka autobusu, potřeba 
parkovišť pro Obecní dům, apod.)

DALŠÍ PRÁCE, KTERÉ ZLEPŠILY SLUŽBY 
OBČANŮM 
 Ty <nančně nejnáročnější se týkaly údrž-
by zeleně a udržování čistoty v obci - zakou-
pili jsme novou komunální techniku (více-
účelový traktor, sekačky, křovinořezy, pila), 
byly nainstalovány nové odpadkové koše a 
lavičky, V rámci opravy parkoviště u obecní-
ho úřadu jsme zároveň upravili i malý parčík 
před úřadem. 
Byly pronajaty a upraveny části obecních 
budov pro služby občanům – mandl a praní 
prádla, kosmetika a nehtové studio, restau-
race, samoobslužný obchod.
Již několik le funguje informování občanů 
o aktuálním dění pomocí SMS, zasílaných 
obecním úřadem všem zájemcům na jejich 
mobilní telefony.  

PRÁCE A PLÁNY, KTERÉ SE NÁM ZA-
TÍM NEPODAŘILY ZREALIZOVAT
 Úprava a prohloubení koryta potoků na 
území obce, které jsou velice důležité pro 
odvodnění části obce v oblasti mezi Vrbo-
vým potokem a Vinoří (již několik let řeší-
me vlastnictví k dotčeným pozemkům, kde 
je veliké množství drobných vlastníků, kteří 
postupně převádějí své podíly na obec).
S úpravou koryta potoků souvisí hlavně uli-
ce Pod Hájem, kde je současná gravitační 
kanalizace ve zcela nevyhovujícím stavu a 
při deštích dochází k zaplavování přečerpací 
stanice a splašky vytékají na ulici. Jediným 
řešením pro zabránění rozlévání fekálií je 
vybudování tlakové kanalizace a pokusit se 
zároveň využít stávající kanalizaci pro čás-
tečné odvodnění této lokality. Námitky pro-
ti stavbě ze strany některých obyvatel ulice 
nám stavbu zatím nedovolily realizovat. 
Chodníky, vjezdy a parkovací místa v uli-
cích Zahradní, Na Váze i Kaštanové zatím 
nemohly být vybudovány, protože dotační 
tituly chodníky a další příslušenství míst-
ních komunikací nezahrnovaly a obec na 
jejich vybudování nemá <nanční prostředky 

z vlastních zdrojů.
 Revitalizace lokality Zlatý kopec – Ar-
cheologický park je náročný, ale velmi vý-
znamný projekt, který by měl být realizován 
z Evropských fondů a nové programovací 
období  2014 – 20 by mělo zahrnovat i tuto 
oblast. Musíme však důkladně připravit pro-
jekt a pod hlavičkou obce jeho zajištění.
Nepodařilo se nám zajistit zásadní opravu 
sportoviště u rybníka, která může být také 
realizována pouze díky dotačním penězům.  
 Jenže o dotaci může žádat pouze vlastník 
pozemku, což není obec ale Sokol Přezletice. 
Před třemi lety proběhla jednání se zástupci 
Sokola a dokonce byla připravena i darova-
cí smlouva na pozemky ve prospěch obce, 
která by pak připravila projekt a hledala 
vhodný dotační titul, aby mohla být spor-
toviště skutečně využívána. Bohužel jednání 
skončila na mrtvém bodě. Celý areál zůstal 
tedy nezměněn a veškeré dosavadní opravy, 
na které přispěla i obec, neměly účinnost. 
Škoda, že stávající majitelé pozemků (Sokol) 
zatím nevyvinuli ve věci získání <nancí na 
rekonstrukci sportovního areálu žádnou ak-
tivitu.

 S činností Sokola souvisí i činnost, respek-
tive nečinnost dalšího občanského sdružení, 
a tím je  Sbor dobrovolných hasičů. V mnoha 
obcích naší republiky jsou dobrovolní hasiči 
hybnou silou společenského i sportovního 
života obce, a to včetně práce s dětmi a mlá-
deží. Ne tak v obci naší a protože i činnost 
tohoto spolku (od 1.1.2014) se řídí zákony, 
pravidly a normami, musíme s politováním 
říct, že podle informací HZS Středočeského 
kraje, spolek Dobrovolných hasičů Přezletic 
přestal fungovat a nadřízené složky ho ani 
neevidují. 

Zastupitelé obce Přezletice

Ing. Veronika Vrecionová, starostka
Ing. Ludmila Červínová, místostarostka
Olga Hanzlíková
Ing. Milan Dvořák
Ing. Cyril Neumann
Ing. Táňa Panýrová
Petra Zajícová, DiS

BYLO, NEBYLO? Bude, nebude?

P rá ce z a s t u p i te l s t v a
ve vo l e b n í m o b d o b í 
2 0 1 0  -  2 0 1 4

h
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Hanspaulská liga malého fotbalu
 Začal další ligový ročník malé kopané 
PODZIM 2014 a přezletičtí SK RSC výhrou 
4:2 nad Barčou Vysočany úspěšně vstoupili 
do této soutěže a „usadili se“ na první příčce. 
Stejná příčka jim patřila po skončení JARA 
2014; tím se našim fotbalistům podařilo 
opět postoupit o ligu výš a letos budou hrát 
ligu třetí, skupinu C. Podíváme-li se do mi-
nulosti týmu Přezletice SK RSC, není jejich 
postup ani takové překvapení. Na o/ciálních 
stránkách Pražského svazu malého fotba-
lu vedou statistiku týmů „Hanspaulky“ od 
podzimu roku 2009 a zde je stručný přehled 
úspěchů tzv. „mladých“: 
V roce 2009 začínali hrát „Hanspaulku“ v 
poslední 8. Lize. Jaro i Podzim roku 2010 
sehráli v lize sedmé, další rok postoupili do 
ligy šesté. V roce 2012 to byla pochopitelně 
liga pátá, ve které však setrvali bez postupu 
i na Jaře 2013. Na Podzim se ovšem přezle-
tičtí vrátili do starých dobrých kolejí a  se-
zónu  zahájili v lize čtvrté. Na Jaře 2014 si 
vybojovali opět postup, a to do třetí nejvyšší 
pražské fotbalové soutěže v malé kopané – 
třetí ligy.
 Veteránský tým Přezletice SG si žijí svůj 
pohodový veteránský (pro hráče nad 35 let) 
život ve čtvrté (poslední) veteránské hans-
paulské lize, a to od roku 2009, kdy jsou uve-
řejněny statistiky na www.psmf.cz. Jedinou 
světlou výjimkou byl Podzim 2013, kdy naši 
fotbalisté postoupili do ligy třetí, aby se však 
hned na Jaře 2014 vrátili mezi své čtvrtoli-
gové týmy. 
 Jaro 2014 ukončili naši „starší“ na skvě-
lém třetím místě, kdy na odvetná utkání 
nastupovali s daleko více hráči než soupeř a 
hned byla fyzická převaha znát a od šestého 
kola jen vítězili. V devátém kole deklasovali 
na domácím hřišti ve Kbelích hráče Káro-
va ZJ (9:2), kteří odehráli celý zápas bez je-
diného střídání, a to se prostě nedá. Škoda 
jen posledního jedenáctého kola, kdy ani 
dva góly Milana Mazury nepomohly zvrátit 
prohru s Deltony 3:5. Přesto si všichni hráči 
zaslouží pochvalu za kolektivní hru a třeba 
se i na Podzim 2014 rozšíří řady vícególo-
vých střelců v utkání jako jsou Jarda Urban, 
Milan Mazura, Jirka Polda a nebo Tomáš 
Hájek.
 Podzim 2014 zahájili naši veteráni po-
dobně jako družstvo mladých vítězně, kdy 
doma porazili tým Metro AFK 6:2.
 Přejeme za naši redakci přezletickým fot-
balistům hodně úspěchů, spoustu vstřele-
ných gólů a málo zranění.

LČ

Sportovní střelba
 Léto skončilo a s ním i příprava mladých 
střelců SSK Přezletice na vrchol maloráž-

kové sezóny, kterým je Mistrovství 
republiky ve střelbě ze sportovní a 

libovolné malorážky 60 ran vleže a tzv. stan-
dard, což je 3 x 20 ran vleže, vstoje a vkleče, 
kam se kvali/kovalo i několik přezletických 
mladých střelců. Tomuto mistrovství před-
cházela Podzimní cena Přezletic a zároveň 
Mistrovství Středočeského kraje (!), kde si 
mohli všichni vyladit svou formu a zúročit 
jednak všechny tréninkové nástřely a také 
své závodní zkušenosti z mnoha absolvova-
ných závodů během jara i léta.
 Jarní cena Přezletic o putovní pohár sta-
rostky obce 
v sobotu 17. května byl jeden z prvních vel-
kých přípravných závodů, což se odrazilo 
i na velmi hojné účasti závodníků z celého 
Středočeského kraje. V kategorii LM SM 60 
ran se v kategorii mladší dorost z našich do-
mácích nejlépe umístil na 18. místě Antonín 
Hříbal, na 23. místě Dan Kučera a o příčku 
za ním Adam Bauer. Ve starším dorostu si 
bronz vystřílel Martin Doubek a bramboro-
vou medaili získal Martin Šír. Mezi juniory a 
muži zvítězil domácí Jiří Šanda a Jan Hampl 
st. skončil na místě čtrnáctém. Putovní po-
hár získal za nejlepší výsledek od roku 2011 
Aleš Poláček z Manušic (596 bodů).
 Odpolední standard 3 x 20 ran dopa-

dl nejlépe pro Jiřího 
Šandu, který si vystří-
lel druhé místo (pátý 
skončil Martin Doubek 
a šestý Martin Šír), de-
sáté místo v mladší kategorii obsadil Anto-
nín Hříbal.
 Stěžejními závody byl pro starší a zkuše-
nější střelce Pohár talentované mládeže, kte-
rý zahrnuje kromě výše uvedených disciplín 
z malorážky, také střelbu ze vzduchové zbra-
ně vstoje 40 ran. Této náročné soutěže se zú-
častnilo ve třech kolech a různých disciplí-
nách na střelnicích v Českých Budějovicích, 
Březové u Karlových Varů a Plzni celkem 9 
střelců a do /nálového celorepublikového 
kola se probojovali nejstarší a nejzkušenější 
střelci Martin Doubek a Martin Šír. V kate-
gorii dorostenců v disciplíně standard 3x20 
ran nastřílel Doubek 527 bodů, Šír bodů 487. 
Úspěšnější byla střelba ze vzduchové pušky 
na 40 ran, kdy Šír dosáhl úžasných 373 bodů 
z 400 možných, Doubek nastřílel 360 bodů. 
V disciplíně SM 60 ran vleže dosáhl Doubek 
556 bodů. Bohužel našemu nejmladšímu 
střelci Danielovi Kučerovi, který se mohl 
zúčastnit této soutěže (má hranici věku 12let 
a více), uniklo /nále v disciplíně SM 60 ran 
vleže o pár (pouhých 8) postupových míst, 

a za zmínku stojí jeho osobní re-
kord 567 bodů.
 Nutno podotknout, že tato 
soutěž je sledovaná Ústřední stře-
leckou komisí a z těch nejlepších 
střelců se vybírají adepti do re-
publikové reprezentace. Velkým 
vzorem pro naše mladé střelce 
může být v současnosti velice 
úspěšný odchovanec přezletické-
ho klubu juniorský reprezentant 
Adam Cipro, který se začátkem 
září zúčastnil jako jeden ze tří re-
prezentantů ČR Mistrovství světa 

(Umění a Peří o prázdninách odpočívalo)

inzerce



OBECNÍ ZPRAVODAJ PŘEZLETICE18   PŘEZLETICE.CZ PŘEZLETICE.CZ   19OBECNÍ ZPRAVODAJ PŘEZLETICE

6 příběhů, 6 budov...
nový obecní úřad, sál, knihovna,
kavárna, obchod a klubovny

Právě byla dokončena architektonická 
studie na Nový Obecní dům Přezletic, který 
se stane v pozitivním slova smyslu opravdo-
vým centrem obce a kde kromě Obecního 
úřadu zde bude i nová knihovna spojená s 
informačním centrem, sál a s ním spojené 
klubovny zájmových skupin, kavárna a ně-
kolik dalších nebytových prostor pro ko-
merční využití v podobě malého obchůdku 
a v neposlední řadě dvě bytové jednotky so-
ciálního bydlení.

Takto koncipovaný Obecní dům bude 
důstojným životabudičem v rozrůstající se 
obci.  Studie je zpracována ateliérem a1ar-
chitects, který zvítězil ve vyzvané architek-
tonické soutěži již v roce 2009, v srpnu 2014 
bylo vyhlášeno výběrové řízení na projek-
tanta navazujících projekčních fází a nyní 
se připravuje podpis smlouvy  s vítěznou 
společností na zpracování projektové doku-
mentace. 

Soubor budov Obecního domu je složen 
ze šesti navzájem propojených domů a sa-
mostatného objektu altánu na Horní návsi. 
V jižní (spodní) části jsou směrem do centra 

obce situovány hlavní prostory pro vykoná-
vání úřadu. Vstupní hala úřadu je společná 
i pro knihovnu s informačně-turistickým 
centrem obce. V přízemí domu Obecního 
úřadu jsou pak dále toalety společné také 
pro knihovnu, a dále kancelář typu „open 
space“ pro osm zaměstnanců úřadu. Po 
schodišti s výtahem vedoucím do 1. patra 
se dostaneme k vedení úřadu, pro které jsou 

navrženy kanceláře starosty, místo-starosty 
a tajemníka se společnou jednací místností.  
V 1. patře jsou zároveň navrženy i prostory 
pro služebnu policie. V tomto patře je mož-
né z budovy úřadu plynule projít přes lávku i 
do Obecního domu s klubovnami a objektu 
s obecním sálem. 
 Lávka v patře propojuje obě trojice domů 
a slouží také jako případný nouzový únik. 

Obecní dům Přezletice

Obecní dům tvoří sál z jedné strany spojený 
s klubovnami a z druhé s kavárnou, která se 
může stát pro vhodné akce jeho přirozenou 
součástí a která se zároveň otevírá do Horní 
návsi. Dále jsou v přízemí pod klubovnami 
umístěny veřejné toalety, které slouží i pro 
sál a klubovny a směrem do Veleňské ulice je 
navíc umístěn komerční prostor ideální pro 
obchod nebo ordinaci lékaře. V domě nad 
kavárnou jsou navrženy dvě menší bytové 
jednotky sociálního bydlení pro případy 
nouze někoho z místních obyvatel. Pro celý 
komplex je v suterénu obecního sálu navr-
ženo technické zázemí s kotelnou a sklady.
 Středem Horní návsi je altán, který může 
sloužit nejen jako přístřešek pro čekající na 
autobusové zastávce, ale i jako příjemné 
místo pro posezení a setkávání uprostřed 
návsi.

 Obecní parcela, na které se budovy Obec-
ního domu nacházejí, se přirozeně stává 
veřejným prostorem a přechází volně do 
Horní návsi. Přímo v rámci pozemku jsou 
navrženy 2 průchody resp. malé uličky, kte-
ré lépe propojují ulici Veleňskou a V Uličce. 
Vstupní hala Obecního úřadu je přístupná z 
obou těchto ulic. 
 Nezbytnou součástí živé a dobře fungující 

návsi je pohodlný, odolný a zároveň krásný 
mobiliář doplněný vegetací v podobě listna-
tých stromů.
 V rámci zlepšení života v obci a zvýšení 
bezpečnosti jsou v ulici Veleňská navrženy 
dva zpomalovací retardéry.  Parkování resp. 
doprava v klidu je řešena v prostoru Horní 
návsi a před mateřskou školou a 
to cca 30 parkovacími místy pro 
osobní automobily. Na pozemku 
Obecního domu jsou dvě stání, 
která budou sloužit zejména pro 
zásobování a osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace. 
Autobusová doprava, která je vel-
mi důležitá pro každé živé cent-
rum obce, je soustředěna v podobě 
dvou zastávek bez zálivu na Horní 
návsi v zásadě ve stávající podobě. 
 Celkově návrh počítá s úprava-
mi povrchů části Horní návsi ko-
lem autobusové zastávky, malého 
parčíku a komunikací zejména pě-
ších v blízkém okolí nového Obec-
ního domu. 

 Ambicí nového Obecního domu       
není jen být dobrým a otevřeným 
úřadem, ale zejména být krásným 

místem pro obecní život.

Za A1ARCHITECTS  MgA. Lenka Křeme-
nová
(podrobná studie je k nahlédnutí na obec-
ním úřadě či webových stránkách obce)

ve sportovní střelbě ve španělské  Granadě 
a je v užším výběru pro přípravu na  Olym-
pijské hry 2016 v Rio de Janeiro. Přejeme 
mu vše nejlepší a hodně úspěchů.  A našim 
střelcům samozřejmě v nastávajících malo-
rážkových soutěžích také a dále hodně štěstí 
do blížící se vzduchovkové sezony.                  

LČ ve spolupráci s Líbou Nocarovou

 Začátek školního roku má pro střelce i 
jiné kouzlo než nastávající podzim. Vrcho-
lí jim kulová (malorážková) sezóna. A tra-
dičně týden před Mistrovstvím republiky 

uspořádal o víkendu 13. a 14.září přezle-
tický klub puškový závod Podzimní cenu 
Přezletic. Přípravy na závod byly jako vždy 
důkladné, včetně zapůjčení stanu od hasičů, 
aby ochránil závodníky před deštěm, které-
ho předpověď slibovala dost. Tam nahoře to 
asi museli vidět, tak se smilovali a pršeli na-
konec jen trochu. Díky načasování závodů 
před "republikou" byla účast hojná, přesněji 
rekordní. Určitě také proto, že letos byly zá-
vody vyhlášeny současně jako Mistrovství 
Středočeského kraje. Zájemců bylo tolik, že 
se závody musely na poslední chvíli rozdělit 
do dvou dnů.  Na 81 startujících je v Přezle-
ticích jeden den krátký. V sobotu 13. 9. se 
soutěžilo v disciplíně LM60, v překladu 60 
ran vleže. Na ty mají závodníci přesně hodi-
nu. Na neděli 14. 9. zbyla "královská" disci-
plína LM 3x20. Jde o 20 ran vkleče, 20 vleže 
a 20 vstoje v čase 120 minut. A jak naši borci 
dopadli? Posuďte sami, napovím jen, že Jiří 
Novák coby trenér byl spokojen.
 Sobota – v kategorii staršího dorostu vy-
hrál Martin Doubek osobákem 586 bodů, 
čtvrtý skončil Martin Šír nástřelem 570, v 
juniorech Jiří Šanda čtvrtý nástřelem 581 
bodů.
 Neděle - v kategorii staršího dorostu do-

sáhl na druhé místo Martin Šír nástřelem 
534 a čtvrtý skončil Martin Doubek s 530 
body. V juniorech Jiří Šanda dosáhl na dru-
hé místo nástřelem 465 bodů.
 Díky jinak seskupeným kategoriím v Mis-
trovství Středočeského kraje se na „bednu“ 
dostal Martin Doubek, který  skončil třetí v 
LM 60 dorostu a Jiří Šanda v LM 3x20 ju-
niorech vystoupil na stupeň nejvyšší a tím 
získal pro letošní rok titul Mistr Středo-
českého kraje.  
 Všem borcům gratulujeme, a pokud vás 
zajímají ostatní výsledky, najdete je jako ob-
vykle na ssk.prezletice.cz.

 Milan Suntych, 
předseda hodnotící komise

 Všichni majitelé pozemků jsou po-
vinni se řídit mimo jiné zákonem 
č.326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a 
o změně souvisejících zákonů. § 3 upřes-
ňuje základní povinnosti fyzických a 
právnických osob, zejména jejich povin-
nost zjišťovat a omezovat výskyt a šíře-
ní škodlivých organismů včetně plevelů 
tak, aby nevznikla škoda jiným osobám 
nebo nedošlo k poškození životního 
prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí 
nebo zvířat. Tím je v podstatě řečeno vše 
k otázce náletů vysemeněných plevelů 
na sousední pozemky i k šíření pylů ple-
velných rostlin (alergenů) vzduchem. 
Přestupky a správní delikty proti poru-
šování výše citovaného paragrafu řeší v 
rámci svého obvodu obec s rozšířenou 
působností, tj. v případě naší obce je to 
MěÚ Brandýs n/L-Stará Boleslav (ten 

může uložit pokutu za porušení § 3 fy-
zické osobě až do výše 30.000,- Kč, v pří-
padě právnické nebo podnikající fyzické 
osoby je pokuta až do výše 500.000,-Kč).
vVzhledem k tomu, že se nejedná o malé 
částky, je pro všechny majitele pozem-
ku lepší možným sankcím předcházet 
a udržovat pozemky tak, aby nedošlo k 
vysemenění plevelných rostlin a násled-
nému zanesení plevele na udržované 
zahrady. Důrazně proto upozorňujeme 
všechny majitele doposud „neudržova-
ných“ pozemků, že budeme dávat pod-
nět ORP Brandýs n/L, aby postupoval v 
souladu s výše uvedeným zákonem a pří-
padnou pokutou přiměl majitele pozem-
ků včas řešit problém se zaplevelováním 
sousedních pozemků!

LČ

Povinnosti 

Ještě malé doplnění – v nejvíce obsazené 
kategorii mladšího dorostu (37 střelců) 
skončil z domácích závodníků nejlépe na 
18. místě Antonín Hříbal (559 b.), 22. mís-
to si vystřílel Dan Kučera (542 b.), Mojmír 
Čalkovský skončil na místě 29. (542 b.) a 
35. místo patřilo Adamovi Bauerovi (520 
b.). Kučera, Čalkovský a Bauer dosáhli na 
svůj věk skvělých výsledků, protože každý 
rok, o který je soupeř v jejich kategorii 
starší, je opravdu znát – např. Dan Kučera 
je ročník 2002, zatímco vítěz ml. dorostu je 
ročník 1999.

LČ
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Začal další školní rok a za-
hrada naší mateřské školy se 
opět proměnila v bzučící úl 
plný ubrebentěných dětí. Le-
tos je to poprvé, kdy nastou-
pili školkáčci hned na začátku 
školního roku a do své vlastní 
školky! Velkou zásluhu na tom 
má i paní ředitelka Míša Spě-
váčková, se kterou je přezletic-
ká školka neodmyslitelně spja-
ta. Ale stačilo málo a všechno 
bylo úplně jinak a naprostá 
většina z nás by o setkání s Mí-
šou nestála, ale když už by se 
stalo, byli bychom všichni rádi, 
že se o nás stará právě ona. To je zamotané, 
že? Tak vezmeme pěkně popořádku:

-

ské školy?
Smích. „Vůbec ne a ani pod lavicí jsem si 
nečetla tajně školský zákon a jiné metodic-
ké příručky, to spíš anatomický atlas; chtěla 
jsem být doktorkou, a to nejen jako malé 
dítě.“

„Když tak nad tím přemýšlím, tak jsem byla 
‚zavátá‘ už od dětství. Narodila jsem se v Ha-
vlíčkově Brodě, ale hned po narození jsme 
se díky tatínkově práci přestěhovali do Ma-
riánských lázní. Tady jsem stihla vychodit 
5.třídu základky a už jsme se zase stěhovali, 
tentokrát na Zbiroh. Tady jsem ukončila zá-
kladní vzdělání no a na všeobecné gymnázi-
um jsem nastoupila do Rokycan.“
To bylo alespoň ve stejné části Čech. A jak to 
bylo dál, paní ředitelko?
A Míša hned odpoví klasikou od Cimrmana: 
„Vidíš, kdybys mě pořád nepřerušovala….“. 
Smích. „Složila jsem přijímací zkoušky na  
medicínu, ale pro velký počet uchazečů 

nebyla přijata .Abych 
úplně neopustila lé-
kařské prostředí, vy-
studovala jsem vyšší 
odbornou zdravotní 
školu obor – porodní 
asistentka.“

blížíme.

„Ale mílovými kroky. 
Na plzeňské gyneko-
logii nebylo místo a 
tak jsem nastoupila 
jako sestra na ARO. 
Strašně ráda na ty 
tři roky vzpomínám, 

protože to byla moc hezká práce.“

-
stavit.
„ Ano, opravdu na to ráda vzpomínám a 
vlastně i na další dva roky na chirurgii. I 
když to vždycky nebyla procházka růžovým 
sadem , přesto jsem před pár lety uvažovala, 
že bych se na ARO vrátila. Jenže to už by bez 
dalšího studia nešlo, protože za ty roky už mi 
lidově řečeno ‚ujel vlak‘. Přesto jsem po ma-
teřské dovolené, to už jsem se přestěhovala s 
manželem do Vinoře, chtěla nastoupit jako 
zdravotní sestra na Clinicum ve vysočanské 
poliklinice. Kvůli službám jsem nakonec ne-
nastoupila,  měla jsem předběžně slíbeny jen 
ranní služby, ale před podpisem pracovní 
smlouvy se to změnilo na služby odpolední i 
noční, a to jsem s 3,5 letým synem nechtěla. 
Mrzelo mě to, ale zase díky tomu se můj pro-
fesní život nasměřoval úplně jinak.“

se do školství?
Smích. „Tak nějak. Paní Kovářové, která 
vedla 6remní školku Autotechu, se uvolnilo 
místo  učitelky u malých dětí na poloviční 
úvazek. Neměla jsem sice pedagogické vzdě-
lání, ale vzhledem k tomu, že se z půl úvaz-
ku, díky další otevřené třídě, stal plný, mu-
sela jsem si vzdělání doplnit a složila jsem 
další maturitu.“

by vydalo na jednu vysokou, ne?

„To určitě, ale já jsem své vzdělání vždycky 
přizpůsobovala potřebám … kdo ví, jestli  
nepřijde zase nějaká změna.“

-
žuj! Přezletická školka = ředitelka Míša 

Spěváčková. Ale je pravda, když si vzpo-

menu na konkurz …., jednoduché jsi to 

fakt neměla.
„To fakt nebylo snadné . Otázky zástupců 
Krajského úřadu se skoro vůbec netýkaly 
výchovy dětí, ale paragrafy střídaly směrni-
ce či správní řád,  Ještěže tam byla i paní ře-
ditelka z bohnické školky, která byla úžasná 
a hlavně z praxe. No a samozřejmě dvě milé 
zastupitelky, vlastně zástupkyně zřizovatele 
.“ Smích

-

vinořské školky ještě teď.
„Ó děkuji.“ Smích. 

do Vinoře nevzali a školku jsme absolvo-
-

lo k přihlášce do konkurzu?
„Zase zasáhla trošku náhoda. S tím, jak se 
ve Vinoři stavělo a stavělo, původní 6rem-
ní školka přešla pod základní školu, začaly 
vznikat další třídy a školka se tak stávala  
velkokapacitním školním ústavem. Po pří-
stavbě školy vznikly dvě nové třídy před-
školáků na takovém detašovaném pracovišti 
, kde jsme s paní učitelkou dostaly volnější  
ruku, samozřejmě v souladu se vzdělávacím 
plánem, a my si tak řadu akcí a styl výuky 
udělaly trochu jinak. Některé naše nápady se 
tak ujaly, že pokračují i po našem odchodu 
To už ve mně trošku hlodalo, jak bych to dě-
lala, kdybych měla na starosti vedení nějaké 
školky; lákala mě představa spíš rodinného 
prostředí, takové komunitní místo dětí, ro-
dičů i učitelek. A tak, když se ke mně dostala 
informace, že Přezletice vyhlásily konkurz 
na ředitelku školky, s vidinou toho, že školka 
bude v úvodu malinká, jedna třída s dvaceti 
dětmi, přihlásila jsem se. Zkusit se má v ži-
votě všechno.

„Vůbec. A musím říct, že díky tomu, jak 
jsme s přezletickou školkou začínali ve Vi-
noři a pak se teprve stěhovali do svého a 
většího, kdy jsem byla u všeho podstatného 
při stavbě školy, ale nakonec i zahrady, tak to 
‚ředitelování‘ splnilo mé očekávání. A nejen 
to, když jsme stužkovali letošní prvňáčky, 
měla jsem trochu slzy v očích, protože to 
odcházely ty poslední děti, které s námi ve 
Vinoři začínaly.“

zahradě bylo víc než symbolické. Nebo to 
můžeme vzít z druhé strany, že teď něco 

krásnou zahradou, příjezd ke školce taky 

„No tak určitě.“ Smích. „I plánů je hodně . 
Doufám, že se nám  podaří využít i ‚běžec-
kou dráhu‘ kolem naší zahrady( třeba tako-

vý dětský duatlon s během a jízdou na kole 
by nebyl špatný), sáňkovací svah, máme svůj 
vánoční smrček, který rozsvítíme...Široké 
veřejnosti dlužíme den otevřených dveří, 
který bychom chtěli spojit se slavnostní ima-
trikulací nových dětí. Nemá cenu vyjmeno-
vávat , co všechno jsme s dětmi v minulých 
letech zvládli, ostatně o tom vypovídá bo-
hatá fotogalerie na webových stránkách a 
spokojenost dětí i rodičů.Skvěle se osvědčila 
i malá třída, kde máme prostor pro pořádání 
kroužků pro děti jak z Hvězdiček, tak ze Slu-
níček;( kroužek angličtiny, výtvarničení, po-
hybový a taneční, kroužek logopedické pre-
vence, Předškoláček) Musím říct, že máme 
skvělé děti a když si všichni hrají na zahradě, 
tak se krásně při společných hrách prolínají 
předškoláci s těmi nejmladšími  a báječné na 
tom je i to, jak mezi sebe přijali a ‚starají se‘ o 
autistickou Nelinku.“

školce mě doslova nabije. A stačí si jenom 

stoupnout u branky a pozorovat děti na 
zahradě; ale i jejich povídání, to je super. 
Od doby, kdy jsme vydali speciální číslo 

zpravodaje k otevření školky, mám vlast-

-

.

„Upovídaní, to jsou, až jde i nám někdy hla-
va kolem. Ale na druhou stranu je to fajn, 
protože ve srovnání s jinými dětmi, se kte-
rými se potkáváme na větších akcích, jsou 
ti naši hned poznat – nestydí se a rozhodně 
nesedí v koutě, chtějí být všude první, sálá z 
nich radost, nadšení a velmi často překvapí 
zdravě seběvědomým chováním. Je radost 
vidět, že mají o vše zájem a snažíme se po-
řádat i netradiční věci jako návštěvu Národ-
ní galerie, koncert vážné hudby v kostele a 
nebo i vánoční houslový koncert ve školce 
pro děti i rodiče.“

akcí pro rodiče s dětmi, i sourozenci se 

mohou zúčastnit.
„Vždycky mě lákalo vytvořit spíš rodinné 
prostředí, kdy si při společných akcích na-
jdou rodiče čas a spolu se svými dětmi na 
našich workshopech vytvářejí úžasné deko-
race převážně  z přírodních prvků. Speciálně 
workshopy měly u rodičů velký ohlas a tak 
bych ráda v této tradici pokračovala. Tady 
musím zmínit i aktivitu samotných rodičů, 
speciálně Kateřinu Dolečkovou, která  vá-
noční i velikonoční workshop vedla a věřím, 
že nám zachová přízeň i v případě rozšíření 
školky, kdy bude realizace náročnější. 

jsi v rámci své funkce zastupitelky Vinoře 
v kulturní komisi pořádat zábavy, maškar-

ní bály i koncerty pro širokou veřejnost. 

-

lo, že co Přezleťák, to hudebník, divadelní 
ochotník a sportovec.
„Samozřejmě bez sportování to nejde, ale 
věnuji se spíš pohodovým sportům jako jíz-
dě na kolečkových bruslích a kole, běhání, 
power józe nebo aerobiku. A společenských 
akcí se už také spíš jen účastním, pořada-
telství bylo náročné na čas . Ale na druhou 
stranu se můžu zase naplno věnovat dětem 
ve školce a celé agendě kolem provozu a při-
pravovat se na její další plánovaný rozvoj.“
 Nějak jsme to naše Naslovíčkaření za-
končily vážněji než by se do školky hodilo. 
Naštěstí zrovna vyrazily děti na zahradu a 
pod otevřeným oknem ředitelny se některé 
z nich usadily na dřevěný rám a začaly ‚vést 
řeči‘. Při jejich ‚hovorech‘ a pohledu na plot 
s pnoucími se fazolemi, které děti na jaře 
zasadily, jsem si vzpomněla na jeden takový 
‚hovor‘ než se děti vrhly do zahradničení: 
„Když prší, tak si hraju na počítači, když sví-
tí sluníčko, tak sázím.“
 A teď už může zazvonit ten zvonec.

LČ

 A také posedmé již skončila. Podzim 
klepe na dveře, ale některé květiny v truh-
lících za okny jakoby chytaly druhý letní 
dech. Po červencových výhních a srpno-
vých chladných dnech to v době pořizování 
fotogra6í na internetovou soutěž vypadalo, 
že kvetoucí sezóna už skončila, ale září uká-
zalo, že opak je pravdou. Tak nevím, jest-
li bychom neměli soutěž prodloužit až do 
podzimu a vítězi předávat ceny na „dušič-
ky“? Jenže to by oprávněně namítali ti, jimž 
kvetou zahrádky a předzahrádky hlavně 

zjara, že je to nespravedlivé, že oni chtějí 
soutěž už od jara. Takže to naše vyhodno-
cující komise má zase těžké a těžší.
 Nepřehlédnutelnou kvetoucí nádherou 
je tradičně příjezd do obce ze severu (od 
Čakovic či Veleně), kde nás vítají nejen 
převislé petunie u Míly Kubelkové, ale teď 
i ve světlejším odstínu u paní Kubelkové st. 
Převislé růžovočervené muškáty nádherně 
lemují všechny okna, stříšky i schodiště u 
Šillerových a vytvářejí tak ostrý kontrast k 
hromadě nařezaného dřeva a poutačů na 

autoopravnu. Jedeme dál a po pravé straně 
míjíme zahrádku paní Říhové, která kvete 
od jara do pozdního podzimu. Hned nale-
vo u protějšího domu Peškových také kve-
te skutečně skoro všechno – skalka vedle 
vjezdu do garáže, chodník směrem k domu 
lemují červené muškáty, oranžové afrikány, 
květináče se sherry rajčátky a žluté trumpe-
ty. Chceme-li si prohlížet zahrádky směrem 
dál po Veleňské ulici, určitě nemineme za-
hradu na rohu s ulicí Modřínovou, kde se 

Velká již posedmé!
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 Poslední srpnové dny  léto příliš 
nepřipomínají, a tak brouzdám internetem 
a snažím se přemýšlet o tom, komu dám hlas 
v nadcházejících podzimních volbách v naší 
obci.
 V Přezleticích žiju přes dvacet let, tedy 
dost dlouho na to, abych posoudila, jak 
se naše vesnice v tomto období rozvíjela, 
zkrášlovala a hlavně měnila.  Taky mám to 
štěstí, že jsem zde mohla vychovávat děti od 
kolébky až do dospělosti, a tím i jejich oči-
ma vidět a vlastními zkušenostmi poznat, 
co se jednotlivým voleným zastupitelům 
v různých obdobích podařilo. Upřímně 
řečeno, závidím nyní všem novým „pře-
zleťákům“ a hlavně maminkám, že jsou v 
obci, kde mají zcela jiné možnosti než např. 
před deseti lety. 
 Ale pěkně popořádku:
První dekáda našeho života zde byla pro nás 
„novopřezletické“ bouřlivým budováním 
nového domova, seznamováním s jiným 
životním stylem – tedy bydlením mimo 
Prahu se všemi radostmi, ale i problémy 
a úskalími, seznamováním se sousedy 
a starousedlíky. Nicméně jsme často 
srovnávali, jak se v  porovnání se sousední 
Vinoří v naší obci tak trochu zastavil čas. Až 
si člověk při procházkách s dětmi a pejskem 
v neustále zabahněných botách, překvapen 
barvou vody ve strouhách a omámen pachy 
z komínů říkal, že nové milénium nás oklik-
ou minulo.  Přesto tady bylo krásně a klidno 
a hlavně jsme prožívali léta svobody, na kter-
ou našinec nebyl mnoho let zvyklý. V tom-
to období realizovaná plyno0kace bylo to 
nejpozitivnější, co se skutečně ze zásadních 
akcí realizovalo a co pomohlo zbavit alespoň 
částečně Přezletice zimního dusivého „opa-
ru“. Děti si však neměly pořádně kde hrát, 
o sportovní zábavě dospělých, když pominu 
jednorázové akce uzavřených společností, se 
hovořit nedalo. I tenisoví nadšenci museli 
hledat jiná sportoviště, i když jsou kurty za 
humny. A to se mimochodem nezměnilo ani 
za těch 20 let.
 Druhá dekáda mého života v Přezleticích 
začala optimisticky vstupem naší republiky 
do EU, a tím i možností získat tzv. „evropské 
peníze“ na různé investiční akce komunální 
úrovně. Myslela jsem si tedy, že se s rokem 
2004 u nás budou dít věci, které zásadně 
zlepší život občanů v naší obci. Nicméně 
kromě prapodivného řešení 0nancování 
budoucího vodovodu a kanalizace, zrekon-

struování hospody Na statku a obnovení 
provozu obchodu se opět za čtyři volební 
roky mnoho neudálo, co by bylo skutečně 
významným mezníkem pro život v obci. 
Pravda, obec organizovala tradiční kulturní 
akce jak pro děti, jejich rodiče, dospělé a 
také starší generaci. Co se však ostatního 
týká, opět se moc nezměnilo. Naštěstí byla 
konečně po mnoha urgencích občanů 
dokončena i chybějící část chodníku do Vi-
noře a chodci i řidiči si již nepřipadali jak v 
ruské ruletě.
 Opět s velkým očekáváním jsem šla k 
dalším volbám hlavně proto, že se po delší 
době našel někdo, kdo měl poněkud jinou 
vizi o fungování a práci volených představi-
telů obce a hlavně o tom, že v přezletických 
hospodách se peníze pro obec fakt nedají 
sehnat, leda tak vyhrát v mariáši, ale to při 
sestavě hráčů by na rozvoj obce asi nestači-
lo… Zároveň jsem se dozvěděla, že na sta-
rostku kandiduje významná členka ODS, 
která byla v roce 2010 zvolena senátorkou, 
což stále považuji za obrovskou výhru pro 
všechny občany naší vesnice! Vždyť kde 
jinde sehnat pro obec peníze než ve vr-
cholné politice! Samozřejmě, zvolené zas-
tupitelstvo v obsazení 5 žen a 2 muži bylo 
trnem v oku zejména všem mužům, ale 
dámy dokázaly, že své práci rozumějí a jsou 
dostatečně fundované na to, aby jejich vize 
o zlepšení každodenního života a potřebách 
občanů byly postupně realizovány. 
Připomeňme si dokončení odkanalizování 
naprosté většiny přezletických nemovito-
stí do obecní kanalizace a ne do potoka, 
úpravu vozovek a chodníků v řadě lokalit 
obce, úpravu dětského hřiště a minihřiště 
s odpočívadlem, lavičky v odpočinkových 
zónách atd. Neméně záslužná byla práce v 
oblasti zlepšení životního prostředí ať už 
úpravou obecní zeleně či pravidelným or-
ganizovaným odvozem všeho nepotřebného 
a zajištěním dostatku míst na tříděný odpad. 
Také nepopulární pranýřování nepořádku a 
veškerého „šlendriánu“ bylo záslužnou čin-
ností. Prostě Přezletice tou ženskou rukou 
tak nějak zkrásněly…  Kultura v obci byla 
najednou povýšena o stupeň výše a i moji 
rodiče – důchodci najednou začali v obci 
společensky žít. 
 Pro další volební období jsem tedy nemě-
la žádné dilema komu dát hlas a důvěru. Z té 
hanlivě přezdívané ryze ženské sestavy  na 
Obecním úřadě se stal soubor profesionálek,                          

které rozumějí občanům a také své práci, 
na kterou jistě potřebují i klid a čas mimo 
úřední hodiny. Díky jim se Přezletice sta-
ly zajímavé pro developery i individuál-
ní stavebníky. Obec se začala rozšiřovat a 
tím se také zvýšily možnosti zastupitelstva. 
Nový územní plán jasně stanovuje pravidla 
pro další výstavbu; je to jednoduché – chceš-
li developere stavět, musíš nejdřív splnit 
podmínky dané územním plánem (stavba 
školky, školy, odvodnění, čistírna odpad-
ních vod, obchvat obce), což povede k tomu, 
aby výstavba obytných domů šla ruku v ruce 
s výstavbou tolik potřebné vybavenosti.  V 
tomto období obec realizovala řadu dalších 
investičních akcí, zejména výstavbu školky, 
nové komunikace i s obrubníky, autobusové 
zastávky, úpravu společných prostor atd. 
Myslím, že se stačí projít po vesnici a ti, 
kteří jako já už něco pamatují, musí uznat, 
že za osm let se udělalo práce řádově více 
než za minulých padesát let. Jistě, všeobec-
ně úspěchy a úspěšní lidé se v naší republice 
moc necení a některým lidem se dokonce 
zdají tyto věci podezřelé a v tom Přezlet-
ice nejsou výjimkou. Navíc jak je známo, v 
politice a zejména v té komunální se nedá 
zavděčit všem, ale za touto partou, jsou vidět 
velké věci. Jak jsem se již zmínila, tak trochu 
závidím novým spoluobčanům, že mohou 
od přestěhování užívat a vidět věci, které 
jsou pro ně samozřejmé, ale za kterými se 
skrývá mnoho úsilí a erudice lidí, kteří je 
dokázali realizovat.
 Ani letos nemám už žádné pochybnosti a 
svůj hlas dám opět těm, kteří něco dokázali, 
mají jasnou představu jak Přezletice rozvíjet, 
jak občany spojit dohromady a zajistit jim 
lepší obecní život. Byla jsem také zvědavá, 
zda jsou v obci i další, kteří by do budoucna  
měli jasnou vizi a představu o její realizaci. 
Přitom jsem se dostala na stránku nově vyt-
vořeného občanského sdružení, kterou jsem 
pozorně přečetla a vyslechla. Některé výroky 
a názory tam jsou velmi zarážející. Nevím, 
co je příčinou jejich úvah a myšlenek, ale 
takovou budoucnost bych nám občanům 
nepřála. 
 Závěrem mi dovolte obrátit se na všech-
ny rozumné a soudné občany Přezletic – v 
obecních volbách volte ty, kteří svou prací, 
schopnostmi, jednáním a realizovanými 
výsledky každodenně dokazují, že jim jde 
především o obec a lidi, kteří v ní žijí. 

Mgr. Gabriela Jedličková

okrasná zahrada mísí s užitkovou a vedle 
zeleniny kvetou veselé barvy narcisů, tulipá-
nů, gladiol, ale i brambor. A to jsme pouze v 
jedné ulici!
 Každý rok jsme se snažili vybrat téma naší 
Velké letní soutěže, zvláště co se předzahrá-
dek týká, ale vybrat vítěze v této kategorii 
je ještě těžší než u rozkvetlého okna. Pro 
mě osobně jsou vítězi všichni ti, co s lás-
kou věnují svůj čas výsadbě truhlíků a ná-
slednému oštipování uschlých květů    (o 
pravidelném zalévání a hnojení nemluvě), 
plánování výsadby letniček do zahrádky 
tak, aby kvetla od jara do podzimu a ještě 
ke všemu to nedělali proto, že chtějí vyhrát 
Velkou letní soutěž, ale prostě proto, že mají 
svou zahrádku a truhlíky rádi a oni sami si 
užívají té pestrobarevné nádhery.  A jestliže 
se dokáží se všemi svými květy podělit ne-
zištně i s ostatními, zasloužili by si všichni 
velkou gratulaci a ocenění; jenže to by nám 
na odměnu nestačil ani obecní rozpočet na 

. Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
všem těm, kdo se snaží zkrášlit pro své sou-
sedy jejich procházky po obci pohledem na 
pestrobarevně rozkvetlé truhlíky v oknech 
či na balkonech, zajímavým řešením svých 
předzahrádek, ať formou stále zelených jeh-
ličnanů, květináčů s balkonovými rajčátky a 
nebo truhlíky se všemožnými voňavými a 
chutnými bylinkami.
 Právě kombinace bylinek a rozkvetlých 
letniček ve všech oknech jeho bytu přinesla 
letošní vítězství panu  z ulice  

U Ctěnického potoka. Truh-
líky s bylinkami pověšené 
na zábradlí, převislé pelargo-
nie na prahu francouzských 
oken, muškáty v oknech, a 
to vše směrem na Vinořskou 
ulici! Ještě stojí za to při-
pomenout si zobáčky dvou 
kosích bratrů z roku 2012, 
kteří vyrostli díky péči svých 
rodičů i velké ohleduplnosti 
a toleranci pana Petra Kůse v 
truhlíku s mátou. Prostě nád-
hera! Po předání pamětního 
listu a příspěvku na rozkvetlé 
okno do roku 2015 v rámci 
přezletického posvícení, jsme 
malinko vyzpovídali majitele 
této minizahrádky a dozvě-
děli jsme se tolik zajímavostí, 
že bychom se s panem Ků-
sem a jeho sousedy měli spíš 
sejít Na slovíčko. Ale teď k 
zahrádce: „Do Přezletic jsem 
se přistěhoval před 4 lety jako 
jeden z prvních nájemníků 
Zlatého kopce. Sever Prahy se 
mi vždycky líbil, bydlel jsem 
s rodiči v Čimicích, a když 
jsem se rozhodl hledat vlast-
ní bydlení a navštívil veletrh, 
padla mi do oka hned první 
nabídka, a to byly Přezletice. 

K zahrádce mám vztah od dětství, proto-
že jsem celé léto trávil na chalupě v Želez-
ných horách, kde jsme měli velkou zahradu 
jak okrasnou, tak i užitkovou. Možná právě 
proto jsem vlastně vystudoval přírodovědu 
na UK (smích). Na podzim vždycky vezmu 
celé truhlíky a převezu je na chalupu, kde je 
na zimu zakopu do země a na jaře zase pu-
tují na okno, musím myslet i na ty kosáky 
(smích); letos ale hnízdili dole u sousedů v 
tůjích.“, krátce shrnul pan Kůs.  Ještě jsme 
spolu probrali truhlíkové bylinky, které mů-
žete vidět z ulice, a to včetně malého stro-
mečku myrty; to asi pro případ svatby. A 
úplně nejúžasnější na nejkrásnějším okně 
roku 2014 je, že se vítězem stal poprvé v 
sedmileté historii naší soutěže 
MUŽ! A jak sympatický .
Jsme na vesnici, tak jsme se ješ-
tě zeptali na nějaká domácí zví-
řátka, která se chovají v bytě bez 
zahrádky. Ani pes, ani kočka či 
nějaký hlodavec, ale šnek jmé-
nem Alois, který po vystrčení 
růžků z ulity měří obdivuhod-
ných 30 centimetrů. Bydlí prý v 
koupelně a dokáže utéct ze své-
ho šnekorária. 
 Cenu za nejkrásnější předza-
hrádku roku 2014 si odnesla 
paní  z Modří-
nové ulice. Hned zkraje našeho 
setkání ale podotkla, že to není 
jen její práce, ale celé rodiny, 

zvláště maminky manžela paní KaFové, se 
kterou se snaží v dnešní uspěchané době, 
kdy si každý z nás utrhne jen chvilku na to, 
aby si v klidu sedl na terasu svého domu, 
vytvořit právě pro tu chviličku co nejhezčí 
prostředí mezi rozkvetlými popínavkami, 
květinami v truhlících, ale hlavně mezi trsy 
typických vesnických květin na předzahrád-
ce. A my musíme jen pogratulovat vítězce za 
to, jak krásně dokázala nakombinovat Goxy, 
hvozdíky a pestrobarevné lupiny, které dopl-
ňovala levandule a echinacea. „Pro mě je re-
lax jenom tom, že můžu pracovat na zahrád-
ce; přijdu odpoledne z práce a stačí chvilka 
mezi květinami a hned má člověk lepší pocit 
a i ta únava po celodenní práci je najednou 
pryč. Jsem ráda, že jsem se přistěhovala před    
13   lety   do Přez- letic, kde jsme přestavěli 
původní domek po manželových prarodi-
čích na dvojdomek, kde v jednom bydlíme 
s manželem a našimi dvěma dětmi, a v dru-
hém manželova maminka. Teď se spolu sta-
ráme hlavně o zahrádku, ale když byly děti 
malé, babička nám s nimi hodně pomáhala. 
Bylo to k nezaplacení vědět, že když se zdr-
žíme v práci, děti jsou doma a je o ně skvěle 
postaráno,“ vyprávěla nám při krátké „ce-
remoniální“ návštěvě na našem úřadě paní 
KaFová. Cena za letošní nejrozkvetlejší 
předzahrádku ji velmi, ale mile, překvapila 
a potěšila: „Mým cílem nebo spíš snahou je 
vytvořit naši předzahrádku v duchu vesnic-
kých květinových zahrádek a při pravidel-
ných návštěvách zahradnictví ve Ctěnicích 
i Radonicích vždy pátrám po letních trval-
kách, které si pamatuji i z mého dětství. Stále 
mi chybí „srdíčka“, která bych na zahrádku 

moc chtěla, třeba se mi po přečtení zpravo-
daje někdo ozve“, svěřila se nám ještě paní 
KaFová. „Tak to je dobré, já jich mám plnou 
spodní zahradu, růžové i bílé, jako malí jsme 
jim říkali ‚babiččiny pantoGíčky‘, přidala se 
paní starostka a hned si s paní KaFovou 

vyměnily mailové adresy a telefonní čísla a 
chvíli se dohadovaly, kdy bude nejlepší ky-
tičky přesadit.
 Léto je pryč a s ním i mizí kvetoucí let-
ničky; je ale milé si opět po roce potvrdit, 
že soutěž lidé sledují a spíše zastávají to, že 

důležitější než vyhrát, je užívat si chvilku jak 
na své zahrádce, tak i povídáním a možná i 
výměnou sazenic či aplégrů kytiček.

LČ


