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DENTÁLNÍ HYGIENA
2. září 2013 zahajuje provoz pracoviště

dentální hygieny v Praze - Vinoři v nově zrekonstruovaných
prostorech zdravotního střediska (vedle Normy).

AlÏbûta Kroutilová, DiS., dentální hygienistka
Mladoboleslavská 514, 190 17  Praha 9 - Vinofi

Objednávky na ošetření na tel.: 607 045 459

Obecní úřad Přezletice, Veleňská 48, Přezletice

PŘIJME

Zájemci se mohou hlásit do 15. 12. 2013

Požadavky:
fiidiãsk˘ prÛkaz min. sk. B

Výhodou je:
manuální zruãnost (pfiíp. vyuãení v fiemeslném oboru),

schopnost ovládání drobného technického zafiízení,
samostatnost, v˘hodou je osvûdãení na benzinové

a motorové pily/kfiovinofiez.

Předpokládaný nástup: 1. 1. 2014
(pfiíp. dle dohody)

Bližší informace Vám podáme
osobně na OÚ Přezletice
či telefonicky na tel. OÚ

286 852 133 či 725 183 169 (p. Jílek).
mail: obec.prezletice@prezletice.cz

PRACOVNÍKA
TECHNICK¯CH

SLUÎEB

TÉMA ČÍSLA: „Tento zpÛsob léta zdá se mi
b˘t ponûkud ne‰Èast n˘m.“
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Ano, je to opravdu tak, leto‰ní léto jste
mohli velmi ãasto vidût stfiíbrnou Octavii
Policie âR, která ãasto po ránu stávala
u Hospody Na námûstí a kontrolovala pro-
jíÏdûjící vozidla a jejich fiidiãe – povinnou
v˘bavu, vestu, provádûla dechovou zkou‰-
ku, …prostû pomáhala a chránila. Jen se
spí‰ mûla zamûfiit na TIRáky projíÏdûjící
na‰í obcí, které díky kontrolovanému osob-
nímu vozidlu nechala ãasto projíÏdût   .

Obecní policie Koleã se vûnovala kromû
nepravidelnû pravidelného mûfiení rychlos-
ti na Vinofiské ulici i pofiádkové kontrole
obce, tak jak nás obãané Ïádali. BohuÏel
stále je to málo a i nadále se v Pfiezleticích
v noãních hodinách vykrádají zaparkovaná
osobní auta, na odlehlej‰ích ulicích se roz-
montovávají kradená auta a krádeÏe kovu
také stále pokraãují. Doufejme, Ïe pfiítom-
nost Obecní policie Koleã dokázala alespoÀ
nûkter˘m krádeÏím ãi jin˘m trestn˘m ãi-
nÛm zabránit. Lâ
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VáÏení a milí
spoluobãané.

Tak vás v‰echny zdravím
v dobû, kdy vût‰ina z nás má
po dovolen˘ch a na‰e rato-
lesti po prázdninách. Léto
opût uteklo stra‰nû rychle,
ale pro nás zástupce obce,
vÛbec nebylo tak odpoãinko-
vé, jak bychom si pfiáli. KaÏ-
dému, kdo nûkdy stavûl dÛm,
se nepochybnû vrylo do pa-
mûtí mnoho intenzivních zá-
ÏitkÛ se stavebními firmami ãi fiemeslníky.
Základní podmínkou pro pfiedcházení bu-
doucích problémÛ je stálá bdûlost; musíte
b˘t pofiád ve stfiehu. Kontrola na staveni‰-
ti probíhá i nûkolikrát dennû, zároveÀ mu-
síte b˘t neustále pfiipraveni na fie‰ení zce-
la neãekan˘ch potíÏí s rÛzn˘mi úfiady.
Ano, mluvím o v˘stavbû matefiské ‰kolky
v na‰í obci. Na‰tûstí se nám dafií prÛbûÏnû
fie‰it v‰echny neãekané problémy a tak po-
stupujeme podle plánu. Na tomto místû
musím moc a moc podûkovat paní místos-
tarostce, která nese na sv˘ch bedrech vût-
‰inu „radovánek“, které v˘stavbu matefi-
ské ‰kolky doprovází. Nevím, kdy k vám
doputuje toto vydání zpravodaje, ale 17.
záfií probûhne kolaudaãní fiízení. Dopad-
ne-li závûreãná prohlídka stavby dobfie,
budeme moci po nabytí právní moci ko-
laudace ‰kolky poÏádat o vklad do katast-
ru nemovitostí, coÏ je nezbytn˘ krok pro
zmûnu místa poskytování sluÏeb M· Pfie-
zletice, zatím se sídlem ve Vinofii, a také

„start“ pro paní fieditel-
ku k vypsání termínu zá-
pisu do M· Pfiezletice, se
sídlem v Pfiezleticích.
A to jiÏ budeme schopni
pfiesnû urãit datum, kdy
budou moci dûti zaãít do
na‰í nové ‰kolky chodit. 

Ve spolupráci s okol-
ními obcemi, se kter˘mi
jsme ve SdruÏení obcí
„Mratínsk˘ potok“
a MAS Nad Prahou, se
nám podafiilo zakoupit
ãistící stroj. Snad ho jiÏ

brzy uvidíme i v pfiezletick˘ch ulicích.
Souãasnû spoleãnû intenzivnû pracu-

jeme na pfiípravû v˘stavby nové autobu-
sové zastávky na Horní návsi a snad i na
Vinofiské ulici (v pfiípadû této zastávky
bohuÏel naráÏíme na problém s majet-
koprávními vztahy).

Tady bych také ráda podûkovala sta-
rostce obce Bá‰È, Ivû Cucové, a pfiede-
v‰ím starostovi obce Líbeznice Martino-
vi Kupkovi, ktefií jsou hlavními tahouny
v˘‰e uveden˘ch akcí.

Hodnû ãasu a pfiedev‰ím práce nám za-
bere pfiíprava na rekonstrukci hlavních
silniãních prÛtahÛ Pfiezleticemi. Rada
Stfiedoãeského kraje jiÏ schválila zadání
v˘bûrového fiízení na projektanta celé stav-
by. Odhadujeme, Ïe asi tak rok bude pro-
bíhat práce na projektové dokumentaci
a ve‰ker˘ch potfiebn˘ch povoleních. 

Se spoleãností âEZ pokraãujeme na
pfiípravû rekonstrukce elektrického vedení
a vefiejného osvûtlení v horní ãásti na‰í ob-

ce (jde o poslední ãást obce, kde je je‰tû
elektrické vedení velice zastaralé a v na-
prosto nevyhovujícím stavu).

Také pracujeme na moÏnosti v˘stavby
místních komunikací, a to pfiednostnû
ulic Ka‰tanová, V Podskalí a Spojovací,
a také chodníku v Cukrovarské ulici
k dûtskému hfii‰ti.

Do konce roku by mûlo b˘t jasné, zda
dosáhneme na finanãní dotaci potfieb-
nou pro v˘stavbu tûchto ulic a chodní-
ku tak, aby realizace mohla probûhnout
v pfií‰tím roce.

Také bych této pfiíleÏitosti ráda vyuÏila
k podûkování na‰im technick˘m sluÏbám,
které pod vedením ZdeÀka Jílka opravdu
udrÏují Pfiezletice v pofiádku. Neustále se-
kání, zametání a dal‰í údrÏbáfiské práce
jsou nekoneãnou prací, kdy pánové a dá-
ma na jenom konci Pfiezletic skonãí, aby
ihned na druhém zaãali se v‰ím znovu. 

Vzhledem k tomu, Ïe nás v fiíjnu ãekají
pfiedãasné volby a dûní na politické celo-
státní úrovni je ponûkud znepokojující,
dovolte mi na závûr projevit krátké
pfiání. Je velice dÛleÏité, aby v˘-
sledek voleb nestáhl pod vodu
zbytky slu‰né pravicové politiky,
která je v souãasnosti samozfiej-
mû nûkdy právem, ale bohuÏel ví-
ce neprávem, zmítána pfiedev‰ím
‰patn˘mi zprávami. Nicménû pev-
nû doufám, Ïe si vy, pfiezletiãtí vo-
liãi, dokáÏete udûlat vlastní názor
a nepodlehnete vábení prázdn˘ch
slibÛ a úãelov˘m kampaním.

Veronika Vrecionová, starostka

SLOVO STAROSTKY

STATISTIKA ČINNOSTI
OBECNÍ POLICIE KOLEČ

Pfiestupek duben kvûten ãerven ãervenec

Nedovolené stání vozidla
na pozem. komunikaci 4 0 0 0

Nedovolené vjezdy do míst,
kam je to zakázáno 0 0 0 0

Překročení povolené rychlosti 11 14 16 13

Přestupky proti
veřejnému pořádku 2 1 2 0

Kontrola osob 4 1 3 2

Obecní policie Koleã (a nejen ona) zasahuje

Jak uÏ to b˘vá kaÏdé léto, i na na‰í
úfiední desce byla spí‰e okurková sezóna.
Sem tam oznámení o konání zasedání za-
stupitelstva, pár úfiedních vyhlá‰ek ãi po-
zvánky na akce do ctûnického zámku. 

Na‰i sportovci si mohli pfiipomenout
jak turnaj v malé kopané Memoriál Ema-
na Javornického, tak „‰védsk˘“ Sweden
Cup v nohejbale trojic. I na na‰e biatlo-
nistky se na webu Pfiezletic na‰lo místo.

Mal˘m letním osvûÏením byl jiÏ
6.roãník Velké letní soutûÏe O nejrozk-
vetlej‰í okno a pfiedzahrádku a musím
spokojenû konstatovat, Ïe se interneto-
vé ankety zúãastnilo zase víc lidí neÏ
vloni; ‰koda, Ïe posíláte málo fotografií
– nestyìte se a po‰lete klidnû své rozk-
vetlé okno ãi pfiedzahrádku, protoÏe
va‰e kvetoucí truhlíky nebo záhonek je
pfieci ten nejlep‰í!

Prázdninová anketa se t˘kala obecního
sbírkového konta na pomoc obci LuÏec,
která byla zasaÏena povodní, ale nebyla
tak mediálnû známá a tak starosta shánûl
pomoc, kde se dalo. BohuÏel se nejen an-
kety zúãastnilo 15 lidí, ale jen 4 chtûli do
sbírky pfiispût, 7 nechtûlo a 4 nevûdûli. No
nic, více na téma povodÀová sbírka v dal-
‰í ãásti zpravodaje. Lâ

� Co je nového na www.prezletice.cz

— INFORMACE Z OBCE —
Nové místo
na tfiídûn˘ odpad

Jarní kontrola z EKO-KOMu zjisti-
la, Ïe by na‰e obec mohla dostávat
vy‰‰í procentuální bonusy za mnoÏ-
ství vytfiídûného odpadu, jestliÏe roz-
‰ífiíme poãet sbûrn˘ch míst. Po chvíli
hledání vhodné lokality jsme zfiídili
nové stanovi‰tû na tfiídûn˘ odpad
v ulici Javorové za kfiiÏovatkou s uli-
cí Zahradní. EKO-KOM nám zdarma
dodal nové zvony na bílé i barevné
sklo, ASA pfiistavila oranÏov˘ kontej-
ner na Tetrapaky a z Ka‰tanové ulice
jsme sem pfiemístili jeden kontejner
na plast a jeden na papír. Nejen, Ïe
jsme vytvofiili nové místo, ale zároveÀ
jsme zkrátili ten dlouhatánsk˘ popel-
nicov˘ vláãek ve stfiedu obce. 

Sbûr ‰atstva
SníÏením poãtu kontejnerÛ v Ka‰ta-

nové jsme získali i volné místo pro
kontejner na sbûr ‰atstva a obuvi. SluÏ-
ba svozu o‰acení je bezplatná a podle
mnoÏství igelitov˘ch pytlÛ i u kontej-
nerÛ lze usuzovat, Ïe sbûr toho druhu
odpadu v na‰í obci opravdu chybûl. Zá-
roveÀ pfiipomínáme, Ïe na OÚ je umís-
tûn sbûrn˘ box na tonery a cartridge,
které také do popelnice nepatfií.

ÚdrÏba pozemkÛ v sou-
kromém vlastnictví

Chtûli bychom pfiipomenout v‰em
majitelÛm pozemkÛ v Pfiezleticích, ze-
jména tûm, ktefií vlastní doposud neza-
stavûnou stavební parcelu, Ïe je podle

zákona nutné udrÏovat tento pozemek
v takovém stavu, aby jeho vzhled a ze-
jména rostliny na nûm neobtûÏovaly
okolí. máme na mysli zejména pozem-
ky se vzrostl˘mi plevely jako jsou
bodláky ãi pampeli‰ky, které je tfieba
posekat pfied dobou odkvûtu a pfiedejít
tím zamofiování okolí v podobû náletu
vysemenûného chm˘fií. V létû to na
pozemcích v Okálovû vypadalo jako
v zimû, kdy zemi pokryje bíl˘ popra-
‰ek snûhu. Podobn˘ problém, ale
s pampeli‰kami, mají i obyvatelé po-
zemkÛ pfiiléhající k louce na Pan-
sk˘ch. Své si uÏívají se zarostl˘m po-
zemkem i obyvatelé ulice U Ctûnické-
ho potoka; bohuÏel je takov˘ch po-
zemkÛ v Pfiezleticích stále dost.

Pokud znáte majitele, upozornûte
ho na to, aby pozemek vãas posekal,
nemáte-li na majitele kontakt, poÏá-
dejte o nápravu na Obecním úfiadû.
A protoÏe vy o pozemcích víte nej-
víc, obraÈte se na majitele je‰tû pfied
tím, neÏ plevel odkvete.

Chodník je chodník,
parkovací místa
jsou parkovací místa
a vozovka je vozovka

Rekonstruovaná ulice v Zahradní
byla vybudována tro‰ku po vzoru zá-
padních vyspûl˘ch zemí, kde v klid-
nûj‰ích ãástích obcí a mûst se plynu-
le prolíná cel˘ uliãní prostor, tzn. ve
stejné v˘‰i je vozovka i chodník
a parkovací místa. V zemích od nás
na „západ“ to celkem v pohodû fun-
guje, ale my se s tím nûjak neumíme

popasovat. Doufali jsme, Ïe i malá
nápovûda v jiÏní ãásti Zahradní ulice
ve formû znaãek s vyznaãen˘mi par-
kovacími místy pro obyvatele této
ulice napoví v dal‰í ãásti, jak a kde
se má parkovat. Bláhovû jsme si
mysleli, Ïe to pomÛÏe k tomu, Ïe bu-
de skuteãnû jedna strana chodníkem
(je to jednolitá vydláÏdûná plocha,
kterou naru‰ují jen zasazené stromy)
a strana druhá, vydláÏdûná zatravÀo-
vacími dlaÏdicemi, bude slouÏit pro
parkování aut (bloky parkovacích
stání jsou oddûleny od sebe travna-
t˘m pruhem).

Tato ulice není na dolním i horním
konci osazena znaãkami Zaãátek a ko-
nec obytné zóny, proto se nejedná
o ulici se smí‰en˘m provozem. 

BohuÏel je ale tak vyuÏívána, proto-
Ïe chodci ãi jezdci na kolobûÏkách
a odráÏedlech jezdí po silnici, zatímco
na chodníku stojí pûknû pfiímo pfied
sv˘m domem zaparkovaná auta nûkte-
r˘ch majitelÛ domÛ v Zahradní ulici.
Ano, samozfiejmû, je potfieba myslet na
to, Ïe vám pfiijedete autem náv‰tûva
(právû pro nû jsou tato parkovací místa
vytvofiena), ale vy zase nesmíte zapo-
mínat na to, Ïe podle platn˘ch zákonÛ
jste povinni parkovat svá vozidla na
svém pozemku a nikoliv na vefiejném
prostranství. Pozemky rodinn˘ch domÛ
v této zcela rekonstruované ãásti Za-
hradní ulice to bez problémÛ umoÏÀují,
jenÏe majitelÛm se nûjak nechce.

Prosíme, parkujte na sv˘ch pozem-
cích, nejlépe za plotem, protoÏe tam je
i va‰e vozidlo lépe chránûno pfied zlo-
dûji. Prosíme, chodník nechte chodcÛm
a parkovací místa pro va‰e náv‰tûvy.
Dûkujeme. Lâ
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� ZO souhlasilo s podpisem Smlouvy
o spolupráci vefiejn˘ch zadavatelÛ mezi Stfie-
doãesk˘m krajem a obcí Pfiezletice (rekon-
strukce prÛtahov˘ch komunikací v obci) a po-
vûfiilo starostku jejím podpisem

� ZO souhlasilo s poskytnutím finanãního
pfiíspûvku na startovné pro dvû pfiezletická
druÏstva fotbalistÛ SK RSC Pfiezletice ve v˘-
‰i 4.400,-Kã a Pfiezletice SG ve v˘‰i 3.200,-
Kã pro dal‰í ãást Hanspaulské ligy

� ZO souhlasilo s umístûním stavby zá-
kladnové stanice sítû elektronick˘ch komuni-
kací na k.ú.Pfiezletice a povûfiilo starostku vy-
dáním souhlasného stanoviska

� ZO souhlasilo s uzavfiením Smlouvy
o budoucí smlouvû o zfiízení vûcného fiemene
s firmou EZ-Net Eva Tulisová (elektropfiípoj-
ka pro základnovou stanici) a povûfiilo staro-
stku jejím podpisem

RÒZNÉ:
— Informace o pfiípravû darovacích smluv

na pozemky komunikace ulice V Podskalí
— Pojmenování novû vznikajících

ulic v Nohavici
— Informace o plánovan˘ch sportovních

a kulturních akcích

DNE 19. 8. 2013
� ZO souhlasilo se zámûrem prodat obec-

ní pozemek parc.ã. 255/8 pro umístûní trafo-
stanice (areál M·) a povûfiilo starostku k vy-
vû‰ení zámûru

� ZO souhlasilo s uzavfiením nájemní
smlouvy s firmou 1home s.r.o. na v˘stavbu
vefiejné infrastruktury v ulici Pod Hfiebenem
a povûfiilo starostku její pfiípravou a podpisem

� ZO souhlasil se zmûnou ãlenÛ krizového
‰tábu obce – místo L. Slavaty bude novû ãle-
nem Z.Jílek

� ZO souhlasilo s pfievedením ãástky
21.162,-Kã na sbírkov˘ úãet obce na pomoc
obci LuÏec a povûfiilo starostku pfiípravou
a podpisem Darovací smlouvy mezi obcí Lu-
Ïec a Pfiezleticemi

� ZO povûfiilo starostku pfiípravou zámûru
darovat pozemky pod prÛtahov˘mi komuni-
kacemi Stfiedoãeskému kraji

� ZO schválilo bezúplatné nabytí zastavû-
n˘ch pozemkÛ pod chodníky, které budou vy-
budovány pfii rekonstrukci prÛtahov˘ch ko-
munikací, z vlastnictví Stfiedoãeského kraje
do vlastnictví obce

� ZO schválilo bezúplatné nabytí zastavû-
ného pozemku pod novû budovan˘m nástu-
pi‰tûm a pfiístupov˘m chodníkem autobusové
zastávky Vinofiská z vlastnictví Stfiedoãeské-
ho kraje do vlastnictví obce

� ZO povûfiilo starostku pfiípravou
a podpisem Smlouvy o bezplatné v˘pÛjãce
ãásti pozemku parc.ã.513/1 na dobu 90 dní
za úãelem vybudování chodníku v ãásti ul.
Cukrovarské

� ZO povûfiilo starostku pfiípra-
vou a podpisem Smlouvy o bez-
platné v˘pÛjãce ãásti pozemku
parc.ã.506 na dobu 90 dní za úãelem vy-
budování nástupi‰tû a pfiístupového chodníku
autobusové zastávky Vinofiská

� ZO povûfiilo starostku pfiípravou a pod-
pisem Smlouvy o smlouvû budoucí darovací
na ãásti pozemku parc.ã.506 (dotãeném vybu-
dováním nástupi‰tû a pfiístupového chodníku
autobusové zastávky Vinofiská)

� ZO souhlasilo s podáním Ïádosti o dota-
ce z ROP Stfiední âechy – v˘stavba a rekon-
strukce místních komunikací a povûfiilo staro-
stku a zastupitelku P.Zajícovou k provedení
potfiebn˘ch úkonÛ  k podání Ïádosti o dotaci

� ZO vzalo na vûdomí informace o prÛbû-
hu v˘stavby a pofiizování vybavení M·

� ZO povûfiilo starostku obce ke v‰em
úkonÛm, potfiebn˘m k zaji‰tûní dodávky vy-
bavení (nábytku) do nové M· od firmy Wo-
odface Praha, spol. s r.o., a to v souladu s pfii-
loÏen˘m v˘sledkem poptávkového fiízení.

� ZO povûfiilo starostku obce ke v‰em
úkonÛm, potfiebn˘m k zaji‰tûní dodávky vy-
bavení (podlahov˘ch krytin - PVC) do nové
M· od firmy Asuelo s.r.o., a to v souladu
s pfiiloÏen˘m v˘sledkem poptávkového fiízení.

� ZO povûfiilo starostku obce ke v‰em
úkonÛm, potfiebn˘m k zaji‰tûní dodávky vy-
bavení (gastroprovozu, v˘dejny distribuova-
n˘ch jídel) do nové M· od firmy DODAVA-
TELSKÉ SLUÎBY – CZ, a to v souladu s pfii-
loÏen˘m v˘sledkem poptávkového fiízení.

� ZO povûfiilo starostku obce k zaji‰tûní
poptávkového fiízení na sadové úpravy a zá-
vlahov˘ systém v areálu M·

� ZO povûfiuje starostku obce k provedení
poptávkového fiízení na vypracování studie
„Umístûní nové âOV“ v souladu s platnou
vnitfiní smûrnicí.

� ZO vzalo na vûdomí provedené Rozpo-
ãtové opatfiení ã. 4/2013. ZO schválilo Roz-
poãtové opatfiení ã. 5/2013 a povûfiilo správce
rozpoãtu a úãetní obce k provedení Rozpoãto-
vého opatfiení ã. 5/2013.

� ZO povûfiilo starostku obce podpisem
Smlouvy o centralizovaném zadávání - nákup
el. energie na komoditní burze. 

RÒZNÉ:
— Ing. Neumann informoval o probíhajících

i jiÏ proveden˘ch úpravách v aleji, která
spojuje ul. Ctûnickou (konkr. lokalitu
Ctûnického zámku) a ul. âakovickou

— dotaz hosta: zda se v rámci provozu M·
plánují zájmové krouÏky, v˘uka jazykÛ
apod. – Odp.: Ano, v budovû ‰kolky je
proto zfiízena i místnost navíc, aby ji bylo
moÏné vyuÏít jako „malou“ uãebnu.

— dotaz hosta: jak to vypadá s kolaudací
‰kolky? Je stále reáln˘ uvádûn˘ termín? –
Odp. Zatím nic nenasvûdãuje tomu, Ïe by
se termín kolaudace (záfií 2013) nemûl
stihnout. V budovû je jiÏ vytapetováno, vy-

malováno, montují se svûtla, témûfi
dokonãeno je oplocení. V nejbliÏ-

‰ích dnech bude opakovanû probíhat
mûfiení vlhkosti, aby bylo moÏné pfiistou-

pit k poloÏení podlah.
— pí. Hanzlíková otevfiela téma údrÏby za-

hrad jejich majiteli – mnoÏí se pfiípady,
Ïe majitelé neob˘van˘ch nemovitostí ãi
zatím nevyuÏit˘ch pozemkÛ zcela ignoru-
jí údrÏbu tûchto pozemkÛ, pfiestoÏe mají
zákonnou povinost zamezit zaplevelování
sousedních zahrad. PoÏádala proto OÚ
o kontrolu a dÛraznûj‰í upozorÀování
majitelÛ takov˘chto nemovitostí. Místos-
tarostka obce informovala, Ïe tato kon-
trola probíhá, spolupráce s majiteli je
v‰ak v fiadû pfiípadÛ velmi obtíÏná a ãas-
to není náprava sjednána tak rychle, jak
by bylo potfieba. 

DNE 4. 9. 2013
� ZO schválilo revokaci rozhodnutí ZO ze

dne 25.7.2013, t˘kající se uzavfiení Dodatku
ã. 1 s firmou Haas Fertigbau Chanovice s.r.o.

� ZO povûfiilo starostku podpisem Dodat-
ku ã.1 s firmou Haas Fertigbau Chanovice
s.r.o. (opravená souãtová chyba nacenûn˘ch
víceprací a ménûprací) 

� ZO povûfiilo starostku vyvû‰ením zámû-
ru bezplatného zapÛjãení ãásti pozemku
parc.ã. 529/10 a ãásti pozemku parc.ã. 506
v k.ú.Pfiezletice za úãelem vybudování auto-
busov˘ch zastávek 

� ZO souhlasilo s v˘sledkem poptávkové
fiízení a povûfiilo starostku k zadání provedení
koncepãní studie „Umístûní nové âOV“ spo-
leãnosti PROJEKT IV – HYDRO IT s.r.o.
v souladu s v˘sledkem poptávkového fiízení

� ZO souhlasilo s uzavfiením darovací
smlouvy na pozemek parc.ã. 200/329 v k.ú.
Pfiezletice a povûfiilo starostku jejím podpisem
(pozemek místní komunikace V Podskalí)

� ZO povûfiilo starostku ke v‰em úkonÛm,
potfiebn˘m k zaji‰tûní dodávky sadov˘ch
úprav a závlahového systému v areálu M·
v souladu s v˘sledkem poptávkového fiízení
a povûfiilo starostku podpisem pfiíslu‰né
smlouvy.

RÒZNÉ:

— Informace o ukonãení povodÀové sbírky
— Zámûr obce pofiídit rozmetadlo

na posypov˘ materiál 

DOTAZY HOSTÒ – zapojení obyvatel do
aukcí na dodávku energií, pozdní termín vy-
psání sbírky (odpovûì: sbírka byla vyhlá‰ena
hned jak byly dofie‰eny nezbytné právní úko-
ny), komentáfie a dotazy k v˘stavbû ‰kolky
a zahrady, v˘sledek v˘bûrového fiízení na no-
vého dopravce na lince 302 (odpovûì: Vítû-
zem je firma About Me)

TELSTVA OBCEZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPI
DNE 15. 5. 2013
� ZO pfiedbûÏnû projednalo návrh závû-

reãného úãtu vãetnû Zprávy z kontroly hospo-
dafiení obce za rok 2012; zároveÀ ZO povûfii-
lo starostku obce, správce rozpoãtu a úãetní
obce k realizaci nápravn˘ch opatfiení

� ZO souhlasilo se zmûnou katastrálních
a obecních hranic v k.ú.Brázdim (narovnání
polní cesty, pfiíjezd k jednotliv˘m pozemkÛm
– pole)

� ZO povûfiilo starostku nebo místostaro-
stku obce k pfiípravû a podpisu Vefiejnoprávní
smlouvy o zmûnû umístûní a provedení stav-
by M· Pfiezletice (mezi SÚ Brand˘s n/L a ob-
cí Pfiezletice)

� ZO povûfiilo starostku podpisem Dodat-
ku ã. 1 k Plánovací smlouvû s firmou 1home
s.r.o. (specifikace finanãního plnûní obci)

� ZO povûfiilo starostku nebo místostaro-
stku podpisem Smlouvy o pfiipojení odbûrné-
ho elektrického zafiízení k distribuãní sousta-
vû s firmou âEZ Distribuce, a.s. (pro ‰kolku)

� ZO schválilo potfiebné kroky pro bezú-
platn˘ pfievod pozemkÛ parc.ã. 401/40
a 401/42 v k.ú.Pfiezletice (lokalita arch. Nale-
zi‰tû Zlat˘ kopec) ve vefiejném zájmu od Úfia-
du pro zastupování státu ve vûcech majetko-
v˘ch do vlastnictví obce

� ZO se seznámilo se zprávou o ãinnosti
OP Koleã za mûsíc bfiezen

� ZO schválilo aktualizované sloÏení kri-
zového ‰tábu (ing.Vrecionová, ing.âervínová,
ing.Neumann, L.Slavata a ing.Kopáãová)

� ZO povûfiilo starostku podpisem smlou-
vy o smlouvû budoucí o zfiízení vûcného bfie-
mene s RWE pro potfieby v˘stavby develope-
ra 1home s.r.o.

� ZO povûfiilo starostku podpisem Smlou-
vy o dílo na provedení stavebních prací (v˘-
stavba M·) s firmou Haas Fertigbau Chano-
vice s.r.o.

� ZO schválilo rozpoãtové opatfiení ã.
1/2013 a povûfiilo správce rozpoãtu a úãetní
obce k jeho provedení

� ZO schválilo pfiíspûvek pro TJ Sokol
Pfiezletice ve v˘‰i 10.000,-Kã na opravu antu-
kového hfii‰tû

� ZO schválilo pfiíspûvek ve v˘‰i 10.000,-
na pofiízení terãÛ na 1.Pfiezletickou trefu do
ãerného

RÒZNÉ:

Dotazy ze strany hostÛ se t˘kaly financo-
vání vnitfiního vybavení ‰kolky a sadov˘ch
úprav (odpovûì: obec na základû poptávkové-
ho fiízení vybírala nejniÏ‰í nabídky firem na
provedení prací), v˘povûdi smlouvy o spolu-
práci s vinofiskou Z· (odpovûì: i nadále bu-
dou do Z· pfiijímány pfiezletické dûti)

DNE 24. 6. 2013
� ZO souhlasilo s uzavfiením Smlouvy

o poskytování sluÏeb firmou MACRON
(chytré SMS v rámci MOBISYS) na roãní
bezplatnou zku‰ební dobu a povûfiilo starost-
ku obce jejím podpisem

� ZO souhlasilo s uzavfiením Smlouvy
o budoucí smlouvû o zfiízení vûcného bfieme-
ne k pozemní komunikaci(ãást Vinofiské pro
vybudování propustku pod komunikací) a po-
vûfiilo starostku k jejím podpisu

� ZO souhlasilo s bezúplatn˘m pfievodem
ideální _ pozemku parc.ã. 421/230 v k.ú.Pfie-
zletice od Úfiadu pro zastupování státu ve vû-
cech majetkov˘ch do vlastnictví obce Pfiezle-
tice; opût ve vefiejném zájmu (pozemek pod
cestou do Ctûnic smûrem k potoku – pû‰í
a cyklostezka) a povûfiilo starostku k nezbyt-
n˘m právním úkonÛm

� ZO souhlasilo se zadáním zakázky
„Koncepãní studie zásobování pitnou vodou
obce Pfiezletice v návaznosti na rozvoj území
dle platného ÚP“ spoleãnosti PROJEKT IV –
HYDRO IT s.r.o. a povûfiilo starostku k pfií-
pravû a podpisu smlouvy o dílo.

� ZO souhlasilo s povolením provozu
VHA V Hospodû Na Námûstí pro II. pololetí
r. 2013 a povûfiilo starostku k vydání rozhod-
nutí o povolení VHA

� ZO souhlasilo se zapojením obce do
spoleãné Ïádosti MAS Nad Prahou o dotaci
na vybudování autobusov˘ch zastávek z ROP
Stfiední âechy a povûfiilo starostku obce
k provedení v‰ech právních úkonÛ

� ZO schválilo pfiedloÏenou finanãní roz-
vahu pfiíspûvku na pofiízení zametacího stroje
(Svazkem obcí povodí Mratínského potoka)
a jeho provoz v roce 2013

� ZO schválilo Závûreãn˘ úãet obce za
rok 2012 „s v˘hradami“, schválilo hospodáfi-
sk˘ v˘sledek pfiíspûvkové organizace M· Pfie-
zletice a povûfiilo starostku obce k pfiedání zá-
vûreãného úãtu nadfiízenému správnímu celku

� ZO souhlasilo s pfiijat˘mi opatfiení
� ZO souhlasilo se závûry inventarizaãní

komise a schválilo provedení mimofiádné in-
ventury k 31.5.2013

� ZO rozhodlo o vydání smûrnice
ã.2/2013 k úãtování reálné hodnoty majetku
urãeného k prodeji a datu úãetní uzávûrky
a povûfiilo starostku k jejímu vydání

� ZO delegovalo pravomoc k rozpoãto-
v˘m úpravám/opatfiením na pfiíkazce rozpoãtu
(starostka nebo místostarostka) a povûfiilo sta-
rostku k vydání smûrnice ã.3/2013 

� ZO souhlasilo se zámûrem pronajmout
obecní pozemky parc.ã. 257/31 a 427/2
v k.ú.Pfiezletice pro v˘stavbu vefiejné infra-
struktury a povûfiilo starostku k vyvû‰ení zá-
mûru pronajmout

� ZO souhlasilo s uzavfiením Dodatku ã.1
Ke smlouvû o dílo s Haas Fertigbau Chanovi-

ce s.r.o. na v˘stavbu M· a povûfiilo starostku
k jeho pfiípravû a podpisu

� ZO schválilo konání vefiejné sbírky za
úãelem „získání finanãních prostfiedkÛ pro
obec LuÏec na likvidaci ‰kod po povodních
2013“ a povûfiilo místostarostku obce zaji‰tû-
ním provádûní této sbírky

� ZO schálilo Rozpoãtové opatfiení ã.
2/2013 a povûfiilo správce rozpoãtu a úãetní
obce k jeho provedení

� ZO souhlasilo s uvolnûním mimofiádné
odmûny fieditelce M· z rozpoãtu M· ve v˘‰i
5.000,-Kã

RÒZNÉ:
— zru‰ení ãísla popisného 158
— informace – zneãi‰tûní komunikace
— názvy nov˘ch ulic (lokalita „Nohavice“)
— stíÏnost p. Poláka (bílá Avia)
— rekonstrukce ulice Ka‰tanové

DNE 25. 7. 2013
� ZO souhlasilo se zámûrem pronajmout

obecní pozemky parc.ã. 257/31 a 427/2
v k.ú.Pfiezletice pro v˘stavbu vefiejné infra-
struktury v ulici Pod Hfiebenem (opravena tis-
ková chyba v pÛvodnû vyvû‰eném zámûru)
a povûfiilo starostku obce k vyvû‰ení zámûru

� ZO souhlasilo s uzavfiením Dodatku ã.1
s Haas Fertigbau Chanovice s.r.o. a povûfiilo
starostku k jeho podpisu

� ZO souhlasilo s uzavfiením Darovací
smlouvy s firmou 1home s.r.o. (nábytek do
M·) a povûfiilo starostku k jejímu podpisu

� ZO souhlasilo s uzavfiením Dohody
o pfievzetí plnûní mezi obcí Pfiezletice a firmou
1home s.r.o. a povûfiilo starostku obce k její-
mu podpisu (platba víceprací zhotoviteli M·)

� ZO souhlasilo s uzavfiením Smlouvy
o zfiízení vûcného bfiemene pro stavbu trafo-
stanice na pozemku parc.ã. 255/2 v k.ú.Pfie-
zletice a povûfiilo starostku k jejímu podpisu

� ZO souhlasilo s uzavfiením kupní smlou-
vy na pozemek dotãen˘ stavbou trafostanice
na pozemku parc.ã. 255/2 v k.ú. Pfiezletice
a povûfiilo starostku obce k jejímu podpisu

� Zo nesouhlasilo s uzavfiením Darovací
smlouvy s Mâ Praha – Vinofi, t˘kající se fi-
nanãního daru ve v˘‰i 461 000,-Kã na úhradu
neinvestiãních nákladÛ pro Z· Vinofi

� ZO schválilo Rozpoãtové opatfiení
ã.3/2013 a povûfiilo správce rozpoãtu a úãetní
obce k jeho provedení

� ZO vzalo na vûdomí pofiízení nového
poãítaãového vybavení (server)

� ZO nesouhlasilo s poskytnutím pfiíspûv-
ku na nové dresy t˘mu malé kopané SR RSC
Pfiezletice, dokud dresy nebudou adekvátnû
reprezentovat obec

� ZO souhlasilo s uzavfiením Smlouvy
o budoucí smlouvû o zfiízení vûcného bfiemene
s firnou RWE GasNet, s.r.o. (Plynová pfiípojka
pro M·) a povûfiilo starostku jejím podpisem
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Vzhledem k venkovním tropick˘m letním
teplotám byla náv‰tûva „u ledu“ pfiímo ideál-
ním osvûÏením a povídání si o hokeji trochu
zchladilo rozpálené stûny kanceláfie. „VÏdyÈ
s pfiezletick˘mi hokejisty uÏ
povídání bylo!“, pomyslí si
oprávnûnû jistû nûktefií na‰i
vûrní ãtenáfii. Ano bylo, ale
hokeje není nikdy dost - aÏ do
kvûtna si vûrní hokejoví fa-
nou‰ci uÏijí svoje, a to vãetnû
olympiády v Soãi. My ale tentokrát necháme
hráãe v klidu trénovat a vypravíme se za nû-
k˘m, bez koho by na‰ich 10 reprezentaãních
druÏstev (juniofii od 16 do 20 let, seniofii, dvû
druÏstva Ïen, sledge hokejisté a veteráni) ne-
mohlo vÛbec hrát. MoÏná tu‰íte, pokud pot-
káváte vyjíÏdût z ulice Pod Hájem stfiíbrnou
Octavii s nápisem „Czech Ice Hockey Te-
am“, Ïe si budeme povídat s ing. Radimem
Prusenovsk˘m, kter˘ má jiÏ desát˘m rokem
na starosti ve‰kerou provozní a organizaãní
ãinnost v‰ech reprezentaãních druÏstev a zá-
roveÀ se osobnû úãastní skoro v‰ech hokejo-
v˘ch akcí. (A jak mi prozradil, bylo jich sko-
ro 100 – tolik má totiÏ doma pukÛ, které si
vÏdycky z kaÏdé akce pfiiveze na památku.) 

� Co si pod Va‰í prací máme pfiedstavit?
„Vlastnû kompletní organizaci dal‰ího ho-

kejového roku ãesk˘ch hokejov˘ch reprezen-
tací. Zaãínáme tím, Ïe si musíme udûlat plán
akcí na celou sezónu, pfiiãemÏ vycházíme
z dlouhodob˘ch smluv mezi hokejov˘mi fe-
deracemi ãeskou, ruskou, ‰védskou, americ-
kou a kanadskou a pak doplÀujeme volné ter-
míny s dal‰ími federacemi. KdyÏ máme hoto-
v˘ seznam termínÛ turnajÛ i zápasÛ, musíme
zajistit pfiípravné kempy u nás i v zahraniãí,
objednat letadla, místní dopravu, hotely, zaji-
stit víza do Kanady a Ruska, objednat ledo-
vou plochu, prostû v‰e nezbytné k tomu, aby
na‰i hokejisté mohli v klidu hrát.“

� Rozumím. TakÏe já si mÛÏu pûknû
sednout doma k televizi a fandit na‰im
hokejistÛm, protoÏe teì uÏ vím, Ïe jsou
v dobr˘ch rukou a je o nû skvûle posta-
ráno – mají kompletní v˘stroj, jsou dob-
fie najedení, vyspaní, zrelaxovaní, nama-

sírovaní, mají ostré brusle, trenéra na la-
viãce, kustoda k ruce … Prostû ideální
podmínky pro to, aby vyhráli titul Mist-
rÛ svûta nebo olympiádu.

Smích „Tak dívat se na mou práci z toho-
to pohledu, to mû je‰tû nenapadlo.“

� Zase nûco nového. Oblíbená otázka –
jiÏ od dûtství jste chtûl fiídit provoz ãesk˘ch
hokejov˘ch reprezentaãních druÏstev? Pod
lavicí jste si tajnû studoval letecké fiády pro
pfiesuny za mofie, sestavoval seznam, kdo
s k˘m bude na pokoji a tak?

„Já jsem chtûl b˘t spí‰ tím hokejistou.
Hokej jsem hrál odmala a protoÏe pocházím
od Prostûjova, prokládal jsem ho i tenisem.
Po maturitû jsem zaãal studovat na VUT
v Brnû a hrál za Techniku Brno hokej po
celou dobu svého studia, takÏe jsem mûl
mezi hokejisty docela dost znám˘ch.
A vlastnû mezi tenisty také a pfiátelství jsem

udrÏoval i na kurtech v Pra-
ze, kam jsem se pfiestûhoval
po vojnû. Nastoupil jsem do
·kodaexportu a kanceláfi
s v˘hledem na Václavák

jsem mûl v paláci Blaník, lep‰í místo si
kluk z Moravy nemohl pfiát (smích). 

� To mû jako rodilou PraÏaãku
moc tû‰í. Pfiedpokládám, Ïe jako za-

mûstnanec pod-
niku zahraniãní-
ho obchodu jste
stejnû spí‰ jezdil
po svûtû?

„Kanceláfi jsem
sice na Václaváku

mûl pofiád, ale strávil jsem pár let v Indii, kde
jsem zaji‰Èoval dodávky pro stavbu produkto-
vodu a ve‰keré materiálové zabezpeãení vãetnû
zázemí pro na‰e pracovníky. Pak jsem se je‰tû
pfiesunul na Kamãatku, kde jsme pracovali na
stavbû dal‰ího potrubí, ale uÏ jsem pokukoval
po návratu. Václavák je Václavák. (smích).

� To samozfiejmû. Ale také Pfiezletice
jsou Pfiezletice a tady uÏ nûjakou dobu
bydlíte. Co Vás sem zaválo?

„To se zase musím vrátit do práce, kde
jsem pracoval s nûkter˘mi dne‰ními sousedy.
Jedna kolegynû nám doporuãila firmu JOPA
Impex, která staví a prodává pozemky v Pfie-
zleticích. BohuÏel reference na firmu byly je-
nom bájeãné …“

� Pojìme se radûji vrátit k hokeji.
Jak jste doputoval od produktovodu
k organizaci také zaãínající na ‚pro‘,
a to Pro-Hockey? 

„Jak jsem jiÏ zmiÀoval, sportovní kontak-
ty jsem si udrÏoval stále a vût‰inou pfii spor-
tu a protoÏe uÏ pomalu uplynulo 20 let mé
práce v zahraniãním obchodû, fiekl jsem si,
Ïe by to chtûlo nûjakou zmûnu. A pfiestûho-
val jsem se do Pfiezletic (smích). Také sho-
dou okolností âesk˘ svaz ledního hokeje
ukonãil spolupráci s marketingovou firmou
Teleaxis a rozhodl se zaloÏit marketingovou
organizaci vlastní, která by obchodovala ve‰-
kerá práva na ãesk˘ hokej s názvem Pro-
Hockey. A Svaz hledal pracovníky, nejlépe
se znalostí v‰ech svûtov˘ch jazykÛ. Dostal
jsem nabídku pro tuto organizaci pracovat
a celkem bez dlouhého rozm˘‰lení pfiijal.
Bylo to v roce 2004 tûsnû pfied MS v Praze
a Ostravû a já tak mûl moÏnost se podílet na
pfiípravû, ale i realizaci mistrovství svûta,
které bylo tak divácky úspû‰né, Ïe jeho ná-
v‰tûvnost doposud nebyla pfiekonána!“

� Také jsem se byla podívat. Jen je ‰ko-
da, Ïe jsme vypadli uÏ v semifinále. B˘t to
o rok pozdûji, mohli jsme slavit titul mist-
rÛ svûta a je‰tû doma! To by b˘vala byla
bomba. Ale oslavy jste si jistû uÏili i pfii
návratu z Vídnû, ne?

„To se ani nedá popsat, snad jen návrat
olympijsk˘ch vítûzÛ z Nagana v roce 1998
byl je‰tû lep‰í. I kdyÏ pro mû jsou oslavy stá-
le spí‰e prací, protoÏe musím hlídat sebe-
men‰í detail, aby se cestou z leti‰tû na ‚Sta-
romák‘ klukÛm nic nestalo. To si ani divák
neuvûdomí, co by se mohlo stát. Máme sice
doprovod dopravní policie, která nám dûlá
prÛjezd Prahou, ale v‰echno také neohlídají.
Nejhor‰í je to tam, kde jsou tramvajové tro-
leje. Speciálnû na Evropské musíme párkrát
zastavit, protoÏe hokejisté jásají na stfie‰e au-
tobusu s pohárem nad hlavou a jen kousíãek
od nûj je pod napûtím trolejové vedení. Na-
‰tûstí jsme to vÏdycky ve zdraví zvládli
a doufám, Ïe si tuhle ‚alegorickou jízdu‘ je‰-
tû nûkdy uÏiju.“

� To my diváci
doufáme taky! Ale
pojìme se je‰tû vrá-
tit k va‰í hlavní ná-
plni práce, a to
kompletní zabezpe-
ãení celého mistrov-
ství tak, aby v‰ech-
no klapalo. Klape to
vÏdycky?

„Musí. Ale samo-
zfiejmû se stane, Ïe
se vloudí chybiãka,
nejsme neomylní,
a tak se obãas stane
i nûco, co s odstu-
pem ãasu pobaví.
Ov‰em v ten mo-
ment…. Bylo to prá-
vû pfied odjezdem na
MS do Vídnû a na‰e
druÏstvo potfiebovalo
je‰tû jeden veãerní trénink ve Znojmû.
Správce zimního stadionu mû ujistil, Ïe po
nás jiÏ ledová plocha není obsazena, ale
k na‰emu pfiekvapení po pÛl hodinû se na
ledovou plochu mezi na‰e hráãe zaãali trou-
sit amatéfii z místního JZD Práãe. Ani uÏ
nevím, co mû více rozhodilo, jestli palcové
titulky ve v‰ech sobotních denících ‚Jeze-
ìáci vyhazují Jágra, Ruãinského a Straku
z ledu‘ nebo ten ‚komentáfi‘ trenéra RÛÏiã-
ky, kter˘ se nehodil ani do televize po 22.
hodinû. Na‰tûstí se na to brzy zapomnûlo
vzhledem k Jágrovu malíãku a díky zlaté
medaili, kterou jsme z Vídnû pfiivezli.“

� Tak jste mûli ‚Práãata‘ pfiibrat do
tréninku a na‰i hokejisté mohli mít nû-
jakou zmûnu v Ïivotû profesionálního
hokejisty.

„To nás sice také napadlo, ale nemohli
jsme pfied mistrovstvím riskovat pfiípadná

zranûní. (smích). Ale co se t˘ká zmûny, tak
na‰i hokejisté mají zejména díky akcím na-
‰ich sponzorÛ tzv. o zábavu postaráno.
V srpnu jsme v Plzni natáãeli pro nového
sponzora národního t˘mu reklamu ve sklepe-
ní plzeÀského pivovaru. Byl jsem pfiekvapen
trpûlivostí na‰ich hokejistÛ, kdyÏ je ‰edesáti-
ãlenn˘ filmov˘ ‰táb nechal dvû hodiny házet
pivovarskou lopatou kostky ledu a z toho pak
vyrobili tfiíminutov˘ spot. Pak mi ale Ondra
Pavelec a Jirka Tlust˘ prozradili, Ïe kdyÏ je
pozvali na natáãení filmu Babovfiesky, strá-
vili ve vesnici v jiÏních âechách t˘den a byl
z toho zábûr na pût minut…“

� Pfied prázdninami jste fiíkal mnû
a paní starostce, Ïe máte pro nás nûjak˘
dárek. Fakt?

„Mám a chtûl bych ho vûnovat Va‰ím pro-
stfiednictvím pfiezletick˘m hokejistÛm, ktefií
se zaslouÏili o pozornost této vesnice aÏ na
dalekém severu Evropy a dostali se do pod-
vûdomí souãasnému národnímu t˘mu ·véd-
ska. Pfiedloni na podzim jsem se totiÏ bûhem
Euro Hockey Tour ·védÛm na veãefii zmínil,
Ïe bydlím ve vesnici, kde mají muÏstvo se
tfiemi korunkami ve znaku, mysleli si, Ïe si
z nich dûlám legraci, aÏ jsem jim na pfií‰tí

turnaj pfiinesl ukázat
Vá‰ ãasopis z roku
2010, kde bylo i foto
pfiezletick˘ch hokejis-
tÛ. Teì na mistrovství
svûta ve Stockholmu
jsme mûli ‰atny vedle
sebe a po skonãení tur-
naje za mnou pfii‰el je-
jich kustod, kter˘ má
pfiezdívku, nevím proã
„Puding“ a je ve ·véd-
sku stejnû populární
jako svého ãasu brazil-
sk˘ fotbalov˘ kustod
„Americo“, a pfiinesl
mi podepsan˘ ‰védsk˘
reprezentaãní dres, kde
jsou podepsáni v‰ichni
leto‰ní mistfii svûta,
abych jej pfiedal pfie-
zletick˘m hokejis-
tÛm.“

� To si dovolím
jejich jménem podû-

kovat a vidím, Ïe je nezbytné, abychom
zase vyrazili s ‚klukama‘ na pivo a dres
pak nechali kolovat mezi hráãi podobnû
jako Stanley Cup. Samozfiejmû s fiádnou
ostrahou. TakÏe je‰tû jednou díky za
dres i ãas, kter˘ jste vûnoval na‰im ãte-
náfiÛm ‚ze ·védska“.

„Není vÛbec zaã a teì si tak uvûdomuji, Ïe
jste vlastnû jedin˘ tisk, kterému jsem nechal
nakouknout pod pokliãku své práce.“

TakÏe ná‰ Obecní zpravodaj má dal‰í pr-
venství! NejenÏe byl jeden jeho ãlánek pfie-
loÏen do ‰véd‰tiny    , ale získali jsme pre-
miérov˘ rozhovor se ‚‰éfem‘ provozní a or-
ganizaãní ãinnosti reprezentaãních muÏstev
âeské republiky v ledním hokeji.

Lidové noviny, DNES, Sporte ãi Blesku –
heã! (a zejména Blesku, protoÏe jsem samo-
zfiejmû z pana Prusenovského ‚tahala‘ pi-
kantnosti ze Ïivota na‰í hokejové reprezenta-
ce a fakt dobr˘    .) Lâ

Na slovíčko s...

BlíÏí se zaãátek dal‰ího roãníku hokejov˘ch lig v Ev-
ropû, Asii i Americe. Dokonãují se pfiestupy, dolaìují
se smlouvy a národní t˘my v‰ech vûkov˘ch kategorií

se pfiipravují na své první turnaje nového hokejo-
vého roku. Mladí hráãi do 18 let dokonce mají

jeden srpnov˘ turnaj v Bfieclavi s názvem
„Memoriál Ivana Hlinky“ uÏ za sebou
a na‰e „Áãko“ právû hraje v Pardubicích
první leto‰ní turnaj Euro Hockey Tour.

Radimem
Prusenovsk˘m

Radimem
Prusenovsk˘m



Prázdninov˘ ãas dává volno nejen
‰kolákÛm, ale i vût‰inû více ãi ménû vr-
cholov˘m soutûÏím a sportovci se
o prázdninách zaãínají pfiipravovat na
dal‰í sezónu. A proto, aby nevy‰li tak
úplnû z formy, pofiádají se bûhem léta
rÛzné turnaje a závody. Nejinak je tomu
i u nás v Pfiezleticích. NeÏ si ale letní
sportovní pfiezletické akce pfiipomene-
me, vrátíme se na poslední kola JARA
2013 Hanspaulské ligy:

Na‰i „mladí“ t˘mu Pfiezletice SK RSC si
(a vlastnû i nám) zopakovali zimní radost
z postupu do vy‰‰í ligy a sv˘m druh˘m
místem v jarní soutûÏi postoupili z koneã-
ného druhého místa do ligy ãtvrté. O pouh˘
bod skonãili za t˘mem „ëáblÛ“ z Devils of
Zderaz a moÏná to byl právû ten chybûjící
bod ze zápasu s pfiedposledním t˘mem ta-
bulky Atomov˘mi Veverkami, kter˘ na‰i
fotbalisté nezvládli a remizovali 1:1. Skvû-
le rozehrané JARO, kdy na‰i borci po remí-
zách v 2. a 3. kole stále jen vítûzili, pfii‰lo
kolo pfiedposlední a s ním zápas, na kter˘
by jistû „kluci“ radûji zapomnûli. S t˘mem
Zimbru vedli po 1.poloãase 5:1 po skvûlém
v˘konu zejména Marka JirkÛ, kter˘ sv˘mi
tfiemi góly tvrdû trestal díry v obranû sou-
pefie. JenÏe v 2. pÛli bylo v‰e jinak a soupefi
dokázal vstfielit 6 gólÛ a na‰i ani jeden; ka-
lich hofikosti poráÏky 5:7 si museli na‰i fot-
balisté vypít aÏ do dna. Neãekaná poráÏka
se odrazila i v zápase posledním, kter˘ na-
‰e SK RSC prohrálo 4:7. 

Veteráni t˘mu SG Pfiezletice skonãili ta-
ké na skvûlém druhém místû se 16 body za
8 vítûzství a 3 prohry a postoupili tak do
3.ligy. Suverénním vítûzem veteránské ligy
4.C se stal BLESK VK VET s 11 vítûzství-
mi a náskokem 6 bodÛ na pfiezletické fot-
balisty. Aãkoliv to zkraje soutûÏe vypadalo,
Ïe SG zÛstanou opût ve stfiedu tabulky,
opak se stal pravdou a od 7. kola se na‰i
„stafií“ vezli na vítûzné vlnû; nejprve v kole
sedmém deklasovali t˘m X - Team 10:2
(tím si jistû spravili chuÈ po debaklu kola
‰estého, kdy je Blesk rozdrtil 1:12). Bûhem
druhé poloviny soutûÏe dokonce na‰i hráãi
byli rozhodãími vybráni jako nejlep‰í hráãi
zápasu (Mazura, Panocha). Poslední dvû
kola pak byla pfiímo z fií‰e snÛ, protoÏe na-
‰i borci neinkasovali ani jeden gól, za to
jich dost nastfiíleli – 6:0 vyprovodili do ‰a-
ten t˘m Lisako B a Pralinky „slupli“ 8:0. 

Pfii‰lo po uzávûrce: SK RSC Pfiezletice
vstoupili do PODZIMu v˘hrou 3:2 na do-
mácím hfii‰ti nad t˘mem MTPCH, bohu-
Ïel veteráni SG tûsnû prohráli venku 1:2
s t˘mem Lisako A. Administrátorovi
stránky mujtym.psmf.cz se bohuÏel zatím
nepodafiilo nasadit novou sezónu – dÛvo-
dem je neoãekávaná zmûna indexování
t˘mÛ na stranû správce datov˘ch souborÛ,
proto podrobnosti o zápase zatím nemáme
k dispozici.

XXVII. roãník Memoriálu
Milana Javornického

Více neÏ ãtvrtstoletí konající se turnaj
v malé kopané na hfii‰ti v Pfiezleticích je uÏ
neodmyslitelnû spjat s druhou ãervencovou
sobotou. Leto‰ních dvacet sedm let turnaje je
paneãku pûknû dlouhá doba – i nûktefií hráãi
byli daleko mlad‰í. 

Turnaje se tradiãnû úãastní 10 muÏstev,
která byla rozlosována do dvou skupin (sku-
pina A: SK RSC Pfiezletice, Kaãefii, FC Pája
Vinofi, Hofiãáci a Hasiãi Praha, skupina B:
Kubelkovi povstalci, Easy Boys, Vinofi, Ra-
donice, RFC M.O.R.D.); dva nejlep‰í t˘my
pak postoupily do semifinále. Aãkoliv pfiezle-
tiãtí fotbalisté jsou zastoupeni skoro v kaÏdém
muÏstvu a tudíÏ vítûzem turnaje je vÏdycky
nûjak˘ PfiezleÈák J, skuteãn˘ domácí t˘m SK
RSC Pfiezletice se letos pfiedvedl v nejlep‰ím
svûtle a atakoval prvenství v turnaji. BohuÏel
v semifinále narazil na trojnásobné vítûze Ku-
belkov˘ch povstalcÛ (ti pfiekvapivû skonãili
v základní skupinû aÏ na druhém místû) a do
finále jen tûsn˘m v˘sledkem 0:1 nepostoupil.
Pfiesto svou skvûlou formu potvrdili domácí
borci ziskem bronzové medaile, kterou tro‰ku
netradiãnû získali jen po penaltovém rozstfielu
nad FC Pája Vinofi; kapitáni obou t˘mu se
z dÛvodu velmi teplého sluneãného dne a ná-
roãnosti jiÏ odehran˘ch zápasÛ dohodli na
tom, Ïe vítûze zápasu urãí jen penalty, ve kte-
r˘ch domácí vyhráli 4:1.

Finále si poãtvrté za sebou zahráli Kubel-
kovi povstalci a jejich vyzyvatelem se stal
t˘m Easy Boys, kter˘ nahradil pravidelného
úãastníka memoriálu PDP Radotín. „Chlapci“

byli skuteãnû chlapci, protoÏe t˘m byl sloÏen
pfieváÏnû z pfiezletick˘ch dorostencÛ, hrají-
cích velk˘ fotbal v praÏsk˘ch t˘mech a li-
gách. Boj o vítûzství byl skuteãnû krásnou
pfiehlídkou fotbalového umûní a mladí mûli
k vítûzství tro‰ku blíÏ. BohuÏel obhájce titulu
s trochou ‰tûstí vstfielil jedin˘ gól utkání, kte-
r˘ se ukázal jako vítûzn˘, a „povstalci“ tak
udûlali velkou radost svému letos nehrajícímu
kapitánovi Luká‰ovi Kubelkovi.

Nejlep‰ím stfielcem turnaje byl vyhlá‰en
Jan Stross z KaãerÛ Vinofi a brankáfiem Petr
Karas z Easy Boys. Ceny v‰em nejlep‰ím pfie-
dával Milan Javornick˘, hráã t˘mu RFC
M.O.R.D. Aãkoliv ani letos nezískal se sv˘mi
spoluhráãi vítûzn˘ putovní pohár, pfiesto je
pfií‰tí rok pfiipraven se o vítûzství v memoriá-
lu, pojmenovaném po svém tragicky zesnu-
lém otci, náleÏitû „poprat“. TakÏe zase za rok
ve stejnou dobu a na stejném místû.

Lída âervínová
a Tomá‰ ¤íha, fieditel turnaje

1. Pfiezletická trefa
do ãerného
se konala v sobotu 24.srpna na stfielnici ve
Ctûnicích a také v pfiilehlém háji. „Chlapi hra-
jí fotbal nebo nohejbal, a tak je potfieba spor-
tovní letní Ïivot v Pfiezleticích lehce gendero-
vû vyváÏit“, fiekly si i letos pofiadatelky prv-
ního oficiálního závodu ve skorobiatlonu Ïen
E.L.â.A. a Ku-Ï-elka. Tréninky letos probíha-
ly kaÏdé pondûlí od 18 hodin a je velká ‰ko-
da, Ïe prázdninové „povinnosti“ mnoh˘m
poctivû se pfiipravujícím závodnicím znemoÏ-
nily úãast v závodû. (Tento problém jsme se

rozhodly vyfie‰it tím, Ïe dal‰í roã-
ník se uskuteãní jiÏ v ãervnu,
pravdûpodobnû druhé polovinû;
ná‰ závod je totiÏ vázán na vol-
nou termínovou listinu na‰ich
stfielcÛ ze SSK Pfiezletice, ktefií
nám pomáhají závod organizo-
vat – hlídat bezpeãnost na
stfielnici, pfiípadnû nabíjet zá-
vodnicím zbraÀ a hlavnû
zbranû zapÛjãit. Je‰tû jednou
moc dûkujeme za pomoc pfii
leto‰ní 1. trefû.)

V 10 hodin probûhla registrace 20 závod-
nic, které byly rozdûleny do 3 kategorií a ná-
slednû se losovaly startovní dvojice. Na‰e
mladé biatlonistky SUPER to mûly lehké,
protoÏe ve své kategorii závodily pouze tfii,
a tak byl jejich závod vlastnû pouze bojem
o typ kovu medaile. V hlavní kategorii PLUS
soutûÏilo 6 dvojic a právû tady se ukázalo,
jak kdo chodil poctivû na tréninky stfielby.
Trestné koleãko bylo sice krátké (cca 15 m),
ale kdyÏ ho nûkterá závodnice musela bûÏet
desetkrát, na psychice to rozhodnû
nepfiidalo. V kategorii SUPER + se
zaregistrovalo 5 závodnic, takÏe
i zde mûly tyto úãastnice závodu za-
ji‰tûny medailové umístûní. Samotn˘
závod této kategorie byl upraven na
pfiání nûkter˘ch závodnic, které cho-
dily na stfielecké tréninky, ale ze
zdravotních dÛvodÛ bûÏeckou traÈ
nemohly absolvovat; pofiadatelky jim
vymyslely náhradu bûhu v podobû
vystfiihování loga závodu a poãítání
do 15 za kaÏd˘ netrefen˘ terã.

Po sãítání v˘sledn˘ch ãasÛ dvojic
do‰lo v kategorii PLUS ke shodû ãa-
sÛ dvou dvojic a se závodnice se tak

musely o zlatou
medaili „poprat“
v rozstfielu na 5 ran.
Pln˘ch deset zásahÛ
zvládla dvojice Gábi-
na Jedliãková, Mí‰a
Hume‰ová, o jeden zá-
sah skonãily stfiíbrné
Vûra Hladká a Lenka
Turnerová. Bronzovou
medaili si vybojovaly
dvû místostarostky - Iveta
Bou‰ová (Vinofi) a Lída
âervínová (Pfiezletice).

V kategorii mlad˘ch SUPER si zlato a zá-
roveÀ i cenu Victorie za absolutnû nejrychlej-
‰í ãas napfiíã kategoriemi vybojovala Mí‰a
Zuchová, stfiíbrnou medaili získala Katka No-
váková a bronz Helena Bílková.

Stupnû vítûzek kategorie SUPER + obsadi-
ly zlaté Danu‰e Prá‰ilová a Jitka ·illerová,
stfiíbrné Renata Boudová a Jana Koubková,
bronz získala Jifiina ·illerová. 

Po vyhlá‰ení vítûzÛ zaãala spoleãenská ãást

1. Pfiezletické trefy do ãerného, které se kro-
mû na‰í paní starostky Veroniky Vrecionové
zúãastnil i starosta Vinofie pan Franti‰ek
·varc se svou manÏelkou – pivo i víno teklo
proudem, k jídlu se podával v˘teãn˘ gulá‰ek
a grilované bufitíky a páreãky a po 15.hodinû
se dostavili i kytaristé; a tak se zpívalo a hrá-
lo aÏ do ãernoãerné tmy.

TakÏe – milé sportuchtivé Ïeny v‰ech vû-
kov˘ch kategorií, zveme vás na dal‰í roãník
na‰eho skorobiatlonu s názvem 2. Pfiezletická
trefa do ãerného, kter˘ se uskuteãní tentokrát
v ãervnu 2014. E.L.â.A. a KU-Î-Elka

1. SWEDEN CUP
– VIII. roãník nohejbalo-
vého turnaje trojic

Poslední srpnovou sobotu se uskuteãnil na
tenisov˘ch kurtech v Pfiezleticích dal‰í roã-
ník nohejbalového turnaje, kde domácí barvy
hájí Sweden Team se tfiemi korunkami na

dresu; dalo by se fiíct, Ïe Sweden Te-
am by tak tro‰ku mohl b˘t pokraão-
vatelem „slavného“ pfiezletického
hokejového t˘mu ·védÛ – t˘mu,
kter˘ nedávno vstoupil i do podvû-
domí souãasn˘ch ‰védsk˘ch hokeji-
stÛ – více v Na slovíãko. Zatím ale
na‰i borci musí hodnû na sobû za-
pracovat, protoÏe jejich pfiedposled-
ní místo na turnaji se s v˘sledky ho-
kejistÛ srovnávat nedá! 

Z turnaje se letos omluvily tfii pra-
videlnû se úãastnící t˘my, ale zároveÀ
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TûÏká práce novináfiky
a fotografky… ‰ampaÀské
si vítûzové sami vypili,
mû vodou polili.



roce 2012 zaãala v˘-
stavba kolonie rodin-
n˘ch domÛ v lokalitû
Pfiezletice – Nohavi-
ce. Z prostoru bu-
doucího obytného

souboru dosud nebyly známé
Ïádné nálezy. Na území Pfiezle-
tic v‰ak je známé osídlení jiÏ od
období star‰í doby kamenné.
Pfiesnû po roce od zapoãetí v˘-
kopov˘ch prací, v kvûtnu 2013,
byl objeven první archeologick˘
objekt. Jednalo se o hrob bez
milodarÛ, kter˘ se nacházel po-
blíÏ cyklotrasy, která vede do
Brand˘sa nad Labem. Tento
hrob není moÏné datovat pfiesnû-
ji neÏ do období pravûku. Po je-
ho odkrytí v‰ak bylo objeveno
více neÏ 70 dal‰ích objektÛ. Je-
jichÏ v˘zkum pokraãoval aÏ do
zaãátku ãervence. 

V rámci v˘zkumu by-
ly nalezeny jak po-
zÛstatky po sídlení,
tak i hroby. Sídli‰tní

objekty byly hojnû zastoupeny zásobními já-
mami, které slouÏily ke skladování potravin.
A v pfiípadû, Ïe byly vyprázdnûny, byly
mnohdy pouÏívány jako jámy na odpad. Ty,
které byly odkryty v Pfiezleticích, je moÏné
pfiedbûÏnû datovat do závûru doby bronzové
aÏ poãátku doby Ïelezné, tedy zhruba mezi
roky 1000-600 pfi. n. l. U jedné z nich
jsou i kÛlové jamky (Obr. 2), které
naznaãují, Ïe se nad ní mohla nachá-
zet jakási stfií‰ka. Rekonstrukci tako-
vé stfií‰ky nad zásobní jámou nabízí
napfi. archeoskanzen v Bfieznû
u Loun, i kdyÏ tam se jedná o rekon-
strukci objektu z pozdûj‰ího období.

Kromû zásobních jam pak bylo
identifikováno velké mnoÏství kÛlo-
v˘ch jamek a vût‰ích sloupov˘ch jam.
Tyto jámy jsou pozÛstatky po kÛlech,
které mohly tvofiit konstrukci obydlí,
nebo jiné stavby. Na v˘zkumu v Pfie-
zleticích byla identifikována jedna ta-
ková struktura, která zfiejmû pfiedsta-
vuje pozÛstatek domu z poãátku doby
Ïelezné (Obr. 3). Byl pravdûpodobnû
postaven mezi roky 800-600 pfi. n. l..

Dále bylo identifiko-
váno nûkolik jam
blíÏe neurãité funk-
ce, jedná se o jámy,
které mohly slouÏit
k odebírání hlíny na
v˘maz stûn, v˘robu

keramick˘ch nádob apod. Pfiípadnû
o objekty, které se nedochovaly
v úplnosti, proto dnes není moÏné

jejich úãel jednoznaãnû urãit.
Nejzajímavûj‰ími objekty, které byly

na v˘zkumu odkryté, jsou hroby. âást
z nich není moÏné datovat, protoÏe v nich
kromû koster nebyly nalezeny Ïádné jiné

artefakty. Nicménû ty hroby, kte-
ré bylo moÏné dobfie
datovat, spadají do ob-
dobí kultury se ‰ÀÛrovou

keramikou, tedy me-
zi roky 2500 – 2200
pfi. n. l.. Po tûchto li-
dech známe pfiede-
v‰ím pohfiebi‰tû
a pomûrnû málo síd-
li‰tních nálezÛ, proto
se pfiedpokládá, Ïe se
jednalo o koãující
pastevce a jejich
obydlí byla doãasná,
tudíÏ se po nich ne-
zachovalo mnoho
pozÛstatkÛ. Na v˘-
zkumu v Pfiezleticích
bylo odkryto celkem
11 hrobÛ, v nichÏ
bylo pohfibeno 9 do-
spûl˘ch a 2 dûti. 

Prozkoumány by-
ly zatím jen plochy
komunikací a v˘ko-

py pro inÏen˘rské sítû, plochy rodin-
n˘ch domÛ budou zkoumány prÛbûÏnû,
jak bude pokraãovat jejich v˘stavba.
I kdyÏ je ze zákona povinností staveb-
níka kaÏdou stavbu ohla‰ovat, ne vÏdy
tomu tak je. Vzhledem k tomu, Ïe v˘‰e
zmínûné pozÛstatky pravûkého osídlení
jsou cenn˘m zdrojem informací o minu-
losti obce, apeluji také na obãany Pfie-
zletic, aby neváhali ARÚ AV âR, Pra-
ha, v. v. i. nahlásit jakékoliv v˘kopy,
u nichÏ budou mít podezfiení, Ïe nebyly
odbornû posouzeny. PozÛstatkÛ po na-
‰ich pravûk˘ch pfiedcích není mnoho
a proto je potfieba je chránit.

Katarína âuláková,
ARÚ AV âR, Praha, v. v. i.,

culakova@arup.cas.cz
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se leto‰ního roãníku zúãastnil i jeden t˘m zce-
la nov˘ s názvem STATKÁ¤I (jen doufám, Ïe
se zúãastní i za rok a Ïe si leto‰ní 13. a tudíÏ
poslední místo se skórem 0:12 nebude brát
moc k srdci a na nohejbal nezanevfie     ). 

Turnaj byl rozlosován do dvou základních
skupin, z nichÏ pak vítûzové postoupili pfiímo
do ãtvrtfinále. O dal‰í ãtvrtfinálovou úãast pak
svedly play off ostatní t˘my podle pfiedem ur-
ãeného pavouka. âtvrtfinálové vítûzství si na
svou stranu urvali hráãi Jen‰tejna a Kbel; o to
pikantnûj‰í byl pak semifinálov˘ bratrovraÏed-
n˘ boj mezi Jen‰tejnem A a B a také kbelsk˘-
mi t˘my Ritch Bitch a DF Team. O majiteli le-
to‰ního zlata a o roãní h˘ãkání putovního po-
háru se rozhodovalo v zápase Jen‰tejna A a DF
Teamu; po skvûlém v˘konu obou skoroprofe-
sionálních muÏstev si vítûzství na svou stranu
uhráli nováãci turnaje z t˘mu Jen‰tejn A.

Po vyhlá‰ení vítûzÛ se strhla je‰tû jedna
bitva, a to vodní, která sice nemûla vítûze, za
to dokázala, jak je práce fotografa pro tisk ne-
bezpeãná - viz foto.

Sportovní stfielba – Pod-
zimní cena Pfiezletic 2013

V sobotu 7.9. se uskuteãnil dal‰í roãník
Podzimní ceny Pfiezletic, která potvrdila trend
z posledních pfiezletick˘ch závodÛ – úãast by-
la opût velmi vysoká, zvlá‰tû v kategorii
mlad‰ího dorostu. To mÛÏe b˘t dobrá zpráva
nejen pro pfiíznivce stfielby z libovolné ãi
sportovní maloráÏky, ale pro trenéra mládeÏe
domácího oddílu Jirku Nováka, kter˘ mûl na
palpostech 7 pfiezletick˘ch nadûjí z celkov˘ch
29 mlad‰ích dorostencÛ ãi dorostenek. Pfiední
místa sice obsadili v této kategorii zástupci
sousedního oddílu ASK Brand˘s, ale 9.místo
Martina ·íra s 570 body a ztrátou 21 bodu na
vítûzného Jana Cestra je pûknou „vla‰tovkou“
pro dal‰í úspûchy na‰ich mlad˘ch stfielcÛ;
a nejsou rozhodnû zanedbatelné. VÏdyÈ jejich
o pár let star‰í kolega Adam Cipro prvnû oku-
sil atmosféru Mistrovství Evropy juniorÛ
a uÏil si svého prvního „lvíãka na prsou“.

Ale zpátky k závodÛm – Jakub Hron obsa-
dil 16.místo, Antonín Hfiíbal byl 17. a tûsnû za
ním Martin Doubek, na místû 21.skonãil Moj-
mír âalkovsk˘. Jeden z nejmlad‰ích závodní-
kÛ Dan Kuãera skonãil s 513 body na 26.mís-
tû a pfiíãku o stupínek niÏ‰í obsadil s 506 bo-
dy Adam Bauer.

Dal‰í zástupce mûl ná‰ oddíl v kategorii ju-
niorÛ, muÏÛ, kde si první místo vystfiílel Jifií
Novák s 591 bodem a o 2 body níÏ skonãil
Adam Cipro, nyní závodník Dukly PlzeÀ. De-
sáté místo pak obsadil Jan Hampl st.

Po skonãení disciplíny LM, SM 60 ran si
je‰tû 7 závodníkÛ ve tfiech kategoriích uÏilo
standard neboli LM, SM 3 x 20 ran. Adam
Cipro tentokrát ve své kategorii jasnû zvítûzil
s nejvût‰ím poãtem bodÛ a Martin ·ír obsadil
v ml.dorostu druhé místo. Lâ

umûní
Na‰i mladí zpûváci, hudebníci i taneãníci si

uÏívali zaslouÏen˘ch prázdnin a se zaãátkem
‰kolního roku se vrhnou do plnohodnotné pfií-
pravy na soutûÏe ãi koncerty.

Pár „koncertÛ“ bylo i v Pfiezleticích – v so-
botu 24.srpna na stfielnici ve Ctûnicích v‰em
úspû‰n˘m skorobiatlonistkám a dal‰ím hos-
tÛm hráli úÏasn˘ folk i country kytaristé Pa-
vel Gál se sv˘m kolegou. Zazpívali jsme si
skoro jako na Portû z 80.let.

Ten sam˘ den u rybníka hrála na pohled
rocková kapela KIX, ale repertoárem se také
spí‰e hodila k táborákÛm.

Pravou countryovou kapelou pak byla sku-
pina Holokrci, ktefií v rámci svého celoroãní-
ho turné zavítali ve ãtvrtek 29. srpna do „hor-
ní hospody“. Míra Kocián z âakovic hrající
na mandolínu, úÏasn˘mi vokály doprovází
zpûváka a kytaristu kbelského Mariána Kad-
lece; oba dva pak prokládají texty písní jmé-
ny buì Pfiezletic, a nebo pfiítomn˘ch divákÛ,
zejména pak Oty ·pánka. Basovou kytaru
i zpûv bravurnû ovládá Roman Nepra‰ a ab-
solutním záÏitkem jsou sóla na foukací har-
moniku v podání Vládi Vlka. 

Na to, Ïe domovsk˘m klubem je Rikatádo
na Palmovce a skupina se sv˘m country mi-
xem vystupuje na pódiích letních festivalÛ
a koncertuje v mnoha praÏsk˘ch i mimopraÏ-
sk˘ch klubech, je pro ni „koncert“ v Pfiezleti-
cích srdeãní záleÏitostí. Kdyby totiÏ nebyl,
tûÏko by se ãtyfii muzikanti se sv˘mi nástroji
a zesilovaãi, mixáÏním pultíkem a odposle-
chem ve‰li na to nejmen‰í pódium, na kterém
kdy vystupovali.

V pauzách mezi jednotliv˘mi bloky písní
na‰im ãtenáfiÛm poskytli i nevyÏádan˘ rozho-
vor o sobû a sv˘ch úspû‰ích    ; a to jak na
poli hudebním, tak i sportovním. A tak jsem
se mimo jiné dozvûdûla, Ïe Vláìa Vlk zpíval
v Bambini di Praga a Ïe vztahy ve sboru roz-
hodnû nebyly tak „vyhrocené“ jak nám je
pfiedkládala konkurenãní média. Aãkoliv si ho
na základû jeho zpûvu a barvy hlasu osobnû
paní Kulínská vybrala do nejlep‰ího sboru bez
nutn˘ch postupov˘ch zkou‰ek, nástup muto-
vání vedl k tomu, Ïe ze sboru ode‰el a zrov-
na v dobû, kdy se sbor chystal v druhé polo-
vinû 80.let na turné do Japonska. KdyÏ byl na
vojnû, tak kamarád hrál na foukací harmoni-
ku. Také to zkusil a od té doby zpûv ustoupil
do pozadí, protoÏe foukaãka je foukaãka.
A pr˘ dokáÏe za jedno vystoupení harmoniku
„oddûlat“.

To Míra Kocián zaãínal s houslemi, ale pr˘
se s nimi ‰patnû „balily“ holky; kytaristÛ by-
lo plno a tak si vybral mandolínu. Se sv˘m
pûstûn˘m knírem vypadá s drobnou mandolí-
nou jak správny muÏik.

To Marián Kadlec skuteãnû zaãal hrát na
kytaru kvÛli holkám, kvÛli holkám! a aã sa-
mouk, hraje pfiímo boÏsky. Pfied muzikou ale
hrával závodnû fotbal a trenéra mu také dû-
lal pfiezletick˘ Jaroslav Urban, b˘val˘ hráã
juniorky Sparty (o tom ale nûkdy pfií‰tû). Na
nástavbové ‰kole ve Kbelích se se‰el i s dal-
‰ími pfiezletick˘mi fotbalisty jako Pepou
Slunéãkem ãi Jirkou Horálkem. Na stejnou
‰kolu dokonce chodil i pfiezletick˘ Mekky
Îbirka Zborovsk˘.

A jen basák byl tak trochu zpátky a po-
dobnû jako ‰vec svého kopyta, drÏel se
i on jen své baskytary.

Pánové si je‰tû postûÏovali, Ïe jim
v‰echny fotky kazí mikrofony, a tak
byli vyfoceni nikoliv na pódiu, ale

u stolu, kterak se „cpali“ skvûlou sekanou
z dílny ZdeÀka Dufka. Teda po ní ale byla
ÏízeÀ, vûãná ÏízeÀ.

·koda jen, Ïe stálí úãastníci tûchto pravi-
delnû nepravideln˘ch country veãerÛ v Hos-
podû Na námûstí nedorazili v tak hojném po-
ãtu a nejen levá strana hospody, která byla
prázdná úplnû, ale i ta pravá, a hlavnû taneã-
ní parket, zely tak trochu prázdnotou.

Doufejme, Ïe pondûlní posvícenská Pûkná
bude v pûknû plné hospodû.

eeeeefií
Snad se oba pánové neurazí, Ïe leto‰ní

XVII. Mû‰ickou PRAKYÁDU zafiadím do té-
to rubriky. V Ïádném pfiípadû to nijak nesníÏí
sportovní úspûch jak pfiímo v PRAKYÁDù,
tak i ve 2.roãníku pfietahování lanem; spor-
tovní rubrika je totiÏ tak plná, Ïe by mohly ty-
to skvûlé úspûchy Oty ·pánka a Fandy Louã-
ka zapadnout, coÏ by byla velká ‰koda.

LoÀsk˘ roãník PRAKYÁDY byl pozna-
menán siln˘m vûtrem, kter˘ donutil pofiada-
tele naplnit PET lahve (ty se sestfielují pra-
kem) na nezvyklou tíÏi, coÏ se na‰im bor-
cÛm, ktefií jiÏ mají léta zaÏitou sílu úderu na
sestfielení láhve, stalo osudn˘m a v˘rok Fan-
dy jak to loni dopadlo radûji jiÏ nebudeme
opakovat    . Letos ale poãasí pfiálo a Ota
sv˘mi v˘kony sahal po zlatu. JenÏe finálov˘
rozstfiel se nevyvedl tak, jak by si Ota pfied-
stavoval a do Pfiezletic pfiivezl tolik nepopu-
lární bramborovou medaili. ·koda, Ïe
o bronz ho pfiipravil ten …. také nemÛÏeme
uvést doslovn˘ komentáfi, neb jsme periodi-
kum registrované u MK. Fanda, kter˘ do fi-
nálov˘ch bojÛ o fous nepostoupil, si spolu
s Otou a dal‰ími dvûma borci chtûli spravit
chuÈ v pfietahování lanem a do Pfiezletic tak
pfiivezli diplom za 2. místo. Jásot stfiíbrn˘ch
medailistÛ se pravda aÏ tak nekonal, protoÏe
oba na‰i zástupci shodnû tvrdili, Ïe je roz-
hodãí podtrhli a nadrÏovali místnímu, poslé-
ze vítûznému, t˘mu; prostû pfies znaãku jim

lano nepfie‰lo a nepfie‰lo! Lâ

UMĚNÍ

PEŘÍ

V

Hrob (předběžně datovaný do období kultury
se šňůrovou keramikou).

Zásobní jáma (předběžně
datovaná do závěru doby bronzové
až počátku doby železné).

Půdorys kolového domu (pravěk).

v Pfiezleticích

osídlení
Nález pravûkého



To bylo v srpnu povzdechÛ, Ïe je sucho a houby nerostou
a nerostou! Ale rostly, staãilo se podívat pod vánoãní stromeãek.

13

PŘEZLETICE (a blízké   okolí) V OBRAZECH

12

A to je tro‰ku ná‰ kostlivec ve skfiíni vãetnû dal‰ích
slíben˘ch laviãek – práce pfiekr˘vala práci a na rozbi-
té nohy se zapomnûlo. Fakt slibujeme nápravu.

Jak se stavûla matefiská ‰kola
(více v pfií‰tím mimofiádném ãísle)

Tak takhle se správnû tfiídí odpad
– s úsmûvem! Jistû ho tfiídíte také tak     .

Takhle si to pfiedsta-
vovala...

…a pak ji zbylyoãi pro pláã. 

Prostû Pûkná,
Pûkná, Pûkná…

Nûkdo se na posvícensk˘ svût dívá
rÛÏov˘mi br˘lemi, nûkdo zase zeleno-
modr˘mi. Inu modrá je dobrá...

·védsko jsou
prostû Pfiezletice!
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Îe by to byla travní hráz?

Pr˘ archeologové...
Cha cha, tady je pra-
v˘ objevitel, pardon
objevitelka, kostí.

Koneãnû po dlouh˘ch
dnech v˘zkumu v Noha-
vici, kter˘ uÏ vidûli snad
v‰ichni PfiezleÈáci, jsem
se dostavila i já. Myslela
jsem si pÛvodnû, Ïe jdu
s kfiíÏkem po funuse, ale
kdepak! Tohoto skrãen-
ce právû archeologové
odhalili a vy jste se spo-
lu se mnou stali první-
mi, kdo kostru vidûl.

Staãí jedno slovo: NEZKLAMALA!

A voda se valila
z ulice do zahrady.

Od ãervnového ãísla
zpravodaje se toho událo
víc neÏ dost, zejména
Ïivly se v na‰í obci vyfiádi-
ly opravdu neãekanû.

Pfielom kvûtna a ãervna byl neuvûfiitelnû
bohat˘ na sráÏky a celou âeskou republiku
postihla po 11 letech vlna povodní. Pfiezle-
tick˘ ProstfiedÀák se na‰tûstí z bfiehÛ nevylil,
ale sousední pozemky se pomalu stávaly tím,
ãím za dávn˘ch dob byly – rybníkem (více
ãlánek A pr‰elo…).

Problémy s vodou nebyly jen podél tokÛ,
ale i ostatní pÛda byla natolik promáãená, Ïe
chÛze po dûtském hfii‰ti v na‰í obci se podo-
bala spí‰ ãvachtání v ‰umavsk˘ch baÏinách.
To není zrovna vhodn˘ prostor pro oslavu
Dne dûtí, zvlá‰tû jsou-li kolem hfii‰tû stromy,
z nichÏ pár uÏ bylo ãásteãnû z dÛvodu nebez-
peãnosti pokáceno letos v období vegetaãního
klidu a nûkteré dal‰í jen profiezány. Pfiesto je
na místû sportovního areálu stromÛ je‰tû moc,
a proto se zastupitelstvo rozhodlo leto‰ní osla-
vu MDD v sobotu 8.ãervna z bezpeãnostních
dÛvodÛ zru‰it a cel˘ areál byl obehnán páskou
ZÁKAZ VSTUPU. Rozhodování to nebylo
jednoduché, protoÏe oslava dne dûtí patfií
v Pfiezleticích uÏ skuteãnû k tradicím velmi
tradiãním. Rozhodnutí akci zru‰it padlo
i vzhledem k potíÏím, se kter˘mi se pot˘kaly
obce od nás „pfies kopec“ (velká voda opût fiá-
dila v celém Polabí a díky de‰tím se rozvod-
Àovaly i jindy klidné fiíãky a potoky) a kter˘m
se zastupitelstvo v ãele s paní starostkou
(a zároveÀ senátorkou vût‰iny postiÏen˘ch
obcí na Mûlnicku) snaÏilo zajistit co nejrych-
lej‰í pomoc (viz ãlánek Jsme skuteãnû soli-

dární?). Prostû „sousedé“ a známí ãi dokonce
pfiíbuzní byli pod vodou a hodnû z nás spí‰
pfiem˘‰lelo o tom, jak co nejúãinnûji pomoci.

Ostatnû jsme se za chvíli pot˘kali s „vel-
kou vodou“ vlastní v nejniÏ‰ím bodû Pfiezle-
tic, a to v místû pfieãerpávací jímky na spla‰-
kovou kanalizaci v ulici Pod Hájem. Hasiãe
jsme potfiebovali i v Pfiezleticích, a to dokon-
ce dvakrát, aby dokázali ten opût vznikající
Velik˘ rybník pfieãerpat do ProstfiedÀáku.
Státním hasiãÛm, ktefií pfiijeli ihned bûhem
dopoledne i dobrovoln˘m, ktefií pfiijeli odpo-
ledne po práci, patfií ná‰ velk˘ dík.

A to byl první Ïivel – voda. Jen si hasiãi
vysu‰ili hadice, pfii‰el do Pfiezletic oheÀ –
v nedûli 13.ãervence odpoledne zaãala hofiet
sklenáfiská ãást firmy WOODFACE. Více
neÏ 20 hasiãsk˘ch jednotek pfiijelo skuteãnû
jako k ohni ve velmi krátkém ãase a po pár
hodinách se jim podafiilo oheÀ pfiemoci. Ve-
ãer a pfies noc zde zÛstala jednotka dobrovol-
n˘ch hasiãÛ z Jen‰tejna,
ktefií mûli moc velkou
radost, Ïe mû zase vidí    .
Ale nakonec se pfieci jen
rozveselili se, kdyÏ jim
obec opût zajistila díky
skvûlému panu Milotovi
svaãinky par excellence.
Ráno pfiedali poÏáfii‰tû ma-
jiteli nemovitosti, protoÏe
po ohni nebylo ani památ-
ky. JenomÏe naveãer se
ukázalo, Ïe Ïár byl v objek-
tu natolik velk˘, Ïe i po 24
hodinách se dokázal roze-
hfiát jeden stfie‰ní trám nato-
lik, Ïe zase zaãal doutnat.

Na‰tûstí rychl˘ zásah podoláne-
ck˘ch oheÀ definitivnû „utopil“.

A do tfietice pfii‰el vítr – srpnové
boufiky valící se do âeska od západu
postihly i Pfiezletice. Na‰tûstí se „cho-
valy celkem slu‰nû“ a spadané vûtve
dokázali odstranit pracovníci na‰ich
technick˘ch sluÏeb na‰tûstí sami. Ale
Ïe tady ta boufika v noci boufiila!

Ale pojìme k nûãemu veselej‰í-
mu – celé léto se intenzivnû praco-
vala na v˘stavbû nové matefiské
‰koly a pfies bûÏné „provozní“ pro-
blémy byla radost sledovat, jak se

pláÀ mezi „samoobsluhou“ a kravínem mûní
v areál ‰kolky pro 50 dûtí. A aÏ se zaloÏí za-
hrada, to bude teprve krása! (malá ukázka
promûny pole – viz Pfiezletice v obrazech)

A také se v Pfiezleticích sportovalo v rÛz-
n˘ch odvûtvích (více SUP) a pofiádaly se
spoleãenské akce, nûkteré úzce spojené s tû-
mi sportovními. V sobotu 24.srpna odpoledne
se na stfielnici ve Ctûnicích konalo zaslouÏené
pozávodní (1.Pfiezletická trefa do ãerného ve
skorobiatlonu Ïen) posezení s kytarami a sa-
mozfiejmû obãerstvením gulá‰ového i grilova-
cího typu, na hfii‰ti TJ Sokol Pfiezletice (bo-
huÏel v tu samou dobu) probíhala ukázka vo-
jenské a hasiãské techniky spojená s „ha‰ením
rybníka“ (plovoucí ãerpadlo a hasiãské hadi-
ce) a opékáním bufitÛ za doprovodu rockové
kapely s country repertoárem a prázdniny za-
konãilo opût country, tentokrát v podání sku-
piny Holokrci v hospodû Na námûstí, a to po-
slední srpnov˘ ãtvrtek.



provodu hudebníka na víceúãelové klávesy aÏ
do veãerních hodin.

To ov‰em bylo na Zlatou nedûli. Na Zlaté
pondûlí bylo nejen maso a zas maso, pfiesnû
tak jak se zpívá v lidové písniãce, ale také
pfiezletická Pûkná. Tentokrát od 15 hodin hrál
v Hospodû Na námûstí opût hudebník na klá-
vesy, ale neuvûfiitelného vûku – osmdesátilet˘
Karel Hradeck˘. Ano, to je pfiesnû on, kter˘
hrál na mnoha va‰ich pfiezletick˘ch svatbách!
Tedy fieknu vám, ten hrál… Jen jsme s paní
starostkou usedly ke stolu, hned spustil:
„KdyÏ se sejdem u muziky u nás pospolu, pfii-
jde STAROSTKA, bouchne do stolu….“. To
se v‰ak m˘lil, protoÏe starostka nebouchla do
stolu, ale naopak byla vyzvána do kola na sta-
rostenské sólo – viz foto.

A nebylo jen starostenské, ale i hasiãské
a dokonce i místostarostenské      . Do kola se
pak zapojili i dal‰í a v‰ichni jsme si to pûknû
na Pûknou uÏili. Lâ
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— — CO SE U NÁS UDÁLO — —

I na poli, respektive louce, se dály vûci!
Dokonce byla o obci Pfiezletice zmínka v Re-
ceptáfii prima nápadÛ (vysílání 25.srpna)
v souvislosti s projektem letniãkové louky
u zahrady Ctûnického zámku.

Za panem ing. Ondfiejem Fousem do ctû-
nického zahradnictví opût zamífiila kamera
pofiadu Pfiemka Podlahy Receptáfi prima nápa-
dÛ, aby se dozvûdûla nûco o té kráse, která
bûhem léta rozkvetla podél cesty u zahrady
Ctûnického zámku. Kdo to nevidûl, tomu pro-
zradím, Ïe:

Na osetí letniãkové 1.000 m
2

byly potfieba
3 kg osiva, které ing. Fous získal pfiímo
z Anglie. A jak na nápad zkrá‰lení b˘valého
pfiíkopu pfii‰el? Na jednom semináfii se setkal
s autorem tolik obdivované louky, která vy-
kvetla uprostfied olympijského Lond˘na,
a my‰lenka zaloÏit podobnou louku v âe-
chách zaãala panu Fousovi klíãit v hlavû. Po-
zemek jsme poskytli my, obec Pfiezletice, prá-
ci pfiidaly firmy (samozfiejmû lidé     ) zab˘-
vající se „zahradniãením“ a po dvou chemic-
k˘ch postfiicích proti plevelu se zaãaly sázet
semínka. A to bez jakékoliv mechanické kul-
tivace pozemku, protoÏe tím by se probudila
k Ïivotu tzv. semenná banka a místo kvetoucí
louky bychom vidûli smûs toho nejhor‰ího
plevele. Ostatnû proti plevelÛm se bojovalo
i pfii pfiípravû smûsi, do které se semínka sela
– 70% tvofiil písek, protoÏe kytiãky pÛvodnû
pocházejí z pou‰tí a polopou‰tí, ãímÏ dobfie
sná‰ejí i pfiípadné sucho bez zálivky. Plevele
naopak sucho spí‰ nesná‰ejí. A nemyslete si,
Ïe se semínka motiv loukypro louku vybírala
jen tak láÏo pláÏo pro svou krásu – bylo po-
tfieba zajistit kvetení pûknû celou letní sezónu,

a tak nejprve ve studeném máji rozkvetly chr-
py a pakmín, v pÛli ãervence pak nejmen‰í
krásnooãka a v prÛbûhu srpna rozkvetly kos-
matce, které tvofií ten nejhlavnûj‰í motiv lou-
ky. A my ostatní jsem tak mohli celé léto ob-
divovat tu náááádheru. 

A nebojte se, Ïe bychom o letniãkovou
louku na podzim pfii‰li, protoÏe jak fiíkal
v pofiadu ing. Fous: „Louka se bude dál sama
i s na‰í pomocí vyvíjet – nûkteré letniãky se
samy vysemení, jin˘m semínka posbíráme
a louku jimi pak dosejeme, a nebo mÛÏeme
do této ‚olympijské‘ louky doset typické ães-
ké luãní kvítí, tfieba kopretiny ãi hvozdíky.“
Je vidût, Ïe se máme naã tû‰it a nejen na ky-
tiãky. Pan ing. Fous slíbil dosadit prvorepub-
likovou ovocnou alej odrÛdami jabloní, které
v tomto zahradnictví pûstoval uÏ – hádejte
kdo. A víc vám neprozradím, pfieãtûte si na‰e
Historické dr(o)beãky. 

Pfii‰lo záfií a pfiezletické posvícení. VÛnû
peãen˘ch hus, posvícensk˘ch koláãÛ a jin˘ch
dobrot se linula cel˘mi Pfiezleticemi, k tomu
vyhrávala ryãná pouÈová hudba od kolotoãÛ,
stfielnice a houpaãek, která se mísila s kfiikem
dûtí. Také nádhera, hlavnû pro chuÈové buÀ-
ky. Od 15 hodin hrál k poslechu i tanci ·pa-
líãek Praha známé i ménû známé lidové pís-
niãky západních âech. Hodnû aut, která pro-
jíÏdûla VeleÀskou ulici zpomalila, aby se po-
sádka vozu pfiesvûdãila na vlastní oãi, Ïe tam
skuteãnû hrají muzikanti v lidov˘ch krojích
a zpûvák hraje na vozembouch! K posvícení
prostû lidovky patfií, coÏ ocenil i pfiítomn˘
host z nedalek˘ch Líbeznic, starosta Martin
Kupka, kter˘ pfiijel na reciproãní pozvání na-
‰í paní starostky.

Dvouhodinov˘ blok písní a tancÛ pfieru‰ilo
jednou slavnostní vyhlá‰ení vítûzek Velké let-
ní soutûÏe o nejrozkvetlej‰í okno a pfiedza-
hrádku a podruhé krátké povídání vinofiského
pana faráfie o tom, proã se posvícení vlastnû
slaví. Do tfietice pak byli v‰ichni pfiítomní po-
zváni panem starostou Kupkou na jejich líbe-
znické posvícení: „Ale tak pûkná hudba tam
hrát nebude“, sloÏil organizátorÛm na‰eho po-
svícení poklonu.

A celé odpoledne se pila káva, jedly posví-
censké koláãe, ochutnávala grapa a víno, bo-
huÏel na burãák bylo je‰tû brzo, stfiílelo se na
stfielnici na rÛÏe i na váleãky, dûti se houpaly
na houpaãce nebo skákaly v nafukovací ZOO,
a dospûlí pili pivo a …. Prostû bylo bájeãnû,
i to sluníãko hfiálo jako v létû.

V podveãer se zaplnila Hospoda Na ná-
mûstí, kde se hrálo, tanãilo a zpívalo za do-

Na samém začátku července vyjel do obcí Regionu
Povodí Mratínského potoka zbrusu nový zametací stroj
Egholm City Ranger 2250. Pravidelně bude čistit ulice
a chodníky v Líbeznicích, Měšicích, Hovorčovicích,
Bášti a dalších obcích v okolí.

Stroj nabit˘ moderní technikou vãetnû vlastní kamery vy‰el
na témûfi dva miliony korun. Podafiilo se jej získat díky dotaci
Operaãního programu Ïivotní prostfiedí a mûl by pfiispût ke sní-
Ïení pra‰nosti v obcích mikroregionu.

„Poãítáme s intenzivním nasazením zametacího stroje. Sva-
zek obcí také pro jeho obsluhu zamûstnal pracovníka na pln˘
úvazek. Pravidelnû chceme ãistit jak nejfrekventovanûj‰í silni-
ce, tak chodníky. Pás usedlého prachu podél hlavních komu-
nikací by mûl b˘t natrvalo minulostí,“ doufá první místosta-
rosta obce Líbeznice Franti‰ek Závorka. Ten bude mít v rámci
svazku obcí na starosti organizací ãi‰tûní ulic.

Velikost stroje a jeho ovladatelnost umoÏÀuje na rozdíl od
velk˘ch zametacích strojÛ uklidit dobfie i chodníky a drobná
zákoutí. Kloubová konstrukce umoÏÀuje úklid tfieba i v úzké
slepé uliãce. Obce tak budou schopny snadnûji zajistit ãisté
chodníky v prÛbûhu celého roku. ObtíÏné odklízení posypové-
ho materiálu po zimním období dosud pfiiná‰elo komplikace
chodcÛm a samozfiejmû i pracovníkÛm technick˘ch sluÏeb.

Nový zametací stroj ve službách obce
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UÏ jste ‰li do Ctûnického zámku? A ‰li
jste cestou podél zámecké zahrady? A vi-
dûli jste nápis Zahradnictví Ctûnice?
A vûdûli jste, Ïe: Zámecké zahradnictví
Ctûnice patfií k tûm nejstar‰ím u nás. His-
torické prameny uvádí, Ïe v souvislosti
s renesanãní pfiestavbou areálu okolo ro-
ku 1550, byla vybudována také soustava
rybníãkÛ, která mûla za úkol odvodnûní
baÏiny kolem tvrze. Na jejím místû poté
vznikla úrodná zahrada a ovocn˘ sad.
Stav a podoba zámecké zahrady se ustáli-
ly koncem 18. století a od té doby se uÏ
podstatnû nemûnily. Dodnes se zde do-
choval skleník z roku 1924, funkãní tech-
nická památka zahradnického fiemesla.
Rozsáhlá pafieni‰tû a zázemí pro pûstová-
ní zeleniny vzaly za své bûhem hospoda-
fiení Státního statku. ·tûpnice ztratila
svou hospodáfiskou funkci a slouÏí dnes
pouze jako obytn˘ libosad. (pouÏito z ma-
teriálu na www.muzeumprahy.cz)

A právû toto zahradnictví, respektive jeho
b˘val˘ vrchní zahradník pan Rudolf Polick˘
z Pfiezletic, budou jedním z na‰ich dal‰ích
drobeãkÛ z historie Pfiezletic a okolí. Se
jménem pana Polického jsem se setkala prv-
nû pfii „naslovíãkafiení“ s panem Krauman-
nem, kter˘ vzpo-
mínal na váleãné
roky, kdy chodil
se svou mamin-
kou do práce do
ctûnického za-
hradnictví. Podru-
hé jsem se s tímto
jménem setkala
pfii náv‰tûvû za-
hradnictví, které
vede pan Ondfiej
Fous. Panu Fou-
sovi obec prona-
jala ãást svého
pozemku u zá-
mecké zahrady,
zanedban˘ b˘val˘
pfiíkop mezi touto
cestou a polem
pro experimentál-
ní v˘sadbu letniã-
kové louky ze
stejn˘ch semínek,
ze kter˘ch vy-
kvetla pestroba-
revná louka v olympijském Lond˘nû. Pan
Fous nabídl dosadit i ovocné stromy, které
zde pÛvodnû tvofiily souvislou alej. „Je‰tû
teì tady máte vzácné exempláfie jabloní,
které tu sázel pan Polick˘, pomolog kaÏd˘m
coulem“, fiíkal pan Fous a ukazoval na jed-
nu starou jabloÀ. (Pro mnohé z nás to je
o‰kliv˘ star˘ strom, o kter˘ se nikdo nesta-
rá a podle toho také vypadá; ne tak pro od-
borné zahradnické oãi.) 

Jméno Polick˘ mû zaujalo a chtûla jsem
vûdût, jestli pan Fous nemá nûjaké záznamy
o ãinnosti pana Polického v zahradnictví.

NeÏ jsem v‰ak vyslovila otázku, pfiedbûhl
mû pan Fous se stejnou Ïádostí. Také by ho
záznamy „kolegy“ zahradníka zajímaly.

Jednoho dne za mnou pfii‰la paní Ludmi-
la Kuzníková, za svobodna Polická, a pfiine-
sla mi pár fotografií svého tatínka. Také
jsem dostala kopii dopisu z 27.února 1948,
pouhé dva dny po „vítûzném únoru“, ve kte-
rém se s uznávan˘m odborníkem „vypofiá-

dává“ na hlaviãkovém
papíru CukrovarÛ
Schoeller a spol.,
akc.spol. novû vznikl˘
Cukrovar a rafinerie
cukru v âakovicích,
národní podnik:

„Oznamujeme
Vám, Ïe s Vámi ru‰í-
me pracovní pomûr
s okamÏitou platností,
jelikoÏ aÏ do dne‰ního
dne jste nenalezl klad-

n˘ pomûr k lidovû de-
mokratickému reÏimu,
z ãehoÏ vzniká nedÛvûra
osazenstva k Vám a toto
odmítá dále s Vámi spo-
lupracovati.

Pro Va‰e sociální za-
ji‰tûní pro nejbliÏ‰í dobu
pfiiznává se Vám pfiíspû-
vek ve v˘‰i Va‰eho mû-
síãního sluÏného, ãímÏ
jsou ve‰keré Va‰e náro-
ky vÛãi nám vyãerpány.

Prosíme, abyste nám
pfiíjem tohoto dopisu
na pfiiloÏeném propise
potvrdil.

A podepsáni byli: Zá-
vodní rada hospodáfiské

správy Cukrovaru a rafinerie cukru v âako-
vicích, Závodní odborová organizace téÏe
hospodáfiské správy a samotná Hospodáfiská
správa. Poslední podpis pfiipojil zástupce
akãního v˘boru podniku.

Bûhem dvou dnÛ od komunistického pu-
ãe toto v‰echno dokázalo osazenstvo zjistit
o vrchním zahradníkovi … a zároveÀ infor-
movat vedení národního podniku (!?).

Na‰tûstí odbor-
ná vefiejnost si na
rozdíl od vlád-
noucí tfiídy váÏila
práce pana Polic-
kého a hned tento
rok „byl povolán
do sluÏeb Jednoty
zahrádkáfiÛ v Pra-
ze jako odborn˘
tajemník. Zde ta-
ké spravoval hos-
podáfiské záleÏi-
tosti 92 zahrád-
káfisk˘ch kolo-
nií,“ pí‰e ve svém
ãlánku pan Vác-
lav Novotn˘

v ãlánku s názvem Rudolf Po-
lick˘ „Medajlonek“ u pfiíleÏitos-
ti 70.narozenin pana Polického.
Z celého tohoto medailonku d˘-
chá úÏasn˘ obdiv k osobû pana
Rudolfa Polického, kter˘ ani ve
velmi zralém vûku „neusnul na
vavfiínech“ (aã by na to mûl za-
slouÏené právo), ale naopak ba
spí‰e pûstoval vavfiíny nov˘ch
odrÛd. Jeho krédo znûlo:
„VÏdyÈ je v na‰em oboru tolik
vûcí nedofie‰en˘ch a tolik zase
úplnû nov˘ch, Ïe zahálet by by-
lo pfiece jen hfiíchem.“

A Ïe opravdu nikdy nezahá-
lel, o tom svûdãí i jeho pedago-
gická ãinnost na Základní od-
borné ‰koly zahradnické v praÏ-
sk˘ch Male‰icích, kam nastou-

pil v roce 1951 a vedl zde odborn˘ v˘cvik.
·kola slavila v roce 2009 sté v˘roãí od za-
loÏení a k tomuto jubileu vydala almanach
s názvem „STO LET ZAHRADNICKÉ
·KOLY 1909 – 2009“, kde je Rudolf Po-
lick˘ pochopitelnû zmiÀován, zvlá‰tû v sou-
vislosti se zaloÏením ovocné ‰kolky v roce
1961, kdyÏ byly magistrátem hl.mûsta Pra-
hy pfiidûleny dal‰í pozemky. âinnost ‰koly
zaji‰Èoval komunální podnik Zahradnictví
HMP a vytváfiel zde podmínky pro rozvoj
jednotliv˘ch úsekÛ pracovi‰È k plnûní v˘-
robních zahradnick˘ch úkolÛ. Na úrovni
ovocnáfiství si ‰kola skuteãnû nemohla najít
lep‰ího „uãitele“; novû zaloÏená ‰kolka se
pod vedením
pana Polického
stala jednou
z pfiedních
ovocn˘ch ‰ko-
lek v Praze
a pûstovala
v‰echny odrÛ-
dy ovocn˘ch
dfievin, které
trh v té dobû
poÏadoval.

VraÈme se
na zaãátek Ïi-
vota Rudolfa
Polického a za-
pátrejme, kde
získal své zna-
losti:

MoÏná to
ani nebyly su-
diãky, kdo mu
dal do vínku
lásku k pfiíro-
dû, moÏná to
spí‰ bylo místo
narození (âer-
mákovice na Znojemsku) a vlastnû také da-
tum 25.bfiezna 1909, coÏ je krátce po prv-
ním jarním dnu, kdy se i pfiíroda po zimû
probouzí k Ïivotu. Vyuãil se v zámeckém
zahradnictví v Tule‰icích a s vynikajícím
prospûchem absolvoval Zahradnicko-ovoc-
nick˘ ústav v Bohunicích. Praxi pak absol-
voval v Langovû zahradnictví v âeském
Brodû a ve známém ‰kolkafiském závodû
Jaroslava Veselého v Molitorovû, kde se
zdokonalil pfiedev‰ím v sadovnick˘ch pra-
cích a pûstování peren (od latinského pe-
rennae – vytrval˘; jedná se o vytrvalé ven-
kovní zahradní kvûtiny, které pfiezimují
zãásti nebo zcela zataÏené díky zásobním
orgánÛm v podobû kofienÛ, oddenkÛ, hlíz ãi
‰lahounÛ). Skvûlé pomologické zku‰enosti
(pomologie - specializované odvûtví botani-
ky, které se zab˘vá popisem a podrobnûj‰ím
studiem odrÛd ovoce. Pomologové se zab˘-
vají jak kvalitativními vlastnostmi plodÛ da-
né odrÛdy, tak i vlastnostmi odrÛd, které
jsou dÛleÏité z pûstitelského hlediska.) zís-
kal pfii spolupráci s Václavem Maru‰kou na
velkostatku v Klecanech a na jeho práci pak
navazuje u firmy Cukrovary Scholler
a spol. jako vrchní zahradník ve ctûnickém
zahradnictví. Zde nastoupil v roce 1935
a kromû „zahradniãení“ (zakládal ovocné
v˘sadby a organizoval kvûtináfiskou, zeli-
náfiskou, ‰kolkafiskou a ovocnáfiskou v˘robu

velkostatku âakovice) zde získal skvûlé or-
ganizátorské zku‰enosti. A pfii‰el rok 1948
a v˘‰e zmiÀovaná v˘povûì.

Ani pfii v˘uce na zahradnické ‰kole ne-
zahálel a na základû povûfiení ministerstva
zemûdûlství získává funkce kontrolora
ovocn˘ch ‰kolek a zpravodaje ochrany
rostlin. Pozdûji se stal ãlenem redakãní ra-
dy ãasopisu „Zahrádkáfi“ a mohl tak pfie-
dávat praktické vûdomosti ‰irokému okru-
hu zahrádkáfiÛ a zemûdûlcÛ. Aktivnû se
úãastnil v˘stav ovoce, kde s neuvûfiitelnou
pfiesností klasifikoval jednotlivé odrÛdy;
v Zahradnickém nauãném slovníku se pí-
‰e: „Je spolehliv˘m znalcem starého i no-

vodobého ovocného sortimentu a uznáva-
n˘m pomologem. Osvûtovou a propagaãní
ãinností pfiispûl k povznesení zahradnictví
v Praze a ve stfiedních âechách.“ A Vác-
lav Novotn˘ ve svém medailonku, vûnova-
ném Rudolfu Polickému k jeho sedmdesá-
tinám dodává: „Rudolf Polick˘ je vynika-
jící pomolog se zvlá‰tní znaleckou intuicí,
díky které se coby odborn˘ poradce âes-
kého ovocnáfiského a zahradnického svazu
v Praze tû‰í velké popularitû.“

Co dodat ke v‰em tûm slovÛm chvály
a ocenûní znalostí PfiezleÈáka Rudolfa Po-
lického z âapárny? Snad jen to, Ïe je ‰ko-
da, Ïe se nedoÏil rozsáhlé rehabilitace celé
zámecké zahrady, provádûné v letech 2003
– 2007 (zemfiel 2.10.1998), aby se vrátila
alespoÀ trochu do své pÛvodní podoby. Teì
si tfieba fieknete, Ïe by uÏ nemûl sílu obno-
vovat to, co za 13 svého pÛsobení ve Ctû-
nicích dokázal vybudovat a hlavnû úspû‰nû
provozovat. S panem Polick˘m jsem se si-
ce nikdy nesetkala, z názorÛ jeho kolegÛ si
ale myslím, Ïe ve spolupráci s mlad˘mi ko-
legy by vytvofiil zahradu i zahradnictví se
v‰emi pafieni‰ti, zázemím pro pûstování ze-
leniny i rozsáhlou ‰tûpnicí v pÛvodní kráse,
ov‰em s upgradem 21.století. A o perenách
nemluvû, zvlá‰tû najdeme-li vedoucího za-
hradníka ing. Ondfieje Fouse na adrese
www.pereny.eu. Lâ

Projekt ZLATÁ RYBIâKA je bájeã-
n˘m pfiíkladem toho, jak dûtem jasnû
a jednodu‰e ukázat, co je pro jejich bu-
doucnost dÛleÏité a snaÏit se na‰e nejmen-
‰í seznámit s hodnotou penûz. Oblastní ve-
dení Hany a Pavla Müllerov˘ch z pora-
denské spoleãnosti OVB Allfinanz se tímto
projektem zab˘vá a jednu z akcí uskuteã-
nilo v ãervnu také pro matefiskou ‰kolu
v Pfiezleticích. Dûti se baví hrou a zároveÀ
uãí. Co mÛÏe b˘t efektivnûj‰í? Pfiedstavme
si to jako bûÏn˘ dûtsk˘ den, na dûti ale ãe-
ká nejen zábava, ale i ponauãení. ·kolka je
poseta stanovi‰ti s edukativním zámûrem.
Na prvním stanovi‰ti bylo úkolem trefit se
míãem na terã, na dal‰ím zase jízda na ko-
le, jinde tematické lovení rybiãek z bazén-
ku anebo trocha kreslení. Cel˘ princip
vzdûlání v‰ak spoãívá v tom, Ïe po absol-
vování soutûÏní disciplíny kaÏdé dítû do-
stane penízky a za ty je moÏné koupit od-
mûnu. Pfii nedostatku penízkÛ mohly dûti
nav‰tívit fiktivní banku. A Ïe bylo na co
‰etfiit! Stánek obsahoval v‰e moÏné - od
ply‰ákÛ pfies sladkosti aÏ k létajícím talí-
fiÛm. KdyÏ na danou vûc nemûly dost pe-
nûz, stálo pfied nimi rozhodnutí. Buì se
uskromnit a zakoupit to, na co mají, nebo
si vzít jakousi pÛjãku. Pochopitelnû pÛjãku
by bylo nutno splatit i s úroky a tak by dû-
ti musely jít na nûkteré ze stanovi‰È znovu
a udûlat dan˘ úkol navíc. Nakonec jim by-
la poloÏena následující otázka. Je lep‰í
koupit si to, na co mám a úkol dûlat pouze
jednou, nebo je lep‰í vzít si pÛjãku a pak
splácet? Vût‰ina se rozhodla, jít pouze jed-
nou a vzít si to, na co mají. Tato odpovûì
je jasn˘m dÛkazem toho, Ïe akce splnila
svÛj úãel. Tento den byl pro dûti jistû oÏi-
vením. Bavily se, sportovaly, byly pouãeny,
jak zacházet s penûzi a Ïe nic není bez prá-
ce a nakonec si odnesly hezké dárky.

Rodiãe mohli pozorovat své ratolesti, jak
jsou ‰Èastné, baví se a mít dobr˘ pocit z to-
ho, Ïe se uãí nûãemu opravdu dÛleÏitému
a nevyhnutelnému. T˘m má jiÏ naplánova-
né dal‰í podobné organizované akce.

Veronika Kadlecová

HISTORICKÉ DR(O)BEČKY

Vedoucí pracovníci – jaro 1959 (zleva) Jaroslav Dohnal, Rudolf Po-
lický, Ing.František Šebor, Ludmila Zatloukalová, Jaroslav Pešek,
Josef Maršálek, Libuše Hamplová, Miroslava Jelínková, p. Píchová

Zlatá rybiãka
uãí dûti

Je jisté, že každý z nás chce
být dobrý rodič. Toužíme mít
z dětí doktory, právníky, inžený-
ry nebo jen prostě a jednoduše
toužíme po tom, aby byly šťast-
né a měly kvalitní život. Motiva-
ce je v našich životech nepo-
stradatelná. Již malé dítě doká-
že pojmout nespočet informací
a nasáknout je jako houba. Dě-
ti úspěšně kopírují, co vidí u ro-
dičů a okolí. U našich nejmen-
ších  dochází k největšímu roz-
voji během prvních let života,
a je proto velmi důležité podpo-
rovat vzdělání u našich potom-
ků co možná nejdříve.



Spousta lidí, kter˘m
velká voda nadûlala jen
malé ‰kody na zahrádce, si
fiíká, Ïe pfieci není moÏné
postavit nov˘ dÛm na mís-
tû pÛvodním a tfiást se pfii
kaÏdém de‰ti, jestli mi dÛm voda zase
nevezme. Mají jistû zãásti pravdu, ale
vÏijte se do Ïivota lidí, ktefií v obci
zniãené vodou proÏili cel˘ Ïivot, mají
to místo spojené se v‰emi vzpomínka-
mi a najednou by se mûli pfiestû-
hovat jinam. Záplavové oblasti
vÏdy byly a jistû starousedlíci po-
ãítali s tím, Ïe se jim voda obãas
proÏene kolem domÛ, ale ono té
vody je pofiád víc a víc. 

NemÛÏeme se tomu divit, kdyÏ
se toky umûle narovnávají, v‰ude se
staví a vznikají nové a nové zpev-
nûné plochy, ze kter˘ch voda odtéká
z území pryã a zvy‰uje tak hladinu
nejbliÏ‰ího vodního toku. Nûjak chy-
bûla koncepce a moÏná jen
selsk˘ rozum, kdyÏ se po-
volovala v˘stavba napfi.
v záplavovém území a ne-
bo na dnû pÛvodního ryb-
níka. Co si budeme fiíkat,
prodej pozemkÛ staveb-
chtiv˘m soukromníkÛm,
ale hlavnû developerÛm,
byl prostû dobr˘ obchod.
Samozfiejmû z pohledu
majitele pozemkÛ.

Ale zpût k tématu
v titulku. Vybavíte si
je‰tû televizní zpravo-
dajství zkraje ãervna,
kdy jsme dennodennû
sledovali, jak stoupa-
jí hladiny potokÛ i fiek a drÏeli pal-
ce v‰em obcím, kter˘m hrozilo
protrÏení hrází nebo pfielití protipo-
vodÀov˘ch hrází? Takového ne-
‰tûstí se na nás valilo z obrazovek
a meteorologové hlásili dal‰í a dal‰í
vydatné sráÏky.

Nejlep‰í pomoc je ta nejrychlej‰í
potfiebná, a proto se i zastupitelé na-
‰í obce dohodli na okamÏitém nákupu
potfiebn˘ch vûcí jako pitná vody, tr-
vanlivé potraviny a ãistící prostfiedky
a z úãtu obce uvolnili 50.000,- V prv-
ní fázi bylo vyãerpáno na základû pfies-
n˘ch poÏadavkÛ starostky obce Kly
30.000,- a ve spolupráci s t˘mem paní se-
nátorky (a zároveÀ na‰í starostky) byly v˘-
‰e uvedené vûci nakoupeny a odvezeny
mezi postiÏené obyvatele Kel. A hned
6.6.2013 pfii‰el od starostky Kel Alice Se-

miánové mil˘ mail, kter˘ byl tou nejlep‰í
odmûnou za na‰i pomoc: „VáÏená paní se-
nátorko, dovolte abych Vám jménem ob-
ãanÛ obce Kly podûkovala za rychlou po-
moc. (Kdo rychle dává, dvakrát dává). Dá-
le Vám dûkujeme, Ïe ‰etfiíte ná‰ ãas a po-
síláte nám potfiebné informace.“

Povodnû pokraãovaly a zastupitelé pfie-
m˘‰leli, co dál, protoÏe aÏ voda po nûjaké
dobû opadne a postiÏené oblasti budou re-
lativnû uklizené od nánosÛ bahna, nastane
pro obyvatele po‰kozen˘ch domÛ to nehor-
‰í – likvidace nábytku, vysou‰ení zdí
a opravy domÛ. Jistû si vybavujete, jak
v kontejnerech na odpad mizelo doslova
celé vybavení domÛ … a v tuto dobu bu-
dou lidé potfiebovat pomoc dal‰í, hlavnû fi-
nanãní. Spousta z vás jistû poskytla oka-

mÏitou adresnou pomoc, ze-
jména materiální, dal‰í z vás
hledali podobnû jako obec ces-
tu, jak nejlépe pomoci lidem
postiÏen˘m povodní.

UÏ pfii bleskov˘ch povod-
ních v roce 2010 jsme chtûli ja-

ko obec vytvofiit sbírkov˘ úãet, protoÏe se
spousta na‰ich obãanÛ ptala, zda obec plá-

nuje nûjakou sbírku, ale úfiední
moloch nás v té dobû nepustil dál.
Letos jsem poÏádala o právní po-
moc pfii zfiízení vefiejné sbírky
paní Helenu ·vingrovou ze Zla-
tého kopce (je‰tû jednou dûkuji),
abychom tam mohli pfievést
zb˘vajících 20.000,- z uvolnûné
ãástky. A pak to ‰lo jak na drát-
kách -  do t˘dne byl zfiízen úãet
u âeské Spofiitelny (zde musí-
me také podûkovat manaÏerce
za pomoc pfii zfiízení úãtu –
bezplatnû, a to i jeho vedení)
a zároveÀ po vyplnûní nezbyt-
n˘ch formuláfiÛ a Ïádostí pod-
le zákona ã. 117/2001 Sb.,
o vefiejn˘ch sbírkách a díky

úÏasné pomoci Bc. Ronovské
z Odboru vnitfiních vûcí KÚ Stfie-
doãeského kraje mohla b˘t ke dni
25.6. vyhlá‰ena vefiejná sbírka s ná-
zvem „Získání finanãních prostfied-
kÛ pro obec LuÏec na likvidaci ‰kod
po povodních 2013“. 

Tak jsme ji vyhlásili.
A co se dálo dál? V podstatû nic.

Ke dni 1.8.2013 pfii‰el jeden pfiíspû-
vek na úãet a tfii osoby pfiinesly pení-
ze v hotovosti. 

Ke dni ukonãení sbírky 31.8.2013
celková vybraná ãástka
ãinila 33.826,81 Kã a tvofiilo ji:

— ãástka 11.600,- Kã
vybraná formou sbûracích listin;

— ãástka 1.100,- Kã
vloÏená dárcem na sbûrací úãet;

— ãástka 21.126,- Kã
vloÏená obcí na sbûrací úãet
dle rozhodnutí ZO; 

— ãástka 0,81 Kã
– pfiipsan˘ bankovní úrok.

Aãkoliv jsme o zfiízení sbírky informo-
vali na „v‰ech rozích“, je vidût, Ïe celá po-
vodeÀ z ãervna je zapomenuta. V televizi
nikdo nic o následcích povodní nefiíká,
v novinách se také nic nepí‰e, takÏe se
vlastnû nic nestalo.

Ale já se ptám: opravdu uÏ postiÏení fi-
nanãní pomoc nepotfiebují?

Lída âervínová, místostarostka obce
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Jestli bylo doma tele, to nevím, ale vím, Ïe
Pfiezletice a nejen ony zaÏily jeden z nejde‰ti-
vûj‰ích pÛlrokÛ za posledních devadesát let.
Voda, voda, samá voda … Mûfiící stanice ve
Kbelích hlásila druh˘ nejvût‰í sráÏkov˘ úhrn
od zaãátku mûfiení v této oblasti; bûÏnû tako-
vé mnoÏství sráÏek spadne na horách a ne
v Praze a jejím okolí. V podstatû se cel˘ stfied
republiky zmûnil v monzunovou oblast. A jak
to vypadalo pfiímo v Pfiezleticích?

A jak je to moÏné? Meteorologové zastá-
vají názor, Ïe sráÏky v konkrétním území, kde
bude pr‰et, jsou jevy velmi náhodné a dost
nepfiedvídatelné. Leto‰ní poãasí ovlivnila aty-
pická cirkulace atmosféry nad stfiední Evro-
pou – tam, kde je obvykle tlaková níÏe (Is-
land) se vytvofiila tlaková v˘‰e, zatímco nad
Azory to bylo pfiesnû obrá-
cenû. Pfiíãinu potvrdili
vûdci pfied nûkolika t˘dny
– masivní tání ledovcÛ
v Arktidû. Vzhledem k to-
mu, Ïe tání stále pokraãu-
je, ãekají nás nejspí‰ ne-
pfiedpovûditelné zmûny
poãasí ve stále vût‰í mífie.

Pojìme ale od meteoro-
logÛ nûkam blíÏe, tfieba
pfiímo na pole AgrodruÏ-
stva Brázdim. Pan Nûme-
ãek z toho druÏstva pro
MF DNES potvrdil, Ïe v ãervnu pr‰elo oprav-
du intenzivnû. SráÏky pfiedpokládané na celé
ãtvrtletí spadly bûhem jednoho mûsíce a díky
podmáãené pÛdû se nedala pole dobfie obdûlá-
vat, coÏ ovlivní zejména sklizeÀ cukrovky.

Nejen cukrovka, ale i pole obilná se zmû-
nila spí‰e v pole r˘Ïová. Na poli mezi Pro-
stfiedÀákem a ulicí Pod Hájem dosahovala v˘-
‰e vody na úroveÀ holínek dospûlého ãlovûka,
louka pod Ctûnick˘m hájem byla smûrem
k ulici Hru‰kové také plná vody a zde ani
obyãejné holínky nestaãily. 

A do Pfiezletic se valila vody pln˘mi dou‰-
ky jak z nebe, tak i z Vinofie, která je nad ná-
mi pfieci jenom na kopeãku. A voda tekla
proudem po Klenovské ulici, kde bylo pfii re-
konstrukci této komunikace jaksi pozapome-
nuto na de‰Èovou kanalizaci, to samé se t˘ká
i novû vydláÏdûn˘ch pfiíãn˘ch ulic. Nejvût‰í
problém je ale masivní v˘stavba v Îabokfiiku,
která byla povolena bez fie‰ení pfiím˘ch sou-
vislostí k okolí – kam a hlavnû kudy poteãe
voda ze v‰ech stfiech a zpevnûn˘ch povrchÛ,
kdyÏ zasakování díky jílu není moÏné? Pár re-
tenãních nádrÏí sice vodu chvíli zadrÏí, ale pfii
vydatn˘ch de‰tích poteãe sviÏnû kam? Do
Pfiezletic, a to buì pfiímo po povrchu a nebo
potrubím z retenãních nádrÏí , ale vÏdycky
doteãe do vodoteãe, která v souãasném stavu
nedokáÏe v Ïádném pfiípadû pojmout tolik vo-
dy. Není totiÏ proãi‰tûna, a to hlavnû u silni-
ce Vinofiské, a voda se rozlévá do jiÏ tak za-
mokfiené lokality. (Vzhledem k tomu, Ïe pro-
blematice odvodnûní se intenzivnû na obci
vûnujeme a není to vûc vÛbec jednoduchá, ne-
cháme si to podrobnûji do pfií‰tího ãísla.) 

Nejvût‰í problémy s vodou v na‰í obci by-
ly opût v ulici Pod Hájem. Nepochopitelnû

vybudovaná gravitaãní kanalizace na místû
pÛvodního rybníka, kde v‰echno potrubí leÏí
pod úrovní hladiny spodní vody a ústí do pfie-
ãerpávací stanice na nejniÏ‰ím místû celé lo-
kality, nestíhá v Ïádném pfiípadû pojmout ne-
uvûfiitelné mnoÏství vody, které se sem stahu-
je jako k v˘pustnému ‰puntu. Projektanti i zde
projektovali kanalizaci tlakovou, ale develo-
per JOPA IMPEX si prosadil svou a gravitaã-
ní kanalizaci postavil. BohuÏel ale po dostav-
bû nezkolaudoval a dodnes se o to ani nepo-
kusil. Celkem se tomu nelze divit, protoÏe
i sebelíp odvedená práce (o ãemÏ se v tomto
pfiípadû vÛbec hovofiit nedá) nedokáÏe zajistit
potfiebné revize pro zkolaudování této kanali-
zace – kamerové zkou‰ky tûsnosti potrubí
a tlaková zkou‰ka proti nátoku balastních vod
by rozhodnû normám nevyhovûly. Staãí se
podívat jakoukoliv revizní ‰achtou a na jejích
zdech jsou vidût rezavá fieãi‰tû po nátoku vo-
dy po de‰tích ãi jsou sly‰et drobné zurãící
pramínky vody, které se i v období sucha do-
stávají sebemen‰í skulinkou do kanalizace.

V dobû intenzivních de-
‰ÈÛ to vypadá takto: foto
ãerpaãka.

A tak jsme ãerpali
a ãerpali a ãerpali a hasi-
ãi ãerpali a ãerpali…
a kdyÏ jsme vyãerpali,
pfii‰ly de‰tû znovu.
A opût bylo v ulici jeze-
ro, ve kterém plavaly
i vûci, které patfií do od-
padu a bûÏnû jsou oku
skryty v kanalizaci. Bo-

huÏel vody bylo tolik, Ïe museli energetici
pfiijet odpojit místní trafostanici (postavenou
také na nejniÏ‰ím místû lokality), kde voda
zaãala dosahovat aÏ k „Ïiv˘m“ drátÛm. Cvak
a bylo po proudu. Na‰tûstí díky v˘konn˘m
ãerpadlÛm a hlavnû ochotû jednotek dobro-
voln˘ch hasiãÛ z Podolanky a Jen‰tejna se po-
dafiilo hladinu vody sníÏit; trvalo to dlouho,
protoÏe se musela odãerpat voda i z pfiilehlé-
ho pole. A tak kromû ãerpadel pfii‰ly na fiadu
i ruce nejprve s krumpáãem (pro pfiím˘ vtok
vody smûrem od pole do ãerpací ‰achty) a pak
i s ko‰Èaty, kter˘mi byla voda „zametána“ ta-
ké do pfieãerpávací ‰achty k ãerpadlÛm. Tra-
fostanice byla znovu zapojena, ale jen na zá-
kladû na‰eho slibu, Ïe budeme pravidelnû
kontrolovat hladinu vody. Voda na‰tûstí jiÏ
nestoupla, ale jen díky tomu, Ïe pfiestalo pr‰et.
A voda zaãala pomalu opadat, a tak mohli
obyvatelé nemovitostí v nejbliÏ‰ím okolí zase
bez problému splachovat a vypou‰tût vodu.
Spojité nádoby prostû fungují bezchybnû.

Pfiestalo pr‰et a voda se pomalu ztrácela
a podzemními cestiãkami odtékala po prou-
du pryã. Sláva! Je jen velká ‰koda, Ïe kro-
mû opadající vody zaãala opadávat i ocho-
ta „postiÏen˘ch obyvatel“ spolupracovat pfii
fie‰ení problému, jak zamezit rozlití spla‰-
kové kanalizace po ulici a do zahrad okol-
ních domÛ. Lâ

Letošní červen nebyl pro mnohé obyvatele obcí
a měst podél vodních toků, a to i těch nejmenších,
vůbec růžový. Po 11 letech přišla další vlna po-
vodní, která sice většinou nedosáhla takové úrov-
ně jako v roce 2002, ale napáchala také nedozír-
né škody nejen hmotné, ale hlavně psychické. Mu-
sí to být opravdu hrozné, když konečně máte opra-
vený dům a přijde nová vlna bláta a vody.

Jsme skuteãnû
solidární?

A pr‰elo, jen se lilo...

10. květen............. 26.6 mm

24. červen............. 21.3 mm
25. červen............. 27.6 mm

3. červenec......... 20.3 mm
29. červenec......... 23.3 mm

4. srpen............... 22.3 mm
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Pfiezletické posvícení je prá-
vû Marii zasvûceno a to leto‰ní
dokonce pfiipadlo pfiesnû na ne-
dûli 8.záfií, kdy pÛvodnû slavily
svátek v‰echny Marie (podle
souãasného kalendáfie je Marie
pfiesunuta na 12. záfií a 8. záfií
slaví svÛj svátek Marianny).
·est˘ roãník na‰í Velké letní
soutûÏe si uÏ zaslouÏí dekoro-
vání vítûzÛ s ceremonielem
(a proã ne, kdyÏ stejnû s vítûzkami vychází
ãlánek v Obecním zpravodaji, a to vãetnû fo-
tek    ) a tak je‰tû jednou dûkujeme obûma
vítûzkám, Ïe byly ochotny pfievzít Pamûtní
list a finanãní pfiíspûvek na kvûtinovou v˘-
zdobu „pfied nastoupenou jednotkou“.

Bûhem nedûlního posvícenského programu
na Horní návsi si v pauze mezi jednotliv˘mi
hudebními bloky lidov˘ch písní ·palíãku Pra-
ha opût vzala mikrofon paní starostka, aby
tentokrát pfiivítala a k mikrofonu pozvala ty,
které se starají o to, abychom se pfii procház-

kách Pfiezleticemi mûli na co dívat – leto‰ní
vítûzky Velké letní soutûÏe o nejrozkvetlej‰í
okno a pfiedzahrádku.

Je‰tû neÏ tûm, co na Posvícení nebyli, pro-
zradím jejich jména, kratiãce pfiipomenu, jak
soutûÏ probíhá – v dobû nejvût‰ího rozkvûtu
letních kytiãek objedu poctivû na kole celé
Pfiezletice a kvetoucí okna i pfiedzahrádky vy-
fotím a Petr Dvofiák pak umístí fotografie na
webové stránky obce. Zde probíhá interneto-
vá soutûÏ. Vítûze ale nakonec urãí tfiíãlenná
komise Ïivotního prostfiedí, která v‰e sleduje
tzv. in natura. Nûkdy se s internetov˘mi hla-
sujícími shodne, nûkdy ne; prostû nûkomu se

líbí holky, nûkomu zase vdolky (pro mû osob-
nû jsou symbolem léta rozkvetlé floxy napfi.
jako u SvobodÛ v Topolové ulici), nûkdo má
víc kamarádÛ, nûkdo ne     .

Ale uÏ vás nebudu napínat – v˘herkyní
5.roãníku soutûÏe „O nejrozkvetlej‰í pfiedza-
hrádku“ se jiÏ podruhé stala Helena ¤íhová
z VeleÀské ulice. Pfiedzahrádka pfied okny
kvete od jara do podzimu (moc dobfie to vûdí
v‰ichni, kdo po VeleÀské jezdí ãi chodí)
a vlastnû nejen pfiedzahrádka, kvete celá za-
hrada. Dalo by se fiíct, Ïe na zahradû u ¤íhÛ
nenajdete jediné místeãko, kde by nebyly ky-
tiãky a nebo alespoÀ zelenina ãi bylinky. Ale
paní ¤íhové to stejnû pfiijde málo, protoÏe si
vzala pod patronát i novû vybudovanou auto-
busovou otoãku a pomalu, ale jistû, ji promû-
Àuje v dal‰í kvetoucí záhonky. Moc si toho
váÏíme, a proto paní ¤íhová získala âestné
uznání za nejrozkvetlej‰í koutek obce.  

VI.roãník soutûÏe „O Nejrozkvetlej‰í ok-
no“ vyhrála paní Jana Perlíková z opaãného
konce Pfiezletic. V ulici U Ctûnického potoka
rozkvetlo pár oken zcela jinak, neÏ je zvykem
– truhlíky nejsou na zábradlí francouzského
okna, ale paní Perlíková je umístila na dolní
okraj a temnû fialovobílé kaskády kvûtÛ vy-
tváfií na Ïluté omítce obraz jako od malífie.

Po slavnostním pfiedání cen jsme si s obû-
ma vítûzkami chvilku popovídaly. Paní ¤ího-
vé jsem se mimo jiné ptala, jestli jí manÏel
pomáhá se zaléváním tûch rozkvetl˘ch vel-
k˘ch ploch; upfiímnû jsem pobavila ji i jejího
manÏela. „ManÏel stále sedí u poãítaãe a já
zalévám“ fiíkala paní ¤íhová s úsmûvem, za-
tímco pan ¤íha dodal „a manÏelka je zase po-
fiád venku, obãas se jí ptám, jestli jí tam ne-
mám odnést postel; a o tom, kdy budeme pít
kávu, to ani nemluvím“. A paní ¤íhová uÏ to
radûji nekomentovala     .

Paní Perlíková bydlí v Pfiezleticích, ve srov-
nání s ¤íhov˘mi, „pouze“ tfii roky, ale na‰i
soutûÏ zaregistrovala hned. Prozradila nám, Ïe
kdyÏ první rok dávala kytiãky do truhlíkÛ, tak
doufala, Ïe ve Velké letní soutûÏi „urãitû vy-
hraje“. No a splnilo se jí to jen o dva roky po-
zdûji. Tady jsem se zase musela zeptat, proã si
vybrala k bydlení Pfiezletice? „Bydlela jsem
v Praze Dejvicích a musím fiíct, Ïe po první
náv‰tûvû v Pfiezleticích jsem si pfiipadala sko-
ro jako doma. Jedna moje kolegynû bydlí ve
Vinofii a s druh˘m kolegou jsme si koupili
kaÏd˘ byt na Zlatém kopci.“ Bûhem dal‰ího

povídání jsem se dozvûdûla, Ïe k pfiírodû má
velmi blízko – jednak ráda sportuje v pfiírodû,
a to jak na kole, tak i na golfovém hfii‰ti, a za
druhé pracuje ve firmû zab˘vající se homeo-
patick˘mi léky. MoÏné se tedy za rok doãká-
me za okny i nûjak˘ch rostlinek nejen krásnû
kvetoucích, ale tfieba i s léãiv˘mi úãinky.

Obûma v˘herkyním je‰tû jednou gratuluje-
me a v‰em tûm, které letos nevyhrály, pardon
– v‰em, ktefií letos nevyhráli, budeme do dal-
‰ího roãníku Velké letní soutûÏe drÏet palce,
aÈ jim to v roce 2014 uÏ vyjde! Lâ

Letos se nám to opravdu povedlo,
vyhlásili jsme vítěze, resp.vítězky,
soutěže „O nejrozkvetlejší okno
a předzahrádku“ během krásného
zářijového slunečného dne s teplota-
mi přes 25°C. Pozor – jak uvádějí
meteorologové na správnou míru,
nejedná se ještě o Babí léto (to při-
jde na přelomu září a říj-
na), ale o léto Mariánské.
A to přichází jak jinak než
okolo svátku svaté Marie. 

VÁŽÍME SI KNIH
A to doslova - obecně prospěšná společnost El-

pida prodává knihy jako ve starém lahůdkářství,
naváží vám požadované množství knih a ještě se
třeba zeptá, jestli může nechat o 6 deka víc.

Na jafie jsme vás informovali o moÏnosti sbûru knih pro
centrum Elpida, které kníÏky sbírají a pak prodávají pfii rÛzn˘ch
vefiejn˘ch pfiíleÏitostech (Kontejnery k svûtu, letní hudební fes-
tivaly, ZaÏít mûsto jinak, trhy vánoãní, velikonoãní apod.). ná-
padem prodávat knihy na váhu se snaÏí k v‰em akcím pfiitáh-
nout pozornost co nej‰ir‰í vefiejnosti, protoÏe v˘tûÏek ze v‰ech
akcí jde na podporu fungování Centra pro seniory v Praze na
Pankráci, kter˘ pfiipravuje pro seniory opravdu velmi zajímavé
programy – více na www.elpida.cz a www.vitalplus.org.

Ale zpátky do skladu lahÛdkáfiství – oslovila jsem na jafie zá-
stupce Elpidy s tím, Ïe se na nás obracejí pfiezletiãtí ãtenáfii, kte-
fií by rádi nûkteré knihy ze sv˘ch knihoven vûnovali nûjaké kni-
hovnû ãi jin˘m ãtenáfiÛm; v té dobû pfii‰la nabídky Elpidy na sbûr
knih pro Knihovnu pod ‰ir˘m nebem. Tenkrát mûli uÏ knih dost,
proto jsem spoleãnost kontaktovala je‰tû jednou na konci léta.

Elpida by skuteãnû ráda získala dal‰í knihy, pochopitelnû za-
chovalé a nikoliv v salátovém vydání, ale pouze od roku 1950
do roku 1970. Dále pfiipravují aktuální v˘stavu od 14. fiíjna v prÛ-
chodu Galerie ·kolská v Praze, vûnovanou tvorbû ZdeÀka Se-
ydla (narozen v Tfieboni 29.4.1916 a zemfiel v Dobfiichovicích
17.6.1978. tento ãesk˘ malífi, grafik a scénograf se nejprve vyu-
ãil typografem, pfiihlásil se na jednoroãní kurz kreslení na Státní
grafické ‰kole a poté absolvoval pod vedením profesora F.Ky-
sely v roce 1941 praÏskou UMPRUM. Po ‰kole se vûnoval pfie-
váÏnû grafické práci – plakáty, kniÏní úpravy, dlouhá léta praco-
val jako v˘tvarn˘ redaktor v nakladatelství âeskoslovenské spo-
leãnosti spisovatele. Mezi jeho nejvíce oceÀovaná díla patfií gra-
fické úpravy textÛ Bohumila Hrabala a také obálky jeho knih.

A právû knihy s obálkou od ZdeÀka Seydla jsou „Ïhavou
novinkou“, kterou by teì Elpida nejvíc potfiebovala. Máte-li nû-
jakou kníÏku od tohoto grafika a máte-li ji zafiazenou mezi ty,
které byste rádi „poslali“ dál do svûta, kontaktujte buì pfiímo
mû ing. Ludmilu âervínovou (mistostarosta@prezletic.cz mo-
bil 724 190 211) a nebo paní Jarmilu Malou, na‰í knihovnici,
a to v pondûlí v dobû otevfiení knihovny.

To samé se t˘ká knih z let 1950 – 1970, které by se
mohly stát dal‰ím váÏen˘m sortimentem elpidovského la-
hÛdkáfiství. Lâ
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VYHLÁŠENÍ
SOUTĚŽE

Velká letní soutûÏ o nejrozkvetlej‰í ok-
no i pfiedzahrádku skonãila a tak jsme si
fiekly, Ïe bychom si mohli zasoutûÏit také
na podzim, a vlastnû i tak trochu cel˘ rok. 

Podzim klepe na dvefie a s ním novûj‰í
zvyk, kter˘ se vztahuje k svátku spí‰e zá-
padních zemí a Ameriky, ale budiÏ, i u nás
si uÏ nachází zejména mezi dûtmi své mís-
to – HALLOWEEN. Jen si to pfiedstavte,
pomalu padá do ulic tma, kterou v‰ak za-
ãíná naru‰ovat mihotavé oranÏové svût˘l-
ko z vydlaban˘ch d˘ní a buì ze sloupku
u plotu, od vchodov˘ch dvefií ãi zahrádky
se na kolemjdoucího zubí osvícené tváfie
d˘Àov˘ch pfií‰erek.

A tak se pojìme projít po Pfiezleticích
a spoleãnû vybrat tu úplnû nejkrásnûj‰í,
a nebo spí‰e nejhrÛzostra‰nûj‰í! Vyhla‰u-
jeme proto 1.roãník soutûÏe O nejkrás-
nûj‰í pfiezletickou hrÛzostra‰nou d˘ni.
A pfií‰tí rok uÏ poãítejte dopfiedu s tím, Ïe
soutûÏ bude vylep‰ena o to, Ïe d˘ni si
musíte vypûstovat sami; dobfie si proto
schovejte semínka!

Podzim nepodzim, k fotografování se
hodí kaÏdé roãní období, a proto vyhlásí-
me je‰tû jednu soutûÏ, celoroãní, a to
O nejúÏasnûj‰í fotografii ze Ïivota obce
i pfiilehlého okolí napfiíã v‰emi roãními
obdobími a myslíme si, Ïe na malou v˘-
stavu se pak urãitû nûkde najde místo.

Fotografie mÛÏete zasílat elektronicky
na adresu zpravodaj@prezletice.cz a nebo
zanést osobnû na ná‰ obecní úfiad. Tak ne-
váhejte a foÈte!
Veronika Vrecionová a Lída âervínová

...po obci pohybovali zeměměřiči a malovali nám na
Veleňské a dalších průtahových komunikacích oranžo-
vé značky?

Odbor dopravy Stfiedoãeského kraje se díky neúnavné práci paní starost-
ky zejména na poli senátním koneãnû rozhoupal a pfiedloÏil do Rady Stfie-
doãeského kraje Smlouvu o spolupráci vefiejn˘ch zadavatelÛ (Obec Pfiezle-
tice a Stfiedoãesk˘ kraj) za úãelem spoleãného postupu pfii zaji‰tûní zadáva-
cího fiízení pro vefiejnou zakázku na projekãní a stavební práce, vãetnû uza-
vfiení pfiíslu‰n˘ch smluv, pro akci: „III/2444 a III/0105a Pfiezletice, prÛtah“. 

Koneãnû se po pár letech podafiilo skoro nemoÏné – ná‰ „matefisk˘“ kraj
se rozhodl zab˘vat tragick˘m stavem pfiezletick˘ch silnic III.tfiídy (VeleÀ-
ská, Dolní náves, Cukrovarská a Vinofiská) a nyní se dolaìují zadávací
podmínky pro vefiejnou soutûÏ na projektovou dokumentaci na tuto staveb-
ní akci. Schválí-li Rada v˘‰e uvedenou smlouvu o spolupráci, bude to prv-
ní krok k tomu, abychom se koneãnû doãkali opravy pfiezletického tanko-
dromu. Schválení smlouvy totiÏ znamená, Ïe v „pokladniãce“ kraje je obál-
ka s penûzi s nápisem „III/2444 a III/0105a Pfiezletice, prÛtah“.

Samozfiejmû mohou
nastat i v krajském roz-
poãtu pfiesuny poloÏek
napfiíklad k obcím posti-
Ïen˘mi povodnûmi, ale
první krok se podafiil.
Pfiesto má na‰e paní sta-
rostka pfied sebou velké
mnoÏství práce, aby se jí

podafiilo Krajem slí-
benou investiãní akci
realizovat.

…máme celou
sezonu poseka-
nou trávu po
celé obci, a to
dokonce i po-
dél výše uve-
dených průta-

hových silnic, o které by
se měl spíš starat jejich vlastník,
tedy Středočeský kraj?

Ve spoustû obcí se o tyto pozemky nestara-
jí a je to trochu ‰koda, protoÏe právû tyto po-
zemky tvofií entreé do obce. Je to práce v‰ech
pracovníkÛ na‰ich technick˘ch sluÏeb, ktefií
vidí pofiádek a ãistotu v Pfiezleticích jako zá-

sadní vizitku své práce. A vizitka je to velmi pûkná! Pánové a dámo, díky.
…máme polepené všechny stožáry veřejného osvětlení

v obci samolepkami s čísly?
Obec nechala zpracovat pasport vefiejného osvûtlení v obci vãetnû návrhu

fie‰ení na zásadní úsporu v nákladech na vefiejné osvûtlení, které se v sou-
ãasné dobû pohybuje okolo ãtvrt milionu roãnû. To je darda, Ïe? A to v hor-
ní ãásti obce je vefiejné osvûtlení, jako kdyÏ není! Vybudování nového ve-
fiejného osvûtlení jde ale ruku v ruce s rekonstrukcí nízkého napûtí, ke které
se âEZu pofiád nechtûlo. Nechci se opakovat, ale mít starostku zároveÀ se-
nátorkou má opravdu nûco do sebe. ZaÈukejme to na dfievo, ale i tady se pra-
cuje na projektové dokumentaci pro tuto rekonstrukci, která také musí b˘t
podloÏena pfiipraven˘mi financemi. Ëuk, Èuk, Èuk.

Jestli jste si v‰imli alespoÀ jedné vûci, tak i Vám díky za to, Ïe se ne-
staráte jen o svÛj „dvoreãek“, ale v‰ímáte si i svého okolí. 

Také jste si v‰imli, Ïe...Léto sice je‰tû nekonãí, na‰e
letní soutûÏ v‰ak uÏ v cíli je!


