kompostovatelného odpadu - tj. tráva,
listí, plevel, ostﬁihané kvûtiny,
vãetnû vûtviãek do prÛmûru cca. 1 cm
do kontejnerÛ pﬁistaven˘ch v urãen˘
den a hodinu na vybran˘ch stanovi‰tích:
stanovi‰tû

1.
2.
3.
4.
5.

ulice

ãas

Vinoﬁská - ul. Pod hájem
Cukrovarská - ul. V podskalí
Ctûnická - ul. Topolová
Horní náves u zast. MHD
Na váze - ul. Zahradní

8.00 - 8.30
9.00 - 9.30
10.00 - 10.30
11.00 - 11.30
12.00 - 12.30

h
h
h
h
h

Na kaÏdém stanovi‰ti bude kontejner stát 30 minut,
bûhem kter˘ch bude k dispozici obsluha,
která zajistí správné tﬁídûní odpadu.
Zb˘vající ãas je na vysypání a pﬁesun na dal‰í stanovi‰tû.

Termíny svozu odpadu: SOBOTA (vÏdy 2. a 4. v mûsíci)
11. a 25. dubna
11. a 25. ãervence
9. a 23. kvûtna
8. a 22. srpna
13. a 27. ãervna
12. a 26. záﬁí
10. a 24. ﬁíjna

KOMISE ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ
V P¤EZLETICÍCH VYHLA·UJE

2. roãník velké letní soutûÏe

o nejrozkvetlej‰í
pﬁezletické okno.

Vítûz opût obdrÏí finanãní pﬁíspûvek na kvûtinovou
v˘zdobu na dal‰í rok ve v˘‰i 1 000 Kã.
Na základû loÀsk˘ch
podnûtÛ roz‰iﬁujeme
soutûÏ i na kvetoucí
pﬁedzahrádky.
TakÏe milé PﬁezleÈandy
(moÏná i PﬁezleÈáci)
vzhÛru do pomyslného
boje, aÈ se máme
na co dívat!

1. roãník antisoutûÏe
o nejhor‰í ekologick˘ poãin za rok 2009

EKOBARBAR 2009
„Vítûz“ bude vybrán ze v‰ech zúãastnûn˘ch
v Pﬁezletickém pran˘ﬁi.
Pﬁíspûvky lze zasílat na cervinova@prezletice.cz
ãi pﬁedat na OÚ.
Informace o prÛbûhu antisoutûÏe
v kaÏdém ãísle Obecního zpravodaje a podrobnûji
na webov˘ch stránkách.

OÚ Pﬁezletice oznamuje v‰em obãanÛm,

Ïe v sobotu 28. bﬁezna 2009
v dobû 8.00-12.00 hod. bude proveden

SBùR

„zahradního“ odpadu
kontejnery budou pﬁistaveny
na následujících místech (vÏdy na rohu ulic)
VINO¤SKÁ – HRU·KOVÁ
CUKROVARSKÁ – V PODSKALÍ
ZAHRADNÍ – NA VÁZE
CTùNICKÁ – TOPOLOVÁ
HORNÍ NÁVES

ostatní sbûr

star˘ nábytek, matrace, koberce, lednice,
praãky, baterie, barvy apod.

!

„HORNÍ NÁVES“

ODPAD NENAVÁÎET V P¤EDSTIHU
P¤ED URâEN¯M TERMÍNEM

!

Do odpadu NELZE pﬁijímat staré pneumatiky,
azbestov˘ odpad (stﬁe‰ní krytina)
a rÛzné druhy lepenky (IPA apod.)!!!

Lâ se omlouvá...
Chtûla bych se zde omluvit v‰em oprávnûnû dotãen˘m PﬁezleÈákÛm, Ïe jsem v ãlánku o na‰í obci nenazvala obyvatele správn˘m
názvem PﬁezleÈák, n˘brÏ Pﬁezletiãák. Dûkuji Olze Hanzlíkové za
upozornûní a slibuji, Ïe se to uÏ nestane.
Lída âervínová

VA·E DOTAZY, P¤IPOMÍNKY âI POCHVALY P¤EDÁVEJTE, PROSÍM
AË UÎ V PÍSEMNÉ âI ELEKTRONICKÉ PODOBù DO SCHRÁNKY OÚ!
OBECNÍ ZPRAVODAJ — vychází obãasnû, vydává Obecní zastupitelstvo v Pﬁezleticích. Náklad 500 v˘tiskÛ.

OBECNÍ ZPRAVODAJ

JEDNORÁZOVÉ
SVOZY

KOMISE ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ ZÁROVE≈ VYHLA·UJE
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SLOVO STAROSTKY
VáÏení a milí spoluobãané.
Tak se snad koneãnû blíÏí jaro, na které se jistû v‰ichni tû‰íme.
Ve vánoãním zpravodaji jsem vám podrobnû popsala v‰echny úkoly, které se nám podaﬁilo za dva roky pÛsobení na‰eho
zastupitelstva dokonãit. V tomto ãísle zpravodaje bych se chtûla podrobnûji vûnovat úkolÛm, na kter˘ch pracujeme nyní,
a které bychom je‰tû chtûli stihnout do konce na‰eho pÛsobení na Úﬁadû - to je do podzimu 2010.

1. Máme dokonãeny projekty a vydaná stavební povolení na
akci
rekonstrukce
veﬁejného
osvûtlení a místního rozhlasu v ãásti obce.
Jak jsme vás jiÏ nûkolikrát informovali,
podaﬁilo se nám - po usilovném jednání
a nátlaku na firmu âEZ - vyjednat rekonstrukci elektrického vedení (tzn. uloÏení
elektrického vedení do zemû) v ãásti obce,
a to bez na‰í finanãní spoluúãasti . Na
podzim firma získala stavební povolení
a pﬁed mûsícem dokonce zaãaly stavební
práce. Podaﬁilo se nám v‰e zkoordinovat
tak, Ïe mÛÏeme zároveÀ provést i pﬁíloÏ
místního rozhlasu a veﬁejného osvûtlení,
které jsou ve vlastnictví obce. Práce nyní
probíhají v ulici Zahradní a dále budou pokraãovat v ulicích: (stará) Topolová, ãásti
Ctûnické (od Dolní návsi po Topolovou),
Liliová, Akátová, Dolní náves, Cukrovarská, Spojovací, V uliãce, Ve Dvorci, Ka‰tanová, V Podskalí. âasov˘ harmonogram
prací je plnû v kompetenci firmy âEZ, která pﬁedpokládá, Ïe by v‰e mohlo b˘t dokonãeno v leto‰ním roce. Náklady na projektovou dokumentaci „pﬁíloÏe“ místního rozhlasu a veﬁejného osvûtlení byly 350.000,Kã, pﬁepokládaná cena realizace „pﬁíloÏe“
bude cca 3 miliony.
2. Máme hotové projekty zásadní
a kompletní rekonstrukce ulic Zahradní
a Na Váze.
Stavební práce nyní probíhají v prvním
úseku ulice Zahradní. Cena projektové
dokumentace je pﬁibliÏnû 360.000,- Kã
a pﬁedpokládan˘ náklad na realizaci obou
ulic, vãetnû de‰Èové kanalizace, chodníkÛ,
parkovacích stání, vozovky, zelenû i veﬁejného osvûtlení a místního rozhlasu je zaokrouhlenû 15 milionÛ korun. Zde pﬁedpokládáme, Ïe stavební práce budou dokonãeny v leto‰ním roce.
3. Také pracujeme na projektu rekonstrukce prÛtahu krajské silnice obcí, vãetnû de‰Èové kanalizace, chodníkÛ, veﬁejného osvûtlení, vozovky, místního rozhlasu,
zelenû atd. Pﬁedpokládané náklady projektu jsou pﬁibliÏnû 40 mil. Kã. U tohoto projektu se váÏnû obáváme, Ïe nebudeme úspû‰ní a projekt zÛstane v ‰uplíku nejménû
do pﬁí‰tích krajsk˘ch voleb. PrÛtahová silnice obcí je totiÏ v majetku Krajského úﬁadu a celou tuto velmi potﬁebnou rekonstrukci jsme mûli projednánu s b˘val˘m vedením Krajského úﬁadu. Z dÛvodu v˘sledku podzimních voleb a následné zásadní
personální zmûny ve vedení Kraje, máme
váÏné pochybnosti, zda se tato rekonstrukce uskuteãní. Obzvlá‰tû za situace, kdy se
nové vedení Kraje netají tím, Ïe rekonstrukce a v˘stavby silnic pro Kraj nejsou

prioritou. Zde si neodpustím
následující poznámku: Sice
budeme mít rozbité silnice,
ale ten, kdo bude ochoten
dojet do krajského zdravotnického zaﬁízení (nejbliÏ‰í je
Oblastní nemocnice Mladá
Boleslav) a vystojí dlouhou frontu, nebude
muset platit 30 korunov˘ poplatek.

4. Máme hotov˘ projekt a nyní pracujeme na Ïádosti o stavební povolení pro v˘stavbu kruhové kﬁiÏovatky za „hasiãárnou“ - náklad: cena projektu je cca
480.000,- Kã, Realizaci stavby, jak jiÏ jsem
uvedla v minulosti, bude mít na starosti firma Benuga, která tuto stavbu i zaplatí.
5. Zaãínáme pﬁipravovat projekty rekonstrukce ulic „stará“ Topolová a V Podskalí.
6. Na posledním zasedání ZO jsem byla povûﬁena pﬁípravou projektu mateﬁské
‰kolky. Doposud slouÏila potﬁebám na‰í obce ‰kolka ve Vinoﬁi. I pﬁes její probíhající
roz‰íﬁení se - vzhledem k veliké v˘stavbû
v celém okolí - dá oãekávat nedostatek míst
pro nové dûti. Na tuto situaci se musíme
pﬁedem dobﬁe pﬁipravit.
7. Dále jsme se rozhodli zaãít s pﬁípravou
projektu multifunkãní budovy - dnes statek
u KﬁenÛ, kde by mûl b˘t spoleãensk˘ sál, klub
pro seniory, knihovna, kanceláﬁe OÚ.
8. Po roãních jednáních se zástupci
Úﬁadu pro zastupování státu ve vûcech majetkov˘ch, Ministerstva financí a Ministerstva kultury, t˘kajících se pﬁevedení pozemkÛ „Zlat˘ kopec“ do vlastnictví obce, byla
koneãnû pﬁed 14 dny uzavﬁena smlouva
o bezúplatném pﬁevodu na obec. Spolu s panem architektem Starãeviãem a s paní doktorku S˘korovou - Fridrichovou nyní velmi
intenzivnû pracujeme na pﬁípravû projektu
„Archeologick˘ park - Zlat˘ kopec“. JelikoÏ
v‰ak toto místo, jak jistû v‰ichni víte, dlouhá desetiletí slouÏilo jako skládka pro celé
‰iroké okolí, budeme muset nejdﬁíve zaãít
s odstranûním ekologické zátûÏe.
9. Stále probíhají pﬁípravy na pﬁipojení obce k Hlavnímu mûstu.
10. Dal‰í velká a dÛleÏitá agenda se
t˘ká práce na novém územním plánu obce.
K novému územnímu najdete v tomto ãísle
informace od zhotovitele - pana architekta
Starãeviãe. První beseda s panem architektem probûhla na podzim a dal‰í budou následovat. Souãasnû se jiÏ 2x se‰la „neformální komise“, které se úãastní obãané,
kteﬁí projevili zájem.
11. Pokou‰íme se zajistit prodlouÏení
autobusové linky aÏ na severní okraj obce
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(tj. smûrem na âakovice),
abychom tak obslouÏili
i horní ãást obce a lidé nemuseli chodit k autobusu
daleko. Majitelé pozemkÛ
u FV-Plastu, kde by byla
otoãka ideální, bohuÏel buì
nesouhlasí s prodejem nebo
poÏadují na obci neúmûrnou
cenu za odkup potﬁebn˘ch
pozemkÛ. Proto jsme se dohodli s panem Buchananem,
vlastníkem pozemku v lokalitû Bílá vrátka, na moÏnosti vybudovat otoãku tam.
BohuÏel tím dojde k v˘raznému prodlouÏení trasy autobusu - a tak znaãnému nav˘‰ení poplatku,
kter˘ obec musí platit firmû Ropid. O v˘‰i
tohoto poplatku nyní jednáme. Zatím nevíme, jak˘ dopad bude mít na ná‰ obecní rozpoãet a zda si toto obec bude moci dovolit.
O dal‰ím v˘voji vás budeme informovat.

12. V leto‰ním roce také pﬁipravujeme
odbornou rekonstrukci Kapliãky Panny Marie na Dolní návsi. Zde chceme vyuÏít moÏnou dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj, ãímÏ by se náklady obce zcela minimalizovaly. Îádost i dosud poÏadované podklady jsme ﬁádnû dodali a ãekáme na v˘sledné
rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj.
Mnozí z vás, kteﬁí je‰tû nejsou pﬁipojeni
na vodovod a kanalizaci, nyní jen ãekají na
vhodné poãasí, aby mohli pracovat na
sv˘ch pﬁípojkách. Pro va‰i informaci: ke
konci února 2009 bylo na vodovod napojeno jiÏ 265 ze 350 objektÛ, tj. 75%, a na kanalizaci 174 objektÛ, tj. 50% (dle podkladÛ
VaK Zápy). Myslíme si, Ïe tato ãísla vypovídají o velikém zájmu na‰ich obãanÛ, jak
o vodovod, tak o kanalizaci. ¤ada z vás,
kteﬁí jiÏ pﬁipojeni jste, si velmi pochvalujete pohodlí a kvalitu, a my se velmi tû‰íme
na zlep‰ení Ïivotního prostﬁedí po napojení
zb˘vající ãásti obce.
Stále jsou v‰ak mezi námi i nespokojení
obãané, kteﬁí si stûÏují na rÛzn˘ch úﬁadech na Krajském úﬁadu, na Úﬁadu pro hospodáﬁskou soutûÏ, u Úﬁadu veﬁejného ochránce
práv, na Ministerstvu vnitra. VÏdy to pro nás
znamená kontrolu a mnoho práce. Na jednu
stranu jsme rádi, Ïe v‰emi tûmito kontrolami
„procházíme úspû‰nû“. Vlastnû se nám opakovanû potvrzuje, Ïe v‰e v souvislosti s v˘stavbou vodovodu a kanalizace v Pﬁezleticích
je a bylo v poﬁádku. Na druhou stranu vÏdy
musíme tûmto kontrolám vûnovat mnoho ãasu, kter˘ bychom mohli vyuÏít lépe ve prospûch budoucího rozvoje obce.
V souãasnosti nás v‰echny zatûÏuje v˘stavba firmy Benuga „Zlat˘ kopec“. JelikoÏ
si mnoho z vás stûÏuje na rozsah této v˘stavby a opakovanû se setkáváme s „v˘tkou“, jak jsme mohli dovolit v˘stavbu takového rozmûru na tak malém území, dovolím
si pﬁipomenout následující:
Souhlas s v˘stavbou v této podobû dala
je‰tû minulá zastupitelstva. Daná lokalita
byla ﬁe‰ena v územním plánu jiÏ v 90. letech
- v tomto období byla dokonce zcela reálnû
plánována v˘stavba aÏ 550 bytov˘ch jednotek! Tento neúnosn˘ poãet byl ãásteãnû zre-

dukován v územním plánu v r. 2001,
a to na poãet cca 350 bytÛ. Z tohoto
schváleného územního plánu také vycházeli v‰echny developerské firmy, které postupnû byly vlastníky dané lokality.
My se tedy jiÏ jen mÛÏeme snaÏit minimalizovat dopady na obec. Dnes jsou
„pouze“ v podobû nepoﬁádku. Neustále
vyvíjíme nátlak na firmu Benuga, která
zase dále „tlaãí“ na stavební firmu.
V souãasnosti probíhají ty nejhor‰í práce, které jsou vÏdy s takov˘m nepoﬁádkem spojeny, zvlá‰tû v tomto roãním období. UÏ aby to bylo za námi.
Mnohem zásadnûj‰í v‰ak jsou budoucí dopady. Na takovouto v˘stavbu není
na‰e obec pﬁipravena z hlediska infrastruktury: komunikace, ‰kola, ‰kolka,
obecní úﬁad, atd. Na tûchto restech, jak
víte, intenzivnû pracujeme, ‰koda jen,
Ïe Benuga (resp. pﬁedchozí developerská firma A-Energy), pﬁed vydáním
územního rozhodnutí nedostala od b˘val˘ch zastupitelstev více podmínek.
Pracovalo by se nám tak mnohem lépe.
Na na‰ich webov˘ch stránkách existuje „diskusní fórum obãanÛ“. JelikoÏ jsme jiÏ del‰í dobu nezaznamenali Ïádn˘ nov˘ pﬁíspûvek, ráda bych
zmínila následující. MoÏná nûkteré
z vás odradilo, Ïe ZO „nereaguje“.
JelikoÏ vût‰ina z na‰ich obãanÛ s internetem nepracuje, pouÏívalo ZO va‰e pﬁíspûvky jako „prÛzkum veﬁejného
mínûní“. VÏdy jsme se snaÏili va‰e
pﬁipomínky zobecnit a pak reagovat
ve zpravodaji, kter˘ je pro v‰echny
obãany snadno dostupn˘.
A nyní jednu dobrou zprávu pro rodiãe ‰kolákÛ. Zastupitelstvo obce
schválilo na svém posledním jednání
pﬁíspûvek ve v˘‰i 1000 Kã roãnû na dopravu v‰em ‰kolákÛm základních
a stﬁedních ‰kol, kteﬁí mají v obci trval˘ pobyt. Tento pﬁíspûvek bude vyplacen
zákonnému zástupci, po pﬁedloÏení potvrzení o studiu ãi vysvûdãení za ‰kolní
rok 2008/2009 v termínu od 20. 6. 2009
do 30. 9. 2009 na OÚ. Zastupitelstvo se
k tomuto kroku rozhodlo, po dlouhém
a neúspû‰ném jednání s firmou Ropid
o moÏnosti sníÏení ceny za jízdné pro
‰koláky za jednu „zastávku“ Pﬁezletice
- Vinoﬁ. Vzhledem k tomu, Ïe Pﬁezletice
zatím nemají vlastní ‰kolu, ani neprovozují ‰kolní autobus, rozhodlo se zastupitelstvo alespoÀ tro‰ku ulehãit rodiãÛm dûtem, kteﬁí dojíÏdí do ‰kol.
Na závûr jen pár slov k na‰í finanãní situaci (podrobnû jsem vás informovala v minulém zpravodaji). Dovoluji si pﬁipomenout, Ïe v souãasné dobû, kdy zaãala druhotná krize dopadat
i na âR, máme signály, Ïe získání dotací v následujícím období bude znaãnû ztíÏené a nûkteré na‰e plány mohou
b˘t tímto ohroÏeny.
Pﬁeji nám v‰em pﬁíjemné jaro, krásnou dobu Velikonoc a hezké poãasí
pro práci na na‰ich zahrádkách.
VERONIKA VRECIONOVÁ
Starostka obce

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
DNE 4. 2. 2009
● ZO vzalo na vûdomí, Ïe p. ·a‰ek
i p. Kunto‰ová (ã.p. 337 a ã.p. 347 ulice
Pod Vinoﬁí) nejsou poplatníky dle OZV
ã. 3/2008, protoÏe finanãnû participovali
na v˘stavbû hlavního vodovodního a kanalizaãní ﬁadu v ulici pod Hájem, na kter˘ byli a jsou napojeni.
● ZO souhlasilo se znûním Inventarizaãního
zápisu, se seznamem majetku obce k vyﬁazení a bere na vûdomí prohlá‰ení inventarizaãní komise o provedené inventarizaci.
● ZO schválilo: Smûrnice ã.: 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 (o vnitﬁním obûhu dokladÛ)
● ZO vzalo na vûdomí provedené úpravy
v poloÏkách rozpoãtu pro rok 2008 dle
roz.opatﬁení ã. 10, 11, 12. (t˘ká se pﬁevodÛ mezi rozpoãtov˘mi poloÏkami)
● ZO povûﬁilo starostku podpisem smlouvy
o poskytování knihovnick˘ch sluÏeb knihovnû E. Peti‰ky v Brand˘se nad Labem.
● ZO souhlasilo s dodatkem ke nabídce na
odkoupení pozemkÛ parc. ã. 953/3, 953/4,
953/5, 953/6, 953/7, 1337/82 a 1344/7
v k.ú. Vinoﬁ a povûﬁuje starostku obce
pﬁípravou pﬁíslu‰n˘ch budoucích kupních smluv do 30. 4. 2009 a to BKS na
pozemky parc.ã. 953/3, 953/4, 953/5,
953/6, 953/7, 1337/82 za kupní cenu
4.400.404,- Kã (kupní smlouva bude podepsána do 30. 12. 2009) a BKS na pozemek 1344/7 za cenu 10.000,- Kã za pﬁedpokladu vyﬁe‰ení vlastnick˘ch vztahÛ .
● ZO povûﬁilo starostku podpisem
smlouvy o dílo ã.001/2009 s firmou PRO
CONSULT na zhotovení projektové
dokumentace na rekonstrukci Zahradní
II a ulice Na Váze.
● ZO schválilo pﬁepracování projektu
kﬁiÏovatky s tím, Ïe zadání vypracování
projektu a dal‰í potﬁebné kroky pro
získání stavebního povolení provede
a uhradí stavební investor.
● ZO povûﬁilo starostku podpisem smlouvy
s firmou AZ Elektrostav na provedení
rekonstrukce veﬁejného osvûtlení a místního rozhlasu v 1. etapû - pﬁíloha ã. 19.
● ZO schválilo dodatek ã. 1 ke Smlouvû
o spolupráci na podmínûn˘ch investicích
uzavﬁené dne 19. 8. 2008 s firmou OBADI. Splátka ve v˘‰i 4.000.000,- Kã, která
mûla b˘t dle smlouvy nyní sloÏena na vázan˘ úãet v bance a obci vyplacena po
schválení nového územního plánu, bude
dle dodatku rozdûlena na 2 ãásti.:
2.000.000,- Kã budou firmou pﬁevedeny
na úãet obce pﬁi podpisu dodatku
a 2.000.000,- Kã budou vyplaceny po
schválení nového územního plánu v reÏimu tﬁetí, poslední splátky. ZO povûﬁuje
starostku podpisem dodatku.
● ZO povûﬁilo starostku zadáním projektové dokumentace na celou akci (zatrubnûní vodoteãe) a zároveÀ ji povûﬁuje jednáním s firmou BENUGA, jejíÏ stavba
s vodoteãí sousedí o finanãní participaci
firmy na této akci.
● ZO povûﬁilo starostku podpisem Kupní
smlouvy na pozemek 949/1, 2, 3 s p. Li‰kou.
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● ZO nesouhlasilo s prodejem obecního
pozemku 953/1 v k.ú. Vinoﬁ
● ZO nesouhlasilo s prodejem ãásti obecního pozemku ã. 953/12 v k.ú. Vinoﬁ.
● ZO schválilo pﬁíspûvek na dopravu dûtem
a mládeÏi s trval˘m bydli‰tûm v Pﬁezleticích (do ukonãení studia na stﬁední ‰kole)
ve v˘‰i 1000,- Kã pro ‰kolní rok 2008/09.
Pﬁíspûvek bude poskytnut na základû
pﬁedloÏení potvrzení o studiu ãi závûreãného vysvûdãení a vyplacen zákonnému
zástupci dítûte ãi plnoletému Ïadateli.
● ZO povûﬁilo starostku pﬁípravou
projektové dokumentace pro v˘stavbu
M· v ulici Ka‰tanová.
● ZO povûﬁilo starostku pﬁípravou projektové dokumentace na rekonstrukci obecního objektu Horní náves ãp. 45. (projekt
na pﬁestavbu statku U KﬁenÛ na multifunkãní budovu)
● ZO povûﬁilo starostku pﬁípravou projektu na rekonstrukci Topolové a V Podskalí, a to vãetnû de‰Èové kanalizace.
● ZO povûﬁilo starostku pﬁípravou
projektu na rekonstrukci ulice V Podskalí, a to vãetnû de‰Èové kanalizace
● ZO souhlasilo s cenou za restaurátorské
práce na kapliãce Panny Marie
(Ïádáno o dotaci)
● ZO povûﬁilo starostku obce podpisem
pracovní smlouvy s úãetní ing. Vrti‰kovou na rok 2009.
● ZO povûﬁilo starostku podpisem Smlouvy o bezplatném pﬁevodu nemovitosti ã.
UZSVM/S/15811/2008-HMSU (archeologické nalezi‰tû Zlat˘ kopec) s Úﬁadem pro
zastupování státu ve vûcech majetkov˘ch.
● ZO souhlasilo s instalací dvou pevn˘ch
zpomalovacích prahÛ s pﬁechodem pro
chodce pro zásadní zv˘‰ení bezpeãnosti
silniãního provozu do Vinoﬁe.
● ZO povûﬁilo starostku zasláním protestu
proti omezení provozu metra C, kdy kaÏdá 2. souprava konãí jiÏ ve stanici Ládví
hlavnímu mûstu Praze.
— Starostka seznámila ZO se stíÏností p. Jelínka na nepoﬁádek a bláto na veﬁejné
cestû ke svému domu, kterou se svolením
obce pouÏívají dûlníci ze stavby Zlatého
kopce. Jde o veﬁejnou cestu, kterou mÛÏe
pouÏívat kaÏd˘. Obec hledala se stavebníkem moÏnost, jak ulevit stále zabahnûnému chodníku do Vinoﬁe, kde si dûlníci
oklepávali boty a kter˘ vyuÏívá mnohem
více obyvatel Pﬁezletic neÏ v˘‰e zmiÀovanou veﬁejnou cestu. Zástupci obce stále
projednávají stíÏnosti pﬁímo se stavbyvedoucím firmy a Ïádají o udrÏování chodníku v ãistotû; nicménû obec nemÛÏe stavebníkovi zamezit pﬁístup na stavbu.
— Pﬁi rekonstrukci Zahradní ulice se objevily problémy se stromy v ulici, jejichÏ koﬁenov˘ systém byl naru‰en v˘kopov˘mi
pracemi. Obec poÏádá o odborn˘ posudek
dendrologa, aby byla maximálnû zabezpeãena bezpeãnost lidí a majetku.
— Paní Hanzlíková zhodnotila loÀské akce,
pﬁedloÏila vyúãtování a následnû pﬁedstavila plán v‰ech akcí na cel˘ rok 2009.

P¤EZLETICK¯ HYDE PARK
Hﬁib „podpapírák“,
hromádka a kobliÏky
Ano, myslíte si to zcela správnû, ﬁeã bude
skuteãnû o TOM a jejich autorech.
AÈ vyrazíte v obci ãi jejím okolí kamkoliv,

vÏdycky na tyto „krásy“ narazíte, nedejboÏe ‰lápnete. Vezmu to pûknû popoﬁádku.
Co ãasu vûnovala p. ¤achová tomu, aby loni vypátrala a chytila pﬁi
ãinu toho, kdo si
pletl cestiãku podél strouhy do
Okálova
se
sv˘m WC. Pravidelnû se kaÏdé ráno objevil
nov˘ „Podpapírák“. BohuÏel
autor zÛstal neznám˘ a jedinû
poﬁezání
hou‰tí
a úprava celé cestiãky
podél vodoteãe zamezila
tomuto „hnojení“. BohuÏel
pro Vinoﬁáky se dotyãn˘ pﬁesunul dál, protoÏe nové „hﬁiby“ vyrostly ve Ctûnickém háji
u zastávky tﬁistadvojky. Ale zaãalo jaro, sezónní dûlníci nastoupili do prací a máte to tu
zase. Snad je cedulky s pﬁe‰krtnut˘m WC odradí natolik, Ïe pﬁestanou sv˘mi „odpady“
(tentokrát jsou to dokonce „bezpapíráky“)
zkrá‰lovat cestu podél vodoteãe.
Dal‰í oblíben˘m WC pod ‰ir˘m nebem je
okraj pole za cestou do Ctûnic naproti dolním
„zahrádkáﬁÛm“. Tady sice není ãlovûk ohroÏen
‰lápnutím do exkrementu, já mám v‰ak díky
sv˘m „otﬁesn˘m psÛm“ dokonal˘ pﬁehled
o kaÏdém novû narostlém Podpapíráku. A to
bohuÏel platí i o místû pod hrází rybníka mezi
Ctûnick˘m potokem a strouhou od stavidla.
Psí hromádky... To je opravdu síla! VÛbec
se nedivím, Ïe loni visely po celém Ctûnickém
háji namalované obrázky psÛ od dûtí z mateﬁské ‰koly, kde paní uãitelky prosily majitele
psÛ o úklid hromádek po sv˘ch miláãcích. Samozﬁejmû, Ïe i pes se potﬁebuje probûhnout lesem na volno a vyvenãit se nûkde v kﬁoví, ale
nechat leÏet „hromádku“ bez pov‰imnutí na
cestû ãi tûsnû vedle ní, to pﬁece není nutné.
Se vzrÛstajícím poãtem nov˘ch domÛ
vzrÛstá i poãet psÛ, kteﬁí se potﬁebují probûhnout a vyvenãit. BohuÏel tímto tempem mizí
i poãet míst, kde by se psi mohli probûhnout,
taková pûkná psí louka. JenÏe! KdyÏ se na je-

diné louce vyvenãí 5, 10, 30 psÛ, nebude pro
samou „hromádku“ kam ‰lápnout i tady. A na
tento fakt si stûÏují sami pejskaﬁi - proto je novû umístûn odpadkov˘ ko‰ na louce mezi domy na Vinoﬁské a Okálovem a uvidíme, kdo
bude ochoten pro ãistotu nûco udûlat.
A koÀské kobliÏky? VÏdycky, kdyÏ musím
nûjakou jejich hromadu na cestû pﬁekroãit,
vzpomenu si na povídky Ivana Krause, kter˘
vzpomíná na své dûtství na Letné - vÏdy po
vojenské pﬁehlídce musely jako dûti vzít k˘bl
a jít sbírat po vojensk˘ch koních koblihy, aby
si s nimi rodiãe pohnojili zahrádku. KdeÏe loÀské snûhy jsou. UÏitkové zahrádky mizí a hnojí se spí‰e chemií, kdo by také ‰el s k˘blem

sbírat koblihy. A tak jejich hromady
zÛstávají leÏet tam, kde upadnou,
ãasto na cestách, dokonce i na ulicích, a uklízet je bude kdo? Pr˘
i praÏ‰tí fiakristé si museli po
sv˘ch koních koblihy uklízet, asi
holt byli nuceni
KdyÏ uÏ je ﬁeã o TOM, nemÛÏe
závûreãná otázka neznít jinak neÏ :
Jak z toho ven?
Budeme se muset zamyslet.. Ale
ne, prostû budeme po sobû v‰ichni
v‰echno uklízet!
ELâA

Na cestû
Leto‰ní zima byla skuteãnû zimní - koncem
prosince pﬁi‰ly mrazy, zaãátkem ledna nasnûÏila pûkná „peﬁina“, která díky mrazÛm vydrÏela hodnû dlouho. Slabá obleva s de‰tûm rozpustila vût‰inu snûhu tam, kde svítí bûhem dne
sluníãko, ale napﬁíklad ve Ctûnickém háji sníh
sice roztál, jenÏe slunce vodu nevysu‰ilo, ba
naopak, a místo cest a cestiãek se vytvoﬁila
souvislá ledová dráha. Kdo by b˘val nazul
brusle, ten by to na to vyzrál.
Ve‰keré cesty byly neschÛdné, a to nejen
pro pû‰í, ale i pro konû. VÏdyÈ kdo by si pﬁál
uklouznout na ledovce a nedej boÏe upadnout! A tak si v‰ichni uÏivatelé lesa hledali zpÛsoby, jak se projít v pﬁírodû a nepﬁizabít se. „Pû‰áci“ chodili po okrajích
cest po zmrzlém listí, maminky s koãárky
radûji do lesa nevstupovaly, odváÏní si cestu domÛ „proklouzali“, i psi radûji chodili lesem podél cest. JenÏe konû? Ti se mezi stromy nepropletou a tak hledali cesty
jiné. A bohuÏel pro pû‰í na‰li.
Jediná cesta, kam i v zimû svítí cel˘
den sluníãko, je cesta do Ctûnic. A tak nastal problém, kdy si ti, co tudy chodí na
procházky do Ctûnic zaãali stûÏovat na
koÀsk˘mi kopyty roz‰lapanou cestu. Jezdci na koních chodili po cestû jako po pro-
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menádû, klábosili i dva vedle sebe a nebo ‰li
do Pﬁezletic po jedné stranû, ale z Pﬁezletic po
druhé. Tato cesta je po roztátí snûhu mokrá
a blátivá, hlavnû je v‰ak dost mûkká a projde li tudy kÛÀ s jezdcem, tûch nûkolik „metrákÛ“
se do mokré cesty otiskne silou opravdu koÀskou. A tak se z cesty stane pûkné orani‰tû,
které se samo od sebe nesrovná. Na podzim
zde v rámci „veﬁejnû prospû‰n˘ch prací“ byla
cesta a její okolí upravováno - rovnání cesty
a odstraÀování plevele z jejích okrajÛ, taktéÏ
niãení kopﬁiv a pelyÀkÛ z bﬁehÛ podél cesty.
Práce je to „hnusná“, ale v˘sledek byl uÏ po
pár dnech znát. JenÏe teì byly potﬁeba hrábû,
válec a pár chlapíkÛ, aby cesta vypadala jako
na podzim. Paradoxnû dobrou sluÏbu pro nás
udûlal ﬁidiã terénního auta, kter˘ stále touto
„pû‰í zónou“ jezdí; ãásteãnû vypomohli i celoroãnû jezdící cyklisté.
Situaci bylo potﬁeba po mnoha stíÏnostech
ﬁe‰it a tak jsme se se‰li s panem Neumannem
z Jezdecké spoleãnosti Ctûnice a domluvili se,
Ïe v pﬁípadû, kdy budou konû nuceni jet po
ctûnické cestû, pÛjdou vÏdy po pravé stranû do
Pﬁezletic a po stejné stranû se budou vracet.
Jezdci budou dostateãnû informováni i o tom,
Ïe budou jezdit jeden za druh˘m.
ZároveÀ jsme vyﬁe‰ili i otázku roz‰lapané
cesty pﬁes pole do Vinoﬁe a pejskaﬁi pouÏívané
cesty podél potoka k Ctûnickému rybníku.
Sem budou mít konû ze Ctûnic zakázán vstup
úplnû. (Ale pejskaﬁi! Louka pod Ctûnick˘m
rybníkem patﬁí koním a díky toleranci Jezdecké spoleãnosti zde mÛÏeme nechat probûhnout
i psy. Probûhnout ale neznamená nechat HRABAT DÍRY! KaÏdá taková jáma v trávû mÛÏe
koni zpÛsobit váÏné zranûní!) Ve Vinoﬁském
háji jezdci budou chodit i nadále po pÛvodních
koÀsk˘ch stezkách, které vznikly po dohodû
s vinoﬁsk˘m starostou a byly pÛvodnû i oznaãeny (vandalismus se v‰ak podepsal i na znaãkách Stezka pro konû a Zákaz vstupu koní).
No a je to. Teì jenom budeme doufat, Ïe
v‰ichni budou dohodu dodrÏovat, a to vãetnû
pû‰ích i pejskaﬁÛ, kteﬁí budou koÀské stezky
respektovat.
A zase konãím u konstatování, Ïe je to
v‰echno jenom o lidech a je vidût, Ïe i na procházce je potﬁeba mít jasnû urãená pravidla
„provozu“ na lesních a polních cestiãkách
v okolí Pﬁezletic Hlavnû ale neﬁe‰it, kdo s koho, kdo je silnûj‰í a kdo mÛÏe víc uÏívat les,
pole i tûch pár luk. SlouÏí v‰em a v‰ichni si
chtûjí v pohodû vychutnat ten kousek ãisté pﬁírody ve svém okolí. (KdyÏ jsme u té ãisté - nemohu nezmínit problém psích hromádek
a koÀsk˘ch koblih. Vlastnû pozor! Nejen zvíﬁata pouÏívají zelené plochy jako záchod o tom více v jiném ãlánku tohoto ãísla.)
TakÏe prosím: AÈ nám slouÏí!!
Lâ

HISTORICKÉ DR(O)BEâKY
JiÏ del‰í dobu se sice nekonala Ïádná beseda „o star˘ch ãasech“, pﬁesto je
díky materiálÛm paní Adamcové a tentokrát i vzpomínkám pana Nováka
z ãeho vybírat. V dne‰ním ãísle si povídáme se závodními stﬁelci, tak se pojìme vûnovat sportu v Pﬁezleticích v minulém století:
SOKOLové byli nejaktivnûj‰í jak po stránce tûlocviku (do cviãení chodil v obci skoro
kaÏd˘, dûti i dospûlí a cviãily se nejen prostná, ale i na náﬁadí jako byla bradla, kÛÀ
a hrazda - zde nûkteﬁí cviãenci jako napﬁ.pan
Grof, pan Tvrd˘ ãi pan Tuláãek reprezentovali na hrazdû Pﬁezletice i na vy‰‰ích sokolsk˘ch soutûÏích), tak i jako vzdûlávací organizace - ve spolupráci s obcí poﬁádali ochotnická pﬁedstavení, akademie i pásma k rÛzn˘m státním v˘roãím.
Zde si nemohu odpustit pohled do souãasnosti - místní Sokolové jako by zmizeli. PﬁestoÏe získali od obce v 90.letech pozemky
sportovního areálu u rybníka do svého vlastnictví (za velmi pﬁíznivou cenu), areál je nevyuÏívan˘ a hlavnû neudrÏovan˘ a místo, které by mohlo slouÏit v‰em pro sportovní aktivity, v podstatû chátrá. Obec by ráda nabídla
místním sportuchtiv˘m obãanÛm kvalitní
sportovi‰tû, dokázala by i získat dotace na
úpravu areálu, bohuÏel v‰ak není vlastníkem
pozemkÛ. Dosavadní jednání se zástupcem
místního Sokola panem Halíkem o zpûtném
prodeji byla neúspû‰ná a vzhledem k nedostatku financí, kter˘ Sokol má, zÛstane cel˘
areál tak jak je. A to je ‰koda.

o, pohádka... Snad jedinû jako
od ãeského velikána a génia
Járy Cimrmana, jehoÏ pohádky uÏ sv˘m názvem konãily
hÛﬁ neÏ zaãaly (Jak chudák do
je‰tû vût‰í nouze pﬁi‰el, Ka‰párkÛv hrobeãek, atd). Podobné je to s na‰ím ovzdu‰ím, také jeho zlep‰ení je
stále víc a víc v nedohlednu
a dokonce jsme na tom hÛﬁe
neÏ v letech devadesát˘ch.
Pﬁíãina je stra‰nû jednoduchá – neustálé zdraÏování „ekologick˘ch paliv“ jako je elektﬁina a plyn
a vzniku „zelené danû“ vedou k tomu, Ïe uhlí zÛstává
stále jedniãkou pro vytápûní rodinn˘ch domÛ. Dﬁíve
se topilo hlavnû uhlím, vût‰inou byly
v kaÏdém pokoji kamna, posléze se poﬁizovalo topení ústﬁední s jedním kotlem
na tuhá paliva. Staãilo by tak vymûnit
kotel za kotel, jenÏe! Vstupní prvotní náklady na poﬁízení kotle na plyn ãi pﬁímotopného elektrokotle jsou samozﬁejmû
vysoké a pﬁipoãteme-li provozní roãní náklady za ceny plynu ãi elektﬁiny, to se ani
úspora ãasu a odpadnutí práce s popelem, skládáním uhlí a kaÏdodenním zatápûním opravdu ASI nevyplatí. Zámûrnû
pouÏívám ASI, protoÏe si nejsem jista,
zda ãas stráven˘ skákáním kolem uhlí,
kamen ãi kotle a popela nebo rozﬁezáváním stavebního dﬁíví by nepﬁinesl „peníze“ nûkde jinde. Tﬁeba ve zdravotnictví!
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FOTBAL nemohl chybût v Ïádné vsi, tak
i Pﬁezletice mûly za první republiky své první hﬁi‰tû blízko ulice Na Váze. Pravdûpodobnû se zde hrály zápasy se sousedními vesnicemi. V souãasnosti je travnaté hﬁi‰tû na kopanou za rybníkem jako souãást sportovního
areálu obce (pozemek byl vûnován obcí po
2. svûtové válce) a místní oddíl hraje praÏskou Hanspaulskou ligu.
LEDNÍ HOKEJ. Ano opravdu, Pﬁezletice
mûly pﬁibliÏnû v letech 1950-60 svÛj oddíl,
kter˘ hrál dokonce soutûÏ na krajské úrovni
. Mezi hráãe paﬁil i b˘val˘ správce OÚ pan
Fi‰er, dále napﬁ.pan Holec. Hrálo se jak jinak
neÏ pod ‰ir˘m nebem na místû dne‰ního fotbalového hﬁi‰tû. Místní hasiãi poskytli finance na zakoupení 30-ti cm mantinelÛ, ze kter˘ch se postavil obrys hﬁi‰tû a stﬁíkáním vody z rybníka v nûkolika vrstvách se docílilo
docela dobré kvality ledu. Samozﬁejmû se
první pokusy o vytvoﬁení kluzi‰tû úplnû nepovedly (nejprve totiÏ hasiãi naplnili vodou
celé hﬁi‰tû, jenÏe voda se vsakovala a z ledu
skoro nic nezbylo), ale díky tehdej‰ím mraziv˘m zimám se ledování plochy vychytalo
a mohlo se zaãít hrát. Hokejisté si postavili
i klubovnu, dal‰í rok pﬁistavûli dal‰í místnost

A tak se topí nekvalitním hnûd˘m
uhlím, které je pro na‰i penûÏenku nejlep‰í (podot˘kám, Ïe z tohoto pohledu
tomu rozumím, protoÏe pﬁi kaÏdoroãním vyúãtování elektﬁiny mám chuÈ

(bohuÏel vykáceli i Lípu svobody u rybníka)
a díky vytápûní se zde po zápase mohli zahﬁát. Po ãase ale první hokejoví nad‰enci zaãali odrÛstat a následovníci najednou nebyli
a tak není divu, Ïe se rozpadl nejen hokejov˘ oddíl, ale i klubovna.
HÁZENÁ - dle vzpomínek pana Nováka
se na místû pÛvodního fotbalového hﬁi‰tû za
ulicí Na Váze vybudovalo hﬁi‰tû na házenou
a tento sport zde aktivnû nûjak˘ ãas hrála parta nad‰encÛ - zde prosím moÏné pamûtníky
o poskytnutí podrobnûj‰ích informací do kroniky Pﬁezletic (L. âervínová, 605 218 826, ãi
písemnû na OÚ - moc dûkuji)
SPORTOVNÍ ST¤ELBA - o historii vzniku stﬁelnice v rubrice Na slovíãko, teì jen malá odboãka k zimní pﬁípravû pod stﬁechou.
Stﬁelci vyuÏívali prostory Kulturního sálu za
hospodou na Horní návsi, ale protoÏe se zde
konalo spousta jin˘ch akcí, nabídla jim tehdej‰í samospráva obce prostory dne‰ní restaurace
Na statku. Stﬁelci pﬁiloÏili ruku k dílu a vybudovali si zde za finanãního pﬁispûní Svazarmu
pûknou stﬁelnici i s potﬁebn˘m zázemím. Stﬁílelo se zde od roku 1987 aÏ do 1994, kdy byla
b˘valá stodola pronajata na restauraci. A kde
teì mûli stﬁílet v zimû? Vyﬁe‰il to trenér pan Jiﬁí Novák, kter˘ vybudoval mini stﬁelnici u sebe doma a dûti skoro dva roky stﬁílely u NovákÛ v ob˘váku, chodbû i kuchyni.
O jin˘ch sportech jako tﬁeba ping-pong, tenis atd. zase nûkdy pﬁí‰tû.
Lâ

Ïe se mu z ﬁádnû oãernalého komína dost
kouﬁí a zápach se ‰íﬁí pûknû po vsi, protoÏe pﬁijde z práce domÛ, roztopí kamna
ãi kotel a ven nejde. JenÏe kdo je nejãastûji venku? Kdo se musí po dopoledni
stráveném v klidu ve
‰kolních lavicích protáhnout? Na‰e dûti! A tak se
jdou
ven
„prolítat“
a pûknû si naplnit plíce
deriváty síry, PCBéãky
a jin˘mi dobrotami. Lze
se pak divit tomu, Ïe touto „imunoterapií“ stráví pak víc ãasu doma
v posteli s onemocnûním
horních cest d˘chacích
ãi posléze v ordinacích alergologÛ? A podle
zpráv ministerstva zdravotnictví je to ãím dál tím hor‰í.
A tak se mÛÏe stát, Ïe uspoﬁené peníze za vytápûní pevn˘mi palivy obratem
investujeme do preparátÛ na zv˘‰ení
imunity, lékÛ potlaãujících alergické
reakce, vakcín proti tûmto reakcím ãi
dokonce „dejchadel“ pro roztaÏení prÛdu‰ek (tím získat moÏnost se poﬁádnû
nadechnout). A ãástky jsou to opravdu
nezanedbatelné.
Dne‰ní doba nás v‰echny nutí peãlivû
poãítat své v˘daje a plánovat budoucnost. A tak mû napadá, není tohle právû
vhodná doba „pﬁepoãítat“ v‰echno?
Vãetnû zdraví, úspory práce, ãistého
vzduch pro své blízké i ‰iroké okolí,….
Prostû zkusit nûco jiného?
Lâ

„POHÁDKA“
O âISTÉM VZDUCHU
aneb KRÁSN¯ JE VZDUCH,
KRÁSNùJ·Í JE...
probourat zeì, postavit do rohu pokoje
kamna a jít s vozíkem sbírat suché vûtve), ale pro vzduch, co d˘chá i vzdálené
okolí, to je prostû ·PATNù. Hodnû dní
v zimních mûsících b˘vá inverzního
charakteru a Pﬁezletice se dusí pod pokliãkou smradlav˘ch a leckdy i krapet
jedovat˘ch kouﬁÛ. Fakt nevûﬁím tomu,
Ïe nikdo nikdy nespálí Ïádn˘ „odpadek“ v kamnech ãi kotli a nebo mezi námi Ïijí skuteãnû bezodpadové domácnosti. Co si mám myslet o ãtyﬁãlenné
domácnosti, která vyváÏí men‰í popelnici jednou za 14 dní? To je na medaili
v tﬁídûní a minimalizaci odpadu a mûli
bychom se u nich uãit, Ïe!
On si to moÏná nikdo ani neuvûdomí,
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Obecní pran˘ﬁ...
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CO JE NOVÉHO NA

Kontrolovat, ãím kdo doma topí, to je v na‰í
republice neﬁe‰iteln˘ problém. Jediná rada od
organizací zab˘vajících se ochranou ovzdu‰í zní::
SLEDUJTE TMAVOST A BARVU KOU¤E, âÍM TMAV·Í
A BAREVNùJ·Í, TÍM HOR·Í. A tak sledujeme...
A Ïe jsou nûkteré komíny hezky ãerné od dehtu, co?

www.prezletice.cz
Zaãátkem roku 2009 by se dalo shrnout, Ïe webové stránky na‰í obce koneãnû dobﬁe plní informaãní funkci a ve‰keré
dokumenty z úﬁední desky, zápisy jednání zastupitelstva, pozvánky na kulturní akce vãetnû následné zprávy o prÛbûhu akce (vût‰inou i s fotografiemi) i jakékoliv jiné aktuality jsou
vyvû‰eny na internetu velmi rychle. Za to patﬁí dík na‰emu
webmasterovi Petru Dvoﬁákovi.
Diskuzní fórum pﬁekvapivû dlouho „mlãí“ - dÛvod tohoto ticha
mû nenapadá, protoÏe domnívat se, Ïe jsou v‰ichni se v‰ím spokojeni... Tomu sama nevûﬁím. Je to moÏná ‰koda, Ïe diskuze o bûÏn˘ch problémech nebûÏí i dál; námûtÛ je v na‰í obci víc neÏ dost.
NeÏ se mi podaﬁilo zkompletovat toto jarní ãíslo, rozproudila
se v rubrice Ostatní diskuze nad moÏnostmi pﬁipojení k internetu v na‰í obci a hlavnû nad kvalitou a rychlostí pﬁipojení a pﬁenosÛ dat. Neváhejte a pﬁispûjte se sv˘mi postﬁehy na toto téma
i vy, protoÏe internet je v podstatû dal‰í ãlen v rodinû a v‰ichni
chtûjí b˘t nejlep‰í, ne?
V polovinû ﬁíjna byla poloÏena nová anketní otázka, na kterou odpovûdûlo k pÛlce února 95 lidí. T˘kala se názoru na‰ich
obãanÛ na provedené zmûny na lince 302 - spokojenost a nespokojenost skonãila lehk˘m vítûzstvím SPOKOJEN¯CH (50
hlasÛ). Naopak pro 30 hlasujících je doprava TRAGICKÁ, zde
si v‰ak nejsem jista zkreslením odpovûdi, protoÏe samotné slovo
tragická láká ke za‰krtnutí. MoÏná ale bylo rozhodující i to, Ïe
krátk˘ úsek ze zastávky Moravanská (Praha) do stanice Vinoﬁská (Stﬁ.kraj) stojí dost penûz a jednání s ROPIDem o zmûnû tarifu jsou neprÛstﬁelná - více ale v ãlánku paní starostky. Pro dva
hlasující je doprava tak nûjak normální.
V dobû vydání jarního zpravodaje uÏ bude v bûhu otázka na
zji‰tûní nejpalãivûj‰ího problému v Ïivotû obce. Dokonce uÏ 33 lidí vyjádﬁilo svÛj názor a vedou dûravé silnice následované nedostateãnou vybaveností a na tﬁetím místû je zápach z komínÛ (!!!).
Ekobarbar roku 2009 - tak se jmenuje nová rubrika, která úzce navazuje na Pﬁezletick˘ pran˘ﬁ v na‰em zpravodaji. Nejen navazuje, ale hlavnû poskytuje více prostoru zejména pro fotografie v˘sledkÛ ãinnosti nûkter˘ch „ekologÛ a milovníkÛ ãistého Ïivotního prostﬁedí“; dal‰í v˘hodou je moÏnost rychlej‰ího seznámení náv‰tûvníkÛ webu s novinkami na poli ochrany Ïivotního
prostﬁedí. Na závûr roku budete moci sami vybrat ten „nejlep‰í
ekologick˘ poãin“ a sv˘mi hlasy zvolit Ekobarbara roku 2009.
Doufám, Ïe nebudeme muset vyhla‰ovat dal‰í roãníky! Lâ

Îe by se
nám objevil
v Pﬁezleticích nov˘
vrak? A nebo
to jen zlodûji ukradli
espézetky?

Podaﬁí-li se odvodnit pole
a dostat vodu aÏ z Vinoﬁe do
Ctûnického potoka - SUPER
a díky! JenÏe se to vleãe místo cesty bláto, vedle
chodníku nezabezpeãená jáma jako hrom, v‰ude zbytky
materiálu. Na své zahradû
by se vám to také nelíbilo.

Tak se
mi zdá,
Ïe tady
má nûkdo
„o koleãko míÀ“!

A to je
opravdu
pﬁedvánoãní
bomba! Nûjak mám
utkvûlou
pﬁedstavu,
Ïe tady nûco chybí?!
No, ale loÀské Vánoce
pﬁeÏil, to asi
je‰tû nebyl
dost velk˘.

EKOLOGICKÁ
ZAHRADA
Zahrádka a pÛdní Ïivot

Koneãnû
dobrá
zpráva pro
dûti - nûkdo pro
nû buduje
dopravní
hﬁi‰tû.
Proã by jinak bral
sloupky
od dopravních znaãek? Tak
jsme dali
novou.

V pÛdû Ïije obrovské mnoÏství organismÛ: bakterie, houby, ﬁasy, ãervci, hmyz, mûkk˘‰i a jiní. Na jednom hektaru dobré zahradní pÛdy jich mÛÏe b˘t aÏ 6 tun! V‰echny tyto organizmy vytváﬁejí humus a tím se zúrodÀuje pÛda.
Humusem tak rozumíme organické látky, které se pﬁemûÀují
v zaÏívacím traktu pÛdy, nejvíce ÏíÏaly atd.
HUMUS je tak zásobárnou Ïivin pro rostliny, spojuje pÛdní
drobty, stará se o prostupnost vodní a udrÏuje v pÛdû vláhu, tlumí
náhlé zmûny v pÛdû a tím zvy‰uje její stabilitu.
ÎÍÎALY provzdu‰Àují pÛdu a pﬁitom polykají jak zeminu, tak
i odumﬁelé ãásti rostlin, ãímÏ skvûle zúrodÀují pÛdu va‰í zahrádky. Ze spodních vrstev zeminy pak vyná‰ejí na povrch minerální
látky, nezbytné pro v˘Ïivu rostliny. Chceme-li vyuÏít tuto aktivní
pomoc ÏíÏal, musíme se také aktivnû postarat o vhodné podmínky
pro Ïivot tûchto mal˘ch pomocnic a mít na pamûti, Ïe CHEMIE na
zahradû niãí v‰echny organismy, tudíÏ i ty „hodné“.
VLADIMÍR POKORN¯, Okr. odb. instruktor âSZ

Copak to tu pﬁes zimu
vyrostlo místo trávy?
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Jen co roztál sníh, ukázaly se
opût v celé své kráse na‰e úÏasné
místní komunikace a tak mÛÏete po
vsi potkat na‰i multikáru, jejíÏ obsluha zasypává nejhor‰í díry, co díry
- spí‰e krátery. Tady bych ráda
upozornila v‰echny pﬁezleÈáky, Ïe
nejvíc ãasu urãitû stráví na Ctûnické, která byla vÏdycky samá díra,
ale díky deponce na poli za obcí
(pro firmu rekonstruující Zahradní)
je ulice fakt tragická; a bûÏn˘ provoz k 50 domÛm v této lokalitû tomu také nepﬁidá.
Zahradní ulice je spodní ãásti
krásnû asfaltová, nedrncá to a tak to
mnohé svádí k rychlé jízdû (jak jinak!). Pro zv˘‰ení bezpeãnosti na
kﬁiÏovatce se Ctûnickou bylo nainstalováno dopravní zrcadlo a hned
je lépe vidût. Za tento nápad dûkujeme Jirkovi Malému.

ãastí) nainstalovat na zastávce
pﬁístﬁe‰ek proti de‰ti a ‰patnému poãasí.
Stále je skoro dennû „bombardován“ stavbyvedoucí ze
Zlatého kopce ohlednû zabláceného chodníku na Vinoﬁské
(hlavnû smûrem k hospodû
a obchodu) a dále kvÛli bahnem totálnû pokryté silnici
k cukrovaru - slibuje nápravu
a „hory i s horákama“.
Na Ïádost mnoha obãanÛ
i ãlenÛ zastupitelstva byly
umístûny skoro na kaÏdou kﬁiÏovatku v ulici Zahradní velké
kameny, které mají zabránit
jízdû mimo vozovku a ochránit
tak zelen˘ pás
pﬁed niãením.
Dal‰í dva kameny jsou po-

V lednu jsme nechali upravit autobusovou zastávku Vinoﬁská vzhledem ke smûru vûtru a de‰tû na‰i pracovníci údrÏby pﬁidûlali zastávce „záda“.
Také vyrovnali a podloÏili laviãku na zastávce u hﬁbitova, jenÏe
místní mládeÏ má tyto betonové laviãky jako posilovací stroj, a tak ji
mladí bohuÏel o kousek poponesli,
ale po pár dnech je zase zpátky.
(doufám, Ïe se to do vydání jarního
zpravodaje je‰tû nûkolikrát nezmûní). Pro zv˘‰ení komfortu ãekajících
nechal vinoﬁsk˘ úﬁad (s na‰í spoluú-
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ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ
Nejprve tﬁídûní odpadu. I kdyÏ si je‰tû mnozí myslí, Ïe je to ãinnost v obci podruÏná a nev˘znamná, pﬁesto dokázala za loÀsk˘ rok pﬁinést obci skoro 145.000,- Kã jako odmûnu firmy EKO-KOM za tﬁídûní. To není malá ãástka a koneãnû má obec oproti minul˘m rokÛm
nezanedbatelné zdroje navíc, které pouÏíváme
jednak na platbu svozu barevn˘ch kontejnerÛ
firmû ASA, tak i na pravideln˘ sbûr zahradního odpadu od jara do podzimu. TakÏe je vidût,
Ïe tﬁídûní skuteãnû pﬁiná‰í obci zisk a vám
místo v popelnici na smûsn˘ odpad. Stejnû ale
musím opût apelovat na to, abyste házeli do
jednotliv˘ch kontejnerÛ jen to, co tam skuteãloÏeny na roh Topolové
se Ctûnickou, protoÏe
tam by auta za chvíli
porazila i laviãky ãi
stÛl. Tro‰ku to ale pﬁipomíná návrat do „doby kamenné“, ale zase
se ukazuje, Ïe jedinû
pevná pﬁekáÏka zabrání
autÛm jezdit tam, kde
nemají.
Bûhem ledna byl
proveden
opûtovn˘
proﬁez javorÛ na Vinoﬁské a do konce vegetaãního klidu by mûly b˘t
opût o‰etﬁeny lípy
v aleji u Ctûnic - dodání ukraden˘ch bambusov˘ch tyãí a vyvázání stromÛ vãetnû
úpravy korun jednotliv˘ch stromÛ.
Leto‰ní zima nám obãas nadûluje
pûknou dávku snûhu, kterou je potﬁeba
odstranit pﬁedev‰ím z míst, kde chodí
pû‰í. Stále platí zákon o povinnosti
vlastníkÛ nemovitostí uklízet chodník
pﬁed sv˘m domem, proto je potﬁeba
sníh opravdu uklidit a pﬁedejít tak pﬁípadnému zranûní chodce. I kdyÏ nyní
poslanci schválili novelu, dle které se
mají o obecní majetek starat obce, ale
toto je‰tû musí schválit Senát.
Dal‰í upozornûní se t˘ká záboru veﬁejného prostranství. Je potﬁeba si uvûdomit, Ïe zelen˘ pás vedle v‰ech místních komunikací je majetkem obce
a jestliÏe si potﬁebujete zde sloÏit jak˘koliv stavební ãi jin˘ materiál, je nutno v pﬁedstihu poÏádat na OÚ o povolení
k záboru veﬁejného prostranství (viz Obecnû
závazná vyhlá‰ka ã. 4/2007 o místních poplatcích) a uvést poãet dní, kdy budete pouÏívat obecní pozemek, a na tyto dny vám bude vystavena faktura dle platného ceníku
uvedeného ve vyhlá‰ce ã. 4/07.
Vzhledem k tomu, Ïe nûkteré skládky materiálu ãi rÛzn˘ch pﬁedmûtÛ jsou opravdu hodnû starého data, mûly by b˘t vlastníky koneãnû uklizeny nebo jít poÏádat na OÚ o zábor
veﬁejného prostranství. Jinak se vystavuje jejich majitel postihu dle platn˘ch vyhlá‰ek na‰í obce.
ILONA ¤ACHOVÁ

nû patﬁí. Tﬁeba u nápojov˘ch kartonÛ je ãasto
vyhozen i papír a krabice normální a je-li jiného odpadu v kontejneru víc, je znehodnocen
a Ïádná odmûna NENÍ, platíme pouze svoz.
A to je ‰koda, protoÏe správn˘m tﬁídûním pﬁiná‰íte peníze i sobû jako obãanovi obce.
Je‰tû jedna vûc. Jako kaÏd˘ rok probíhá ve
Stﬁedních âechách soutûÏ My tﬁídíme nejlépe.
Koneãnû tam letos jsou i data z Pﬁezletic - za
rok 2008 jsme se mezi obcemi s poãtem obyvatel 500 - 1000 umístili ze 197 obcí na docela slu‰ném 33. místû (ve 2.ãtvrtletí dokonce na prÛbûÏném 17. místû).
Také letos bude pravideln˘ sbûr bioodpadu.

Je vidût stále stoupající zájem o tyto kontejnery a myslím si, Ïe obec skuteãnû nabídla
dobrou vûc. Odvoz zaji‰Èuje firma Imramovsk˘ z Vinoﬁe a dobrá zpráva je, Ïe se nám na
leto‰ek podaﬁilo vyjednat ceny svozu na stejné úrovni jako loni. Svozy budou opût kaÏdou
2. a 4. sobotu v mûsíci (poãínaje dubnem),
pﬁesné termíny na zadní stranû zpravodaje.
DÛleÏité upozornûní - opût se jednou ãi dvakrát stane, Ïe interval svozu je 3 nedûle; sledujte proto peãlivû jednotlivé termíny.
Na podzim v rámci veﬁejnû prospû‰n˘ch
prací byly ãi‰tûny pﬁíkopy smûrem na âakovice. Sisyfovská práce - podívejte se tam teì,
odpadky v pﬁíkopû jsou zase nepﬁehlédnutelné. Ale nejen tam - cesta od nové v˘stavby
Zlat˘ kopec je plná plechovek od piva a zbytkÛ od jídla.
LÍDA âERVÍNOVÁ

KULTURA

SPRÁVA OBCE

ZPRÁVY Z KOMISÍ OBCE

Na svátek svatého Valent˘na se konal ve spoleãenském sále kaÏdoroãní
dûtsk˘ karneval. Pro dûti bylo pﬁipraveno i mnoho dovednostních
soutûÏí, za které mohly získat drobné ceny. Obãerstvení bylo pﬁímo
pohádkové - Karkulka z ko‰íku nabízela bábovku a dÏusík s brãkem.
Kdo byl unaven, mohl si u stolu
prohlíÏet obrázkov˘ ãasopis od Dády ãi vymalovat omalovánky.
O hudbu se starala kapela Boba
a Bobka a hrála v‰echny oblíbené
dûtské písniãky, a to jak ke zpûvu,
tak i k tanci. Po zaãátku karnevalu
byly v sále sice jen 4 dûti, ale nakonec
jich dorazilo dal‰ích deset a o vítûzství
v soutûÏích tak probíhal urputn˘ boj.

Na‰e plány na jaro:
I letos chystáme spoustu akcí napﬁíã vûkov˘mi kategoriemi - koncem bﬁezna je plánován
zájezd do divadla ABC (tedy pokud se pﬁihlásí
dostateãn˘ poãet zájemcÛ), v dubnu pﬁipravujeme jiÏ tradiãní podveãerní setkání seniorÛ pﬁi hudbû a poslední dubnov˘ den se sejdeme jako vÏdy u hasiãárny na tradiãním upalování místních ãarodûjnic.
V kvûtnu, pravdûpodobnû 17., pﬁivítáme mezi nás v‰echny novû
narozené dûtiãky za poslední rok a s tûmi tro‰ku dﬁíve narozen˘-
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mi oslavíme jejich svátek - tentokrát pozor, jiÏ
v nedûli 31. 5. âerven je uÏ pﬁedzvûstí prázdnin a tak je potﬁeba konec ‰kolního roku pûknû
oslavit - v˘letem ãi tﬁeba divadélkem.
O v‰ech akcích budete vãas informováni na
nástûnkách i webov˘ch stránkách obce.
OLGA HANZLÍKOVÁ
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Je ãtvrtek odpoledne a ze spoleãenského sálu OÚ
se oz˘vá v pravideln˘ch intervalech
kovové
CVAK. To mají
trénink ze vzduchové pu‰ky mladí stﬁelci a jedna
stﬁelkynû. Úspû‰nost zásahÛ tu kontroluje pan Jiﬁí Novák, trenér, kter˘
zároveÀ lehce radí, co
zlep‰it. Necháme mládí
trénovat a zeptáme se dal‰ího z místních patriotÛ pana
Jiﬁího Nováka na stﬁeleck˘
oddíl, kter˘ v roce 2006
oslavil 50 let svého trvání:
■ Jak Vás vlastnû napadlo vybudovat
stﬁelnici a zaloÏit stﬁeleck˘ oddíl?
„To celé vlastnû zaãalo po mém návratu
z vojny, kde jsem si zbranû tak nûjak prvnû
o‰ahal. Spolu se dvûma kamarády (p. Stanãek,
p. Hlí‰e) jsem si ﬁekli, Ïe bychom si mohli
chodit zastﬁílet z maloráÏky do b˘valého pískovcového lomu u Ctûnického rybníka. Dva
roky nám trvalo, neÏ jsme se nauãili stﬁílet na
závodní úroveÀ a vzhledem k podmínkám (zelená louka), to nebylo ‰patné. Jednou jsme
museli i zmûnit pÛsobi‰tû, protoÏe se myslivcÛm zdálo, Ïe tam pytlaãíme, tak nás poslali
na Zlat˘ kopec. Rychle si ale uvûdomili svÛj
omyl a my se definitivnû vrátili k rybníku
a zaãali zde svépomocí budovat malé zázemí
pro stﬁelbu. Nabalovali se na nás známí z PALu a i z vesnice, takÏe nás bylo 10 mlad˘ch
nad‰encÛ. KaÏd˘ pﬁiloÏil ruku k dílu, dokonce
se nám podaﬁilo zaregistrovat u SVAZARMu,
kter˘ nám poskytl finanãní pﬁíspûvek a my
mohli kromû skladu vybudovat i klubovnu
a oddíl tam mohl zaãít Ïít svÛj úspû‰n˘ Ïivot.
Musel jsem si udûlat samozﬁejmû cviãitelsk˘
kurz a rozhodcovské zkou‰ky.“
■ Jaké zbranû pouÏíváte?
„Stﬁílíme jak ze vzduchové pu‰ky, tak
i z maloráÏky. V zimû pochopitelnû trénujeme tady uvnitﬁ jen ze vzduchovky, ale v‰echny dûti od deseti let stﬁílejí z obou zbraní.“
■ Dûti a zbranû. Jak to vypadá s bezpeãností?

„Tak to je prvním místû!“ A následuje opravdu velmi podrobn˘ popis
v‰ech bezpeãnostních opatﬁení, zejména na závodech. Nûjak si
nedovedu pﬁedstavit tak „klidné“ dûti. „On opravdu ná‰ sport
nemÛÏe dûlat kaÏd˘, ten kdo
potﬁebuje rychlou akci, toho ani
stﬁelba neláká a nebo to jenom
krátce zkusí“. To se musím
hned klukÛ zeptat, co je ke
stﬁelbû pﬁivedlo - Patrik stﬁílí
1.rok a pﬁivedl ho sem zájem
o zbranû a oãekávání se mu plní vrchovatou mûrou; David

zkusil karate, florbal,..,
ale i díky své subtilní postavû je stﬁelba to pravé. A dle slov trenéra dobrá stﬁelba.
■ Trénujete úspû‰nû mládeÏ. Jak se ke
stﬁelbû tenkrát dostaly dûti?
„Jednodu‰e. Tátové stﬁíleli, tak si vzali
s sebou dûti, ty si o tom ﬁekly ve ‰kole a nebudete tomu vûﬁit, ale v 80. letech stﬁílelo
v na‰em oddíle 20 místních dûtí; skoro v‰echny.Neskromnû musím ﬁíct, Ïe dobﬁe, vÏdyÈ se
je‰tû v 90. letech v Pﬁezleticích stﬁílela juniorská liga (v roce 1983 si na‰e vybojovalo titul Mistr âR) a doposud se prostﬁílelo celkem
9 stﬁelcÛ aÏ do juniorské reprezentace.“
■ A co dnes? Láká dûti stﬁelba?
„Dnes tu trénujeme 9 dûtí (tedy spí‰ mládeÏ) a pouze Krist˘na Slavatová je místní
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a také je jediná dívka; stﬁílí moc dobﬁe (to se
nemÛÏu divit, vÏdyÈ je ze stﬁelecké rodiny!).“
Povídáme si u baru (bohuÏel na sucho)
a já pozoruji 14-ti letého Davida, jak ve
stoje stﬁílí na 10 metrÛ vzdálen˘ terã o prÛmûru 4,5 cm. Jak se pak pﬁi kontrole trenérem ukáÏe, v‰echny stﬁely ‰ly do desítky,
kam jinam, Ïe (ta má prÛmûr 0,5 cm). Je
unaven˘, ono drÏet 5,5 kg pu‰ku, mít na sobû stﬁelecké obleãení (speciální boty, kalhoty i kabát - to si vybavuji z olympiády na
vítûzce K.Kurkové, ale nûjak mû nenapadlo, Ïe tu tíhu nosí i dûti) a pﬁesnû d˘chat, to
vyÏaduje pûknou fyziãku.
■ Trénují ji dûti?
„Základem je správné d˘chání, to dûti uãíme jako první vûc. Hlubok˘ nádech, v˘dech, ná-

dech a zadrÏet dech. Pak
uÏ “jen„ do 10 vteﬁin vystﬁelit a je to.
(Ptám se dal‰ího mladého stﬁelce Patrika,
jestli to bylo tûÏké se nauãit - „Ani ne, je to
dobr˘“. JenÏe trenér dodává, Ïe to je‰tû stále
neumí, tak mu to tûÏké nepﬁijde). DÛleÏité je
posilování zad a to mají v‰ichni cviãit sami.
JenÏe znáte to.“ (znám, nemám-li nad sebou
biã, vÏdycky si najdu nûjakou v˘mluvu)
âas kvapí, trénink konãí a tak poslední
otázka:
■ Stﬁelecké vybavení - to je dost nákladná záleÏitost, Ïe?
„Je to tak a nejen vybavení, to jsou náklady i na stﬁelivo, na závody, na ãas rodiãÛ, kteﬁí dûti vozí po závodech. KdyÏ vidíte ten kufr s vybavením (jen pro orientaci
- ne‰piãkové boty a kalhoty po 3000,a kabát za 5000,-) a je‰tû zvlá‰È pu‰ku
(30 000 - 70 000 tisíc, ale tu mají zapÛjãe-

nou a kdo stﬁílí opravdu dobﬁe a dostane se mezi 20 nejlep‰ích dûtí z âR, dostává k dispozici
star‰í reprezentaãní), to se do bûÏného auta vejdou maximálnû dva.“
Pane jo, taky nijak levn˘ sport. Ale je vidût,
Ïe to v‰echny pﬁítomné ohromnû baví, jsou spokojení a to je pﬁece hlavní!

Bûhem na‰eho povídání skonãila
svÛj dne‰ní trénink i ‰estnáctiletá

KRIST¯NA SLAVATOVÁ,
koneãnû si mÛÏu popovídat i s ní:
● Co tebe pﬁivedlo ke stﬁelbû?
„Asi dûda s tátou. Oba závodnû stﬁíleli a tak
pﬁed tﬁemi roky se mû zeptali, jestli si to také nechci zkusit. Chtûla jsem a musím ﬁíct, Ïe mû to zaãalo bavit hned od samého zaãátku. Jednou bych
chtûla b˘t fakt dobrá..“
● TakÏe co pro to musí‰ udûlat?
„Musím víc trénovat, ale ono skloubit ‰kolu a stﬁílení je nûkdy docela tûÏké (studuje 1. rokem gymnázium). Tréninky mám tady dvakrát t˘dnû, ale mám
v˘hodu, Ïe mi táta s dûdou vybudovali “stﬁelnici„
i doma. (domácí stﬁelnice, to je asi specialita v Pﬁezleticích - blíÏe o tom v Historick˘ch dr(o)beãcích)
● TvÛj zatím nejvût‰í stﬁeleck˘ úspûch?
„Mám zlatou medaili z pﬁeboru Stﬁedoãeského
kraje (pr˘ to byl moc pﬁíjemn˘ pocit stát na stupních
vítûzÛ jako nejlep‰í Stﬁedoãe‰ka) a na loÀském Mistrovství âR dorostu jsem skonãila na 4.místû a jen
kousíãek mû dûlil od „bedny“. Od vítûzky to sice bylo tro‰ku víc, ale ta uÏ má nûco nastﬁíleno.„
● Byla velká konkurence?
“Docela jo, skoro 50 holek z celé republiky.„
Teì vstoupil do debaty pan trenér se zajímavou
otázkou: Jak˘ je pomûr klukÛ a holek na závodech?
“Asi tak 60% jsou holky, klukÛ je fakt docela
míÀ„, zapﬁem˘‰lela Krist˘nka.
Opravdu je to zvlá‰tní, protoÏe mû samotné pﬁipadá, Ïe stﬁelba je spí‰ klukovskou doménou.
I kdyÏ olympiádu pro nás vyhrála taky “holka„
a jak dodává trenér Jiﬁí Novák “oni se kluci nedokáÏou tak soustﬁedit a zklidnit jako holky.„
To jsou vûci. A protoÏe tolik informací nemÛÏu najednou ani vstﬁebat, podûkuji v‰em za
ãas a myslím, Ïe mÛÏu i jménem v‰ech ãtenáﬁÛ
na‰eho zpravodaje popﬁát stﬁelcÛm jen samé úspûchy.
Lâ

ÚZEMNÍ PLÁN
Milí ãtenáﬁi,
v záﬁijovém ãísle Zpravodaje jsem Vás krátce seznámil s nûkter˘mi okolnostmi nového
územního plánu. Na konci ﬁíjna se uskuteãnila debata o rozvoji Pﬁezletic. Rád bych
tímto podûkoval v‰em, kteﬁí pﬁi‰li a zvlá‰tû
dûkuji kaÏdému, kdo diskutoval. Mnozí z pﬁítomn˘ch oãekávali více konkrétních informací. Jsem si jist, Ïe mnozí oãekávali trochu
jinak zamûﬁenou diskusi. Poãítám s tím, Ïe
na jaﬁe bude uspoﬁádána dal‰í neformální
debata nebo je‰tû lépe ﬁeãeno - pﬁátelské posezení. Bude o poznání konkrétnûj‰í.
Nov˘ plán je nyní témûﬁ hotov. Na obecním úﬁadû v‰ak prozatím není zájemcÛm
k dispozici. V bﬁeznu jej hodlám vyladit
s pracovní skupinou, o jejíÏ ustavení jsem
poprosil na ﬁíjnové debatû
a jejíÏ práce se k mé velké
radosti úãastní nûkteﬁí
z vás. Po této schÛzce bude
plán pﬁedán k diskuzi
obecnímu zastupitelstvu.
Teprve pak bude plán dopracován a podle stavebního zákona bude oficiálnû
projednáván. Nejprve bude
uskuteãnûno tak zvané spoleãné jednání a pﬁibliÏnû
tﬁi mûsíce po nûm se bude
konat veﬁejné jednání. Obû
oficiální jednání jsou pﬁístupná komukoli, obû v‰ak
mají zákonem pﬁesnû stanovená pravidla.
A právû proto jsem navrhl, aby se uskuteãnila je‰tû tﬁetí schÛzka, a tou je ona v˘‰e
zmínûná neformální debata.
V minulém ãlánku jsem nastínil, které nové vûci bude plán obsahovat. Od té doby se
nic zásadního nezmûnilo, s tramvajovou trasou je poãítáno a v‰e potﬁebné je dohodnuto
s obûma pﬁezletick˘mi sousedy, s Prahou
i s Podolankou, a podobnû lze hovoﬁit
i o nov˘ch trasách obchvatov˘ch silnic, díky
nimÏ se ãasem obytné prostﬁedí obce zklidní.
Otázka dálniãního okruhu je stále stejnû
otevﬁená jako tomu bylo v loÀském roce
a obec Pﬁezletice v tomto spolupracuje se
sousedícími obcemi v zájmu shody. V záﬁijovém ãlánku jsem vám pro nedostatek místa
nemohl sdûlit, Ïe koncepce rozvoje obce Pﬁezletice bude obsahovat dal‰í v˘znamnûj‰í
my‰lenky. Jednou z nich je „Archeologick˘
park“ na Zlatém kopci. Je to sv˘m zpÛsobem
nová my‰lenka, pro jejíÏ zreálnûní bude nutno vynaloÏit ohromné mnoÏství energie, ãasu, péãe a samozﬁejmû i finanãních prostﬁedkÛ. ZtvárÀovat první pﬁedstavy parku
právû nyní zaãínáme ve spolupráci s paní dr.
S˘korovou, která zde mûla na konci podzimu
onu skvûlou pﬁedná‰ku, na kterou jste mnozí
pﬁi‰li a jíÏ jste byli tak nad‰eni.
Nejvíce otazníkÛ ve va‰ich myslích pravdûpodobnû vzbudilo téma Bíl˘ch vrátek. PoloÏíme – li si nûkolik velk˘ch upﬁímn˘ch otázek, snadno dospûjeme k poznání velk˘ch
sloÏitostí pﬁi hledání odpovûdí na nû. Proã
by se právû v Pﬁezleticích mûly naplÀovat
sny o novém bydlení a Ïivotû nûkolika stovek
rodin? Je to v‰echno rozumné? Nezanikne
poklidn˘ ráz obce? NeublíÏí to krajinû? Otázek tohoto druhu lze vyslovit veletucet a odpovûdi na nû se budou velmi rÛznit. Na dru-
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hé stranû je dobré si pokládat i otázky opaãné. Je správné poÏadovat, aby Pﬁezletice navÏdy zÛstaly takové, jak je vnímáme dnes?
Lze vymyslet zpÛsob, kter˘m se nebrání rozvoji a pﬁitom to obci nepﬁinese problémy?
Otázky mohou zacházet do velk˘ch hloubek,
ale ani tady nelze nacházet jasné a jednoznaãné odpovûdi. Klást otázky, zam˘‰let se
nad nimi a hledat moÏné odpovûdi je správné, je to potﬁebné. Nikdy není pozdû.
K tomu dodávám, Ïe územní plán je právû
oním skvûl˘m a moÏná i jedin˘m nástrojem,
jehoÏ pomocí lze podstatné vûci ﬁe‰it tak, aby
se v myslích obãanÛ nezakoﬁeÀovaly obavy.
A aby se s takov˘m nástrojem dobﬁe pracovalo, musí b˘t dobﬁe vymy‰len, musí mít dlouhou Ïivotnost a musí b˘t praktick˘. Nov˘
pﬁezletick˘ plán proto bude na první pohled

velmi jednoduch˘, aby byl kaÏdému srozumiteln˘. Ve své podstatû bude vÛãi kaÏdému,
kdo zam˘‰lí sv˘m zámûrem v˘znamnûji promûnit podobu obce mimoﬁádnû pﬁísn˘ a bude na nûj klást vy‰‰í nároky, neÏ tomu bylo
doposud. Smyslem toho v‰eho bude co nejvíce chránit obec. Bude se to t˘kat zejména
Bíl˘ch vrátek, ale nejen jich. Proto tedy bude koneãn˘ souhlas obce v˘sledkem neb˘vale sloÏit˘ch jednání, pﬁi nichÏ nebude obec
a její obãané v poníÏeném postavení toho,
kter˘ se dopro‰uje. Musí to b˘t pﬁesnû naopak. Ty mechanismy budou pﬁesnû stanoveny v textu územního plánu. Divím se, Ïe to
obce v okolí Prahy nepraktikovaly jiÏ dﬁíve.
Nic jim v tom nebránilo. ¤ekl bych, Ïe ty obce nedostateãnû vyuÏívaly legislativu. Sami
jistû znáte mnoÏství diskutabilních satelitÛ
vytváﬁejících okolo Prahy jak˘si vûnec. Nûkdo má na tuto otázku kladn˘ názor, nûkdo
opaãn˘, nûkomu je to vcelku jedno. Tak to
b˘vá. Pﬁi zkoumání, co nové satelity obcím
pﬁinesly, se ãasto nenalezne mnoho povzbudivého a aÏ pﬁíli‰ ãasto se ventilují problémy, které obec dosud neznala, nemûla, nepoãítala s nimi. Nebudu zacházet do detailÛ, není tu pro to dostatek místa.
A tak mne napadá, Ïe bude jen dobﬁe,
pokud v‰ichni, kter˘m alespoÀ trochu leÏí
budoucnost Pﬁezletic na srdci, v brzké dobû zaãnou o své obci dÛkladnûji uvaÏovat
na základû v‰eho, co nov˘ územní plán bude je‰tû pﬁed jeho definitivním schválením
obsahovat. Jak jsem uvedl na poãátku –
nûkdy v dubnu by se mûl územní plán dopracovat. Pak bude jako projednávan˘ dokument vyvû‰en zhruba na dobu 5 mûsícÛ
na obecní webové stránce a bude v tiskové
podobû i na obecním úﬁadû.
Ing. arch. PETR STARâEVIâ,
zpracovatel územního plánu Pﬁezletic

