
PEDIKÚRA
A MANIKÚRA
Novû otevfieno od 2. bfiezna!

Adresa provozovny:
Přezletice, Horní náves 45
(nedaleko od autobusové zastávky)

Kontakt a objednávky:
Daniela URBANOVÁ
Tel.: 731 584 452

Příznivé ceny.
Sleva pro důchodce: 15 %

www.pedikura-daniela.webnode.cz

OBECNÍ ZPRAVODAJ – vydává Obec Pfiezletice, evidenãní ãíslo MK âR E 19096, vychází obãasnû, náklad 600 kusÛ.
Redakãní rada: Jana Macourek (pfiedseda), Miloslav ·ulc, Josef Slunéãko, grafická úprava: Josef Slunéãko.

Redakce a pfiíjem inzerce zpravodaj@prezletice.cz. UvefiejÀované pfiíspûvky nemusí vyjadfiovat názor redakãní rady

VAŠE DOTAZY, PŘIPOMÍNKY ČI POCHVALY PŘEDÁVEJTE,
PROSÍM AŤ UŽ V PÍSEMNÉ ČI ELEKTRONICKÉ PODOBĚ DO SCHRÁNKY OÚ!

www.insolvencni-poradna8.webnode.cz

INSOLVENâNÍ PORADNA

Telefon: 605 577 942

� Po‰lete své dluhy do insolvence!
Vyfie‰te své dluhy a exekuce
jednou provÏdy a zaãnûte
znovu normálnû Ïít.
Nedlužte. Oddlužte se!

� Nabízím sluÏby
insolvenãního poradce.

� Pfiijìte se poradit,
konzultace je zdarma.

MANDL
ÎEHLENÍ

Ostatní dny po telefonické domluvû na tel.:

p. Loučková  722 919 024
p. Holcová 604 571 058

Ceník k nahlédnutí na provozovnû

Tù·ÍME SE NA VA·I NÁV·TùVU!

Horní náves 45, Přezletice

OTVÍRACÍ DOBA:

pondûlí   15:00 - 19:00
stfieda   15:00 - 19:00
pátek   15:00 - 17:00

� Přijímáme hráče všech věkových kategorií 
� Výuka probíhá v areálu TJ Sokol Přezletice
� Vhodné pro děti od 4 do 15 let
� Přihlášky přijímáme od 31.3. 2015

Nabízíme Vám:
➤ Kvalitní tenisovou přípravu vašeho malého tenisty

či tenistky včetně přípravy kondiční.
➤ Možnost postupu do výběrových tenisových klubů

v české republice.
➤ Pro dospělé nabízíme rekreační výuku tenisu vč. výuky teorie.
➤ Letní a zimní soustředění
➤ V zimních měsících možnost přesunout trénink

do haly v okolí Přezletic

Proč začít právě u nás?
➤ zaměřujeme se na individuální a lidský přístup
➤ na kurtu mohou být nejvýše 4 děti s trenérem
➤ hodiny tenisu doplňujeme kondiční přípravou
➤ prodej a servis vybavení
➤ možnost vytvoření registrace v závodních klubech
➤ nabízíme možnost letních a zimních soustředění
➤ na vše dohlíží a odborně garantuje

trenér 1.Třídy pan Petr Korda st.

pořádá NÁBOR HRÁČŮ na rok 2015

TENISOVÁ ŠKOLA
PŘEZLETICE

Trenér: Jiří Svoboda, tel.: 732 304 377 
nebo písemně na tenisprezletice@seznam.cz

VÝZVA OBČANŮM
Obecní úřad upozorňuje, že část občanů nemá zaplacen poplatek za svoz komunální-

ho odpadu. Prosíme všechny občany, kterých se toto upozornění týká, aby poplatek uhra-
dili v době úředních hodin v kanceláři obecního úřadu. Likvidace komunálního odpadu po-
mocí centralizovaného obecního svozu je ze zákona povinností. Minimálně je třeba si
sjednat svoz pytlů. To samé se týká majitelů psů. Obecní úřad upozorňuje, že část obča-
nů nemá zaplacen poplatek za psa. Prosíme všechny občany, kterých se toto upozorně-
ní týká, aby poplatek uhradili v době úředních hodin v kanceláři obecního úřadu. Mac

KKKK rrrr oooo nnnn iiii kkkk áááá fifififi   oooo bbbb cccc eeee
Obec nemá v současné do-

bě aktivního kronikáře a kro-
niku již několik let nevede.
Hledáme tímto občana, který
má znalosti místních poměrů
a měl by chuť a čas se psa-
ním kroniky zabývat. 
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Je to jiÏ skoro pÛl roku, kdy se po vol-
bách zmûnilo obsazení ãlenÛ zastupitelstva
Pfiezletic, podobnû tak, jak se stalo také
v mnoha okolních obcích. 

S touto zmûnou logicky nastává i jin˘
pohled na fiízení obce a také vydávání
obecního periodika. 

Zastávám názor, Ïe má zpravodaj slou-
Ïit pfieváÏnû k pfiedávání informací o tom,
co se v obci momentálnû dûje, jaké kroky
se chystají a vize budoucnosti a to pokud
moÏno co nejvíce nestrannû.

Z tohoto dÛvodu je nov˘ zpravodaj za-
mûfien informaãnû. Kompletní zápisy ze za-
sedání zastupitelstva jsou zvefiejnûny na
webu obce, není tfieba je zde celé slepû opi-
sovat. NejdÛleÏitûj‰í a nejzajímavûj‰í body

zde podrobnûji rozeberu a okomentuji. Po-
kud máte zájem, staãí se zastavit v úfied-
ních hodinách na obci, kde Vám vyhotoví-
me v˘tisk zápisu ze zasedání. 

Pravdûpodobnû se zde vyskytne ménû
ãlánkÛ a fotografií zamûfien˘ch na obecná
sdûlení. Dal‰í zmûnou je ãetnost a obsah.
Zpravodaj bude vycházet jako obãasník
s rÛzn˘m poãtem stránek a promûnlivou
frekvencí. Nemá v˘znam bezpodmíneãnû
tisknout ãtvrtletník, kde není o ãem psát,
plnit ho fotografiemi a obecn˘mi ãlánky
bez obsahu. Vydávání zpravodaje je fi-
nanãnû nároãná záleÏitost. Z tohoto dÛvo-
du pfiecházíme zpût na pÛvodní ãernobíl˘
tisk a uspofiené finance se pouÏijí na jiné,
pro obãany zajímavûj‰í akce. 

Zafiadili jsme tabulku, ve které je pfie-
hlednû jmenovitû vidût, jak zastupitelé hla-
sují pro jednotlivé body na zasedání zastu-
pitelstva. Zv˘raznûna je i neúãast.

Opozice má prostor pro zvefiejnûní
sv˘ch pfiíspûvkÛ, které nejsou kráceny,
upravovány, ani jinak komentovány. 

V pfiípadû Va‰eho zájmu uvítáme pfiís-
pûvky, které rádi zvefiejníme.

BohuÏel do uzávûrky avizované na we-
bov˘ch stránkách Pfiezletic se na redakci
skoro nikdo neobrátil.

Na jednu stranu nás to mrzí, na druhou
to mÛÏe svûdãit o tom, Ïe jsou obãané obec-
nû se souãasn˘m vedením a smûfiováním
obce spokojeni. Mac

PŘEZLETICKÝ ZPRAVODAJ

Přezleťáci O.S. si velice váží výsledku kterého dosáhli
díky hlasům voličů. Mnohokrát všem děkujeme. 

Přezleťáci občanské sdružení Novotný Rudolf 56 NK BEZPP 319
Přezleťáci občanské sdružení Říha Tomáš 47 NK BEZPP 290
Přezleťáci občanské sdružení Macourek Jan 41 NK BEZPP 273
Přezleťáci občanské sdružení Hucek František 42 NK BEZPP 237
Občanská demokratická strana Vrecionová Veronika Ing. 49 ODS ODS 208
Občanská demokratická strana Milota Pavel 42 ODS ODS 171
Sdružení nezávislých kandidátů Červínová Ludmila Ing. 46 NK BEZPP 192

A nyní jiÏ slíbené informace:
V˘sledky voleb do zastupitelstva obce Pfiezletice konané 10-11.10. 2014

Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné
v seznamu obálky účast v % obálky hlasy

981 618 63,00 618 3 839

Pro zajímavost pfiikládám zpÛsob v˘poãtu,
kde jsou vidût rozdíly jednotliv˘ch volebních stran
a jejich kandidátÛ pro moÏné zvolení:

Vûfiíme, Ïe splníme Va‰e oãekávání, která jste do nás vlo-
Ïili. Nyní jsme ve vedení obce. To je dáno nadpoloviãní vût-
‰inou na‰ich ãlenÛ v zastupitelstvu. 

Nebráníme se spolupráci s ostatními ãleny zastupitelstva
o kterou v‰ak bohuÏel není ze strany opozice zájem. Jediné
místo kde se potkáváme je pouze na zasedání zastupitelstva,
kde navíc ãást opozice deklaruje, Ïe se nebude s fiadov˘mi
zastupiteli z PfiezleÈákÛ O.S. bavit. Ing. âervínové bylo na-

bídnuto místo v redakãní radû a krizovém ‰tábu obce, které
bylo odmítnuto. O ovûfiovatele zápisÛ ze zasedání téÏ opo-
zice nemá zájem.

Je to ‰koda, takov˘m zpÛsobem si opoziãní zastupitelé
skuteãnû blokují moÏnost zásadnû ovlivnit dÛleÏitá rozho-
dování v obci. Na druhou stranu se tím jednodu‰e zbavují
zodpovûdnosti. Velice zajímavé je sledovat hlasování jed-
notliv˘ch zastupitelÛ na zasedání (viz tabulka). Mac

Komise pro strategický rozvoj a výstavbu
(poradní orgán) Ing. Arch. Bfietislav Luke‰ rozvoj@prezletice.cz

Lenka BroÏová rozvoj@prezletice.cz
Ing. Jan Doleãek rozvoj@prezletice.cz
Pavel Popov rozvoj@prezletice.cz
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VáÏení
spoluobãané,
úvodem bych chtûl nejen
sv˘m jménem, ale v‰ech ãle-
nÛ a spolupracovníkÛ obãan-
ského sdruÏení „PfiezleÈáci“
podûkovat za Va‰í pfiízeÀ
v komunálních volbách. Díky
Va‰im hlasÛm mÛÏeme nyní
vykonávat vefiejné funkce
v na‰í obci a vrátit Vám tak
Va‰í dÛvûru kvalitnû odvedenou prací ve
prospûch nás v‰ech. 

Jako zastupitelé fungujeme sice jen
krátce, ale i tak se nám jiÏ povedlo nûko-
lik dobr˘ch krokÛ ke zlep‰ení vefiejného
Ïivota v obci. 

Na prvním místû bych chtûl jmenovat
plánované zprovoznûní nové autobusové
linky ãíslo 386, která bude jezdit od
6.4.2015 na trase NádraÏí Satalice – Vinofi
– Pfiezletice a zpût. Tato linka navazuje na
jízdní fiád vlakové linky S3 resp. S34 vede-
né pfies Satalice do centra Prahy na Ma-
sarykovo nádraÏí. Pfiedpokládaná doba
cesty do centra Prahy by se mûla pohybo-
vat kolem 30 minut. Dále pak tato linka
umoÏní propojení na spoje jedoucí na âer-
n˘ Most a do Horních Poãernic. Linka
ãíslo 386 bude prozatím jezdit v pracov-

ních dnech, pokud se osvûdãí
a bude zájem ze strany cestují-
cích, bude jí moÏno následnû
roz‰ífiit i na víkendov˘ provoz.

Dále se nám podafiilo obnovit
jednání s Hasiãsk˘m záchran-
n˘m sborem Stfiedoãeského kra-
je se spoluúãastí SdruÏení hasi-
ãÛ âech, Moravy a Slezska
o znovuzafiazení jednotky Sboru
dobrovoln˘ch hasiãÛ Pfiezletice
do kategorie JPO V s plnou pÛ-
sobností na území obce.

SnaÏíme se taktéÏ o oÏivení jednání se
Sokolem Pfiezletice ohlednû revitalizace
sportovního areálu u rybníka.

Mimo to je jiÏ v plném proudu pfiíprava
na zaloÏení svazku obcí Pfiezletice – Jen-
‰tejn – Podolánka, ze kterého by mûl
vzniknout projekt v˘stavby nové základní
‰koly v na‰em katastru za úãasti obou zmí-
nûn˘ch obcí. Co se t˘ká v˘stavby resp. roz-
‰ífiení areálu ‰kolky, byla podána Ïádost
o poskytnutí dotace na Ministerstvo ‰kol-
ství a v plném bûhu je pfiíprava dokumen-
tace k Ïádosti o poskytnutí dotací z dal‰ích
finanãních zdrojÛ, které by mûly b˘t vy-
hlá‰eny v druhé polovinû leto‰ního roku.

Samozfiejmû nezapomínáme na jiÏ roz-
pracované projekty a akce, ke kter˘m jsou
jiÏ vyfiízena územní rozhodnutí a stavební
povolení. Jedná se zejména o nûkteré ãás-

ti kanalizací, vefiejného osvûtlení a úpravy
vodních tokÛ na území na‰í obce.

Chtûl bych také zmínit probíhající pfií-
pravu projektu prÛtahu obcí, na kterém
usilovnû spolupracujeme se Stfiedoãesk˘m
krajem. Pfiedpokládan˘ termín realizace je
v termínu od roku 2016.

ZároveÀ probíhají intenzivní jednání
s developersk˘mi subjekty, které uskuteã-
Àují své podnikatelské zámûry v na‰í obci
o maximální moÏné podpofie obecní infra-
struktury a pfiíspûvcích na rozvoj obce.

Chtûl bych také podûkovat v‰em obãa-
nÛm, ktefií se zapojili do vefiejného dûní, aÈ
uÏ formou pomocí pfii rÛzn˘ch kulturních
akcích nebo jako souãást na‰ich pracov-
ních komisí. Zvlá‰tû bych chtûl ocenit obû-
tav˘ pfiístup komise pro územní plánování
a rozvoj, kter˘ pfiiná‰í jiÏ za krátkou dobu
fungování své ovoce.

Závûrem bych chtûl nám v‰em
popfiát, aby na‰e ãinnost s Va‰í
podporou pfiinesla co nejvíce v˘-
hod a zlep‰ení vefiejného Ïivota
v na‰í obci a dovolím si citovat
heslo na‰eho obãanského sdruÏení:
„Pfiezletice jsou ná‰ domov“. AÈ
jsou tedy do budoucna domovem
klidn˘m, pfiíjemn˘m, pohodln˘m
a pro nás v‰echny domovem oblíbe-
n˘m, do kterého se kaÏd˘ rád vrací.

TOMÁ· ¤ÍHA

SLOVO STAROSTY

VáÏení obãané
Pfiezletic,
rádi bychom Vám pfiedstavili Komisi pro
strategick˘ rozvoj a v˘stavbu obce, která
vznikla v listopadu 2014 díky iniciativû
nûkter˘ch zastupitelÛ zvolen˘ch za Pfie-
zleÈáky O.S. Komise je ve sloÏení -
Ing. Arch. Bfietislav Luke‰, Ing. Jan Do-
leãek, Pavel Popov a Lenka BroÏová,
v‰ichni jmenovaní jsou jejími dobrovoln˘-
mi ãleny a obãany Ïijícími v Pfiezleticích.

Její funkcí je zejména poradní ãinnost
v oblasti budoucího rozvoje obce, pláno-
vané v˘stavby a s ní související infrastruk-
tury, jejíÏ v˘stupy slouÏí jako podklad pro
rozhodování souãasn˘m zastupitelÛm. 

Aktuálnû pracujeme na podkladech pro
budoucí v˘stavbu nové M·, zab˘váme se no-
vou bytovou v˘stavbou v lokalitû Bílá vrát-
ka-Panská Pole (firmy Abbey, Obadi) a rá-
di bychom docílili zklidnûní dopravy v obci.

O jednotliv˘ch tématech Vás budeme
v následujících Zpravodajích prÛbûÏnû in-
formovat. Pokud bude mít nûkdo z obãanÛ
Pfiezletic jakékoliv dotazy ãi podnûty k nû-
kter˘m aktuálnû projednávan˘m tématÛm,
prosím pi‰te na email rozvoj@prezletice.cz

Zpracovala Komise pro strategick˘
rozvoj a v˘stavbu obce

Úřad: 
Czech Point, ovûfiování, administrativa Jitka Dvofiáková

obec@prezletice.cz tel.: 286 853 333
Administrativa, finance, pokladna Ing. Vladislava Kopáãová

ucetni@prezletice.cz

Orgány obce (dal‰í kontakty jsou na webu Pfiezletic, pfiípadnû na obecním úfiadû)

Starosta Tomá‰ ¤íha starosta@prezletice.cz
Místostarosta Rudolf Novotn˘ mistostarosta@prezletice.cz
Zastupitelé Jan Macourek macourek@hacer.cz

Franti‰ek Hucek frantisek@hucek.cz
Ing. Veronika Vrecionová vrecionovav@senat.cz
Ing. Ludmila âervínová cervinova@libeznice.cz
Pavel Milota pavelmilota@seznam.cz

Kontrolní výbor
Pfiedseda: Ing. Veronika Vrecionová

Ing. Ludmila âervínová
Pavel Milota

Finanční výbor
Pfiedseda: Jan Macourek

Mgr. Jitka Zelinková, Lenka Novotná
Michaela Holcová, Mgr. Jana Moravská

Krizový štáb obce
Tomá‰ ¤íha, Rudolf Novotn˘
Zdenûk Jílek, Ing. Ladislava Kopáãová

Redakční rada
Pfiedseda: Jan Macourek

Miloslav ·ulc, Josef Slunéãko
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� ãíslo 10 - 19. 12. 2014
(6) - Kalkulace vodného a stoãného:
Byl projednáván návrh na cenu vodného

a stoãného pro rok 2015. Tato cena je mírnû
vy‰‰í oproti roku 2014. âinní 47,11 Kã za
stoãné a 33,37 Kã za vodné (cena za m3).
S provozovatelem je pfiedjednáno, Ïe se cena
v pfií‰tím roce nenav˘‰í. V této cenû je zahr-
nuto zv˘‰ené mnoÏství odpadních vod oproti
vodám na vstupu, tedy na vodomûru. To mÛ-
Ïe b˘t zpÛsobeno nûkolika faktory. V první
fiadû je letit˘ problém v ulici Pod Hájem, kde
není zbudována tlaková kanalizace a vody
jsou vypou‰tûny do pÛvodní vadné spádové
kanalizace. Do té natékají spodní vody a po-
vrchové vody pfii de‰tích. Tímto problémem
se nyní obec aktivnû zab˘vá. Je jednáno
s provozovatelem VHS Bene‰ov a obyvateli
ulice o moÏném fie‰ení problému. O posunu
a v˘sledcích budeme informovat.

Dal‰í nárÛst odpadních vod mÛÏe b˘t zpÛ-
soben napfi. nezákonnou likvidací sráÏkov˘ch
vod napfi. zaústûním okapÛ do jímek. V oka-
mÏiku, kdy bude vyfie‰ena ulice Pod Hájem
a dále bude v˘znamnû pfievy‰ovat odpadní
vody oproti vodám na vstupu, zvlá‰tû v obdo-
bí de‰ÈÛ, bude nutné ve spolupráci s provozo-
vatelem zajistit nápravu, aby za pfiípadné ne-
poctivce neplatili ostatní obãané.

(7) - Rozpoãet obce:
Rozpoãet obce byl navrÏen jako mírnû

schodkov˘ a jeho vypracování vycházelo ze
zku‰eností z pfiedchozích let. 

Opoziãní zastupitelé se hlasování zdrÏeli
s odÛvodnûním, Ïe nesouhlasí s vy‰krtnutím
plateb za projekt na v˘stavbu nové obecní
multifunkãní budovy.

(16) - Úprava strategického plánu obce:
Návrhová komise navrhla nutnost zmûny

strategického plánu obce a opût bylo diskuto-
váno o obecní multifunkãní budovû. Zmûnou
strategického plánu obce byla povûfiena komi-
se pro územní rozvoj, která pfiipravila nov˘
strategick˘ plán ve spolupráci se zastupiteli za
PfiezleÈáky OS. 

Nejvût‰í zmûnou je zanesení v˘stavby no-
vé budovy Z·, odstranûní multifunkãní budo-
vy ze strategického plánu, zanesení rekon-
strukce prostoru u b˘valé hasiãárny a jiné.

(19) - Obecnû závazná vyhlá‰ka o záka-
zu podomního prodeje:

Bylo navrÏeno a pozdûji i schváleno vydá-
ní obecnû závazné vyhlá‰ky o zákazu podo-
mního prodeje. Tato vyhlá‰ka má zabránit ne-
bo alespoÀ znaãnû znepfiíjemnit nekalé prakti-
ky rÛzn˘ch obchodních zástupcÛ s energiemi,
telefonními poplatky, pfiípadnû tzv. ,,·mej-
dy“, ktefií cílí na bezbranné seniory a sociálnû
slab‰í obãany. Prodeje mléka z farmy v Ra-
donicích se tato vyhlá‰ka net˘ká. 

Opoziãním zastupitelÛm se tato vyhlá‰-
ka nelíbí s tím, Ïe nechtûjí omezovat svo-
bodu obãanÛ. 

Pozdûji bylo zji‰tûno, Ïe se nemÛÏe jed-
nat o vyhlá‰ku ale o nafiízení. Do‰lo tedy
k nápravû technické chyby. Jedná se o na-
fiízení ã. 1/2015.

(20) - Bod rÛzné:
Kronika obce

Ing. âervínová oznámila, Ïe zákonnou
povinností obce je vedení kroniky. Kroni-
káfiem obce byla v pfiedchozích letech ona.
Dále sdûlila, Ïe práci kronikáfie pfiestala
fakticky vykonávat se sv˘m nástupem do
funkce místostarostky od roku 2010.

Toto velice udivilo zastupitele za Pfiezle-
Èáky OS.

Ing. âervínová sdûlila, Ïe nemÛÏe vzhle-
dem ke svému vytíÏení tento závazek nadá-
le plnit. 

Nyní hledá obec Pfiezletice nového kroni-
káfie.

� ãíslo 1 - 21. 1. 2015
(5) - Zámûr pronájmu ãásti budovy ã.p.

45 (U KfienÛ):
V této budovû se uvolnil prostor vhodn˘

pro provozování sluÏeb obyvatelstvu.
Zájem projevila paní Urbanová, která zde

bude provádût manikúru a pedikúru. Zámûru
bylo vyhovûno a nájem prostoru získala za
500 Kã mûsíãnû. 

(6) – Vytvofiení svazku obcí Pfiezletice,
Podolanka, Jen‰tejn:

Zastupitelé za PfiezleÈáky O.S. jako jeden
z prvních úkolÛ fie‰ili umístûní pfiezletic-
k˘ch dûtí do základních ‰kol v okolí. Bylo
jednáno s vût‰inou ‰kol, zatím v‰ak bezv˘-
slednû. Pan starosta se spojil s okolními ob-
cemi které nemají vlastní Z· a z toho vze-
‰la jednání, kde se zástupci obcí shodli na
potfiebû zaji‰tûní povinné ‰kolní docházky
v dosahu. V této situaci se jeví nejvhodnûj-
‰í v˘stavba vlastní devítileté ‰koly. 

Za tímto úãelem je zakládán svazek obcí.
V budoucnu se jeho ãinnost mÛÏe roz‰ífiit ta-
ké na jiné spoleãné zájmy.

Pro zámûr vytvofiení svazku obcí hlasovala
téÏ Ing. âervínová z opozice. Pro podpis
smlouvy na dal‰ím zasedání hlasovala jiÏ za-
mítavû. SvÛj téÏ zamítav˘ postoj vysvûtlila
ing. Vrecionová tím, Ïe nevidí v˘hodnost v˘-
stavby velké budovy vzhledem k demografic-
kému v˘voji. Prosazuje v˘stavbu více mal˘ch
budov jako malotfiídek.

(9) - Îádost o dotaci na úpravu prostoru
u budovy ã.p. 63 (u hasiãárny):

Jedná se o prostor, kde je kaÏdoroãnû po-
fiádáno ''Pálení ãarodûjnic''.

V tomto prostoru by mûlo dojít k vykácení
star˘ch nebezpeãn˘ch stromÛ, vytvofiení po-
dia, toalet a jiného zázemí. Byly tedy vytvo-
fieny skici a podána Ïádost o dotaci na MMR. 

Pokud bude dotace pfiidûlena vznikne pro-
stor pro spoleãné setkávání dûtí a rodiãÛ.

(16) - Místní vyhlá‰ka o poplatcích: 
Do‰lo zde ke slouãení nûkolika stávajících

dokumentÛ v jeden, ãímÏ je v‰e zpfiehlednûno.
Dal‰í dÛvod zmûny byl poplatek za zábor ve-
fiejného prostranství, kde nebyla sazba první
dva dny úãtována. Toho vyuÏívaly velké fir-
my k tomu, aby rychle bûhem dvou dnÛ udû-
laly práce, které prostranství zabíraly a pak
mûly dost ãasu na dal‰í pokraãování a tím se
dalo lehce vyhnout poplatku. Obec takto pfii-
cházela o nemalé peníze. 

(22) - Studie zastavitelnosti M·:
Také nové zastupitelstvo má v plánu roz-

‰ífiit kapacitu matefiské ‰koly. Byla zadána

malá studie zastavitelnosti v celkové cenû do
38 tisíc Kã. Studie byla zpracována firmou
Unives na kontejnerov˘ systém. Ke studii se
vyjadfiovali zástupci M·, zastupitelé z fiad
PfiezleÈákÛ O.S a komise pro územní rozvoj.
Do‰lo se k závûru, Ïe uvedené fie‰ení není
zcela ideální a proto byla zpracována konku-
renãní studie na dfievostavbu. Nyní jsou zji‰-
Èovány ceny v˘stavby, následovat bude pfií-
prava v˘bûrového fiízení.

Na v˘stavbu M· je podána Ïádost o dotaci
na Ministerstvo ‰kolství.

(23) - Bod rÛzné:
ZvefiejÀování smluv na webu obce:
Zastupitel z fiad PfiezleÈákÛ O.S. otevfiel

diskusi na téma zvefiejÀování je‰tû neschvále-
n˘ch smluv a jin˘ch podkladÛ na webu obce.
Jedná se o dokumenty, které se mají projed-
návat na zasedání zastupitelstva. Byly vznese-
ny pochybnosti o této moÏnosti z pohledu
práva, coÏ bylo provûfieno. 

Do‰li jsme k závûru, Ïe to lze za podmínek
dodrÏení zákona o ochranû osobních údajÛ.

Na webu obce byla vytvofiena nová rubri-
ka, kde má kaÏd˘ k dokumentÛm pfiístup.

� ãíslo 2 - 11. 3. 2015
(5) - Dodatek ke smlouvû odpady:
Dodatek fie‰í zmûnu typu nádob, frekvenci

svozu skla, dÛsledky této zmûny, dále upfies-
Àuje ceny, termíny svozu bioodpadu a domá-
cího nebezpeãného odpadu (olejÛ). 

Projednání je pfiesunuto na dal‰í zasedání
z dÛvodu námitky Ing. âervínové, Ïe sjedno-
cením nádob na smûsné a bílé sklo bude obec
o‰izena o odmûny za sbûr kaÏdého jednotlivé-
ho typu skla. Toto bude provûfieno.

(12) - Schválení hospodáfiského v˘sledku
M·  Pfiezletice: 

Jedná se o úãetní v˘sledek. Pro dal‰í roky
bude nastaveno pfiidûlování obecních pfiíspûv-
kÛ dle kalendáfiního roku a ‰kolka bude hos-
podafiit samostatnû. V pfiedchozích letech se
stávalo, Ïe nûkteré ãinnosti objednávala obec,
nûkteré ‰kolka a bylo tûÏko zjistitelné kolik
provoz ‰kolky ve skuteãnosti stojí.

(15) - Finanãní závazky obãanÛ:
ZO pan Hucek pfiedloÏil zastupitelÛm obce

k projednání 2 návrhy na fie‰ení nesplácen˘ch
závazkÛ obãanÛ vÛãi obci.

Po jednáních s dluÏníky obce byl pfiedlo-
Ïen návrh na postupné splácení dluhu. Obec
by vzala zpût vymáhání pohledávky a od-
pustila penalizaci.

Ing. Vrecionová v zásadû uvedla, Ïe dle
vyjádfiení pfiede‰lého právníka obce není
moÏné, aby obec volnû promíjela podobné
závazky (obec je pouze nástrojem státní
správy, není soukrom˘m subjektem a na-
kládá s prostfiedky státu – nikoliv soukro-
m˘mi prostfiedky). Jako soukromá osoba by
s navrhovan˘m fie‰ením nemûla problém,
z pozice ZO v‰ak nemÛÏe b˘t pro.

Pan Hucek se cítí zaujat˘m a tudíÏ se
zdrÏel hlasování. Ing. Vrecionová a Ing.
âervínová se téÏ zdrÏely. Návrh tedy skon-
ãil hlasováním 3 pro, 3 se zdrÏeli a návrh
tudíÏ nepro‰el. 

Obec bude nucena postupovat soudní cestou.

Nejedná se o přepis jednotlivých formulací ze zasedání. Informace zde obsaže-
né jsou rozšířeny o komentáře a body se mohou prolínat s body z jiných zasedání.

Pravidelně bude zveřejňována tabulka, kde bude patrné jak který zastupitel hlasoval.
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� ãíslo 8 - 7. 11. 2014
Jednalo se o první povolební zasedání a ta-

ké tomu tak odpovídala lehce napjatá atmo-
sféra. 

Dnes jiÏ b˘valá starostka paní Ing. Veroni-
ka Vrecionová zahájila schÛzi. Následovaly
pfiedepsané formality a sloÏení slibu zastupi-
telÛ. Vedení zasedání bylo pfiedáno nejstar‰í-
mu ãlenovi, nynûj‰ímu místostarostovi panu
Rudolfu Novotnému.

Na pfiání PfiezleÈákÛ byl upraven program
zasedání.

(3, 4) - Volba starosty a místostarosty
obce: 

Franti‰ek Hucek navrhl za o.s. Pfiezletáci
do funkce starosty obce pana Tomá‰e ¤íhu
a místostarosty pana Rudolfa Novotného. Slo-
vo si vzala Ing. Vrecionová a sdûlila, Ïe ãle-
nové zvolení za ODS a nezávislé odchází do
opozice, akceptují v˘sledky voleb, ale nesou-
hlasí s kampaní PfiezleÈákÛ a proto nebudou
podávat Ïádné protinávrhy, ani hlasovat pro
navrÏené kandidáty. 

V‰ichni ãlenové opozice hlasovali proti.

(12) - Sbûr odpadu: 
Na zasedání mûla b˘t podepsána smlouva

s novou svozovou firmou pro sbûr a likvidaci
odpadu. Za pfiedchozího zastupitelstva do‰lo
k v˘bûrovému fiízení na poskytovatele. Komi-
sí byly vyfiazeny nûkteré firmy s odÛvodnû-
ním na majetková propojení. Vyfiazena byla
i nejniÏ‰í nabídka firmy Regios - souãasného
poskytovatele sluÏeb. Zasedání se úãastnily
i vyfiazené firmy a do‰lo k boufilivé diskusi,
kde se firmy domáhaly nápravy s argumenta-
cí podloÏenou ÚOHS. 

Zastupitelé za PfiezleÈáky O.S. navrhli
vrátit vyfiazené firmy do v˘bûrového fiízení.
Byla ustanovena nová komise a vítûzem se
stala firma Regios, která se nyní stará o li-
kvidaci odpadÛ. Obci tím bylo u‰etfieno oko-
lo 200.tis. Kã a vyhnula se tak moÏn˘m
soudním sporÛm.

(10) - Odstupné b˘valé starostce a mí-
stostarostce:

Dle zákona má b˘valá paní starostka nárok
na pûtinásobek  a b˘valá paní místostarostka
na ãtyfinásobek své mûsíãní odmûny. Vzhle-
dem k finanãní situaci, kdy byl stav obecního
úãtu velice nízk˘ a bylo problematické vyrov-
nat ostatní závazky (po Novém roce dorazily
finance z poskytnuté dotace a tíÏivá situace se
zlep‰ila), bylo navrÏeno panu starostovi, aby
provûfiil situaci a navrhl fie‰ení. 

Pozdûji se tak stalo a odstupné je vypláce-
no v pravideln˘ch mûsíãních splátkách.

(13, 14) - Pfiíspûvky sportovcÛm, cviãitel-
ce, stravné, dárkové poukazy a jiné:  

Tak, jak tomu b˘valo je si i souãasné za-
stupitelstvo vûdomo potfieby poskytovat mate-
riální pomoc sportovním klubÛm, seniorÛm
a obãanÛm, ktefií svou ãinností pomáhají
ostatním a z tûchto dÛvodÛ budou i nadále po-
skytovány finanãní pfiíspûvky.

(22) - Úprava smlouvy víceúãelov˘ dÛm:
Jak jistû víte, probûhlo v minulém roce v˘-

bûrové fiízení na architektonickou studii. Na
základû této studie bylo téÏ v˘bûrové fiízení
na zhotovitele projektové dokumentace. 

Cena tûchto prací se blíÏila v souãtu ke 3.
mil. Kã coÏ by bylo v souãasné dobû pro
obec velice zatûÏující. V obci bude v leto‰-
ním roce probíhat rekonstrukce osvûtlení
s pfiíspûvkem okolo 2. mil. Kã, fie‰í se do-
budování kanalizace v ulici Jilmová za cenu
okolo 800. tis.Kã.

ZároveÀ je nyní poÏádáno o dotaci na M·
a pracuje se na projektu prÛtahov˘ch komuni-
kací. V neposlední fiadû se poãítá s vysokou
finanãní zátûÏí na v˘stavbu základní ‰koly. 

Zastupitelé za PfiezleÈáky O.S. si neumí
pfiedstavit, kde na celek tûchto projektÛ pfii
souãasn˘ch pfiíjmech obce sehnat dostateãn˘
obnos a neúnosnû se nezadluÏit.

Na toto téma byla mnohokrát vedena dis-
kuse a v˘sledkem je, Ïe byl prozatím projekt
pozastaven v rozpracované fázi, coÏ smlouva
umoÏÀovala.

Opoziãní zastupitelé, zejména ing. Vrecio-
nová argumentuje tím, Ïe projekt vychází
z územního plánu a je tfieba ho vypracovat pro
pfiípadnou dotaci. 

PfiezleÈáci O.S. tento projekt nelikvidují ani
budoucí potfiebu zásadnû nerozporují. Mají
v‰ak názor, Ïe jsou nyní pfiednûj‰í investice.
Je pravdûpodobné, Ïe projekt bude ãasem do-
pracován.

(23)- RÛzné:
Bus 302 - posílení spojÛ: 
Franti‰ek Hucek se pokusil vyjednat více

spojÛ pro autobusovou linku 302. Ropid (vy-
tváfií jízdní fiády, tvofií ceny za pfiepravu, kte-
ré jsou obci úãtovány) nastínil návrh cen. Ce-
ny byly neadekvátnû vysoké a nav˘‰ení mini-
málního poãtu spojÛ by znamenalo znaãn˘ fi-
nanãní nárÛst.

Na‰tûstí probûhla jednání na jiné úrovni
a podafiilo se vytvofiit nové autobusové spoje-
ní Pfiezletice-Vinofi-Satalice nádraÏí. Tento
spoj bude navazovat na pfiím˘ vlak jedoucí na
NádraÏí Stfied. (více v ãlánku dále).

Obchvat Prahy:
Na‰e obec jako jediná v okolí nikdy nebo-

jovala proti v˘stavbû PraÏského okruhu v bez-
prostfiední blízkosti Pfiezletic a pfiitom ten by

právû Pfiezletice zatíÏil z nûkolika stran. Pfie-
zleÈáci O.S. navrhli, aby se Pfiezletice pfiipoji-
li k Ïalobû proti trase. 

Tak se také stalo. 

� ãíslo 9 - 28. 11. 2014
(1) - Smlouva s nov˘m poskytovatelem

právních sluÏeb:
PfiezleÈákÛm O.S. se nelíbila vysoká suma

za poskytování právních sluÏeb a nûkteré for-
mulace ve smlouvách a proto jsme hledali ji-
ného advokáta. Byla vybrána Mgr. Petra Bie-
linová, která se vûnuje zejména správnímu
právu, vefiejn˘m zakázkám a problematice
územnû samosprávn˘ch celkÛ. V prosinci
2014 byla její práce ocenûna cenou Bílé lilie
za mimofiádn˘ pfiínos pfii prosazování principu
transparentnosti ve vefiejné správû.

(10) - Komise pro strategick˘ rozvoj
a plánování:

ZastupitelÛm obce pfii‰lo vhodné vytvofiit
poradní orgán, se kter˘m by bylo moÏné pro-
jednávat územní plánování a v˘stavbu v obci. 

Tato komise byla ustavena ve sloÏení:
Ing.Arch. Bfietislav Luke‰, Ing. Jan Doleãek,
paní Lenka BroÏová, pan Pavel Popov.

Po poãáteãn˘ch drobn˘ch neshodách se ny-
ní komise schází s nûkter˘mi zastupiteli pra-
videlnû kaÏdé pondûlí a ãinní se ke v‰eobec-
né spokojenosti.

Nyní je fie‰ena v˘stavba nové matefiské
‰koly v ãásti za souãasnou budovou, nová v˘-
stavba domÛ v obci na západní stranû Pfiezle-
tic, fie‰ení dopravy a dal‰í témata.

(20) - RÛzné:
Základní ‰kola:
Pan starosta informoval o tíÏivé situaci

s pfiijímáním ÏákÛ prvních tfiíd do základní
‰koly ve Vinofii. V únoru probûhl zápis do
prvních tfiíd, kdy se do Z· ve Vinofii dostali
v‰ichni Ïáci, ktefií se sem hlásili. Od pfií‰tího
roku v‰ak ‰kola ve Vinofii jiÏ nehodlá pfiijímat
Ïáky z Pfiezletic. 

Nyní probíhají jednání s okolními ‰kolami.
Informace o usná‰ení schopnosti: 
Vzhledem k tomu, Ïe na zasedání ã. 9 ne-

byl pfiítomen Ïádn˘ ãlen opozice, vznesl pan
Hucek obavu o budoucí usná‰eníschopnost
zastupitelstva. V pfiípadû, Ïe by na zasedání
docházeli pouze ãlenové z PfiezleÈáci O.S.,
coÏ jsou ãtyfii, mohlo by se kdykoliv stát, Ïe
napfi. jeden z nich dlouhodobû onemocní
a pak by bylo zastupitelstvo neusná‰eníschop-
né a to by byl problém. 

Tato obava se zatím jeví jako zbyteãná
vzhledem k tomu, Ïe nyní na zasedání dochá-
zí vût‰ina zastupitelÛ.

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
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Milí bliÏ‰í
i vzdálenûj‰í sousedé, 
a zvlá‰tû Vy, ktefií jste nám dali hlas v pod-
zimních volbách. Asi si teì fieknete, proã na
zaãátku  jara pfiipomínáme podzim, ale bo-
huÏel pfiedvánoãní ani zimní zpravodaj ne-
vy‰el, a tak teprve teì, skoro po pÛl roce,
koneãnû mÛÏeme v‰em na‰im voliãÛm podû-
kovat za podporu, kterou nám ve volbách
do obecního zastupitelstva 2014 projevili
sv˘mi hlasy. Moc si toho váÏíme, ale bohu-
Ïel jejich poãet nestaãil na to, abychom
mohli pokraãovat v dobfie nastartované
práci, pokraãovat v na‰í strategii rozvoje
Pfiezletic a dokonãit celkem dost pfiiprave-
n˘ch projektÛ. Doufáme, Ïe si budete bûhem
procházek po obci alespoÀ trochu uÏívat
tûch nûkolik zrekonstruovan˘ch ulic, kdy uÏ
nemusíte chodit blátem a dûti mohou dran-
dit na kolech, kolobûÏkách a odstrkova-
dlech v‰eho druhu bez velkého drncání, ne-
bo Ïe vá‰ soused bude spla‰ky vypou‰tût do
kanalizace a ne vám na zahradu. 

BohuÏel ani 8 let v pfiípadû b˘valé paní
starostky, natoÏ 4 roky zastupitelky a 4 ro-
ky b˘valé místostarostky nestaãilo na do-
konãení v‰ech projektÛ, které jsme si urãili
jako prioritní:  

— Po mnoha letech marného Ïadonûní
na „Kraji“ o rekonstrukci v‰ech prÛtaho-
v˘ch komunikací byla na podzim koneãnû
podepsána smlouva na zpracování projek-
tové dokumentace, která se nyní zpracová-
vá; je to v‰ak jen projekt a pro realizaci bu-
de potfieba opût „Ïadonit“

— Nechali jsme zpracovat projekt Úpra-
vy vodních tokÛ (Ctûnick˘ potok a jeho bez-
ejmenn˘ pravostrann˘ pfiítok), kter˘ mûl po-
moci sníÏit koryta tokÛ a tím odvést alespoÀ
ãást spodní vody pryã z území b˘valého dna
rybníka; aãkoliv jsme získali územní roz-
hodnutí, vinou námitek bylo fiízení vráceno
zpût k projednání s podrobn˘m doporuãe-
ním, co je potfieba udûlat a bude to chtít jen
dost peãlivé práce a pfiipravit projekt k no-
vému projednání, protoÏe se nejednalo
o zásadní nedostatky.

— Zaãali jsme práce na projektu Víceú-
ãelového obecního domu, kter˘ mûl poskyt-
nout prostory jak spoleãenské, tak pro
drobné provozovny vãetnû lékafiské ordina-
ce, dva startovací ãi sociální byty, moderní
knihovnu i nové sídlo obecního úfiadu
s moÏností zfiízení i úfiadu stavebního; 4 za-
stupitelé PfiezleÈáci o.s.odhlasovali zastave-
ní dal‰ích prací na projektu z dÛvodu „oba-
vy o zbyteãné vynakládání nákladÛ“ (viz zá-
pis ze zasedání).

— V souladu s plánovan˘m dal‰ím roz-
vojem Pfiezletic jsme Ïádali Ministerstvo
‰kolství o dotaci na v˘stavbu nového pavi-
lonu za souãasnou matefiskou ‰kolou, kde
by vznikla dal‰í tfiída matefiské ‰koly a jed-
na tfiída základní ‰koly ve formû malotfiíd-
ky. Tato forma nav˘‰ení kapacity jak M·,
tak Z·, by pokryla minimálnû dva roky po-
tfieb na místa v matefiské i základní ‰kole.

— Modernizace rozvodÛ elektfiiny v se-
verní ãásti obce vãetnû v˘stavby nového ve-
fiejného osvûtlení by po pár letech intenziv-
ních jednání mûla zaãít na jafie, tedy ales-
poÀ co se t˘ká „drátÛ do zemû“, které rea-
lizuje kompletnû ze sv˘ch financí âEZ.
Vefiejné osvûtlení si obec musí zaplatit ze
sv˘ch zdrojÛ, ale na‰tûstí hejtman Stfiedo-
ãeského kraje nyní vypsal dotaãní titul, tak
doufejme, Ïe souãasné vedení na v˘stavbu
„véóãka“  dotaci získá.

V˘‰e uvedené vûci byly opravdu jen ty
hlavní priority, protoÏe bûÏn˘ rozvoj obce
jsme pfiipravovali v souladu s tím, kde byly
vypisovány jaké dotace, abychom v maxi-
mální mífie vyuÏili peníze ze státního rozpo-
ãtu nebo evropsk˘ch fondÛ.

V souãasné dobû díky na‰emu men‰i-
novému zastoupení v zastupitelstvu obce
nemáme takfika Ïádn˘ vliv na to, jak˘m
smûrem se budou Pfiezletice ubírat, takÏe
se i tímto na‰im voliãÛm omlouváme za
„nesplnûné sliby“.

Ing. Veronika Vrecionová
a Pavel Milota za ODS
Ing. Ludmila âervínová

za SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ

OKÉNKO OPOZICE
Na obecních stránkách do-

chází postupně ke změnám,
které vedou k lepší informova-
nosti a otevřenosti obce smě-
rem k občanům. Zde je výčet
těch nejpodstatnějších. Další
změny postupně probíhají.

DISKUSNÍ FÓRUM - znovuotevfie-
né diskusní fórum, které je zatím bohu-
Ïel minimálnû vyuÏívané. MoÏná je to
tím, Ïe je nutná registrace osobnû na
obecním úfiadû. Rádi uvítáme Va‰e pfii-
pomínky, napfi. zda dÛvodem neúãasti na
fóru je povinná registrace. Pokusili by-
chom nastavit jin˘ systém.

ZAKÁZKY - zde budou zvefiejÀová-
ny zakázky nad 50.000Kã.

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOâET -
velice uÏiteãná pomÛcka rozkr˘vající fi-
nanãní toky obce. Podklady pro jednání
zastupitelstva - toto je revoluãní fie‰ení
pfiedávání podkladÛ na zasedání zastupi-
telstva, která mají teprve probûhnout.
Zastupitelé nemusí osobnû chodit na
obec, odpadá potfieba vytváfiení mnoha
ãasovû a finanãnû nároãn˘ch kopií doku-
mentÛ. Nyní má kaÏd˘ obãan moÏnost
je‰tû pfied zasedáním prostudovat si dÛ-
leÏité dokumenty a to mu otevírá moÏ-
nost do dûní v˘znamnû zasáhnout.

ANKETY - k nûkter˘m tématÛm, ke
kter˘m je tfieba znát názor vefiejnosti bu-
dou zvefiejnûny hlasovací ankety. Jedna
anketa o verzi moÏné úpravy prostoru
u b˘valé hasiãárny jiÏ byla zvefiejnûna.
Na jejím základû byl vybrán vítûz skici
a podána Ïádost o dotaci.

ZÁCHRANN¯ KRUH - novû pfiida-
n˘ odkaz na stránky neziskové organiza-
ce, která sdruÏuje záchranáfiské subjekty
a dal‰í instituce. Spoleãnû vyvíjí a reali-
zuje systém informování, vzdûlávání
a prevence v oblastech bûÏn˘ch rizik
a mimofiádn˘ch událostí. Mac

www.prezletice.cz
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JiÏ nûkolik let probíhá v Pfiezleticích ma-
sivní bytová v˘stavba, která nyní je‰tû znaãnû
pfiidá na intenzitû. Ta s sebou pfiiná‰í stovky
nov˘ch obãanÛ pfieváÏnû produktivního vûku.
Je pfiedpoklad, Ïe skoro v kaÏdé této rodinû se
v dohledné dobû narodí potomek. Pro ‰kolní
rok 2016/2017 jiÏ nepfiijme ‰kola ve Vinofii
Ïádného pfiezletického Ïáka do první tfiídy.
Obec a rodiãe si musí poloÏit ãapkovskou
otázku „Kam s ním“.

Osobnû jsem si vyzkou‰el, jak˘ scénáfi mÛ-
Ïe nastat. Pro zajímavost jsme s manÏelkou
a synem vyrazili k zápisu do ‰koly v âakovi-
cích. Pfiedpokládali jsme, Ïe projdeme regu-
lérním zápisem a pfiijde nám oznámení, Ïe
vzhledem ke kapacitû ‰koly a na‰í nespádo-
vosti nebylo dítû pfiijato. 

Jaké bylo na‰e pfiekvapení, kdyÏ nám paní
uãitelka u stolku sdûlila, Ïe syna k zápisu ani
nepfiipustí. Odeslala nás k paní zástupkyni fie-
ditele, která nám vysvûtlila, Ïe takové je nafií-
zení a nic se s tím nedá dûlat. Obdobn˘ scé-
náfi by byl i v ostatních „dostupn˘ch“ ‰kolách. 

Nastává otázka, jak toto fie‰it. ¤ekli jsme
si, Ïe poÏádáme pana starostu z Vinofie a snad
nám nûjakého Ïáãka pfiijmou. Na sjednané
schÛzce jsme o situaci diskutovali. Vinofisk˘
pan starosta hovofiil o tom, jak si jejich ‰kola
a v‰ichni zainteresovaní oddechli, Ïe se jim
podafiilo vypovûdût smlouvy s okolními obce-
mi a koneãnû budou mít rozumnû naplnûné
tfiídy. Bûhem fieãi mimodûk zaznûlo - tak si
postavte ‰kolu vlastní.

Tato my‰lenka nám pfii‰la zprvu nerealis-
tická aÏ fantaskní, jenÏe postupem ãasu jsme

jí pfii‰ly na chuÈ. Faktem je, Ïe opozice nejen
v na‰í obci s v˘stavbou nesouhlasí. Napfiíklad
Ing. Vrecionová má pfiedstavu nûkolika ma-
l˘ch budov v rÛzn˘ch lokalitách obce, kde by
Ïáci docházeli do prvního stupnû a v druhém
stupni by dojíÏdûli do ‰kol mimo obec. 

Je nám jasné, Ïe vybudovat regulérní deví-
tiletou ‰kolu z vlastních zdrojÛ je skoro ne-
moÏné. Za‰li jsme za starosty okolních obcí
a zjistili, Ïe s obcí Podolanka a Jen‰tejn má-
me naprosto stejn˘ problém. Dali jsme hlavy
dohromady a vymysleli jsme zpÛsob, jak˘m
by mûla jít v˘stavba zajistit. 

Pokud se v‰e podafií a pobûÏí jak má, mÛ-
Ïe vzniknout v Pfiezleticích spádová základní
devítiletá ‰kola.

Pfiedpoklad postupu je následující:
Vytvofiíme svazek obcí Pfiezletice, Podo-

lanka, Jen‰tejn. V tuto chvíli je jiÏ podepsána
a podána smlouva k registraci.

Prvním krokem svazku je vytvofiení demo-
grafické studie a studie provozní nároãnosti.
Tato studie bude tvofiena v kontextu s obsaze-
ností okolních základních ‰kol a zahrne moÏ-
n˘ budoucí v˘voj. 

Obratem je tfieba pfiipravit zastavovací stu-
dii a následnou projektovou dokumentaci.

Pracuje se také na variantách umístûní ‰koly
v návaznosti na vlastnická práva k pozemkÛm. 

V dobû, kdy bude hotová studie poÏádá
svazek o dotaci na v˘stavbu devítileté ‰koly.
V˘stavbu je tfieba rozdûlit na více etap.
V první etapû vznikne polovina z celkové fi-
nální kapacity. V ní se jiÏ poãítá také s tû-
locviãnou. Dal‰í ãásti ‰koly mohou b˘t do-

stavovány postupnû dle potfieby. Podmínkou
zadání bude budoucí moÏné samostatné pro-
vozování ãástí budov k jin˘m úãelÛm. Je to
z dÛvodu demografické kfiivky. Jednodu‰e
fieãeno, v nûkter˘ch letech jsou silnûj‰í roã-
níky, v nûkter˘ch je naopak ménû naroze-
n˘ch dûtí. S tím je tfieba poãítat a mít zaji‰-
tûnu moÏnost promûnné kapacity ‰koly.

Aby nedo‰lo k okamÏitému zaplnûní ‰koly,
pfiedpokládáme, Ïe se bude zaplÀovat nûkolik
let postupnû pfiijímáním ÏákÛ pouze do prv-
ních tfiíd. V praxi to znamená, Ïe ‰kolu opus-
tí první Ïák kter˘ dovr‰il základní vzdûlání za
devût let od zprovoznûní.  

Vzniklé ‰kolské zafiízení je tfieba zaregist-
rovat do registru ‰kol. Vznikne nová ‰kolská
spádová oblast.

Pro provozování ‰kolského zafiízení je
moÏné vytvofiit pfiíspûvkovou organizaci nebo
‰kolskou právnickou organizaci. Svazek obcí
se pfiiklání k druhé variantû. V té je ‰kola sa-
mostatnûj‰í. Pod tuto organizaci lze v bu-
doucnu zaãlenit i ‰kolky. Tuto organizaci fiídí
manaÏer.

Toto jsou základní informace. Tûch úkonÛ
a práce bude okolo mnohem, mnohem více.
DrÏme si palce, aby se tento ambiciózní pro-
jekt povedl. Nyní jsme teprve na samém za-
ãátku. Zdar celé akce je závisl˘ na mnoha
promûnn˘ch okolnostech. 

Ocením kaÏdou Va‰i uÏiteãnou informaci
v problematice ‰kolství. Ty prosím smûfiujte
na e-mail macourek@hacer.cz

Pfiedem dûkuji Mac

Dotace, obecní projekty
� Žádost o dotaci na úpravu prostoru
u budovy č.p. 63 (u hasičárny).

Îádáno je o dotaci v ãástce do 500 tisíc korun. Jedná se o program Minister-
stva pro místní rozvoj, Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2015, dotaãní
titul ã. 2 - Podpora zapojení dûtí a mládeÏe do komunitního Ïivota v obci.  

V pfiípadû realizace dojde k vykácení star˘ch nebezpeãn˘ch stromÛ, vytvofiení
podia, toalet a jiného zázemí.  Byly vytvofieny skici, se kter˘mi jste se mûli moÏ-
nost seznámit na webu obce a hlasovat pro variantu finální podoby projektu. Po-
kud dotace vyjde, vznikne prostor pro spoleãné setkávání dûtí a rodiãÛ.

Nyní čekáme na výsledek.

� Žádost o dotaci na novou budovu MŠ
Tato Ïádost byla podána pfiedchozím vedením na Ministerstvo ‰kolství. Jedná

se o program Fond rozvoje kapacit matefisk˘ch a základních ‰kol. V lednu se
otevfiela moÏnost podat nové Ïádosti a pÛvodní doplnit.

Proto byla zadána malá studie zastavitelnosti v celkové cenû do 38 tisíc Kã.
Studie byla zpracována firmou Unives na kontejnerov˘ systém. Ke studii se vy-
jadfiovali zástupci M·, zastupitelé z fiad PfiezleÈákÛ O.S a komise pro územní roz-
voj. Do‰lo se k závûru, Ïe uvedené fie‰ení není zcela ideální, proto byla zpraco-
vána konkurenãní studie na dfievostavbu. Nyní jsou poptávány dodavatelské fir-
my pro zji‰tûní ceny v˘stavby.

Îádost o dotaci jsme zpracovali od poãátku znovu, doplnili a upfiesnili nûkte-
ré body, dodali jsme dal‰í pfiílohy, hlavnû povinnou pfiílohu s názvem Vûcn˘ zá-
mûr rozvoje vzdûlávání na území obce

Pfiedpokládan˘ objem akce do 10. mil. Kã. Nyní čekáme na výsledek.

� Žádost o dotaci na veřejné osvětlení (severní část obce)
Tato Ïádost bude podána v bfieznu aÏ dubnu na Stfiedoãesk˘ kraj. Jedná se

o program ze Stfiedoãeského Fondu rozvoje obcí a mûst, tématické zadání Pro-
gram obnovy venkova, oblast podpory vefiejného osvûtlení.

Pfiedpokládaní objem do 2. mil. Kã. Zpracován je projekt.

� Žádost o dotaci na kanalizaci v ulici Jilmová
Tato Ïádost bude podána v bfieznu aÏ dubnu na Stfiedoãesk˘ kraj. Jedná se

o program ze Stfiedoãeského Fondu Ïivotního prostfiedí a zemûdûlství, tématické
zadání „Vodohospodáfiská infrastruktura“ v oblasti podpory: „Realizace ãistíren
odpadních vod, intenzifikací âOV a kanalizací napojen˘ch na âOV“

Pfiedpokládan˘ objem do 1.mil. Kã.
Zpracován je projekt vč. stavebního povolení. 

KdyÏ jsem byl zvolen zastupitelem ob-
ce Pfiezletice, pfiiznám se, Ïe jsem nemûl
jasnou pfiedstavu co mne vlastnû ãeká.
Nicménû uplynulo od zvolení 100 dní
a ãlovûk se uÏ tro‰ku rozkoukal.

Podafiilo se mi prosadit a poté odsou-
hlasit ZO pfiipojení se obce Pfiezletice
k Ïalobû proti praÏskému okruhu, na‰e
obec byla poslední z obcí a mûstsk˘ch
ãástí, kter˘ch se to t˘ká, která se k této
Ïalobû pfiipojila. Co se zkrácení interva-
lÛ autobusu ã. 302 t˘ãe, tak jsem nebyl
úspû‰n˘, nicménû Ropid sám pfii‰el spo-
lu s Mâ Satalice a Vinofi s návrhem no-
vé autobusové linky, která jiÏ brzy pove-
de z koneãné Pfiezletice pfies hasiãárnu,
Vinofi na vlakovou zastávku Satalice.
Není to sice to co jsem chtûl, ale zlep‰í
se spojení oblasti kolem hasiãárny
a zlep‰í to i napojení z Pfiezletic jako ta-
kov˘ch na dal‰í spoje.

Na mÛj popud se vytvofiila Komise
pro územní rovoj a v˘stavbu, která mû-
la a má fie‰it vûci spojené s rozvojem
a v˘stavbou v obci. Napfi. jiÏ 22. 10.
2014 bylo na webu o.s. pfiezletáci vy-
vû‰ena v˘zva ohlednû fie‰ení retardérÛ
v obci, následnû byla poÏádána, aby si
toto vzala na starosti, bohuÏel jsem do-
posud bez mne známého konkrétního
v˘sledku.

Co vidím jako vûc která by se mûla do
budoucna zlep‰it, to je komunikace.
Mám tím na mysli komunikaci smûrem
od zastupitelÛ k obãanÛm. Mám za to, Ïe
v‰echno co dûláme je s dobr˘mi úmysly,
nicménû to není dostateãnû vysvûtleno,
nejsou dostateãnû vysvûtleny dÛvody
proã se to tak dûje. Jedním z dÛvodÛ je
samozfiejmû nedostatek ãasu a hromada
problémÛ, které se musí fie‰it. Na více
neÏ 2 hodinovém zastupitelstvu je ãas na
to probrat body zastupitelstva, ale není
uÏ ãas se vûnovat detailnímu vysvûtlová-
ní dal‰ích rozhodnutí. Zpravodaj jednou
za ãtvrt roku toto nevyfie‰í.

Dále bych uvítal zlep‰ení komunikace
smûrem od obãanÛ k jejich zastupitelÛm.
Myslet si, Ïe teì jsme je zvolili a oni v‰e
vyfie‰í za nás je mylné. NemÛÏu fie‰it nû-
co o ãem nevím... Klasick˘m pfiípadem je
Zlat˘ kopec, resp. má snaha fie‰it ze stra-
ny obce nekvalitní stavební práce. Ozvalo
se opravdu velmi málo lidí na to, abych
z toho mohl dûlat kauzu.

Pro zlep‰ení oné oboustranné komuni-
kace bych rád v prostorách hfii‰tû u ryb-
níka aÏ bude lep‰í poãasí obãas uspofiádal
sezení obãanÛ se zastupiteli a pivem, kde
by toho prostoru a ãasu na ne zcela ofici-
ální komunikaci s obãany mûlo b˘t více.

Franti‰ek HUCEK

Lid versus
zastupitel

Škola a školka v Přezleticích

v sobotu 11. dubna 2015
v dobû od 8,00 do 12,00 hodin

probûhne kaÏdoroãní „Velk˘ jarní úklid“

pro SBĚR ZAHRADNÍHO ODPADU
budou kontejnery pfiistaveny na obvykl˘ch stanovi‰tích:

Vinořská – Hrušková
Cukrovarská – V Podskalí

Zahradní – Na Váze
Ctěnická – Topolová

Horní náves

pro OSTATNÍ SBĚR
velkoobjemov˘: star˘ nábytek, matrace, koberce

nebezpeãn˘: lednice, praãky, TV, baterie, barvy apod.
budou kontejnery na:

Horní návsi

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Odpad nenaváÏejte v pfiedstihu pfied urãen˘m termínem.

Velké kusy nábytku je potfieba rozbít a rozloÏit na co nejmen‰í
ãásti. V pfiípadû, Ïe pfiivezete velké kusy, bude Vám na místû k

dispozici kladivo ãi palice.

Obecní úfiad Pfiezletice
VeleÀská 48, 250 73 Pfiezletice

tel.: 286 852 133

JEDNORÁZOVÉ SVOZY
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:

1. st. ul. Vinofiská - ul. Pod hájem 8.00 - 8.30 hod.
2. st. ul. Cukrovarská - ul. V podskalí 9.00 - 9.30 hod.
3. st. ul. Ctûnická - ul. Topolová 10.00 - 10.30 hod.
4. st. Horní náves u zast. MHD 11.00 - 11.30 hod.
5. st. ul. Na váze - ul. Zahradní 12.00 - 12.30 hod.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Kontejner je POUZE na KOMPOSTOVATELNÝ ODPAD!!!
Větve nebudou obsluhou přijímány vůbec a větvičky do
1cm v průměru jen rozstříhané na drobné části, aby byl
mohl být kontejner zcela zaplněn. 

11. a 25. dubna
9. a 23. kvûtna
6. a 20. ãervna
4. a 18. ãervence

1., 15. a 29. srpna
12. a 26. záfií
10. a 24. fiíjna
7. a 21. listopad

Termíny svozu odpadu
SOBOTA - každých 14 dní!

OÚ P¤EZLETICE OZNAMUJE:

NELZE PŘIJÍMAT:
Staré pneumatiky, azbestov˘ odpad (stfie‰ní krytina), rÛzné
druhy lepenky (IPA apod.), sklenûné tabule, autosklo atd.

Tfiídûní odpadÛ
Ve dvofie U KfienÛ ã.p. 45 je novû

vytvofieno sbûrné místo na nádoby
se zbytkov˘m jedl˘m olejem a dal‰í
sbûrné místo na drobné kovy.

KaÏd˘ obãan Pfiezletic sem mÛÏe
nosit uzavfiené nádoby s olejem vy-
uÏit˘m v kuchyni, dále drobné kovy
jako jsou plechovky od nápojÛ,
konzervy, kovová víãka a jiné.

S firmou Vinagro je pfiipravo-
vána smlouva o pravidelné bez-
platné likvidaci bioodpadu. Obãa-
né budou moci nosit do pfiistave-
n˘ch kontejnerÛ zahradní odpad,
ale také bioodpad z kuchynû. Jed-
ná se napfiíklad o slupky brambor,
zeleniny, citrusov˘ch plodÛ a jiné
ofiezy. Masité zbytky do tohoto od-
padu NEPAT¤Í. Mac

V˘stavba a stavební
rozvoj v obci

Jak jste si jistû v‰imli, probíhá jiÏ nûkolik let
v˘stavba rodinn˘ch domÛ a bytÛ v centru a ta-
ké na okrajích obce. Bylo by nefér kdybychom
se tváfiili, Ïe se nic obdobného nedûje a nadále
dít nebude. Jedná se o v˘stavbu plánovanou jiÏ
v pfiedchozích letech. Kromû té, která je vidi-
telná ãeká Pfiezletice nová v˘stavba v severo-
západní ãásti obce po levé stranû silnice smû-
rem na âakovice.

První ãást v˘stavby má b˘t zapoãata moÏná
jiÏ letos. Na‰tûstí se jedná o rozumné projekty,
kde mají b˘t vystavûny rodinné domy. 

Mimo jiné tato v˘stavba pfiinese do obce no-
vou ãistírnu odpadních vod.

O dal‰ím prÛbûhu vãetnû nákresÛ budoucího
stavu budeme informovat. Mac
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Chystáme a zveme Vás
Půldenní výlet na procházku starou
Prahou s poutavým výkladem.

V˘let je vhodn˘ pro prakticky v‰echny vûkové kategorie. Po
dohodû s provozovatelem akce bude vybrán nûkter˘ z tématic-
k˘ch okruhÛ:

Za stra‰idly na PraÏsk˘ hrad, Za tajemstvím Ïidovského mûs-
ta. Procházka stra‰idelnou Prahou (Staré Mûsto), Stra‰ideln˘ Vy-
‰ehrad. Za tajemstvím staré Prahy a ãesk˘ch skláfiÛ s náv‰tûvou
skláfiské dílny. Na tuto akci je plánovan˘ spoleãn˘ odjezd v od-
poledních hodinách autobusem 302 z Horní návsi.

V pfiípadû zájmu bude zarezervována restaurace pro spoleãné
posezení. Vstupné: Dûti do 18 let, studenti a dÛchodci zdarma,
ostatní 50 Kã/ osoba

Dva nealkoholické nápoje nebo dvû piva jsou zdarma, pfiípad-
né dal‰í obãerstvení si platí kaÏd˘ sám.

Pfiedpokládan˘ termín akce je ãtvrtek 23. 4. 2015.
âas odjezdu bude upfiesnûn.
Tato akce se bude konat pouze pfii úãasti min. 25 osob.
Své pfiihlá‰ky zasílejte e-mailem na: obec@prezletice nebo tele-

fonicky na ã. 286 853 333. Sdûlte prosím, zda máte zájem o pose-
zení v restauraci. RovnûÏ mÛÏete navrhnout tématick˘ okruh.

V pfiípadû zájmu budeme akci opakovat, tfieba s jin˘m okruhem.

� Setkání seniorÛ probûhne v druhé polovinû dubna ve spoleãen-
ském sále obecního úfiadu. O pfiesném ãase budou obãané pfiedem in-
formováni pomocí obecního webu a v˘vûsek.

� Vítání obãánkÛ probûhne 16. kvûtna 2015. Pan starosta pfiivítá
ve spoleãenském sále obecního úfiadu rodiãe a jejich miminka naro-
zené v roce 2014 pro které je pfiichystána malá pozornost.   

� Dûtsk˘ den, kter˘ obec uspofiádá 1. ãervna 2015 k pfiíleÏitosti
Mezinárodního dne dûtí. Tû‰íme se na setkání rodiãÛ a dûtí na hfii‰ti.

� V ãervenci a srpnu se mají konat dvû sportovní klání na hfii‰ti TJ
Sokol Pfiezletice. Jedná se o turnaj v malé kopané Memoriál Emana
Javornického a nohejbalov˘ turnaj.

� Konec srpna zakonãí jiÏ tradiãní Prázdninové odpoledne s Pfie-
zleÈáky, nyní spolupofiádané obecním úfiadem, O.S. PfiezleÈáci, TJ So-
kolem a Spolkem dobrovoln˘ch hasiãÛ. Mac

Satelitní televize

Pavel Pokorn˘, Dolní náves 204, Pfiezletice

Více než 72 programů
za 299,-/měs.,

doplatek jednoduché montáže 599,-
(v cenû: pfiijímaã, parabola, LNB konvertor,
bûÏn˘ drÏák, koaxiální kabel a konektory).
máte-li satelitní komplet, za 199,-/mûs.,

více na www.satelit-servis.cz tel.: 604 870 224

Milé
dámy
v‰eho vûku!

pro velký úspěch
opakujeme
hit loňkého jara aneb

PÁLENÍ âARODùJNIC
Smûr oheÀ nabereme v 19.00 hod.

od mandlu na Horní návsi.

Ohfiev tûla a bujaré veselí se koná na plácku
u „Hasiãárny“.  Hudba, pití a obãerstvení zaji‰tûno.
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Sportovní
stfieleck˘ klub
Pfiezletice

Tradiãní sportovní klub pÛsobící na
území Pfiezletic se momentálnû usilov-
nû pfiipravuje na mistrovské soutûÏe,
které budou probíhat v následujících
t˘dnech. O v˘sledcích jednotliv˘ch zá-
vodÛ a úspû‰ích na‰ich reprezentantÛ
Vás bude kompletnû informovat v pfií‰-
tím vydání obecního zpravodaje. Pfieje-
me tedy na‰im stfielcÛm mnoho úspû-
chÛ a co nejlep‰í v˘sledky.

Veteránská liga malého fotbalu
Tak jako kaÏdé jaro zaãíná koncem bfiezna jarní ãást sezóny „Veteránské ligy“ malého fot-

balu. T˘m pfiezletick˘ch veteránÛ „P¤EZLETICE SG“ skonãil v podzimní ãásti na 3. postu-
povém místû a zaãne tak jarní sezónu ve vy‰‰í tedy 3. lize. K postupu pfiispûly velmi dobré
v˘sledky, kdy z 11 zápasÛ získal t˘m za 9 v˘her a pouhé 2 prohry celkem 18 bodÛ s vyso-
ce kladn˘m skóre 51:39 gólÛm a patfiil tak na druhé místo v poãtu nastfiílen˘ch branek ve své
skupinû. Díky minimu zranûní a dobré docházce hráãÛ je kádr stabilizovan˘ a tomu odpoví-
dají i pfiedvedené v˘kony. 

Vût‰inu zápasÛ jarní ãásti sezóny sehraje t˘m „Pfiezletice SG“ v úter˘ nebo ve ãtvrtek ve ve-
ãerních hodinách  na hfii‰tích v Bûchovicích, Kbelích pfiípadnû na PraÏaãce.

Pokud by mûl nûkdo bliÏ‰í zájem o v˘sledky a komentáfie k jednotliv˘m zápasÛm, lze je na-
lézt na webov˘ch stránkách PraÏského svazu malého fotbalu www.psmf.cz v ãásti Veteránská
liga, skupina 3 C a také v ãásti v˘vûska v t˘deníku Hanspaulka. Nová sezóna, JARO 2015 za-
ãala 24. 03. 2015 první zápasem na hfii‰ti v Bûchovicích, kde jsme zvítûzili 3:1. Tímto zveme
v‰echny na‰e pfiíznivce k náv‰tûvû dal‰ích na‰ich zápasÛ. 

Samozfiejmû uvítáme i nové ãleny t˘mu, ktefií by si s námi chtûli zahrát a dovr‰ili jiÏ vûku
35 let. Pohyb nám v‰em urãitû pfii dne‰ním Ïivotním stylu urãitû trochu schází. Podmínky re-
gistrace Vám pfiípadnû sdûlí vedoucí t˘mu, pan Tomá‰ ¤íha (e-mail: tomb12s@seznam.cz).

CO SE STALO

� Zápis do základní ‰koly ve Vinofii
probûhl 3.a 4. února 2015

K zápisu se dostavilo celkem 124 dûtí,
rodiãe dal‰ích dvou si dojednali náhradní
termín. V‰e probûhlo bez komplikací. Bu-
dou otevfieny 4  první tfiídy a po ukonãení
odkladÛ se pfiedpokládá jejich naplnûnost
kolem 28 dûtí ve tfiídû. V‰echny první tfií-
dy budou umístûny v budovû ‰koly na Vi-
nofiském námûstí. Informace k nástupu do
‰koly a rozdûlení dûtí do tfiíd budou zve-
fiejnûny  na internetu Z· Vinofi pfied kon-
cem leto‰ního ‰kolního roku.

� Je sobota 14. bfiezna
2015 a po obci se pohybují
rÛzné nadpfiirozené bytosti,
kouzelníci, beru‰ky atd.
V‰ichni mífií smûrem
k obecnímu úfiadu. Na‰tûstí
nejde o defenestraci a v‰e
se záhy vysvûtluje. V 15.
hodin zde zaãínal dûtsk˘
karneval, tentokrát byl
na téma mlsání. O nádher-
n˘ program se postaraly
Bára s Markétou.

� Sobota 13. prosince 2014 byla ve znamení vánoãního zdo-
bení perníãkÛ. Tato spoleãenská akce se  konala v sále obec-
ního úfiadu. Na ·tûdr˘ den pfii‰el JeÏí‰ek. KaÏdoroãnû se
v tento den schází pfied obecním úfiadem lidé, aby se potkali
a spoleãnû si zazpívali za doprovodu kapely koledy. Na zahfiá-
tí bylo podáváno svafiené víno a ãaj.

� 5. prosince 2014 nav‰tívil Horní náves Mikulá‰ se svojí
druÏinou. Teplota byla pfiíjemná, takÏe nic nebránilo vychut-
nání pfiíjemné atmosféry, kterou vytvofiily rozzáfiené oãi pfie-
zletick˘ch dûtí nad‰en˘ch z mikulá‰sk˘ch dárkÛ. 

� O víkendu
29. - 30. listopa-
du 2014 pofiádal
obchod KUÎEL

ve spoleãenském
sále obecního

úfiadu Pfiezletice
tradiãní Vánoãní
minitrhy. Kdo tr-
hy nav‰tívil, mo-
hl b˘t mile pfie-
kvapen poho‰tû-

ním. Sám jsem
si odnesl v˘bor-

nou klobásku
a nûjakou tu vá-
noãní drobnost.
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Tfii do nebe se
vypínající buliÏní-
kové skalky se vá-
leãn˘ veterán Anto-
nín Nedorost rozho-
dl vyuÏít pro svou
obÏivu. Na Zlatém
kopci zaãal lámat
ãern˘ Ïilnat˘ buliÏ-
ník a prodával jej
jako ‰tûrk do cesty.
Na první pohled ús-
pû‰n˘ podnikatelsk˘
zámûr vzal za své
v okamÏiku, kdy ze
zemû pod buliÏníko-
v˘mi skalkami zaãa-
ly lézt roztodivné
zkamenûlé kosti. Co
bylo pro majitele lo-
mu témûfi k pláãi,
znamenalo obrov-
skou ‰anci pro ãeskou vûdu – hlavnû pro pa-
leontology, ktefií záhy zjistili, Ïe mají co do-
ãinûní se zvûfií pfiedpotopní.

Uãené hlavy z praÏské Karlovy univerzity
tehdy v‰eho zanechaly a vyrazily obohatit
univerzitní sbírky nálezy z Pfiezletic. O tom,
Ïe to bylo skuteãné terno, svûdãí fakt, Ïe do-
dnes jde o jednu z nejbohat‰ích sbírek spod-
nopleistocenní (pleistocén = star‰í oddûlení
ãtvrtohor, spodní pleistocén je doba pfied cca
1 000 000 let) fauny na svûtû. Kdo by si v‰ak
myslel, Ïe tím v˘ãet pfiezletick˘ch nej konãí,
‰erednû se plete. To nejlep‰í totiÏ pfii‰lo aÏ
o více neÏ tfiicet let pozdûji.

ZLATÁ ·EDESÁTÁ
Pro archeologii objevil Pfiezletice ve 40. le-

tech minulého století Jan Pro‰ek, k jejich sou-
stavnému zkoumání se v‰ak nikdy nedostal.
Byl to aÏ zakladatel moderní paleolitické ‰ko-
ly Jan Fridrich (1938–2007), kdo v Pfiezleti-
cích po letech zkoumání objevil to, ãím je lo-
kalita ve svûtû známá – nejstar‰í lidské obyd-
lí v Evropû, jehoÏ datace dosahuje minimálnû
750 000 let. Ale to pfiedbíháme…

V 60. letech se do pokraãování v˘zkumu
vrhli opût paleontologové, a kdyÏ se nale-
zi‰tûm probírali po paleontologickém zpÛ-
sobu, tedy z pohledu archeologie jako krtci
v brambofii‰ti, pfiibrali v roce 1967 do t˘mu
pro jistotu i archeologa z Archeologického
ústavu âeskoslovenské akademie vûd – Ja-

na Fridricha. O osm let pozdûji uÏ probíhal
v Pfiezleticích interdisciplinární v˘zkum
pod jeho taktovkou. Zdej‰í lokalitu zkou-
mal t˘m sloÏen˘ z odborníkÛ fiady pfiírodo-
vûdn˘ch i humanitních oborÛ – archeologo-
vé, pedologové, paleontologové, ale i od-
borníci na ichtyofaunu (ryby) nebo malako-
zoologové zkoumající mûkk˘‰e.

JAK SI ÎIL
P¤EZLETICK¯

âLOVùK
V tehdej‰í Evropû Ïil ãlovûk druhu Ho-

mo antecessor ãili ãlovûk pfiedchÛdce,
a tak se domníváme, Ïe i v Pfiezleticích se
setkáváme s tímto typem ‰tíhlého atleta,
kter˘ dosahoval prÛmûrné v˘‰ky okolo 170
cm a váhy okolo 59 kg.

Okolí nalezi‰tû tvofiila plochá krajina step-
ního charakteru. Nalezi‰tû leÏelo na levém
bfiehu tehdej‰ího Pralabe, chránûné ze tfií
stran buliÏníkov˘mi skalkami a ze ãtvrté
vodní plochou jezírka, slepého ramene fieky.
Podél bfiehÛ se rozkládala nízká a ‰iroká ni-
va, v jezírku Ïily dva druhy ryb – ‰tika a lín.
Step se hemÏila drobn˘mi hlodavci a hmy-
zem. V dálce rostly lesy a lesíky. Mezi zví-
fiaty bylo moÏné zahlédnout stáda koní, ale
vykytoval se zde i mal˘ nosoroÏec nebo ob-
rovsk˘ slon lesní Mammuthus trogontherii.
Prakticky v‰echna tato zvífiata, velká i malá,

byla souãástí pestrého jídelníãku tehdej‰ích
lovcÛ, archeologové o tom na‰li doklady na
nalezeném kosterním materiálu.

PALEOLITICKÉ
OBYDLÍ Z P¤EZLETIC

V pfiípadû Pfiezletic ‰lo s nejvût‰í pravdûpo-
dobností o zimní základní tábor lovcÛ-sbûra-
ãÛ, kter˘ byl kaÏdé jaro pravidelnû zaplavován

vodou z pfiilehlého jezírka. Vlastní
sídelní prostor malé pláÏe mûl plochu
asi 140 m2 a právû zde byly také na-
lezeny zbytky nevelkého, masivnû
zbudovaného obydlí o rozmûrech
4x3 metry (vnûj‰í rozmûr) a 3x1,5–2
metry (vnitfiní rozmûr).

Obydlí mûlo ováln˘ pÛdorys a ne-
daleko od jeho vchodu se nacházelo
otevfiené ohni‰tû, které uÏ tehdy bylo
centrem ve‰kerého Ïivota v tábofie.
KoneckoncÛ i dnes se v‰ichni potká-
váme v kuchyni, ãlovûk své návyky
pfiíli‰ nezmûnil ani za tak dlouhou do-
bu. Zdej‰í ohni‰tû je také zatím nej-
star‰ím objeven˘m na na‰em území.
Malá vnitfiní plocha obydlí, z nûhoÏ
se zachoval 70 cm vysok˘ a témûfi
metr ‰irok˘ obvodov˘ val, slouÏila
pravdûpodobnû k ochranû slab‰ích je-
dincÛ tlupy – tedy k pfiespávání star-
cÛ a dûtí. Zejména ty byly totiÏ oblí-
benou potravou napfiíklad pro hyeny.

Z místa nálezu pochází mnoÏství kamenné
‰típané industrie. Aãkoli buliÏník je coby
‰tûpn˘ materiál naprosto nevyzpytateln˘, Ho-
mo antecessor z nûj dokázal vyrábût nádherné
nástroje. Kromû kamenn˘ch nástrojÛ se v Pfie-
zleticích na‰ly i nástroje kostûné, napfiíklad
pûstní klín z tibie (holenní kosti) pramamuta
nebo brou‰ené dlátko z kosti srny – do obje-
vu falcovaného prkna z o nûco málo star‰í iz-
raelské lokality Gesher Benot Ya’aqov pova-
Ïované za nejstar‰í brou‰en˘ nástroj na svûtû.

Mgr. Katefiina Semrádová,
âeská spoleãnost archeologická

www.csarcheologicka.eu

Po skonãení I. svûtové války odmûÀovali
pfiedstavitelé nového âeskoslovenska legio-
náfie trafikami za sluÏby státu. Oblíben˘ v˘-
raz „dostat trafiku“, kter˘ v‰ak má dnes pejo-
rativní v˘znam, tak má kofieny ve 20. letech
20. století. Ne na v‰echny v‰ak trafiky vy‰ly.
Antonín Nedorost, vracející se z v˘chodní
fronty nûkdy na pfielomu roku 1922/23, tak
místo krámku s novinami obdrÏel Zlat˘ ko-
pec u Pfiezletic, vyv˘‰ené místo severov˘-
chodnû od Prahy. Michal Andrle

Převzato
se souhlasem
© RF-Hobby s.r.o
z internetového
magazínu
21. STOLETÍ

Jak to dopadne, kdyÏ místo
trafiky dostanete kopec

Není trafika jako „trafika“, o tom se po 1. světové válce pře-
svědčil nejeden legionář. Majitel přezletického Zlatého kopce
Antonín Nedorost by o tom mohl dlouho vyprávět. Dnes by ur-
čitě archeology proklínal, ve 30. letech 20. století byl však hr-
dý na to, že je majitelem lokality světového významu. Na jeho
pozemku na Zlatém kopci u Přezletic poblíž Prahy se totiž po-
dařilo objevit 750 000 let starý základní tábor lovců-sběračů.
Lokalitu významem se rovnající moravským nalezištím.

Dovolte mi, abych se o tûch,
které jsou spojené s leto‰ním ‰kol-
ním rokem zmínila. Je jich oprav-
du mnoho a tak, jako kaÏd˘ rok se
snaÏíme, aby byly zajímavé .

Leto‰ní ‰kolní rok byl zahájen
Dnem otevfien˘ch dvefií pro
v‰echny obyvatele Pfiezletic, ktefií
se kromû prohlídky ‰kolky a nád-
herné zahrady mohli zúãastnit
slavnostní „imatrikulace“ novû
pfiijat˘ch dûtí.

Na podzim nechybûla divadel-
ní, hudební a kouzelnická pfiedsta-
vení, náv‰tûva Botanické zahrady

v Troji, jedno dopoledne vyrostl na na‰í za-
hradû tenisov˘ kurt a dûti trénovaly tenis pod
profesionálním vedením. V dobû pfiedvánoãní
jsme nav‰tívili Divadlo Spejbla a Hurvínka,
uÏili si náv‰tûvu Mikulá‰e s ãertem, nechybûl
vánoãní workshop s Katkou Doleãkovou, kte-
r˘ probíhal pro velk˘ zájem rodiãÛ ve dvou
dnech a i pfies de‰tivé poãasí jsme zpûvem ko-
led spoleãnû s pûveck˘m sboreãkem rozsvíti-
li vánoãní stromeãek. Díky rodiãÛm a jejich
dáreãkÛm si dûti uÏili vánoãní nadílku tûsnû
pfied tím, neÏ zaãaly vánoãní prázdniny.

První t˘den v novém roce pak pfied‰koláci
nav‰tívili 1.tfiídu Z· Vinofi a vyzkou‰eli si, ja-
ké je usednutí do lavic. Pro rodiãe byla v led-
nu uspofiádána pfiedná‰ka s psycholoÏkou
PhDr.Ilonou ·paÀhelovou.

Na konci ledna, tfiebaÏe nám zima nepfiála,
jsme uspofiádali I. zimní olympijské hry s ne-
tradiãními disciplínami a zimu a sníh si uÏili
s divadélkem Prima den v pohádce o Snûhu-
loãce a Snûhuvloãce.

Poslední dvû akce se nesly ve sladkém du-
chu. Nav‰tívili jsme interaktivní v˘stavu
Cukr, káva, ãokoláda na zámku Ctûnice a za
pár dní na to jsme se vyfiádili se Sladk˘m kar-
nevalem. 

Do konce ‰kolního roku nám zb˘vají nece-
lé ãtyfii mûsíce , ve kter˘ch pfiivítáme na pÛdû
‰kolky umûleckého skláfie, na zahradû oslaví-
me první jarní den, tak jako v loÀském roce,
i letos si s dûtmi osázíme záhonky, ãeká nás
náv‰tûva NG – VeletrÏního paláce, oslava ãa-
rodûjnic, t˘den, kdy pohádky pfied spaním ne-

budou ãíst paní uãitelky, ale…, pravû-
ká v˘stava na zámku Ctûnice, diskoté-
ková show k oslavû Dne dûtí, celoden-
ní v˘let na zámek Staré Hrady a slav-
nostní rozlouãení s pfied‰koláky. To
v‰echno jsou akce, urãené v˘hradnû
pro dûti, ale protoÏe v‰ichni dospûlí by
se urãitû rádi alespoÀ na chvíli do ‰kol-
ky vrátili, moc rádi jim umoÏníme b˘t
na nûkolika akcích se sv˘mi dûtmi…

18. bfiezna probûhne premiérovû
workshop ·ÉFE ANO, kde pod od-
born˘m vedením ‰éfkuchafie Václava
·merdy budou pfiipravovat studenou
kuchyni, 22. dubna pak pod vedením
Katky Doleãkové vyrábût jarní v˘zdo-
bu v rámci jarního workshopu. Vel-
kou akcí pak budou letní olympijské
hry, pfii kter˘ch si zasoutûÏí rodinné
t˘my a na úpln˘ závûr ‰kolního roku,

po slavnostním rozlouãení,
stráví pfied‰koláci noc ve
‰kolce. Tentokrát v‰ak po-
zveme i rodiãe. Ale protoÏe
to má b˘t pfiekvapení, tak si
dovolím nic konkrétního ne-
napsat, neb ne jeden pfied-
‰kolák na‰í ‰kolky umí
ãíst… V‰e bude vãas odtaj-
nûno! Tolik z ochutnávky to-
ho, co dûti v na‰í ‰kolce pro-
Ïily a je‰tû proÏijí.

Za kolektiv M· vám pfieji
krásné jarní dny.

Michaela Spûváãková
¤editelka M·
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Jaro, léto, podzim, zima,
ve ‰kolce je vÏdycky prima...

Tohle není jen jednoduchý
verš, který se hodí k na-
stupujícímu jaru, ale název
školního vzdělávacího pro-
gramu naší MŠ, a kolektiv
zaměstnanců se každoden-
ně snaží, aby program, kte-
rý je pro děti připravován
výše uvedená slova naplňo-
val. Obohacením předškol-
ního vzdělávání jsou tak
nejen zájmové kroužky
(angličtina, výtvarná výcho-
va,logopedie, pohybové
hry, pěvecký sboreček
a kroužek pro předškoláky),
ale také řada tradičních
i netradičních akcí, ke kte-
rým rádi zveme i rodiče.
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DODÁVÁME NÁBYTEK
OD SKLEPA PO PŮDU

� Specializujeme se
na kompletní vybavování
interiérů. 

� U nás je možné objednat
jak jednotlivé kusy nábytku,
přes nábytkové sestavy,
až po kompletní realizace
interiérů na klíč.

Ka‰tanová 345
Pfiezletice

Praha - v˘chod
Tel.: +420 602 310 391

mail: info@hacer.cz
www.hacer.cz

VYRÁBÍME INTERIÉROVÝ NÁBYTEK NA MÍRU,
TAKÉ KOMPLETNĚ NA KLÍČ. 

JSME SCHOPNI ZAJISTIT REALIZACE VČETNĚ SLUŽEB
ARCHITEKTA A ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE

� VINOTÉKY, REGÁLY
� NÁBYTEK DO CHODBY: botníky, vû‰áky, zrcadlové stûny
� KOUPELNOVÝ NÁBYTEK
� KUCHYNĚ: kuchyÀské sestavy, barové pulty, stoly lavice, obklady stûn
� OBÝVACÍ POKOJE: komody, TV nábytek, knihovny, skfiínû
� LOŽNICE, ŠATNY: postele, noãní stolky, líãící stolky, ‰atní skfiínû,

vestavûné skfiínû, otevfiené ‰atny.
� DĚTSKÉ POKOJE: postele, ‰atní skfiínû, vestavûné skfiínû, hrací nábytek
� PODKROVNÍ MÍSTNOSTI

Prodejna KUÎEL
láká jaro ‰irok˘m sortimentem

zahradnického náãiní,
substráty a novû
i barvami a laky!

AKCE - Doprava zdarma
v okolí Pfiezletic

pfii odbûru
nad 1.500 Kã

(Vinoř, Veleň, Kbely, Miškovice,
Čakovice, Satalice, Radonice,
Jenštejn, Podolanka, Dřevčice,
Brandýs nad Labem)

Navštivte náš e-shop na
www.vegadrogerie.cz

nebo naše výdejní místo na adrese Pod Hájem 398,
Přezletice (květiny Gábi u silnice Vinořská)

telefonní kontakt 777 642 064
(po-pá 14 - 18h, so 9 - 12h) Tû‰íme se na Vás!

Většinu našeho sortimentu
naleznete také na www.ku-z-el.cz

Pfiilákejte jaro s námi!

✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦

✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦

Kvalitní drogerie z Německa

tel. objednávky
775 396 082
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