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OBECNÍ ZPRAVODAJ — vychází obãasnû, vydává Obecní zastupitelstvo v Pfiezleticích. Náklad 500 v˘tiskÛ.

VA·E DOTAZY, P¤IPOMÍNKY âI POCHVALY P¤EDÁVEJTE,
PROSÍM AË UÎ V PÍSEMNÉ âI ELEKTRONICKÉ PODOBù DO SCHRÁNKY OÚ!

ZDARMA

SVAT¯ MIKULÁ· 
Podle legendy se narodil v západní Lykii v ¤ecku ve mûstû Patra-

su. Po rodiãích zdûdil znaãn˘ majetek, ten v‰ak rozdal chud˘m. Povû-
domí o jeho ‰tûdrosti vychází z legendy 

o obdarování zadluÏeného otce tfií dcer, kter˘m hrozilo, Ïe se z nich
stanou prostitutky. KdyÏ se o tom sv. Mikulá‰ dozvûdûl, vhazoval
otevfien˘m oknem po tfii noci do loÏnice dívek mû‰ce s penûzi a tak je
zachránil. Otec splatil dluhy a zbylo i na vûno. Proto se ke sv. Miku-
lá‰i modlí svobodné dívky, touÏící po svatbû.

ObyvatelÛm Myry pomohl Sv. Mikulá‰ od hladomoru tím, Ïe mno-
Ïil bochníky chleba a rozdával. Údajnû také zachránil Ïivot nûkolika
námofiníkÛ a obchodníkÛ, proto se stal jejich patronem. Tolik legenda.

Lidová tradice kolem sv. Mikulá‰e je v˘razná. ZpÛsob mikulá‰ské-
ho obdarovávání (za okno, do komína, do punãochy) zfiejmû pochází
z legendy o obdarovávání tfií dcer zadluÏeného otce.

V ãeské tradici sv. Mikulá‰ nadûluje dûtem vÏdy v pfiedveãer svého
svátku, tedy 5. prosince. Tato tradice u nás existuje jiÏ od stfiedovûku,
kdy mikulá‰ské ma‰kary obcházely domácnosti. Teprve pozdûji se ta-
to tradice zmûnila v nadílku dûtem. A tak kaÏd˘m rokem v podveãer 

5. prosince pfiichází i k nám sv. Mikulá‰ za doprovodu Andûla, ale
i ãertÛ nadûlovat v‰em hodn˘m dûtem. Co udûlá s tûmi zlobiv˘mi, to
uÏ záleÏí na nûm.

Sv. Mikulá‰ zemfiel 6. prosince mezi lety 354 a 352 a pochován byl
v Myfie. Roku 1087 byly jeho ostatky pfievezeny do jihoitalského mûs-
teãka Bari. Obyvatelé Bari slaví svátek pfienesení sv. Mikulá‰e 8. kvût-
na, kdy se konají slavnosti na mofii a v pfiedveãer historick˘ prÛvod
mûstem.

ADVENT
Po Mikulá‰i a pfied Vánocemi je doba adventní. Trvá ãtyfii nedûle

a je to doba oãekávání a tû‰ení.
Vûfiící se tû‰í na pfiíchod Spasitele, ostatní na nejpfiíjemnûj‰í svátky v roce.
Symbolem Adventu je adventní vûnec. Co symbolizuje? Kruh zna-

mená spoleãenství, zelené vûtviãky Ïivot uprostfied odpoãívající pfiíro-
dy a hofiící svíce nárÛst svûtla a pfiemoÏení tmy. Svíce jsou ãtyfii jako
ãtyfii adventní nedûle.

VÁNOCE
Základem kfiesÈansk˘ch Vánoc je biblick˘ pfiíbûh o narození JeÏí‰e

Krista a oslava této události.
Dfiíve nebyly Vánoce ani tak o dárcích, jako spí‰e o vzájemné lásce

a pfiátelství, radosti a pocitu sounáleÏitosti v rodinû. Co pfietrvává aÏ do
dne‰ního pojetí Vánoc, je ozdoben˘ vánoãní stromek, hojnost jídla a pi-
tí. Ov‰em sloÏení ‰tûdroveãerní veãefie je ponûkud jiné,
zvyky a obyãeje se také uÏ vytratily. To ov‰em nic ne-
mûní na tom, Ïe Vánoce jsou stále tím nej-
krásnûj‰ím svátkem v roce, kdy je zpravidla ro-
dina pospolu, chystáme dárky pro své blízké,
pfiedev‰ím je to ale svátek pro dûti. 

Na závûr otázka: Víte od kdy se pe-
ãe na Vánoce vánoãka?

První zmínka o vánoãce je ze 16. sto-
letí a fiíkalo se jí v‰elijak. Húska, ple-
tanka, ‰tûdroveãernice a smûli ji péct
jen mistfii pekafii. Od 18. století
mohli péct vánoãky lidé doma.

Ale pozor! Hospodynû smûla za-
dûlávat tûsto v bílé zástûfie, se ‰át-
kem na hlavû a pfii kynutí tûsta
musela skákat vysoko do v˘‰-
ky. Pfiipálení nebo natrÏení vá-
noãky vûstilo nezdar.

Tak hodnû zdaru pfii
peãení vánoãek a neza-
pomeÀte pfii kynutí tûsta
skákat do v˘‰ky.

Pfieji v‰em krásné
Vánoce plné lásky
a dobré pohody,
spoustu dárkÛ pod
stromeãkem a sa-
mozfiejmû zdraví.

O.H.

VÍTE, PROâ SE SLAVÍ....?

Pfiíjemné Vánoãní svátky a pevné zdraví v roce 2008

pfiejí v‰em obãanÛm ãlenové Obecního zastupitelstva Pfiezletice



ProtoÏe chválit se má a je v‰eobecnû
málo vefiejn˘ch, ale i rodinn˘ch,  po-
chval, chtûla bych zde podûkovat p. Ol-
ze Hanzlíkové a (jak ona fiíká) „jejím
holkám“ za pûknû pfiipravené Podveãer-
ní setkání seniorÛ. Lâ

Opût bychom zde chtûli podûkovat
v‰em spoluobãanÛm, ktefií svou trpûlivostí
pfii v˘stavbû vody a kanalizace napomáha-
jí jejímu zdárném dokonãení. A odmûnou
jim mÛÏe b˘t  kvalitní pitná voda, coÏ oce-
ní zejména ti, ktefií pro dosavadní tvrdou,
Ïelezitou Ïlutou vodu mûli zniãené v‰e, co
s vodou pfii‰lo do styku, a na jafie pak do-
konãení kanalizace. Kdo pozornû ãte novi-
ny z Prahy, nemohl si nev‰imnout, jaké
problémy mají okrajové ãtvrtû Prahy
s tím, Ïe nemají vybudovan˘ vodovod
a kanalizaci, a to je hlavní mûsto. Tady by
se zaslouÏilo podûkovat minulému zastu-
pitelstvu, Ïe akci v˘stavby VaK dokázalo
dovést aÏ k zahájení stavby (samozfiejmû,
Ïe v˘hrady jsou a budou vÏdycky  proti
v‰emu a ze v‰ech stran!). ZO

POCHVÁLENÍ
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OZNÁMENÍ
OBâANÒM

Z dÛvodu nemoci paní Dvofiákové,
která má povûfiení k ovûfiování podpi-
sÛ, s platností od 10. prosince 2007 nel-
ze ovûfiovat podpisy na OÚ Pfiezletice.
O termínu, kdy sluÏba zase zaãne fun-
govat, budete vãas informováni.

OÚ Pfiezletice

Jednou z nabídek OÚ je pronájem spo-
leãenského sálu pro soukromé akce.
Vzhledem k neustále stoupajícím cenám
elektfiiny, vody, plynu i sluÏeb OÚ ozna-
muje, Ïe s úãinností  od 1. 1. 2008 bude
pronájem spoleãenského sálu zpoplatnûn.

Poplatek je stanoven ve v˘‰i 1000
Kã/den. Místní obãané budou mít slevu
ve v˘‰i 50%, tj. 500 Kã/den.

OÚ Pfiezletice

Zde se pfiedem omlouvám, Ïe pfiíspûv-
ky do této rubriky jsou z míst, kam nej-
více dosahuje mÛj „akãní rádius“, ale
podnûty z jin˘ch ãástí Pfiezletic ke mnû
nedorazily, i kdyÏ níÏe zmínûné prohre‰-
ky jsou jistû v celé obci.

Zaãaly podzimní plískanice a s nimi
záplavy de‰ÈÛ ãi rozbfiedlého snûhu, které
na na‰ich cestách-necestách vytváfiejí
ohromné louÏe. A co se stane, kdyÏ nû-
kdo vjede docela sviÏnû do velké louÏe?
Asi to bude, zejména pro nûkteré obyva-
tele „okálova“, velké pfiekvapení, ale vo-
da z louÏe vystfiíkne do svého okolí. A je-
li vedle louÏe zeì ãi plot, dostanou „pfií-
m˘ zásah“. Fakt mû mrzí, Ïe aã jsou tyto
louÏe na stále stejném místû, nûktefií mo-
ji sousedé nedokáÏí louÏi buì objet a ne-
bo podstatnû zpomalit. Úspora ãasu pfii
sundání nohy z plynu je zanedbatelná ve
srovnání s tím, Ïe v‰ichni okolobydlící
blátiv˘ch cest nebudou pfii prÛjezdu „zá-
vodníkÛ“ muset fiíkat: „Kterej ....tady za-
se jede jako...“ Jejich jménem dûkuji.

Chtûla bych zde poprosit v‰echny, ktefií
pouÏívají „vy‰lapanou“ cestu pfies pole
z vinofiského háje, aby si uvûdomili, Ïe ne
vÏdy se dá pfies pole pohodlnû pfiejít. KdyÏ
dlouho pr‰í, stává se z ornice bláto, které
pfii druhém kroku udûlá na botû neuvûfii-
telnou „baãkoru“. A o‰krabávat bláto
o obrubníky na jedné z mála místních as-
faltov˘ch komunikací mi pfiijde vÛãi v‰em,
ktefií sem chodí na procházky, dost nefér.
Dûkuji za budoucí ohleduplnost.

Bláto je bohuÏel vûãné téma, ale je nut-
né ho uklízet. DÛraznû zde pfiipomínáme
v‰em, ktefií na svém pozemku staví ãi ko-
pou a pouÏívají bagry a nákladní auta, Ïe
je jejich povinností zajistit úklid komuni-
kace! Není moÏné, aby z pneumatik sta-
vební techniky opadávalo bláto pfies pÛl
obce a dotyãn˘ stavebník nic nefie‰il. Pro-
blém se t˘ká i aut osobních. Lâ

BURZA VùCÍ
Na setkání seniorÛ 14. 11. 07 se obrátili nûk-

tefií obãané na ãlenku ZO p. Ilonu ¤achovou,
zda by se v Pfiezleticích nemohla prostfiednic-
tvím Obecního zpravodaje  zfiídit BURZA ãi
bazar vûcí pro domácnost, zahradu..., které ma-
jitel (aã plnû funkãní) jiÏ nepotfiebuje, ale moh-
ly by se hodit nûkomu jinému. Obracíme se
proto na Vás v‰echny s nabídkou vytvofiení no-
vé rubriky v Obecním zpravodaji, kde byste
mûli moÏnost zvefiejÀovat (bezplatnû) své „in-
zeráty“ na darování, v˘mûnu, pÛjãku ãi prodej
pro Vás nepotfiebn˘ch vûcí.

Máte-li zájem o uvefiejnûní „inzerátu“, obra-
cejte se na ing. âervínovou, která má pfiípravu
Obecního zpravodaje na starosti.
tel: 286 85 46 19, mobil: 605 21 88 26,
email: lida.cervinova@seznam.cz

Samozfiejmû je moÏné zanechat ãi fiíci svÛj in-
zerát v kanceláfii Obecního úfiadu, jehoÏ zamûst-
nanci Vá‰ poÏadavek pfiedají dál. Lâ

NABÍDKA:
� Mini barevná televize JVC, obrazovka

15 cm, 220 a 12 V (lze pouÏít v autû)
� âistiã a ionizátor vzduchu SOLAC (vhod-

né pro kufiáky), 30 x 25 x 15 cm, 220 V
� Teleskopick˘ rybáfisk˘ prut + 2 navijáky

+ sada háãkÛ a tfipytek
� Multifinkãní struhadlo TESCOMA,

nepouÏité, v originálním balení
H. Damsová (tel. 728 158 758) nabízí zdarma

� Dûtská lyÏafiská helma Uvex,
ãerná, pro vûk 10-12 let

� 2x dûtské bûÏky 160 cm,
vázání klasické 3 kolíky

� Pfiezkáãe na snowboard
Raichel, na tvrdé vázání, vel. 36

� Pfiezkáãe Raichel, vel. 35
L. âervínová (tel. 605 21 88 26) nabízí zdarma

� Prodám nepouÏitá klubíãka vlny - celkem:
12 tmavû zelen˘ melír, 11 mofiská modfi,
15 béÏov˘ch - po 50 gramech.

Cena za v‰e: 300 Kã
V. âenûk, Cukrovarská 81, Pfiezletice,

mobil: 603506991 nebo mail: cenkova@volny.cz 

� Prodám 2 ks ocelov˘ch typov˘ch nepouÏit˘ch
zárubní 700-80-1970. Pravé. 290 Kã kus.

mobil: 604526567 nebo mail: cenkova@volny.cz

POKÁRÁNÍ

NEP¤EHLÉDNùTE

POVINNOSTI
STAVEBNÍKÒ

BohuÏel je to potfieba opakovat
stále dokola – je povinností kaÏ-
dého stavebníka, kter˘ pfii jaké-
koliv stavbû na svém pozemku
pouÏívá stavební mechanizaci,
aby po skonãení denních prací
zajistil uklizení místních komuni-
kací, a to pfiedev‰ím od opadané-
ho bláta z kol. Nebude-li ãistota
silnic stavebníkem zaji‰tûna, bu-
de s ním ze strany obce vedeno
jednání dle platn˘ch právních
pfiedpisÛ. ZO Pfiezletice

KAM V LÉTù NA PRÁZDNINY

Volné tábornické sdruÏení KLONDIKE
pofiádá jako kaÏdoroãnû letní dûtsk˘ tábor
v DRAH≈OVICÍCH u âeského ·ternberka.
PfiedbûÏn˘ termín je od 10. 8. 2008 do 23. 8.
2008, cena je 2 900 Kã. BliÏ‰í informace na
www.vtts.cz a podrobnosti v pfií‰tím vydání
Zpravodaje. OH

JiÏ nyní je tfieba myslet na to, kam
pojedou dûti o prázdninách. 

Úfiední hodiny OÚ Pfiezletice
Pondûlí 8 – 12 13 – 17 hod
Stfieda 8 – 12 13 – 19 hod

S platností od 1. ledna 2008
dochází ke zmûnû úfiedních hodin

na Obecním úfiadu Pfiezletice.

BohuÏel nejdfiíve jedna ‰pat-
ná zpráva. Dostali jsme se do

potíÏí pfii napojení kanalizace na
ãistírnu odpadních vod ve Vinofii. Nyní je
jiÏ opût v‰e na dobré cestû, ale bohuÏel
Technická správa silnic od listopadu do
kvûtna nedovoluje Ïádné zásahy do silnic.
Musíme tedy nyní poãkat a ve v˘stavbû
fiadu smûrem na âOV v Mladoboleslav-
ské ulici pokraãovat aÏ na jafie 2008. 

Firmû stále zb˘vá dokonãit práci na
ãástech pfiípojek ve vefiejné ãásti ulice
Ka‰tanová a Na Váze, vybudovat dokon-
ãení fiadu v ulici Ka‰tanová smûrem ke
kravínu a v˘stavba vodovodního a kana-
lizaãního fiadu v ulici Ve Dvorci. V pfií-
padû pfiíznivého poãasí budou práce prÛ-
bûÏnû pokraãovat. 

A nyní dobrá zpráva. Vodovod (mimo
jiÏ zmínûn˘ch dvou ulic) je v obci hotov.
Hlavní vodovodní fiady jsou zkolaudová-
ny a kolaudace 26. 11. 2007 nabyla
právní moci. V‰ichni obyvatelé, ktefií
mají hotovou pfiípojku i s namontova-
n˘m vodomûrem a odevzdali Îádost

o územní rozhodnutí, mohou zaãít vodu
ãerpat. Doufáme, Ïe vût‰inû z vás tato
novinka zpfiíjemní jiÏ leto‰ní vánoce.

Jistû jste si v‰imli, Ïe po v˘stavbû VaK je
drtivá vût‰ina na‰ich místních komunikací
je‰tû v daleko Ïalostnûj‰ím stavu, neÏ byly
pfied zahájením v˘stavby. BohuÏel musíme
b˘t v‰ichni trpûliví. Vybudování nov˘ch ko-
munikací vãetnû funkãní de‰Èové kanaliza-
ce, to jsou akce nesmírnû finanãnû náklad-
né. V Ïádném pfiípadû toto nebudeme
schopni zajistit z vlastních zdrojÛ, protoÏe
ãástka nûkolikanásobnû pfievy‰uje na‰e
roãní rozpoãty na fiadu let. Proto budeme
muset hledat jiné zdroje (dotace ãi dary).
Abychom mohli Ïádat o dotace, musíme mít
nejdfiíve zpracované projekty. Na tûch jiÏ
pracujeme, ale i toto je velmi finanãnû ná-
roãné. Musíme pracovat po etapách, ale
bude to práce na nûkolik let. PrÛbûÏnû vás
budeme informovat. BohuÏel jsme ani ne-
na‰li moÏnost nûjakého provizorního a fi-
nanãnû pfiijatelného fie‰ení. V tûch nejhor-
‰ích místech jsme nasypali hromady ‰tûrku
s tím, Ïe buì vy sami nebo na‰i zamûstnan-

ci budou zasypávat díry, které stále vznika-
jí. Vím, Ïe je to hrÛza, vadí to nám v‰em,
prosím, buìme trpûliví.

Také jiÏ dokonãujeme spolu s firmou
âEZ práci na projektu „obnova elektric-
kého vedení v ãásti obce“. AÏ bude pro-
jekt hotov, budeme Vás o nûm podrobnû
informovat. Nicménû to znamená, Ïe se
bude pfií‰tí rok opût v ãásti obce kopat.

Na základû dotazÛ obãanÛ najdete dá-
le v textu zpravodaje informace o ãer-
padlech (rozklad ceny a seznam obcí, kde
byl instalován stejn˘ typ ãerpadel) a po-
drobnûj‰í informace ohlednû v˘stavby
praÏského okruhu.

VáÏení spoluobãané. 
Dovolte mi popfiát vám krásné pro-

Ïití vánoãních svátkÛ, hodnû zdraví
a ‰tûstí v roce 2008. 

Vzhledem k souãasnému stavu ko-
munikací a pfiipravovan˘m stavbám,
které nás je‰tû pfií‰tí rok ãekají, vás ta-
ké prosím o trpûlivost a ohleduplnost
ke sv˘m sousedÛm. V‰echny tyto stav-
by nás velmi obtûÏují a omezují. Ti
z vás, ktefií jsou jiÏ pfiipojeni na vodo-
vod, snad ocení a pochopí, Ïe chceme-
li zlep‰ovat kvalitu Ïivota v na‰í obci,
je tfieba vydrÏet.

Starostka Veronika VRECIONOVÁ

VáÏení a milí spoluobãané.
Uplynulo ãtvrt roku a já bych vás ráda opût seznámi-

la s dÛleÏit˘mi informacemi z chodu obce. Jak se jiÏ sta-
lo zvykem, zaãnu zprávami o prÛbûhu v˘stavby vodovo-
du a kanalizace v na‰í obci.
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SLOVO STAROSTKY

SPRÁVA OBCE
Jistû jste zaznamenali, Ïe se objevily na

nûkter˘ch místech v pfiezletick˘ch ulicích
(Zahradní, Na Váze, Topolová,..) hromady
drobného ‰tûrku. Ty sem nechala na zákla-
dû podnûtÛ z fiad obãanÛ navézt obec
a slouÏí k zasypávání dûr v místních komu-
nikacích. Opravdu není moÏné, aby byl ten-
to ‰tûrk pouÏit na nûco jiného, napfi. v To-
polové ulici k vytvofiení chodníku podél
vlastního pozemku.

Koncem listopadu provedli pracovníci fir-
my Zepris opravu spodní ãásti Ctûnické ulice
(tzv.my‰í díry), coÏ ale neznamená, Ïe se dí-
ky tomu ulice stane závodní dráhou.

Na základû dobr˘ch zku‰eností s odvodnû-
ním ulice V Podskalí byly v ulici Zahradní
provedeny podobné úpravy na likvidaci de-
‰Èové vody a následn˘ch louÏí, vãetnû nûkoli-
ka vsakovacích jam. Tyto jsou vybudovány
vedle cesty na travnatém pásu, coÏ je obecní
pozemek. I¤

ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ
Skonãila „zahradnická sezóna“ a s ní

i pravideln˘ ãtrnáctidenní sobotní sbûr
kompostovatelného odpadu. Na základû
informací z fiad zastupitelÛ, ale i obãa-
nÛ, musím zkonstatovat, Ïe kontejnery
v leto‰ním roce byly opravdu maximál-

nû vyuÏívány, dokonce na Horní Návsi
musela obsluha jet kontejner vysypat
a pfiistavit je‰tû jednou prázdn˘. 

V‰em tûm, kdo pochopili, Ïe je lep‰í
svÛj odpad ze zahrádky odvést do kon-
tejneru a ne ho hodit sousedÛm za plot,
patfií ná‰ dík. 

V listopadu vznikla dvû nová stanovi‰tû
na tfiídûn˘ odpad a my doufá-
me, Ïe umístûní kontejnerÛ
bude v‰em z blízkého okolí
vyhovovat a pomÛÏe jim
usnadnit rozhodování, zda
odpad doma tfiídit ãi jako tra-
diãnû „nacpat“ plasty, papír,
láhve do své popelnice.

Jak jsem informovala
v minulém zpravodaji, ne-
chali jsme zku‰ebnû umístit
na Horní Náves nov˘ kontej-
ner na bílé sklo – zelen˘ s bí-
l˘m víkem. Vzhledem k to-
mu, Ïe z barevn˘ch lahví
i stfiepÛ se dokáÏe vyrobit
pouze barevné sklo, je odpad
z bílého skla daleko cennûj‰í
surovinou, protoÏe z nûj se
recyklací dokáÏe vyrobit
opût sklo bílé a není potfieba
tolik nov˘ch vstupních suro-
vin pro v˘robu ãirého skla.
Proto prosím, zkuste barevné
a bílé sklo oddûlovat. 

Chtûla bych zde také poprosit v‰echny, kte-
fií vyuÏívají kontejnery na tfiídûn˘ odpad kon-
tejnery, o pomoc pfii udrÏování ãistoty v jejich
okolí, aby nejbliÏ‰í sousedé nemûli dÛvod Ïá-
dat o jejich odstranûní. Dûkuji.

Skonãilo tfietí ãtvrtletí roku 2007 a já zde
nabízím opût tabulku finanãních odmûn za
tfiídûn˘ odpad od firmy EKO-KOM:

Finanãní odmûna za tfiídûn˘ odpad
Tfietí ãtvrtletí 1. 7. – 30. 9. 2007 (v˘tûÏnost: 38,43 kg/ obyvatele/ rok)

PoloÏka MnoÏství (tuny) âástka
Papír 1,306 844,72 Kã
Plast 2,671 12 433,51 Kã
Sklo barevné 3,658 2 571,21 Kã
Nápojov˘ karton 0,023 73,60 Kã

Sbûr celkem 15 923,03 Kã

BONUSY
Odmûna za zpûtn˘ odbûr 199,25 Kã
Bonus za hustotu sbûrné sítû 4 139,99 Kã
Bonus za dvousloÏkov˘ sbûr skla 0,00 Kã
Bonus za sbûr bílého skla 0,00 Kã
Bonus za sbûr 4 komodit 636,92 Kã
Bonus za sbûr nápojového kartonu 0,00 Kã
Bonus za akreditované sbûrové firmy 636,92 Kã

Odmûna celkem 21 536,10 Kã

ZPRÁVY Z KOMISÍ
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Silniãní okruh kolem Prahy (SOKP) –
úsek Bfiezinûves – Satalice 

Pfies území obce Pfiezletice je vedena ãást
trasy SOKP s oznaãením Bfiezinûves – Satali-
ce „stavba 520“. Jedná se pravdûpodobnû
o poslední úsek celého SOKP. Pro tuto stav-
bu bylo v podrobné technické studii zpraco-
váno a posuzováno celkem 5 variant vedení
trasy jako podklad pro zpracování dokumen-
tace EIA. Doporuãená varianta je v souladu se
schválen˘m Územním plánem hlavního mûs-
ta Prahy (1999), se schválen˘m územním plá-
nem velkého územního celku PraÏského regi-
onu (2006) i se schválen˘m územním plánem
obce Pfiezletice. Projednávání dokumentace
EIA (vyhodnocení vlivu stavby na Ïivotní

prostfiedí) bylo Ministerstvem Ïivotního pro-
stfiedí âR pozastaveno aÏ do rozhodnutí o de-
finitivním umístûní trasy staveb ã. 518 a 519
Ruzynû – Suchdol – Bfiezinûves. Stavba ã.
520 Bfiezinûves – Satalice o celkové délce
13,71 km zaãíná podle zpracované technické
studie na mimoúrovÀové kfiiÏovatce s dálnicí
D8 v Bfiezinûvsi. KfiiÏovatka je souãástí stav-
by ã. 519 Suchdol – Bfiezinûves, z ãehoÏ vy-
pl˘vá vedení a napojení pfiedchozí stavby
v jiÏní variantû. 

Dále pak otevfienou krajinou pokraãuje
k obci Tfieboradice, kde je plánována mimoú-
rovÀová kfiiÏovatka Tfieboradice. Pfiekonává
Ïelezniãní traÈ a kolem Velenû pokraãuje k na-
vrhované mimoúrovÀové kfiiÏovatce s pfieloÏ-

kou silnice II/244 Pfie-
zletice. Pokraãuje
otevfienou krajinou
k mimoúrovÀové kfii-
Ïovatce se silnicí
II/610 Vinofi v prosto-
ru mezi obcemi Vinofi
a Podolanka. Stavba
konãí na plánované
mimoúrovÀové kfiiÏo-
vatce s rychlostní silni-
cí R10 (mladobole-
slavská) Satalice. Za-
hájení v˘stavby se
pfiedpokládá nejdfiíve
v ãervnu 2010. Na po-
lohu trasy procházející
územím obce Pfiezleti-
ce by moÏnost dvou
variant u Bfiezinûvsi
nemûla mít vliv. Stav-
ba má celkem 5 mimo-
úrovÀov˘ch kfiiÏovatek
a 23 mostÛ, tunely ne-
jsou navrhovány. 

Krajinou obce Pfie-
zletice tato budoucí
komunikace prochází
tak, Ïe od Velenû je
vedena v mírném zá-
fiezu, zhruba v polovi-
nû úseku se dostává
na úroveÀ terénu
a v jiÏní ãásti smûrem
ke kfiiÏovatce se sta-
rou boleslavskou sil-
nicí ve Vinofii postup-
nû stoupá nad úroveÀ
terénu, aby zhruba ve
v˘‰ce 6 metrÛ nad sta-
rou boleslavskou sil-
nicí bylo technicky
moÏné vyfie‰it  mimo-
úrovÀové kfiíÏení. 

Urãení v˘voje intenzit automobilové dopra-
vy závisí na mnoha faktorech technického,
demografického i ekonomického rázu. V pfií-
padû SOKP je prognóza dopravních intenzit
provedena v horizontu roku 2015 s pfiedpokla-
dem v˘stavby silniãního i mûstského okruhu
v celé své délce vãetnû v‰ech radiálních ko-
munikací. Podkladem pro vytvofiení relevantní-
ho dopravního modelu bylo Celostátní sãítání
dopravy v roce 2005 a dal‰í podklady úzce
spojené s hlavním mûstem vãetnû územního
plánu PraÏského regionu. 

Zde jsou uvedeny obousmûrné v˘hledové
intenzity dopravy v popsan˘ch úsecích ve vo-
zidlech/den pro rok 2015. 

ÚSEKY INTENZITY [vozidel/den] 
Bfiezinûves (exit na dálnici D8)
Tfieboradice 54 000 
Tfieboradice Pfiezletice 56 000 
Pfiezletice Vinofi 57 000 
Vinofi Satalice (exit na R10) 50 000 
PRO SROVNÁNÍ: 
skuteãné dopravní intenzity úseku D5 –

Ruzynû byly cca 50 000 vozidel dennû v roce
2007. Prognóza pro rok 2015 je cca 100 000
vozidel, jedná se v‰ak o jeden z nejzatíÏenûj-
‰ích úsekÛ SOKP po jeho úplném dokonãení. 

PRO ILUSTRACI: 
velmi zjednodu‰enû lze fiíci, Ïe limitní ka-

pacita jednoho dopravního pruhu je 20 000
vozidel v jednom smûru dennû, kapacita
dvoupruhové (bûÏné) silnice je tedy cca 40
000 vozidel, a kapacita klasické ãtyfipruhové
dálnice je 80 000 vozidel dennû. 

Pfiedpokládá se spolufinancování s pomocí
úvûru Evropské investiãní banky (EIB). 

Pfiedpokládané náklady realizace stavby
520 jsou celkem 13,3 miliard Kã, z toho do-
savadní náklady na pfiípravné práce byly cca
20 mil. Kã. 

Dopad stavby 520 SOKP na prostfiedí obce
Pfiezletice je podle EIA omezen tak, aby byl
naprosto minimalizován, tedy aby ve‰keré
mûfiitelné hodnoty kvality Ïivotního prostfiedí
byly v souladu s normami. Pfiipravovan˘ no-
v˘ územní plán Pfiezletic, kter˘ se zaãne pofii-
zovat v roce 2008, poãítá s návrhem v˘raz-
n˘ch úprav krajináfiského a terénního charak-
teru celého pásu území podél pfiivrácené stra-
ny SOKP (smûrem k zástavbû obce) tak, aby
bylo zaji‰tûno, Ïe zmûna hodnot kvality Ïi-
votního prostfiedí v obytné zástavbû bude
v mezích moÏností nedotãena ve srovnání se
stávajícím stavem. 

V rámci dal‰ího postupu pfiípravy stav-
by má obec Pfiezletice tyto právní nástroje: 

a) jako dotãená obec je úãastníkem proce-
su EIA (kter˘ jak je v˘‰e uvedeno dosud ne-
ní ukonãen); 

b) jako dotãená obec je úãastníkem územ-
ního fiízení o umístûní stavby. 

Aby bylo moÏné úãinnû poÏadovat ve‰keré
prvky, jimiÏ bude zaji‰tûno, Ïe nedojde k ne-
gativním vlivÛm na obec, je nutné zahájit prá-
ce na novém územním plánu, aby se ve v‰ech
nadcházejících jednáních obec mohla opfiít
o jí navrhovaná opatfiení.

Zájemce o dal‰í informace a podrobnosti si
dovoluji odkázat na http://www.okruhprahy.cz.

Veronika VRECIONOVÁ

PRAÎSK¯ OKRUH

INFORMACE
O âERPADLECH
Referenãní stavby firmy AQUA spol, spol. s r.o.
v letech 2004 - 2007
Referenãní dodávky za rok 2004 a 2005

Obfiíství        cca 350 ks
Drahelãice     cca 200 ks
Petrovice      cca 150 ks
âerãany        cca 100 ks 
Ch˘nû cca 90 ks
VraÀany        cca 50 ks
Svémyslice    cca 35 ks
Sluhy            cca 25 ks

Dodávky v roce 2006 - 2007

Bubovice cca 250 ks
Kovanice cca 290 ks
Ledãice cca 50 ks  
Kozomín cca 150 ks 
¤íãany u Prahy cca 70 ks
Písková Lhota cca 180 ks 

Vzhledem k nejasnostem okolo ceny ãerpadla
uvádím poloÏkov˘ rozpoãet na kompletní dodáv-
ku a montáÏ technologie ãerpacích jímek

AQK-04/400-N3- vãetnû kabelu 10 m 1 15450 Kã
AQ-PV 3/4-10bar – poji‰Èovací ventil 1 690 Kã
AQ-ZK 5/4 se závitem – zpûtná klapka 1 1190 Kã
Plovákov˘ spínaã PVC vã kabelu 10 m 2 465 Kã
rozvadûã RSK-1 vã. vyhotovení v˘chozí revize 1 10438 Kã
potrubí a spojovací armatury 1 217 Kã
montáÏ vã, dopravy 1 5000 Kã

Celkem s DPH 33 915 Kã

realizováno
pro firmu Zepris s.r.o.}

Nûktefií z Vás se na mû obrátili, abychom poskyto-
vali informace o prÛbûhu pfiíprav v souvislosti
s v˘stavbou praÏského okruhu. UpozorÀuji, Ïe tato
stavba není v na‰í kompetenci, nicménû vám zde na-
bízím souhrnnou informaci k souãasnému stavu:
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Nejznámûj‰ím zpÛsobem je pfiikrmování
na krmítku. Je v podstatû jedno jakého je
tvaru, dÛleÏitá je vÏdy dostateãnû velká
stfií‰ka, která chrání potravu pfied vlhkem
a snûhem. Krmítko umístíme na volné pro-
stranství asi 1,5 m nad zem.

âím mÛÏeme krmit: – semeny sluneã-
nic, prosa, máku, fiepky,bodlákÛ, ovesné vloã-
ky, drcená jádra ofiechÛ nebo uÏ hotové za-
koupené smûsi urãené pro zimní pfiikrmování

Co na krmítka nepatfií: ve‰keré zbytky
z kuchynû, tûstoviny,slaná a kofienûná jídla, ne-
povedené a nespotfiebované vánoãní cukroví

Dal‰ím zpÛsobem pfiikrmování je tvz. Tu-
kové krmítko, které zhotovíme z pfievrá-
ceného kvûtináãe nebo poloviny skofiápky
kokosového ofiechu. Jako krmnou smûs pou-
Ïijeme rozehfiát˘ tuk/lÛj, vnitfiní sádlo/ se se-
mínky a drcen˘mi ofiechy.

Pro ptáky sbírající potravu na zemi /strnadi,

pûnkavy, kosy a kvíãaly/ mÛÏeme zhotovit
stfií‰kov˘ zásyp, jednoduchá dfievûná stfií‰-
ka na ãtyfiech kÛlech asi 60 cm vysok˘ch.

Do stfií‰kového zásypu ptákÛm nabídne-
me semena obilovin, plody nejrÛznûj‰ích bo-
bulovin a jablka.

Které druhy ptákÛ mÛÏeme spatfiit:
S˘kora modfiinka, S˘kora koÀadra, Pûnkava
obecná, Strnad obecn˘, Stfiízlík obecn˘, Brhlík
lesní, Stehlík obecn˘, âíÏek lesní, Pûnkava jí-
kavec, Zvonek zelen˘, Vrabec polní, âerven-
ka obecná, H˘l obecn˘, Dlask tlustozob˘,
Drozd kvíãala, Strakapoud mal˘, Hrdliãka za-
hradní, kos ãern˘, Straka obecná, Sojka obec-
ná, Îluna zelená a dal‰í. R.P.

ZIMNÍ P¤IKRMOVÁNÍ PTÁKÒ

Nezklamal ani letos. Kdo?

NO P¤ECE MIKULÁ·
Pfii‰el jako vÏdy i se svou ãertovskou druÏinou a nádhern˘m An-

dûlem za zvuku koled a svûteln˘ch efektÛ a nadûloval a nadûloval
aÏ mu nezbyl ani jeden dáreãek. To ale vÛbec nevadilo, protoÏe ni-
kdo, kdo byl na mikulá‰ské nadílce, neode‰el s prázdnou. Dûti mu
za dáreãky pfiednesly básniãky nebo zazpívaly a musím fiíct, Ïe se –
hrdinové – ani moc nebály ãertÛ. Máme samé hodné dûti, jak jinak.
Teì se budeme tû‰it na Vánoce a na dal‰í dárky, které najdeme pod
vánoãním stromeãkem a za rok Mikulá‰ urãitû pfiijde zas. O.H.

Balónková show (sobota 6. 10. 2007)
Koneãnû se v‰echno povedlo a Balónková show mohla ko-

neãnû zaãít. Zúãastnilo se kolem 30 dûtí a kdyÏ vezmeme
v úvahu, Ïe kaÏdé dítû mûlo nejmíÀ jeden doprovod, tak byl sá-
lek pln˘. Dûti si uÏily nejen balonkÛ v rÛzn˘ch podobách, ale
i soutûÏí, taneãkÛ a cviãení. Do hry byli zapojeni i rodiãe a mu-
sím fiíci, Ïe velmi ochotnû spolupracovali. Díky jim za to. Kdo
byl, jistû mi dá za pravdu, Ïe to bylo pûkné odpoledne, kdo ne-
byl, pfiijde pfií‰tû. O.H. 

P¤EZLETICK¯ HYDE PARK
To vÛbec není „mravokárn˘“ ãlánek, jen

to ne! Jen mû tak pfii pfiípravách ãlánkÛ do
na‰eho Zpravodaje napadlo, jestli bychom
nemûli dát prostor i na‰im „dûtem“, které
s námi v na‰í obci Ïijí a dost moÏná budou
Ïít i v dospûlosti. VÏdyÈ spoustu vûcí, které
se teì v na‰í obci budují a pfiipravují budo-
vat, budou vyuÏívat hlavnû ONI.

Je hezké, Ïe pofiádáme pravidelné akce
pro dûti jako je Dûtsk˘ den, Balónková
show a Mikulá‰ská nadílka, ale zde pfieva-
Ïují dûti pfied‰kolního vûku a pfiijde-li na
dûtsk˘ den nûkdo vûkem patfiící na 2.stu-
peÀ Z·, je to spí‰ „exot“ a vût‰inou je z fiad
starousedlíkÛ a podobné akce nav‰tûvoval

uÏ od koãárku. Pro mû je úãast takového
„dítûte“ úÏasná, protoÏe moje dûti (16,5
a skoro 14 let) uÏ se tak nûjak chtûjí zafia-
dit spí‰e k dospûl˘m. 

A tak mû tak jednou zaujalo pfii ãtení vi-
nofiského zpravodaje, kde „náctiletí“ fie‰ili
otázku, kde by se mohli scházet aniÏ by tím
pohor‰ovali kolemjdoucí v parku ãi lese a po
dohodû s úfiadem zaãali vyuÏívat prostory
Klubu dÛchodcÛ, zda nûco nepotfiebují i pfie-
zletiãtí „náctiletí“.

Jasnû, potfiebujete toho hodnû ve v‰ech
oblastech, ale je tady nabídka obce, zkusit
vylep‰it Ïivot v obci i pro VÁS – umístûní
více laviãek po okrajích obce, kde by se da-

lo bájeãnû „zevlovat“, pofiídit betonov˘ ping-
pongov˘ stÛl u dûtského hfii‰tû u rybníka, za-
ãít budovat skatepark (samozfiejmû v rámci
moÏností) a nebo VÁS prostû nechat Ïít?! Je
to jenom na vás, jestli s nûãím pfiijdete.

Myslím si, Ïe se z fiad va‰ich str˘cÛ, tet,
ale i sousedÛ v Pfiezleticích dokáÏí najít ti
správní lidé, ktefií (samozfiejmû v pfiípadû zá-
jmu a správné odezvy) dokáÏí zorganizovat
napfi. turnaj ve stolním tenise nebo deblo-
vém volejbale, pfiespolní bûh, cyklov˘let pfií-
padnû ‰achov˘ krouÏek.

TakÏe – teì je míã
na va‰í stranû hfii‰tû. Lâ

Co vlastnû dûlá pfiezletická mládeÏ? A co by chtûla dûlat? A chce vÛbec nûco dûlat?

KULTURA

Mnoho ptaãích druhÛ, které se u nás vyskytují, odlétá bûhem podzimu
do oblastí s teplej‰ím podnebím a pfiíznivûj‰í potravní nabídkou. Ptáci,
zÛstávající u nás pfies zimu mají v˘raznû zhor‰ené podmínky pro pfieÏití
a rádi pfiijmou pomoc ze strany ãlovûka formou pfiikrmování.
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V záfií vy‰el podzimní Obecní zpravodaj,
kde jsme informovali o instalaci Ïlut˘ch
sloupkÛ na cestû do Ctûnic, které slouÏí ke
zklidnûní této ãásti cyklotrasy a krásné pro-
cházkové cesty do zámku ve Ctûnicích
a chtûli jsme tímto uzavfiít cestu pro bûÏn˘
automobilov˘ provoz. V podstatû celé léto
cesta skuteãnû slouÏila zam˘‰lenému úãelu
– dûti mohly samy jezdit na kole, pfii pro-
cházce nikdo nemusel uskakovat do trávy
pfied projíÏdûjícím autem,.. Dokonce si i pÛ-
vodní „niãitelé“ sloupkÛ na tento fakt zvykli
a pfiestali je po‰kozovat. Ov‰em jen do té
doby neÏ vy‰el podzimní Obecní zpravodaj,

kde byly Ïluté
sloupky vyfoto-
grafovány. MoÏ-
ná absolutní zni-
ãení stfiedních
sklápûcích
sloupkÛ ovlivni-
lo i uzavfiení sil-
nice z Vinofie do
Ctûnic, kaÏdo-
pádnû jednoho
dne byly sloup-
ky vyvráceny

i s betonov˘m základem. K tomu uÏ si do-
tyãn˘ vandal musel vzít auto s taÏn˘m zafií-
zením, aby mohl sloupky vytrhnout z cesty.
Chtûli bychom zde upozornit, Ïe sloupky
byly opraveny a jiÏ opût slouÏí svému úãelu
a vzkázat dotyãnému „vandalovi“ ãi „van-
dalÛm“ nebo snad nûkomu dal‰ímu, komu
uzavfiená cesta „leÏí v Ïaludku“ tak moc, Ïe

majetek obce
musí niãit, Ïe
pfií‰tû bude na
místo zavolána
Policie a obec

podá trestní oznámení na neznámého pacha-
tele z niãení obecního majetku. 

Bûhem listopadov˘ch siln˘ch de‰ÈÛ se ze
spousty ulic v Pfiezleticích stal opravdov˘
„tankodrom“. Jedna louÏe vedle druhé zalily
propadlé díry v cestách po v˘kopov˘ch pra-
cích pfii v˘stavbû VaK a pfii jízdû v autû ãlo-
vûk trnul, jestli má louÏe vÛbec nûjaké dno.
Horní ãásti Zahradní ulice se nedaly projít aniÏ
by si ãlovûk umazal nohy od bláta málem aÏ
ke kolenÛm. Stále se hledají fie‰ení jak tyto
nejhor‰í úseky cest „zlid‰tit“, ale sami musíte
vidût, Ïe se stále kombinují nová a nová fie‰e-
ní, která by umoÏnila dostat cesty na lep‰í úro-
veÀ. âlenka ZO, která má na starosti správu
obce,  skuteãnû kaÏd˘ den tráví ãas se stavby-
vedoucími i bagristy, aby se snaÏila vyhovût
nejvíce (blátem a de‰Èovou vodou) postiÏen˘m
obãanÛm. Ale jak se fiíká: „Není na svûtû ãlo-
vûk ten, kter˘ by se zavdûãil lidem v‰em“.
Nejlep‰í zpÛsob je samozfiejmû vybudovat uli-
ce kompletnû znovu, tzn. vãetnû kufru a sou-
ãasného vybudování de‰Èové kanalizace (bez
které cesty odvodnit nejdou), jenÏe to je otáz-
ka, samozfiejmû niãeho jiného neÏ, opravdu
pár desítek milionÛ korun. V souãasné dobû se
zpracovávají projekty, které jsou nezbytn˘m
podkladem pfii podávání Ïádostí o jakékoliv
dotace. Tady je potfieba zmínit, Ïe peníze na
budování místních komunikací, a to i z fondÛ
EU, jsou velmi tûÏko získatelné a jen málo do-
taãních titulÛ (pokud vÛbec nûjak˘) je na vy-
budování místních komunikací. Ale nesmíme
b˘ti pesimisté. UÏ nyní na‰e paní starostka in-
tenzivnû hledá cesty na získání potfiebn˘ch pe-
nûz  a my budeme moci zaãít postupnû likvi-
dovat pfiezletické „blátivé“ ulice. 

Po mnoha letech byla opût v Pfiezleticích svatba a snou-
benci byli oddáni pfiímo v obci.

6. fiíjna 2007 se rozhodli pan Michal Mour a paní Dana
Zuchová uzavfiít manÏelství. Jejich pfiáním bylo, aby se
svatba konala v Pfiezleticích, jako oddávající místo si vy-
brali statek pana Franti‰ka Buly a oddávajícího pana mí-
stostarostu Rudolfa Novotného.

NovomanÏelÛm Mourov˘m pfiejeme, aÈ se naplní jejich
nejsmûlej‰í pfiedstavy a pfiání, a samozfiejmû zdraví.

ProtoÏe pofiád pátráme, kdo byl naposledy oddán v Pfie-
zleticích, prosíme o pomoc. Kdo ví o poslední svatbû v ob-
ci, aÈ nám podá zprávu. Dûkujeme O.H.

V listopadu se vrátila autobusová lin-
ka 386 na svou trasu kolem vinofiské-
ho cukrovaru. Pfii té pfiíleÏitosti byla
uvedena do provozu obousmûrná za-
stávka na znamení V Podskalí. Doufá-
me, Ïe bude v budoucnu dobfie slouÏit
v‰em na‰im spoluobãanÛm, kter˘m v˘-
raznû zkrátí cestu domÛ od autobusu.

Nemohu zde nezmínit li-
stopadové podveãerní set-
kání seniorÛ, které se kona-
lo v sále OÚ. Jsem velmi mi-
le pfiekvapena, kolik lidí na
setkání pfii‰lo a dokonce hned
na zaãátek, kter˘ byl v 16 ho-
din. Zdálo se to brzy, ale
opak byl pravdou. Na zaãátek
káva se zákusky, k pití pivo
ãi dobré moravské víno, ne-
alkoholické nápoje jsou samozfiejmost,
a k veãefii hm,hm v˘born˘ smaÏen˘ fiízek
s bramborov˘m salátem. Ov‰em pfied ve-
ãefií je potfieba protáhnou tûlo pfii tanci,
aby lépe chutnalo.

Strávila jsem zde pouze krátk˘ ãas
(chtûla jsem udûlat nûjaké fotografie do
pfiedvánoãního zpravodaje, abych pouze
nepsala o problémech v obci a nefotila
jen nepofiádek), ale i za tu krátkou dobu
bylo poznat, Ïe toto setkání je pro v‰ech-
ny zúãastnûné velmi pfiíjemné. A pfii
sklence vína si tfieba popovídat
s paní starostkou i o jin˘ch vû-
cech neÏ jsou problémy se
stavbou vodovodu a kanali-
zace, nechat se obsluhovat
ãleny zastupitelstva ãi
kulturní komise nebo do-
konce panem místostaro-
stou. Nejmilej‰í „obslu-
hující“ v‰ak byla Julinka,
dcera paní starostky.

Je moc pfiíjemné kon-
statovat, Ïe se tradice set-
kávání seniorÛ pfii hudbû
zase obnovuje, bylo vidût, Ïe
o akci byl skuteãn˘
zájem, a my se bude-
me  tû‰it na dal‰í set-
kání s vámi, urãitû
je‰tû v zimû. A neby-
lo by od vûci pfii
tomto setkání pfiezle-
tick˘ch pamûtníkÛ
spoleãnû zavzpomí-
nat a vzpomenout,
co se událo v Pfiezle-
ticích v minulém sto-
letí. BliÏ‰í informace
o pfií‰tím setkání se-
niorÛ vãas dodá p.
Olga Hanzlíková,
kulturní komise ZO.

CO SE U NÁS DùJE

KONEâNù ZASE SVATBA
V P¤EZLETICÍCH!


