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VáÏení
spoluobãané.

Ani se mi nechce vě-
řit, že píši do poslední-
ho zpravodaje, který
vyjde v období působe-
ní tohoto zastupitel-
stva. Ale už je to sku-
tečně tak. Proto bych
v tomto čísle chtěla
připomenout vše, co se
nám v Přezleticích po-
dařilo vykonat za čtyři
roky práce. Dovolím si
vše podstatné shrnout:

Zrealizované „úkoly“ od listopadu
2006 do podzimu 2010 (u prací in-
vestičně více nákladnějších jsou
uvedeny i přibližné náklady)

1. Vodovod a kanalizace 48.000.000 Kã
dotace: 28.000.000 Kã

2. Rekonstrukce ulice Pod Hájem
1.842.931 Kã dotace: 910.000 Kã

3. Rekonstrukce ulice Zahradní
9.700.000 Kã dotace: 8.800.000 Kã

4. Rekonstrukce ulice Na Váze
2.000.000 Kã dotace: 1.200.000 Kã

5. Napojení obec. objektÛ na vodovod
a kanal. 200.000 Kã

6. Dokonãení chodníku do Vinofie
180.000 Kã

7. Odvodnûní V Podskalí a propustek
110.000 Kã

8. V˘stavba autobusov˘ch zastávek
280.000 Kã

9. Úprava obecních budov a okolí
470.000 Kã

10. Stavba provizorních chodníkÛ v ulici
âakovická a VeleÀská 100.000 Kã 

11. Vyãi‰tûní Ctûnického potoka
1.000.000 Kã (financovalo povodí Labe)

12. Rekonstrukce prostor OÚ 100.000 Kã
13. Modernizace poãítaãové sítû na OÚ

80.000 Kã
14. Projekt - okruÏní kfiiÏovatka

480.000 Kã
15. Projekty - ul. Zahradní a Pod Hájem

400.000 Kã
16. Zfiízení CZECH Point 100.000 Kã

dotace: 80.000 Kã
17. Projekt - vefiejné osvûtlení a rozhlas

300.000 Kã
18. Projekt - ulice Topolová 260.000 Kã 
19. Projekt ‰kolky (nyní Ïádáme

o stavební povolení) 1.300.000 Kã
20. Nov˘ územní plán obce

(projednává se) 1.500.000 Kã
21. Zrestaurování kapliãky 90.000 Kã

dotace: 20.000 Kã
22. Modernizace elektrického vedení,

místního rozhlasu a vefiejného
osvûtlení cca 22.000.000 Kã 

- z toho 20.000.000 Kã
investoval âEZ 

23. Zakoupení multikáry
1.200.000 Kã

24. Zakoupení multifunkãního
traktoru 880.000 Kã

(leasingová smlouva)
25. Oprava komunikace

u zastávky na Horní návsi
130.000 Kã

26. Oprava propadlé
kanalizace v ulici
Pod Hájem 380.000 Kã

27. Projekt na v˘stavbu ulice
V Podskalí   260.000 Kã 

28. Projekt na v˘stavbu
ulice Ka‰tanová

280 000 Kã 

� Další zrealizované aktivity, které
byly méně finančně nákladné:

29. „Uklízíme“ znaãn˘ „nepofiádek“
v pozemcích, kdy v fiadû pfiípadÛ zasa-
hují soukromé pozemky napfi. do míst-
ních komunikací ãi naopak obecní po-
zemky jsou zabrány soukromníky. To-
to je zpÛsobeno „historick˘mi“ udá-
lostmi, které se t˘kaly nejen na‰í
obce; soukromé vlastnictví bylo zná-
rodnûno a pak restituováno, v mnoha
pfiípadech je tfieba pátrat ve star˘ch
pozemkov˘ch knihách apod. Jde
opravdu o detektivní práci, se kterou
nám velmi napomáhá ing. Dvofiák
a spoleãnû se snaÏíme postupnû na-
rovnávat vûci do pofiádku.

30. Zaji‰tûní po‰tovních sluÏeb ve Vinofii 
31. Instalace nûkolika nov˘ch dopravních

znaãek a vyznaãení pfiechodu pro
chodce.

32. Uzavfiení vefiejnoprávní smlouvy s ob-
cí Koleã o sluÏbách obecní policie

33. Nav˘‰ení poãtu autobusov˘ch
spojÛ o 1/3 dennû

34. Uzavfiení ãásti cesty do Ctûnic
pro automobily

35. Oprava obecní cesty podél zámeckého
parku ve Ctûnicích vãetnû terénních
úprav pfiíkopÛ (oprava byla provedena
i na Ïádost zahrádkáfiÛ, ktefií se ústnû
zavázali k následné údrÏbû cesty)

36. Proãi‰tûní pfiíkopu podél Vinofiské
ulice a odvodnûn

37. Oprava mÛstku na Vinofiské
38. Zfiízení více míst na sbûr

tfiídûného odpadu
39. Instalace nov˘ch odpadkov˘ch

ko‰Û a laviãek
40. Pokraãování v pravidelném svozu

bioodpadu ze zahrad 
41. PrÛbûÏné odklízení letitého nepofiádku
42. Profiezání stromÛ (lípy, topoly

za hfii‰tûm, javory podél ul. Vinofiská),
vãetnû vysazení nov˘ch

43. Pokácení po‰kozen˘ch a nebezpeã-
n˘ch topolÛ u hfii‰tû a za hasiãárnou

44. Odborné o‰etfiení po‰kozen˘ch
mlad˘ch stromÛ v lipové aleji

ve Ctûnicích (bohuÏel vandalové
niãí stromy dál). Dokonãení záchrany
lipové aleje ve Ctûnicích.

45. Pokácení po‰kozen˘ch stromÛ (lip)
v Zahradní ulici a následná nová
v˘sadba (javory) a úpravy zelen˘ch
ploch (tráva a pÛdopokryvné
jehliãnany)

46. Úprava korun stromÛ (lípy) na Dolní
návsi po odstranûní sloupÛ a drátÛ
elektrického vedení. Profiezání lip
v ulici Dolní náves.

47. âásteãné oplocení dûtského hfii‰tû
a jeho postupná úprava

48. Vybudování závor na Zlat˘ kopec
a k tenisovému hfii‰ti

49. Nákup a montáÏ vyhfiívaného zrcadla
– kfiiÏovatka na VeleÀské. 

50. Instalace zrcadla na nepfiehledné kfii-
Ïovatce Ctûnická x Zahradní 

51. Postupné získávání pozemkÛ
na cestu u vodoteãe a budoucí
okruÏní kfiiÏovatku

52. Úklid prostoru archeologického
nalezi‰tû „Zlat˘ kopec“

53. Po tfiech letech jednání se nám poda-
fiilo získat do vlastnictví pozemky, kte-
ré byly ve vlastnictví státu, na kter˘ch
se nachází archeologické nalezi‰tû
„Zlat˘ kopec“. V základních bodech
je pfiipravena i pfiedstava moÏného
budoucího vyuÏití prostoru („Ïivá“
archeologická expozice – propojení
muzeální ãásti s otevfien˘m archeolo-
gick˘m nalezi‰tûm apod.). 

54. Vylep‰ení tradiãní vánoãní v˘zdoby
– byl zakoupen nov˘ „Betlém“
a vánoãní osvûtlení

55. Zrestaurování historické památky
– KfiíÏ Na Kocandû

56. Vydání kníÏky vzpomínek „Pfiezletice
od star˘ch ãasÛ“, jejíÏ autorkou byla
rodaãka paní Vûra Adamcová 

57. V neposlední fiadû se podafiilo
a dafií organizovat rÛzné kulturní
a spoleãenské akce, kter˘ch se zúãast-
Àuje stále více na‰ich obyvatel

� Na čem pracujeme nyní:

—  V ãervenci 2010 jsme získali dotaci na
v˘stavbu komunikace „staré ãásti“
ulice Topolová (tj. úsek mezi ul. Aká-
tovou a Ctûnickou). Zatím pÛjde o v˘-
stavbu silnice vãetnû odvodnûní
a opravu pfiilehlé ãásti ulice Ctûnická
(„my‰í díra“). Dotace: 3.400 000 Kã

—  Pfiipravujeme projekt na otoãku auto-
busu v prostoru kfiiÏovatky ulic VeleÀ-
ská, Na Váze a Zahradní.

—  Pracujeme na projektu vyãi‰tûní a vy-
dláÏdûní koryta vodoteãe a vybudová-
ní cesty pro pû‰í podél nové v˘stavby
„Zlat˘ kopec“.

—  Pracujeme na získání stavebního po-
volení na M·, abychom mohli pfiipra-
vit Ïádost o taci na v˘stavbu.
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SLOVO STAROSTKY Informace z obce
Leto‰ní srpen byl zase pûknû „uplakan˘“, pr‰elo jen se lilo. Díky záz-

namÛm z mûfiení mnoÏství sráÏek na zem spadl˘ch, které nám poskytl
pan John Dams z Okálova, vás mÛÏeme pro zajímavost informovat
i o tom, Ïe dne 7. srpna padal v Pfiezleticích TROPICK¯ DÉ·Ë, bûhem
kterého spadlo 43,5 mm sráÏek. Den pfiedtím spadlo 21,2 mm sráÏek
a den poté, tj. 8.8. napr‰elo „slab˘ch“ 3,1 mm. Lijáky se vrátily zase
15. 8. a spadlo na nás 14,8 mm de‰Èov˘ch sráÏek. V noci pr‰elo tak in-
tenzivnû, Ïe kdyby takto pr‰elo celou hodinu, spadlo by na 1m2 neuvû-
fiiteln˘ch 192 litrÛ vody!!! V rozmezí od 1. do 16. 8. napr‰elo 118,8 mm
sráÏek – a pak nemá b˘t na loukách jezero!

Bûhem mûsíce záfií bude na Zlatém kopci (my‰leno archeologické na-
lezi‰tû a nikoliv nov˘ obytn˘ komplex) probíhat prezentace zemûdûlské
techniky. Z tohoto dÛvodu b˘vají pfies den otevfieny závory, aby ná-
v‰tûvníci mohli bez problémÛ na akci dojet auty ãi dokonce autobusy.

V rámci rekonstrukce ãásti Topolové ulice a následné opravy Ctû-
nické budou muset b˘t pokáceny bfiízy, jasany a ãásteãnû i ofie‰áky
v zeleném pásu podél plotu Hladíkov˘ch. Po zku‰enostech ze Za-
hradní ulici, kdy byly v˘kopov˘mi pracemi po‰kozeny kofieny
vzrostl˘ch stromÛ a teprve po dokonãení rekonstrukce jsme byli nu-
ceni z bezpeãnostních dÛvodÛ stromy postupnû kácet, chceme to-
muto vãas pfiedejít. Kofieny tûchto stromÛ totiÏ zasahují do pláno-
vané de‰Èové kanalizace a byly by pravdûpodobnû opût násilnû ose-
kány a stromy tak natrvalo po‰kozeny. Majitel pozemku pan Hla-
dík slíbil po dokonãení rekonstrukce ulici zajistit na vlastní náklady
v˘sadbu nov˘ch stromÛ. Dûkujeme.

Na podzim, pravdûpodobnû zaãátkem listopadu, probûhne opût
VELK¯ PODZIMNÍ ÚKLID, kdy budou na pravideln˘ch stanovi‰tích
pfiistaveny kontejnery na ve‰ker˘ zahradní odpad a na Horní návsi pak
bude kontejner na velkoobjemov˘ odpad. Termín bude upfiesnûn
a oznámen na webov˘ch stránkách obce a na informaãních nástûnkách.
Do té doby probíhá pravideln˘ svoz kompostovatelného odpadu (kaÏ-
dou 2. a 4. sobotu v mûsíci), kter˘ skonãí 23. fiíjna.

Zastupitelstvo na svém záfiijovém zasedání schválilo zahájení prací
na v˘stavbû autobusové otoãky na rohu ulic VeleÀské, Zahradní a Na
Váze a pfiesun koneãné autobusu do horní ãásti obce. Chtûli bychom
jen upozornit, Ïe nejprve bude vypracován projekt, na jehoÏ základû
bude moci b˘t vydáno územní rozhodnutí a následnû stavební povole-
ní, coÏ bude práce na nûkolik mûsícÛ. Teprve pak mÛÏe b˘t zahájena
samotná stavba, jejíÏ dokonãení se plánuje na ãervenec 2011. 

Od záfií tohoto roku bylo na Horní návsi zru‰eno místo na sbûr vel-
k˘ch plastov˘ch odpadÛ; dÛvodem je pfiíprava zahájení prodeje v no-
vé prodejní buÀce. Bude-li nûkdo potfiebovat neodkladnû vyhodit vel-
kobjemov˘ plast, lze se domluvit se správcem obce panem Mal˘m ne-
bo panem DoleÏalem. V pfiípadû vût‰ího zájmu mÛÏeme pfiipravit
u KfienÛ „pevnou otevírací dobu“ pro likvidaci tohoto odpadu. 

Zastupitelstvo obce

� Zajištěné finance:

DARY PRO OBEC OD INVESTORÒ:

firma Benuga 1.200.000 Kã 
firma Care Services 1.000.000 Kã
firma OBADI 7.350.000 Kã 
Prodej pozemkÛ v k.ú. Vinofi: 500.000 Kã

5.600.000 Kã
V obou pfiípadech jde o pozemky, které byly his-

torick˘m majetkem obce, ale od 50. let byly majet-
kem státu. Po mnoha sloÏit˘ch jednáních se nám je
podafiilo vymoci zpût pro obec.

Podobnû jsme získali od státu cca 5000 m
2 po-

zemku, na kterém se nachází archeologické nale-
zi‰tû Zlat˘ kopec. 

� Shrnutí:
Proinvestováno cca 93.600.000 Kã
Zdroje: 1) dotace: 39.010.000 Kã

2) cizí zdroje: 21.000.000 Kã
(tj. jin˘ investor – âEZ, Povodí Labe)

3) dary: 9.500.000 Kã

Zb˘vající ãást, tj. cca 24.090.000 Kã, byla pokryta ze-
jm. z na‰etfien˘ch prostfiedkÛ na vodovod a kanalizaci
(18.000.000 Kã - tuto ãástku na‰etfiilo jiÏ minulé ZO)
a z vlastních zdrojÛ obce (tj. prodeje pro obec jinak ne-
vyuÏiteln˘ch pozemkÛ apod.). 

Obec nemûla a nemá Ïádné úvûry ani pÛjãky, rozpo-
ãet obce je vyrovnan˘. 

Celkem zaji‰tûno stávajícím ZO: 69.510.000 Kã
(= dotace + cizí zdroje + dary)

Dále máme již podepsáno několik smluv
o dalších darech, které jsou podmíněny pří-
padnou budoucí výstavbou.

Jsou samozfiejmû také akce, kde se nám pokroãit ne-
podafiilo. Nejvíce mû mrzí velmi ‰patn˘ stav hlavního sil-
niãního prÛtahu (ulice Cukrovarská, Dolní náves, VeleÀ-
ská a Vinofiská). Tato silnice je v majetku Krajského úfia-
du, se kter˘m se pokou‰íme jiÏ od dokonãení prací na v˘-
stavbû vodovodu a kanalizace jednat o zásadní
rekonstrukci. BohuÏel Krajsk˘ úfiad pod vedením pana
hejtmana Ratha pravdûpodobnû smûfiuje své investice zce-
la jin˘m smûrem neÏ je infrastruktura. BohuÏel se také
obávám, Ïe dokud bude souãasné vedení na Kraji (coÏ bu-
de nejménû je‰tû dva roky – tzn. do pfií‰tích krajsk˘ch vo-
leb), nenajdeme u Krajského úfiadu Ïádné zastání a na tu-
to rekonstrukci si bude obec muset poãkat. Paní âervíno-
vé se na toto téma opût podafiilo udûlat s panem hejtma-
nem rozhovor, kter˘ najdete v tomto ãísle zpravodaje.

V kaÏdém pfiípadû jsem pfiesvûdãena, Ïe za toto po-
slední volební období (za pÛsobení stávajícího zastupitel-
stva) se nám podafiilo udûlat v obci opravdu hodnû prá-
ce. Chtûla bych vyuÏít této pfiíleÏitosti a celému zastupi-
telstvu velmi podûkovat za velice dobrou spolupráci.
I pfies obãasné drobné nesouhlasy jsme po celé 4 roky
táhli za jeden provaz, bez ãehoÏ by se nám zda-
leka tolik práce udûlat nepodafiilo. TakÏe, vá-
Ïení zastupitelé: „Dûkuji“. 

Zvlá‰È bych chtûla je‰tû podûkovat paní
Evû Fialové a paní Ilonû ¤achové za jejich
ãtyfiletou práci. V leto‰ních volbách jako jedi-
né ze souãasného zastupitelstva jiÏ nekandidu-
jí, aãkoliv jejich práce by byla pro dal‰í rozvoj
obce velk˘m pfiínosem.

Na vás, obãanech Pfiezletic, je nyní roz-
hodnutí kdo po volbách 15. a 16. 10. 2010 po-
vede tuto obec dál. Pevnû vûfiím, Ïe se dobfie
rozhodnete. 

Va‰e starostka Veronika Vrecionová

� CO JE NOVÉHO
NA www.prezletice.cz

Kromû pravideln˘ch informací z úfiední desky i dal‰ích z bûÏného
chodu obce se mohli náv‰tûvníci na‰ich webov˘ch stránek zúãastnit
hlasování ve Velké letní soutûÏi o nejrozkvetlej‰í okno a pfiedzahrád-
ku. Internetovou soutûÏ vyhrálo „okno“ ãi spí‰e okna i terasa paní
Pe‰kové a ¤íhové, nejhezãí pfiedzahrádkou pak byly vybrána „kve-
toucí zahrada“ paní Heleny ¤íhové. Gratulujeme.

Krátká anketní otázka tentokrát mûla letní prázdninovou témati-
ku a t˘kala se místa trávení dovolené. Nejvíce odpovûdí znûlo DOMA
(13), shodnû 11 lidí stráví dovolenou na chatû, chalupû nebo u mofie,
pouze 2 se vydali poznávat exotické kraje a 7 z nás stráví dovolenou
prací. Je vidût, Ïe doma je prostû doma. Lâ



� ZO souhlasilo s prodejem ãásti po-
zemku parc. ã. 196/1 v rozsahu cca 58,22
m2 paní ing. Sucháãkové, a to za nabídnu-
tou cenu 500 Kã za 1m

2
. ZO. Vybran˘ bu-

doucí kupující souhlasili s odloÏením pod-
pisu kupní smlouvy. Kupní smlouva bude
pfiipravena, projednána obûma stranami
a bude pfiedloÏena ke schválení ZO po zápi-
su nového geometrického plánu (nového za-
mûfiení pozemkÛ) do katastru nemovitostí.

� Starostka obce seznámila ZO se zprá-
vou o ãinnosti Obecní policie Koleã za mû-
síc ãervenec 2010. ZO vzalo tuto informaci
na vûdomí. 

� ZO souhlasilo s uzavfiením dodatku
ãíslo 2 ke Smlouvû o dílo ãíslo PG-
29/2009/zak/IS/Z s firmou Pragis a.s.
a povûfiilo starostku k podpisu uvedeného
dodatku.

Ve vûci opravy ul. Ctûnická se ZO
usneslo následovnû: z pfiedloÏen˘ch nabí-
dek je cenovû i rozsahem prací nejvhod-
nûj‰í nabídka firmy Pragis a.s. ZO zohled-
nilo rovnûÏ skuteãnost, Ïe tato spoleãnost
je dodavatelem díla opravy ul. Topolové
a opravy obou ulic tak mohou probíhat
synchronizovanû. ZO povûfiilo starostku
k pfiípravû smlouvy s firmou Pragis a.s. ve
vûci opravy ul. Ctûnická.

RÒZNÉ
� ZO souhlasilo s pfiedloÏenou projekto-

vou dokumentací a povûfiuje starostku obce
k pfiedání kladného stanoviska firmû PRO-
CONSULT, s.r.o. (Vyjádfiení obce k pfiedlo-
Ïené projektové dokumentaci pro potfieby
stavebního povolení ve vûci v˘stavby
okruÏní kfiiÏovatky v ul. Cukrovarská. Obec
je zadavatelem díla, s projektovou doku-
mentací souhlasí – pfiesto je nutné vyjádfiit
se k dané záleÏitosti.)

� Starostka obce informovala ZO o zápi-
su oddûlovacího geometrického plánu, jímÏ
byl dle návrhu obce rozdûlen pozemek parc.
ã. 200/6. Jedná se o pozemek, tvofiící ãást
ul. V Podskalí a dále zasahující do soukro-
m˘ch pozemkÛ. Vzhledem k zam˘‰lené re-
konstrukci ul. V Podskalí bylo optimální
oddûlit ãást pozemku, pfiesahující tuto ulici.
ZO vzalo informaci na vûdomí. 

� ZO nemûlo v˘hrady a souhlasilo
s povolením v˘herních automatÛ do 31.
12. 2010 vãetnû. (Ïádost firmy Jukotronic
s.r.o. o povolení provozu v˘herních hra-
cích automatÛ v Restauraci „Na návsi“ na
IV. ãtvrtletí r. 2010.) 

� ZO souhlasilo se zadáním zpracování
projektové dokumentace v daném rozsahu
a cenû firmû DIPRO s.r.o. ZO souhlasilo
s pfiipraven˘m znûním smlouvy o dílo
a povûfiilo starostku obce k jejímu podpisu.
(nabídka firmy DIPRO s.r.o. na zpracová-
ní projektu otoãky autobusu v ul. Zahradní
x Na Váze) 

� Starostka obce informovala ZO
o aktuální situaci v oblasti projednávání
navrÏeného územního plánu. Po fiadû ne-
souhlasn˘ch stanovisek nûkter˘ch schva-

lovacích ãi vyjadfiovacích orgánÛ a po fia-
dû neúspû‰n˘ch jednání byl povûfien ing.
arch. Starãeviã v navrhovaném územním
plánu vyjmutím lokality „Bílá vrátka“ ze
zastavitelného území. ZO tuto informaci
bere na vûdomí.

� V souvislosti s opravou ul. Ctûnická
upozornil p. místostarosta na skuteãnost,
Ïe bude nutné vykácet stromy (bfiízy) po-
dél domu p. Hladíka. Pan Hladík nabídl
obci, Ïe po dokonãení opravy ulice zajistí
na vlastní náklady v˘sadbu nov˘ch stromÛ
– pravdûpodobnû v‰ak jiného druhu (prav-
dûpodobnû javory – bude je‰tû projedná-
no), aby nedo‰lo k pfiípadn˘m problémÛm
u alergikÛ apod. ZO tuto nabídku p. Hladí-
ka uvítalo a pfiijalo.

� pí. BroÏová se dotazovala mj. na dÛ-
vod umístûní lampy vefiejného osvûtlení
v blízkosti její nemovitosti a dále na postup
v oblasti v˘stavby matefiské ‰kolky v Pfie-
zleticích. ZO se pokusilo pí. BroÏové na da-
né dotazy odpovûdût. Ve vûci matefiské
‰kolky je v‰e ve stadiu pfiíprav – obec
v souãasnosti doplÀuje podklady pro sta-
vební povolení.

� volby do obecního zastupitelstva a do
Senátu – volby do ZO se uskuteãní v termí-
nu 15.-16.10.2010, v obci jsou evidovány 3
strany/uskupení: ODS, SdruÏení nezávis-
l˘ch kandidátÛ a p. R. Novotn˘. Volby do
Senátu probûhnou ve stejném termínu
(1.kolo), 2.kolo voleb do Senátu âR je vy-
hlá‰eno na 23.10.2010. Do Senátu âR kan-

diduje i starost-
ka obce ing.
Vrecionová.
V této souvislosti
paní starostka pova-
Ïovala za vhodné infor-
movat ZO, Ïe na probíhající senátní kampaÀ
vyuÏívá nevyãerpanou dovolenou a neãiní
tak na úkor své práce v obci. 

� obecní rozhlas – po fiadû stíÏností ob-
ãanÛ zejm. horní ãásti obce byl opakovanû
kontrolován obecní rozhlas. BohuÏel „díky“
kombinaci starého a nového kabelového ve-
dení není moÏné zajistit lep‰í fungování
rozhlasu v horní ãásti obce, za coÏ se do-
tãen˘m obyvatelÛm ZO omlouvá.

� lampy vefiejného osvûtlení ul. Vinofi-
ská – bylo dokonãeno roz‰ífiení poãtu lamp
vefiejného osvûtlení v ul. Vinofiská (na hra-
nici s Vinofií) a na star˘ch sloupech vymû-
nûna osvûtlovací tûlesa za v˘konnûj‰í, tím
by mûlo dojít k v˘raznû lep‰ímu osvûtlení
dosud velmi tmav˘ch míst. Pfiesto upozorni-
la ZO ing. âervínová na skuteãnost, Ïe i na-
dále zÛstává na Vinofiské „slepé“ místo.
V tuto chvíli v‰ak není v silách obce v‰e
uvést do ideálního stavu, neboÈ jsme v této
lokalitû vázáni na mûstskou ãást Vinofi.

� „velk˘“ svoz odpadu – pan místosta-
rosta informoval ZO, Ïe je opût pfiipravován
velk˘ sbûr odpadu (vã. nebezpeãného odpa-
du). Pfiedpokládan˘ termín je zaãátek mûsí-
ce listopadu. Pfiesn˘ termín bude obãanÛm
vãas oznámen.

54

DNE 27. 7. 2010
� ZO souhlasilo s pfiedloÏenou kupní

smlouvou (prodej pozemkÛ parc. ã. 949/1,
949/2 a 949/3, k.ú. Vinofi – kupujícími jsou
manÏelé ·pánkovi, sjednaná kupní cena
souhlasí s cenou nabízenou, je stanovená na
úrovni odpovídající kvalitû a umístûní po-
zemku a plnû koresponduje s pracovní ce-
novou mapou, schválenou ZO dne 26. 4.
2010.) a povûfiilo starostku obce k podpisu
kupní smlouvy. Kupní smlouva bude dopl-
nûna doloÏkou, potvrzující platnost právní-
ho úkonu a splnûní podmínek dle §39 – 41
zákona ã. 128/2000 Sb.

� ZO souhlasilo s pfiedloÏenou kupní
smlouvou (prodej pozemkÛ parc. ã. 220/15
a 200/12, k.ú. Pfiezletice – kupujícími jsou
manÏelé Heinschovi) a povûfiilo starostku
obce k podpisu kupní smlouvy. Kupní
smlouva bude doplnûna doloÏkou, potvrzují-
cí platnost právního úkonu a splnûní podmí-
nek dle §39 – 41 zákona ã. 128/2000 Sb.

� ZO souhlasilo s pfiedloÏenou kupní
smlouvou (prodej pozemku parc. ã. 220/16,
k.ú. Pfiezletice – kupujícím je paní V. Mes-
nerová) a povûfiilo starostku obce k podpisu
kupní smlouvy. Kupní smlouva bude dopl-
nûna doloÏkou, potvrzující platnost právního
úkonu a splnûní podmínek dle §39 – 41 zá-
kona ã. 128/2000 Sb.

� ZO souhlasilo s uzavfiením nájemní
smlouvy (pronájem pozemku st. parc. ã. 12
(v rozsahu cca 20 m2), k.ú. Pfiezletice –
v souladu s nabídkou byla pfiipravena ná-
jemní smlouva, a to pro paní ·. Holcovou.
Nájemce na pronajat˘ pozemek umístí vlast-
ní prodejní buÀku, v níÏ bude provozovat
doplÀkov˘ prodej. Sjednaná nájemní cena
odpovídá cenám stanoven˘m obecní vyhlá‰-
kou) a povûfiilo starostku obce k podpisu ná-
jemní smlouvy.

� ZO souhlasilo s uzavfiením nájemní
smlouvy s pí. M. Drexlerovou (provozování
kosmetick˘ch sluÏeb - manikúra, modeláÏ
nehtÛ, prodluÏování vlasÛ) a s uzavfiením
nájemní smlouvy s pí. K. Louãkovou (pro-
voz sluÏeb - mandl) ZO povûfiilo starostku
obce k podpisu nájemních smluv.

� ZO nemûlo v˘hrady, souhlasilo a po-
vûfiilo starostku obce k vydání souhlasného
stanoviska (Ïádost p. Vacka /v˘stavba za au-
tolakovnou -autodílna a RD, na konci ul.
Ka‰tanové/).

� ZO nemûlo v˘hrady a souhlasilo
s povolením v˘herních automatÛ do 30.
09. 2010 vãetnû. (Ïádost firmy Jukotronic
s.r.o. o povolení provozu v˘herních hra-
cích automatÛ v Restauraci „Na návsi“ na
III. ãtvrtletí r. 2010)

� ZO revokovalo své usnesení ze zasedá-
ní ZO Pfiezletice ã. 11 z 21. 12. 2009, bod 5
.a schválilo rozpoãet obce na rok 2010 dle
pfiílohy. (v rozpoãtu pro r. 2010 byla obje-
vena souãtová chyba /cca 60 tis. Kã/)

� ZO souhlasilo s navrÏen˘mi rozpoãto-

v˘mi opatfieními ã. 5 a 6 (zmûny v jednotli-
v˘ch poloÏkách úãtÛ - jiné pfiíjmy ze státní-
ho rozpoãtu, mírnû odli‰né rozloÏení nákla-
dÛ apod.) a povûfiilo správce rozpoãtu a hlav-
ní úãetní k provedení tûchto opatfiení. ZO do-
poruãilo pfii pfiípravû rozpoãtu pro r. 2011
zjednodu‰it rozpoãet a jeho ãlenûní, a to pfii
zachování v‰ech zákonn˘ch poÏadavkÛ.

� ZO vzalo na vûdomí zprávu z kontroly
(nápravn˘ch opatfiení – hospodafiení obce
v r. 2009),souhlasilo s jejími závûry a dÛ-
raznû doporuãilo fiídit se i nadále pfiijat˘mi
nápravn˘mi opatfieními.

� ZO vzalo na vûdomí závûry kontroly
(z FÚ, t˘kající se ãerpání dotací na opravy
ulic Zahradní a Na Váze. Îádné nesrovna-
losti nebyly zji‰tûny, ãerpání dotací, jejich
vyuÏití a následné vyúãtování bylo zcela
v pofiádku.).

� ZO zváÏilo uvádûné zku‰enosti zájem-
cÛ (o pozici „Úãetní OÚ“) poskytnuté refe-
rence, doporuãení kontrolního odboru Stã.
kraje, rozsah nabízen˘ch prací, znalost loka-
lity i poÏadovanou odmûnu za práci. Za
optimální kandidátku povaÏuje ZO sl. Sta-
reãkovou, která bude pro obec zpracovávat
úãetnictví od zahájení IV. ãtvrtletí r. 2010,
tj. od 1. 10. 2010. ZO povûfiilo starostku ob-
ce k dal‰ímu jednání s vybranou kandidát-
kou a k pfiípravû smluvní dokumentace. ZO
vzalo na vûdomí, Ïe se vybraná úãetní nebu-
de zab˘vat mzdovou oblastí úãetnictví. V té-
to oblasti bude obec spolupracovat s jinou
úãetní (forma spolupráce bude upfiesnûna
a smluvnû podchycena). 

� Starostka obce seznámila ZO se zprá-
vou o ãinnosti Obecní policie Koleã za
mûsíc ãerven 2010. ZO vzalo tuto infor-
maci na vûdomí.

� ZO vzalo na vûdomí dopis i odpovûì
starostky (obdrÏen˘ dopis od firmy Morav-
ská stavební – INVEST a.s. /+ M.S.Vinofi-
ská s.r.o. – vlastnicky propojené firmy, sou-
visející developerské zámûry/. Spoleãnosti
mají investiãní zámûry v lokalitû Nohavice
/k.ú. Pfiezletice/ a v k.ú. Vinofi. Zaslan˘ do-
pis se t˘ká tûchto zámûrÛ, poÏadavkÛ a po-
tfieb firem v oblasti získání pozemkÛ, do-
pravního napojení, vyfie‰ení likvidace odpa-
dÛ /kanalizace/ apod. Dále jsou zde uvedeny
pfiedstavy firem o finanãním vypofiádání
s obcí. BohuÏel zde nejsou uvedeny Ïádné –
obcí poÏadované – technické podrobnosti
/zejm. ve vûci dopravního napojení a ãistiã-
ky odpadních vod/. Starostka obce v tomto
smyslu na dopis odpovûdûla a poÏádala ing.
Starãeviãe, aby se s firmami spojil a tech-
nické vûci /doprava, âOV)/ projednal.)
a souhlasilo s odpovûdí. Po vyjádfiení ing.
Starãeviãe bude s firmami nadále jednáno.

RÒZNÉ:
� Ing. âervínová (‰éfredaktorka OZ) vy-

zvala touto formou v‰echny kandidáty pod-
zimních voleb do zastupitelstva obce k dodá-
ní krátkého pfiedstavení své osoby. Tato „vo-
lební vizitka“ by byla oti‰tûna v Obecním
zpravodaji. Termín uzávûrky je 31. 8. 2010.

� (Starostka obce seznámila ZO s aktuál-
ním stavem nového územního plánu. Pfies
ve‰kerá jednání pfietrvává problém s jeho
schválením, a to zejm. z dÛvodu navrÏeného
fie‰ení lokality Bílá vrátka /SZ ãást obce,
smûr âakovice/. Pfiíslu‰né schvalovací insti-
tuce se negativnû staví k roz‰ífiení zastavi-
telné plochy, jejich návrhy na omezení ãi
dûlení v‰ak nejsou pfiijatelné pro obec /pfies
rozsáhlost moÏné v˘stavby obcí navrÏen˘
územní plán kompletnû fie‰í dopravní ob-
sluÏnost, odvodnûní celé lokality, ‰kolu, ze-
lené plochy apod. Pfii dûlení ãi omezení plo-
chy vhodné k zástavbû by bylo nutné v˘raz-
nû sníÏit poÏadavky obce na vybudování in-
frastruktury a ve v˘sledku by tak pouze
vznikl nesourod˘ satelit, obec v˘raznû zatû-
Ïující./). ZO povaÏuje v této chvíli za jedi-
nou moÏnou alternativu pokusit se prosadit
územní plán tak jak je navrÏen /tj. plná za-
stavitelnost území/ – pokud by toto nebylo
prÛchodné, pokusit se je‰tû alespoÀ zachovat
moÏnost men‰í v˘stavby v horní ãásti úze-
mí. Pokud by ani takto nebylo schválení
prÛchozí, pak by obec mohla zÛstat bez
územního plánu. V tomto pfiípadû je v‰ak
nutné zjistit, co by to pro obec konkrétnû
znamenalo. ZO povûfiuje starostku obce
k dal‰ím jednáním dle v˘‰e uvedeného.

� ZO akceptovalo moÏnost prodeje po-
zemku (v k.ú.Vinofi – nespecifik. Pozemek)
s tím, Ïe zámûr prodat pozemek bude fiádnû
vyvû‰en na úfiední desce obce a obec si vy-
hrazuje právo pozemek neprodat. 

� ZO akceptovalo moÏnost ãásti prodeje
pozemku /v k.ú.Pfiezletice 196/1) s tím, Ïe
zámûr prodat pozemek bude fiádnû vyvû‰en
na úfiední desce obce a obec si vyhrazuje
právo pozemek neprodat.

� ZO povûfiilo starostku oslovením sta-
vebních firem a poÏádat o cenové nabídky
na opravu ãásti ulice Ctûnická vãetnû de‰Èo-
vé kanalizace.

� starostka obce informovala ZO o posunu
v jednání s TJ Sokol Pfiezletice, kter˘ vlastní
nûkteré pozemky u rybníka. Jednání s TJ So-
kol byla dlouhodobû neúspû‰ná, novû se v‰ak
do jednání zapojil p. Tomá‰ ¤íha (SDH Pfie-
zletice) a v minul˘ch dnech sdûlil obci potû-
‰ující zprávu – Sokol by byl ochoten darovat
své pozemky obci. Pokud by tato jednání by-
la skuteãnû úspû‰ná, mohla by obec váÏnû
uvaÏovat o vybudování dûtského hfii‰tû. 

DNE 6. 9. 2010
� ZO souhlasilo s prodejem pozemkÛ

parc. ã. 953/20, 953/22 a 953/23 v k.ú. Vi-
nofi manÏelÛm ·pánkov˘m, a to za nabíd-
nutou cenu 1 200 Kã za 1m2. ZO a vybra-
ní zájemci souhlasili s odloÏením podpisu
kupní smlouvy. ZO povûfiilo starostku pfií-
pravou kupní smlouvy jejím projednáním
s obûma stranami. Poté bude pfiedloÏena ke
schválení ZO po zápisu nového geometric-
kého plánu (nového zamûfiení pozemkÛ) do
katastru nemovitostí.

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPI TELSTVA OBCE

Když byly díky změnám v zákoně nuceni policisté označit úsek, kde pro-
vádějí měření rychlosti aut, dopravními značkami „začátek a konec mě-
řeného úseku“, ťukali si mnozí na čelo. Vždyť kdo by v tomto úseku ne-
jel pomalu, zvlášť když je tam cedule jako k… prostě jako hrom. Cedule
necedule, rychlost se porušuje vesele dál. I naše obecní policie z Kolče
má nejvíce zaznamenaných přestupků právě při měření rychlosti. Druhým
nejčastějším přestupkem je i nadále vjezd těžkých nákladních aut ze se-
verní strany obce, ačkoliv je zde zákazová značka; opět se ukazuje, že in-
stalace značek opravdu nic neřeší, jen obec vyhazuje peníze z kapsy.

Přestupek květen červen červenec

Nedovolené stání vozidla
0 0 2na pozem. komunikaci

Nedovolené vjezdy do míst,
8 8 5kam je to zakázáno

Překročení povolené rychlosti 10 15 18
Přestupky proti veřejnému pořádku 0 0 2
Kontrola osob 6

Uplynul přesně rok od uzavření smlouvy s obecní policií Koleč a můžeme
celkem jednoznačně její činnost na území obce hodnotit jako velmi pozitiv-
ní. Je velká škoda, že z finančních důvodů není zatím možné zřídit naši vlast-
ní obecní policii, která by byla denně přítomna v obci a mohla by ihned řešit
veškeré přestupky, zejména ve stále narůstající automobilové dopravě. ZO

OBECNÍ POLICIE KOLEČ
INFORMUJE...



UÏ od dûtství nás doma uãili, Ïe je slu‰né
vÏdy a nahlas za v‰echno podûkovat; proto
zde dûkujeme v‰em PfiezleÈákem, ktefií si udr-
Ïují pofiádek nejen pfied sv˘m domem, ale
i v blízkém okolí – zde bychom chtûly „spe-
ciálnû pochválit“ pana Pan˘ra za pravidelnou

péãi o okrasné
vrby na obecním
pozemku, dále
dûkujeme v‰em
z vás, ktefií nabí-
zejí pomoc obci
napfi.ve formû
zapÛjãení staveb-
ní techniky ãi
dodání stavební-
ho materiálu
(ZDARMA) –
pfiíkladem je pan
Mesner, kter˘ jiÏ

podruhé nechal dovézt asfaltov˘
obrus na opravu parkovi‰tû podél
zdi statku u KfienÛ; dûkujeme.
A zde je‰tû jeden dík paní ¤achové,
díky které získal obrus asfaltovou
„polevu“ (Lâ).             I¤ a Lâ
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Po dokonãení pfieloÏky de‰Èové kanalizace
ve Ctûnické ulici bylo následnû upraveno
okolí nové kanálové vpusti a byla sem zaseta
tráva. Je ‰koda, Ïe si opût práce na‰ich za-
mûstnancÛ nûkdo neváÏil a v ãerstvû vyra‰e-
né trávû se nûjak˘ fiidiã náklaìáku musel
„projet“! TakÏe správce obce musel nechat ji-
né práce a jít opravit jiÏ jednou upravené.

Na velké opravy místních komunikací se
shánûjí dotace, na ty malé si musíme vystaãit
svépomocí. Koneãnû se doãkali i ti, ktefií pou-
Ïívají k cestû na autobus ulici V Uliãce, a stû-
Ïovali si na v‰udypfiítomné bláto po kaÏdém
de‰ti. Byl zde vybudován chodník z betono-
v˘ch dlaÏdic a ãásteãnû ze ‰tûrku. Byla radost

pozorovat práci na‰eho nového
traktoru, kter˘ radlicí nakládal str-
Ïenou zeminu do multikáry; celá
akce se provedla bez nutnosti na-
jmutí stavební techniky.

Kdo chtûl v ãervenci pouÏít
chodník do Vinofie tûsnû za Pfie-
zleticemi, ten byl nemile pfiekva-
pen hromadami hlíny, kterou si
na chodník uloÏili stavbafii no-
v˘ch domÛ, a musel „bezpeãnû“
místo obcházet po silnici. Apelo-
vali jsem na vinofiském úfiadû,

aby stavebníka donutil uvést chodník do pro-
vozuschopného stavu. Jednání se velmi vlek-
la, sliby se neplnily, a tak jsme se odstranû-
ní hlíny z chodníku doãkali aÏ pfii zaházení
v˘kopÛ. Je‰tûÏe byly prázdniny!

Bûhem letních mûsícÛ bylo do-
konãeno oplocení celého areálu dût-
ského hfii‰tû za rybníkem; nyní uÏ
zb˘vá „jen“  dovybavit hfii‰tû tolik
Ïádan˘mi herními prvky. Zastupitel-
stvo poÏádalo o pomoc
obãanské sdruÏení Zdra-
v˘ kofiínek, ve kterém se
angaÏují pfieváÏnû ma-
minky z ulice Hru‰kové,
jestli by dokázaly získat

„peníze“ na dûtské hfii‰tû, které
u nás opravdu velmi chybí. 

V loÀském roce jsme upozorni-
li stavební úfiad ve Vinofii a ná-
slednû vodoprávní odbor ve Kbe-
lích na problém s bezejmennou
vodoteãí na jiÏní hranici na‰eho

katastru nad
tzv. „Baudy‰o-
vem“. Stavební
firma do toho-
to zaneseného
vodního toku
odvodnila ce-
lou lokalitu
V Îabokfiiku
a nikdo nefie‰il problém, Ïe
je koryto neprÛchodné
a pfii velk˘ch de‰tích se
voda mÛÏe vylít z bfiehÛ
do zahrad domÛ ulice
U BaÏantnice. Po mnoha
vyãerpávajících jednáních

se alespoÀ firma Moravská stavební ujala vy-
ãi‰tûní toku na celém území, které bezpro-
stfiednû souvisí s Îabokfiikem. Vodoteã nemû-
la svého správce, a proto Mâ Vinofi Ïádala
ministerstvo zemûdûlství o urãení správcov-

ství; v létû byl stanoven správce a stala se jím
Mâ Vinofi. A tak budeme doufat, Ïe se ko-
neãnû nûkdo po mnoha letech postará o to,
aby vodoteã, která odvádûla vodu z „louÏe“
ve Ctûnickém háji, byla opût plnû prÛchozí. 

Koncem srpna zaãaly koneãnû stavební
práce na rekonstrukci horní ãásti ulice Topo-
lové. Bude zde vybudována asfaltová vozov-
ka vãetnû kvalitního odvodnûní de‰Èov˘ch
vod, které budou jednak vsakovány v travna-
tém pásu, jednak svedeny do stávajícího ka-
nálu v Ctûnické ulici. BohuÏel dotace se opût

t˘ká jen vozovky a ni-
koliv chodníkÛ. Po do-
konãení Topolové bu-
dou práce plynule po-
kraãovat v ulici Ctû-
nické, která tak
koneãnû pfiestane b˘t
„tankodromem“!

Ve stfiedu 1. záfií byl
vyvrtána kontrolní
sonda v obytném kom-
plexu Zlat˘ kopec, kte-
rá bude slouÏit s dal‰í-
mi 7 mûfiícími body
k podrobnému zmapo-
vání spodní vody v ce-
lé lokalitû pÛvodního
Velikého rybníka.

ZPRÁVY Z KOMISÍ OBCE
SPRÁVA OBCE
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Asi nejpalãivûj‰í pro-
blémem jsou chybûjící
lampy vefiejného osvût-
lení mezi Pfiezleticemi
a Vinofií. Je pravdou,
Ïe zde chybí minimál-
nû tfii lampy, aby byl
dobfie osvûtlen novû
postaven˘ chodník a sil-
nice od ulice U BaÏant-
nice. Problém je, Ïe dráty
i sloupy jsou na pravé stra-
nû ulice smûrem do Vinofie
a konãí na hranici katastru Pfiezle-
tic; louka pod Ctûnick˘m hájem uÏ patfií
do Vinofie. Pfiekopat silnici, poloÏit kabel
a postavit zde tfii sloupy vefiejného osvût-
lení je velmi finanãnû nároãnû, proto jsme
se dohodli se starostou Vinofie na spolu-
práci pfii fie‰ení dostavby dal‰ích lamp. Ja-
ko ideální se jeví protaÏení vinofiského ve-
fiejného osvûtlení smûrem do na‰í obce;
jednalo by se asi o dva sloupy, protoÏe
v˘stavbu jednoho jiÏ slíbil zajistit investor
v˘stavby rodinn˘ch domÛ mezi na‰í obcí
a Vinofií. Pan ·varc, starosta Vinofie, jiÏ
zahájil jednání s firmou, která spravuje
vefiejné osvûtlení ve Vinofii o moÏnosti
nav˘‰ení poãtu lamp smûrem do Pfiezletic.
Zaãátkem záfií byly vymûnûny osvûtlova-
cí tûlesa na posledních 3 lampách a ales-
poÀ ãást silnice je lépe osvûtlena.

ZároveÀ se fie‰í i otázka ‰patnû osvût-
leného rohu ulic Vinofiské a Dolní návsi;
se správcem vefiejného osvûtlení bude
konzultována moÏnost osadit sloup dvû-
ma osvûtlovacími tûlesy, které by osvût-
lovaly obû ulice.

Nové vûci mají vÏdy své mouchy, kte-
ré je potfieba postupnû vychytat – to se t˘-
ká i problému s nov˘mi ampliony místní-
ho rozhlasu. Oprávnûné stíÏnosti byly
v nûkter˘ch ulicích na ‰patnou srozumi-
telnost hlá‰ení, nepfiimûfienou hlasitost
a chrãení. V srpnu byl proto poÏádán

správce na‰eho rozhlasu
pan Rus, aby nám po-
mohl problém odstra-
nit; vût‰inou bylo po-
tfieba lehce pfietoãit
ampliony tak, aby se
zvuk neodráÏel od
okolních zdí. Bûhem
kontrolního vysílání

byla upravena na pfiimûfienou hladinu úro-
veÀ hlasitosti. Vyskytnou-li se i nadále
nûkde problémy s kvalitou poslechu, kon-
taktujte, prosím, pracovníky OÚ.

Bûhem léta se pole pod cestou smûrem
do Ctûnic stalo místem skládky „zeleného“
odpadu. Kompostování samo o sobû je zá-
sluÏn˘ ãin, jenÏe bylo zvoleno velmi ne-
vhodné místo. Odpad sem vyváÏela ná-
kladní auta, která náklad sklopila tam, kde
to bylo nejpohodlnûj‰í a bûhem pár t˘dnÛ
se na poli válela rozplizlá hromada zahrad-
ního odpadu, pfieváÏnû trávy, která pár dní
po navezení nepfiíjemnû zapáchala, na coÏ

si stûÏovali lidé pfii procházce klidovou zó-
nou do Ctûnic. Upozornila jsem nájemce
pole, respektive zelen˘ch ploch, na stíÏ-
nosti ohlednû zápachu a nepofiádku a poÏá-
dala ho o nápravu. Nájemce slíbil hromadu
zatím urovnat; po sklizni obilí pak bude
„zelen˘ odpad“ pouÏit jako hnojivo a do
budoucna budou tráva ãi jin˘ odpad ze za-
hrady kompostovány dále od cesty.

Dal‰ím problémem
byly kontejnery na
tfiídûn˘ odpad na rohu
Topolové a Ctûnické,
resp. jejich ‰patné
umístûní. Se vzrÛsta-
jícím poãtem lidí, kte-
fií kontejnery vyuÏíva-
jí a ãasto nejprve do-
ma shromáÏdí vût‰í
mnoÏství odpadu, kte-
r˘ pak jednorázovû
autem vyvezou, se
nyní skuteãnû jeví
lep‰ím pfiemístit sta-
novi‰tû tfiídûného od-
padu do ulice Ctûnic-
ké, kde auta bez pro-
blémÛ na rovinû za-
staví a nebudou muset
couvat ãi se otáãet na
kfiiÏovatce. 

Od loÀského roku opakovanû fie‰íme
stíÏnosti na tfii konû z Habrové ulice,
k jejichÏ ustájení uprostfied obce mûlo
mnoho lidí v˘hrady, ale nejvût‰í problé-
my byly s obãasn˘mi „v˘lety“ tûchto ko-
ní do obce a ãasto i za obec. Ono potkat
rychle rozbûhnutého konû uprostfied ulice
asi opravdu nebylo nic pfiíjemného. Kon-
cem léta se konû pfiestûhovali do Cvrão-
vic, kde v areálu statku mají lep‰í pod-
mínky jak pro pobyt venku, tak i zejmé-
na pro zimní ustájení. 

Za v‰echny podnûty dûkujeme.
Zastupitelstvo obce

ProtoÏe pfies lé-
to Ïádné podnûtné do-

pisy nepfii‰ly, pouze jeden
anonymní se stíÏností na
úplnû v‰echno, budeme se
tentokrát vûnovat problé-

mÛm, které jste nám
fiíkali ústnû.

– – – NAD VAŠIMI PROBLÉMY – – –



V pÛl desáté byl autobus
zaplnûn 42 milovníky zvífiat
a mohlo se vyrazit. Cestou
lehce sprchlo, ale pak se
poãasí umoudfiilo a dokon-
ce obãas vysvitlo sluníãko
a dokázalo vykouzlit sv˘mi
paprsky atmosféru skoro ja-
ko v africké savanû. Aãko-
liv program si v ZOO pfii-
zpÛsobil kaÏd˘ podle své-

ho, stejnû skoro kaÏd˘
vyuÏil svezení otevfie-
n˘m autobusem mezi
zvífiaty a uÏil si bájeã-
ného komentáfie fiidiãe-
prÛvodce. 

Po nezbytném obãer-
stvení prohlídka pokra-

ãovala i pû‰ky a skonãila… v dûtském kout-
ku, kde se neúnavné dûti „dorazily“ a cestou
domÛ v autobuse pak spokojenû usnuly.

Musím fiíct, Ïe si v˘let uÏili i dospûlí pfie-
zletiãtí „seniofii“, ktefií rádi vyuÏili pfiíleÏitost
jet na v˘let se sv˘mi sousedy a je úplnû úÏas-
né, Ïe se na jedné akci skvûle baví dûti, rodi-
ãe i prarodiãe. Lâ

� Sokol Pfiezletice
– oddíl stolního tenisu

BlíÏí se dal‰í sezóna pro stolní tenisty TJ
Sokola Pfiezletice. Na‰i sportovci budou i le-
tos soupefiit s muÏstvy ve Stfiedoãeském kraji
i po celém okrese Praha-v˘chod. T˘m A bu-
de hrát Krajsk˘ pfiebor skupinu B, kde mu bu-
dou za soupefie muÏstva : Brand˘s nad La-
bem, Lysá nad Labem, Bûlá pod Bezdûzem,
Mnichovo Hradi‰tû, Mûstec Králové, Mléko-
jedy, Sadská, Kosmonosy, Nymburk a Mladá
Boleslav. http://www.stcstolnitenis.cz/soute-
ze/soutez.php?id=145 

T˘my B,C,D budou hrát okresní pfiebory I.,
II. a III. tfiídy s muÏstvy: ¤íãany, Brand˘s nad
Labem, âelákovice, Velké Popovice, Odolena
Voda, Mnichovice, Líbeznice, Úvaly, Stará Bo-
leslav, Káran˘, Mratín, VeleÀ a Tehov.
http://www.pinec.info/htm/tabulka/?soutez=556 

Samozfiejmû se budou i na‰i dorostenci
úãastnit mládeÏnick˘ch turnajÛ ve Stfiedoães-
kém kraji.

Cílem t˘mu A bude záchrana v Krajské
soutûÏi, pro muÏstva B,C a D je cílem hrát
o pfiední místa v okresních soutûÏích. Mist-
rovské zápasy zaãínají na‰e muÏstva hrát za-
ãátkem mûsíce fiíjna a vûfiíme, Ïe obyvatelé
Pfiezletic pfiijdou povzbudit na‰e hráãe do je-
jich herny v sokolovnû ve Vinofii.

Radek Slunéãko

� Veteránská liga podzim 2010
V úter˘ 31.8. oficiálnû odstartovala 76.

sezóna Hanspaulky PODZIM 2010. Na‰e
jediné muÏstvo v hlavní soutûÏi SK RSC

Pfiezletice bude soutûÏit ve skupinû 7F; v té-
to skupinû hrál t˘m i na jafie. Zde ãtenáfiÛm
dluÏíme v˘sledky JARA 2010, kdy se na‰i
borci po poãáteãních relativních nezdarech
umístili na 6. místû z 12 úãastníkÛ skupiny
s celkov˘m poãtem 12 bodÛ za 5 vítûzství,
2 remízy a 4 prohry.

DruÏstvo veteránÛ Pfiezletice SG bude
o pfiední pfiíãky bojovat ve skupinû 4B. Zde
jsou téÏ koneãné v˘sledky JARA 2010: ná‰
t˘m obsadil 5. místo z 10 druÏstev se ziskem
9 bodÛ za 4 v˘hry, 1 remízu a 4 prohry. 

Zeptali jsme se zástupce veteránské ligy To-
má‰e ¤íhy na cíle, se kter˘mi jdou do nové
soutûÏe a krátké hodnocení úvodních zápasÛ:

Ve ãtvrtek 2.záfií 2010
zaãala podzimní sezóna Ve-
teránské ligy malé kopané,
ve které startuje jiÏ nûkolik
sezón také t˘m „Staré gar-
dy“ Pfiezletic. Na‰i borci
budou v podzimní sezónû
nastupovat opût ve skupinû
4. B. Nejménû polovinu zá-
pasÛ odehraje t˘m na
smluvním domácím hfii‰ti
ve Kbelích v termínech kte-
ré jsou vyvû‰eny na infor-
maãní nástûnce fotbalového
klubu v restauraci „Na Ná-
mûstí“. Tímto si zároveÀ

dovolujeme pozvat pfiíznivce staré gardy
k podpofie t˘mu pfii tûchto zápasech. 

Leto‰ní podzim t˘m zahájil v oslabené se-
stavû s poãetnou marodkou prohrou 0:2 na
hfii‰ti Meteoru 8 s t˘mem Sebranka SC. Bo-
huÏel se ukázalo,
Ïe t˘m oslaben˘
o své opory jako
jsou Jaroslav Ur-
ban, Jifií Horálek
nebo Karel Stanûk
nemá takovou
údernou sílu
v koncovce jaká by
byla potfieba. V˘-
kon t˘mu je sice
podpofien bojov-
ností a zarputilostí
v osobních soubo-
jích, ale to bez gó-

lového vyjádfiení bohuÏel na bodov˘ zisk vût-
‰inou samo o sobû nestaãí. Budeme se tû‰it,
Ïe se v dal‰ích utkáních sejde t˘m „Staré gar-
dy“ v lep‰ím rozpoloÏení a zaboduje. 

O v˘sledcích jednotliv˘ch kol „Veterán-
ské ligy“ se mÛÏete informovat webov˘ch
stránkách PraÏského svaz malého fotbalu
www.psmf.cz. S pozdravem Tomá‰ ¤íha

� Sportovní stfielci
Pro mnohé domácí závodníky z kate-

gorie dorost byla vrcholem venkovní se-
zóny Letní cena Pfiezletic ve stfielbû z li-
bovolné ãi sportovní maloráÏky na 60 ran
vleÏe. Sobotního závodu (28. 8.) se zú-
ãastnilo 25 stfielcÛ z pfieváÏnû stfiedoães-
k˘ch oddílÛ. Poãasí bohuÏel nebylo ideál-
ní a vítr i zima se podepsaly na poãtu na-
stfiílen˘ch bodÛ, které byly v prÛmûru o 7
bodÛ niÏ‰í. 

Mezi muÏi dominoval pfiezletick˘ Jifií
Novák a mezi dorostem si pfiední pfiíãky
vybojoval dal‰í ãlen pofiádajícího oddílu
Adam Cipro a Jakub Král. Nedafiilo se bo-
huÏel Krist˘nû Slavatové, která marnû hle-
dá loÀskou formu; podíl na hor‰ích v˘sled-
cích má i pfiechod na novou zbraÀ, kterou si
musí je‰tû pofiádnû „osahat“. Lâ
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Nebudeme zde fie‰it zpomalovací prahy na
frekventovan˘ch komunikacích, protoÏe prav-
dûpodobnû nikdo nebude polemizovat o nut-
nosti ochránit chodce na pfiechodu nebo na ji-
n˘ch nebezpeãn˘ch místech. BohuÏel s pova-
hou nûkter˘ch fiidiãÛ, ktefií si myslí, Ïe oni
jsou páni na silnicích a pfiilehlém okolí, je
zpomalovací pfiekáÏka opravdu jedinou ces-
tou, jak je donutit jet pomalu a tím pádem co
nejménû ohrozit chodce, zejména dûti, na pfie-
chodech. I v na‰í obci jsme plánovali v rámci
rekonstrukce prÛtahov˘ch silnic postavit mi-
nimálnû tfii pfiechodové retardéry (pfied OÚ,
autobusovou zastávkou na Vinofiské a zfiídit
nov˘ pfiechod do ulice Hru‰kové); bohuÏel re-
konstrukce se nekoná (viz rozhovor s hejtma-
nem) a do souãasné silnice-nesilnice se ukot-
vit retardéry nedají.

Jiná situace je v místních ulicích, v pfie-
váÏnû obytn˘ch zónách. Sami víte, Ïe s do-
konãením rekonstrukce Zahradní zaãalo
mnoho lidí tuto ulici pouÏívat jako „prÛtaho-
vou“ (nebudou pfieci jezdit po rozbité hlavní)
a jezdí zde dost rychle a bez dodrÏování zá-
sadních pravidel silniãního provozu (viz
Zpátky do auto‰koly). Jako první fie‰ení se
zde nabízí instalace zpomalovacích prahÛ,
protoÏe pfiekáÏka je prostû pfiekáÏka. JenÏe!
Je potfieba skuteãnû objektivnû zváÏit v‰ech-
ny klady a zápory retardérÛ – proto jsem pod-
nikla mal˘ prÛzkum ve Vinofii a hovofiila
s obyvateli ulic, ve kter˘ch jsou retardéry po-
staveny. Tady jsou jejich názory:   

Hovofiila jsem s nûkter˘mi obyvateli ulic
nad Ctûnick˘m hájem (v podstatû ãistû obyt-
ná zóna), kde relativnû pfied pár lety nechala
mûstská ãást Vinofi vybudovat ze zámkové
dlaÏby nové komunikace vãetnû chodníkÛ.
Pfied kaÏd˘m v˘jezdem na hlavní silnici je
z dlaÏby udûlaná terénní „vlna“. Ptala jsem se
místních lidí na jejich funkãnost – vût‰ina je-
jich názorÛ se shodovala s m˘m, Ïe jsou re-
tardéry na ‰patném místû, protoÏe pfied v˘jez-
dem na hlavní brzdí kaÏd˘ a pfii vjezdu do úz-
ké ulice se pod úhlem 90° také nedá jet rych-

le. Posunutí retardérÛ dále do
ulice by bylo vhodnûj‰í, jenÏe
.. Problém je v tom, Ïe vozov-
ka je ve stejné v˘‰i jako chod-
ník, oddûluje je pouze mal˘
zahradní obrubník a tím pá-
dem skoro kaÏd˘ fiidiã zpoma-
lovací práh objede po chodní-
ku, obãas i po trávû. A co hluã-
nost? Tu nelze objektivnû zhod-
notit, protoÏe pfies retardéry
vlastnû nikdo nejezdí. 

Takto odpovídali pfieváÏnû motoristé, do-
konce fiidiãi z povolání, které nijak zvlá‰È ne-
baví „drncání“ pfies retardéry. Oproti tomu
názor jin˘, chodce a cyklisty, kter˘ by naopak
chtûl retardérÛ víc; za tím úãelem zakládají
nûktefií Vinofiáci obãanské sdruÏení.

Co ãlovûk, to v podstatû jiné stanovisko.
Jedno je v‰ak z mého krátkého prÛzkumu zce-
la jednoznaãné – mají-li retardéry skuteãnû
plnit svou úlohu zpomalení vozidla a dosáh-
nout tak zv˘‰ení bezpeãnosti zejména mal˘ch
chodcÛ, musí b˘t postaveny tak, aby se v Ïád-
ném pfiípadû nedali objet. Vztáhneme-li toto
do Pfiezletic na novû rekonstruované ulice, 

retardéry by zde nemûly smysl, protoÏe
i my zde máme silnice ve stejné v˘‰i jako
chodník nebo travnaté pásy, a spousta „chyt-
rákÛ“ by je objíÏdûla. Druhá vûc je jejich hluã-
nost a nemyslím si, Ïe by to do budoucna ne-
vadilo obyvatelÛm domÛ, pfied kter˘mi by re-
tardéry byly. Tfietí a neménû podstatnou zále-
Ïitostí je finanãní stránka, protoÏe instalace ne
zrovna levn˘ch retardérÛ musí jít ruku v ruce
i s umístûním dopravních znaãek, které z obou
stran musí na zpomalovací práh upozornit.  

V Ïádném pfiípadû nechceme problém ne-
bezpeãnû rychlé a bezohledné jízdy v nûkte-
r˘ch ulicích Pfiezletic smést pod stÛl. Bylo by
potfieba komplexnû zpracovat dopravní situa-
ci v na‰í obci, zkusit vytvofiit místa ãistû obyt-
n˘ch zón, pochopitelnû dÛslednû oznaãené
dopravními znaãkami, tfieba s jednosmûrn˘m
provozem v nûkter˘ch ulicích. To uÏ ale bude

práce pro nové zastupitelstvo
a bylo by fajn, kdyby se v‰ich-
ni obãané zapojili do fie‰ení
zv˘‰ení bezpeãnosti zejména
na‰ich dûtí na místních ulicích,
a své podnûty smûfiovali pfiímo
zastupitelÛm a nebo pfiímo
sv˘m sousedÛm tfieba i pro-
stfiednictví Hyde Parku v na-
‰em Obecním zpravodaji. 

Nebude to vÛbec jednodu-
chá práce, protoÏe co ãlovûk, to jin˘ názor.
Bylo by docela zajímavé zjistit, zda skuteãnû
ti, co horují pro instalaci zpomalovacích pra-
hÛ, jezdí doma i v jin˘ch obcích ãi mûstech
tak ohleduplnû a pomalu a nebo jako moto-
risté nadávají nad kaÏd˘m jinde umístûn˘m
retardérem, na kter˘ tfieba vjedou moc rychle,
v‰imnou si ho na poslední chvíli a nebo to
prostû „uÏ zase dûsnû drncne“. 

BohuÏel zase musím konstatovat, Ïe
i rychlá a nepfiimûfiená jízda po místních uli-
cích, kde si hrají dûti (a proã ne, vÏdyÈ jsem
pofiád je‰tû na vesnici a buìme vdûãní za kaÏ-
dou chvilku, kterou jsou na‰e dûti ochotné
strávit venku a ne u poãítaãe) je pouze v li-
dech a co nechce‰, aby jin˘ ãinil tobû, nedûlej
ani ty jemu (uÏ stará pfiísloví vûdûla svoje).

Je potfieba se zamyslet hlavnû nad sebou,
zejména jako fiidiãem, a jezdit ohleduplnû.
A nemuset fie‰it problém zpomalení rychlosti
tak jako fiidiã bagru, o kterém mi vyprávûli fii-
diãi z povolání z Vinofie: „To jel takhle zná-
m˘ známého bagrem po silnici, pohodiãka,
skonãila ‰ichta a fiidiã se vrací domÛ. V kout-
ku rtÛ pfiilípnuté cigáro, poãasí venku nádher-
né, tak se lehce zakochal pohledem z okna.to
ale nemûl dûlat, protoÏe pfiehlédl retardér, na
kter˘ najel rychlostí ne ideální. Jak to drnclo,
vypadlo mu cigáro z pusy a spadlo mu za lacl
montérek. ¤idiã zafival, musel zastavit a lovit
hofiící cigaretu z kalhot. To ho tak vytoãilo, Ïe
po uha‰ení nedopalku otoãil svÛj bagr a jel si
to s retardérem vyfiídit. Definitivnû. Nabral ho
lÏicí a bylo po retardéru. Lâ

...vskutku
hamletovská.

Tak mít?
âi nemít? 

Retardéry – mít ãi nemít? ToÈ otázka...
� Nohejbalov˘ SWEDEN CUP

Pát˘ roãník tohoto nohejbalového tur-
naje trojic probûhl v sobotu 28. srpna na
tenisov˘ch kurtech u rybníka. Z pÛvodnû
pfiihlá‰en˘ch 16 druÏstev se ráno pro rÛz-
né „potíÏe“ zapsalo jen t˘mÛ 15. Turnaj
byl rozehrán ve ãtyfiech skupinách systé-
mem „kaÏd˘ s kaÏd˘m“ a v druhém kole
se pak utkaly t˘my ze stejného pofiadí
z jednotliv˘ch skupin. Po odehrání obou
kol uÏ pfii‰lo na fiadu „play off“, ve kterém
postupnû opustily soutûÏ na‰e mladé, je‰tû
základní ‰kolou povinné, „nadûje“, které
teprve sbírají na nohejbalovém poli zku‰e-
nosti a ani dobré kouãování jejich trenéra
jim nepomohlo k postupu do dal‰ího kola;
zku‰enostmi naopak h˘fiící místní Sweden
Dream team jich nedokázal opût vyuÏít
a do bojÛ o medaile zase nezasáhl.

Putovní pohár po zásluze získalo druÏ-
stvo Morgan team ze sousední Vinofie,
druhé místo zbylo na Ïlut˘ t˘m Sr‰ÀÛ
a pohár pro bronzové nohejbalisty si od-
nesl t˘m Vinofi. Lâ

� Tfietí kolo parkurové
soutûÏe ve Ctûnicích

V sobotu 28. srpna se v zámeckém are-
álu ve Ctûnicích v Praze konalo tfietí kolo
seriálové soutûÏe dûtí na pony ve skákání.
Na programu byl zahajovací ponyhandi-
cap LP a následnû pak do seriálu zapoãí-
távan˘ ponyhandicap SP, kter˘ byl vy-
psán jako Cena spoleãnosti Dance and
Jump. V zahajovací soutûÏi si nejlépe
vedla Petra Jurá‰ová na pony LEON (JS
West) a v hlavní soutûÏi zvítûzila Tereza

KoÏnarová na nejmen‰ím pony ALOHA (JK Tûchlovice). SoutûÏící i pofiadatelé mûli ten-
tokrát závody ztíÏeny ‰patn˘m poãasím, které se odrazilo i na velmi malé náv‰tûvû.

Na ãele prÛbûÏného pofiadí stále zÛstává Ingrid Bayová, která má v souãtu celkem 23 bo-
dÛ (ve tfietím kole ex equo 3.) pfied Terezou KoÏnarovou se souãtem 21 bodÛ. Závûreãné
kolo O pohár hl. mûsta Prahy se koná na Císafiském ostrovû 25. záfií a na soutûÏící budou
ãekat hned dvû ocenûní. SoutûÏit se bude nejenom o pofiadí v závûreãném ãtvrtém kole se-
riálu, ale i o celkové pofiadí roku 2010. ing. Cyril Neumann

Hurá
na SAFARI!
Poslední prázdninovou sobotu

pfiipravila kulturní komise dal‰í
ze sv˘ch bájeãn˘ch v˘letÛ –

tentokrát se jelo do ZOO ve Dvofie
Králové a pfiijít mohli malí i velcí.
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Prostû budou
a hotovo!

Na studentech, konkrétně letoš-
ních maturantech, se nová vláda
dopustila velké zrady. Myslím, že
nejen já, ale většina mých vrstevní-
ků jsme byli volit. Politici, které
jsme zvolili, tvrdili, že projekt tzv.
státních maturit nebude spuštěn,
dokud nebude řádně připraven, te-
dy minimálně letos ne.

Opak se v‰ak stal pravdou a jiÏ v srpnu se
nová vláda rozhodla maturity podpofiit. A co
to znamená pro ãeskou spoleãnost? Pravdûpo-
dobnû nic. Co to znamená pro studenty, ktefií
nyní nastupují do prvních roãníkÛ stfiedních
‰kol? Také nic zásadního, zatím. Ale co to
znamená pro souãasné maturanty a vût‰inu je-
jich profesorÛ? V˘smûch. Opravdu, lep‰í vy-
jádfiení k vzniklé situaci mû nenapadá. 

Proti nápadu celostátní zkou‰ky nic ne-
mám, naopak ji podporuji. Je dÛleÏité tímto
zpÛsobem zaji‰Èovat a monitorovat kvalitu
vzdûlávání, mít respektovanou maturitu, která
by se postupem ãasu mohla stát „vstupenkou“
na vysokou ‰kolu. 

Ideální by bylo dosáhnout podobného
systému jak˘ mají ve Velké Británii. To je
v‰ak otázka nûkolika let a jestli novou zkou‰-

ku budeme dûlat jiÏ my nebo ne, na tom nic
nezmûní. VyÏaduje to nezávislé instituce, pfií-
pravy a prostfiedky, které v souãasné dobû ne-
jsou pfiipraveny.

Celé mi to pfiijde jako nûjak˘ blázniv˘ ná-
pad, kter˘ není moÏné realisticky letos usku-
teãnit. Studenti mají velmi málo ãasu na pfií-
pravu nehledû na neinformovanost. Samozfiej-
mû je zde oficiální web nové zkou‰ky, ale kdo
by mu vûnoval pozornost, kdyÏ cel˘ plán ma-
turit je‰tû pfied prázdninami vypadal jako sci-
fi? Já rozhodnû ne. A nepfiijde vám nezodpo-
vûdné nechat studenty, aÈ se informují sami
o tak dÛleÏité zkou‰ce, jakou maturita beze-
sporu je? Mnû ano a zajisté nejsem sám.

Oponenti namítnou, aÈ nechám alibistic-
k˘ch fieãí a maturitu prostû udûlám. Budou
tvrdit, Ïe stejnû letos bude lehká. Asi mají
pravdu. V‰ichni fieãí nechají a maturitu udûla-
jí, ale jak˘ by pak mûla smysl, kdyÏ bude leh-
ká? Nevím.

Také je naprosto absurdní, aby volitelné
pfiedmûty k nové maturitû vybírali fieditelé
jednotliv˘ch ‰kol. Podle ãeho se mají rozhod-

nout napfiíklad na gymnáziích? Jak vyhovût
budoucím technikÛm, doktorÛm, ekonomÛm
a matematikÛm zároveÀ? Je‰tû víc mû v‰ak
zaráÏí, Ïe ‰kolní maturita zÛstane pravdûpo-
dobnû nezmûnûna, takÏe budeme dûlat dvû.

V neposlední fiadû se nesmí zapomínat na
uãitele, ktefií díky maturitû budou dûlat práci
navíc, za kterou nedostanou zaplaceno. Jak to
pak asi bude vypadat?

Je zbyteãné dûlat jakékoli závûry, protoÏe
rozhodnutí na‰ich politikÛ se zajisté je‰tû nû-
kolikrát zmûní. V souãasném návrhu je v‰ak
státní maturita studentÛm do budoucna na-
prosto k niãemu a pfiidûlá zbyteãnou práci ne-
jen jim, ale vût‰inû profesorÛ. 

Myslím, Ïe se leto‰ní ‰kolní rok máme na
co tû‰it.

RADEK âERVÍN,
maturitní roãník
(Jestli máte jin˘
názor nebo chcete
nûco doplnit,
pi‰tû mi na adresu
radek.cervajz@email.cz)

âervenec - prázdniny, léto, koupání, nicnedûlání. Srpen – zkraje prázdninové le-
háro a zevling, pak honiãka se ‰kolními resty. Mezitím pár dal‰ích privátních pár-
ty ve tfiistadvojce. No prostû fofr.

Aãkoliv jsem generace rodiãÛ, mám pochopení pro práci na poslední chvíli a ná-
sledné nestíhání jist˘ch termínÛ, a nebudu hned stfiílet. Zahájíme ‰kolní rok,
vklouzneme do jistého stereotypu, ze kterého mÛÏeme hledat únik tfieba v pfiípravû
dal‰í stránky 302; na‰e redakãní rada to nevzdává!

V‰emi stfiedními ‰kolami „h˘be a boufií“ návrh vlády spustit jiÏ letos státní ma-
turity, nûkdo je pro,jin˘ zase zásadnû proti. Dejme slovo zástupci budoucích matu-
rantÛ, protoÏe to je téma, které se t˘ká v‰ech, zejména NA·ICH DùTÍ:

(ãlánek byl psán koncem srpna a je moÏné,
Ïe se do dne‰ní doby informace zlep‰ily- pozn.redakce) 

tar˘ unaven˘ ve-
ãer pomalu pfie-
chází v je‰tû spí-
cí den nov˘ a na

usínající Pfiezletice se
sná‰í borÛvkovû temná
noc. Jen Ïluté oãi lamp
na dlouh˘ch tykadlech
pátravû osvûtlují kdysi
tak temná zákoutí. Noãní
osamûl˘ chodec, vracejí-
cí se ospalou návsí do-
mÛ, se uÏ v my‰lenkách
tû‰í na útulnost svého po-
koje. Tato pfiedstava mu
na tváfii vyloudí sotva
znateln˘ úsmûv. Ozvûna
jeho krokÛ se ti‰e odráÏí od zdí domÛ a je tlu-
mena listovím Ïivého plotu, kter˘ se jako had
táhne podél ztichlé ulice. Chodník konãí
a s ním i dlouh˘ pomysln˘ had, poset˘ ‰upi-
nami tmavû zelen˘ch lístkÛ. 

Ospalé ticho pfieru‰í ‰ustot listí, zapraskání
vûtviãek a na uÏaslého chodce se upfiou dvû
Ïluté oãi, kter˘m svûtlo pouliãních lamp do-
dá jantarov˘ nádech. Oãi se pfiimhoufií a pfied
doslova zkamenûlou postavou se z hlubin

kfioví vynofiuje silueta draãí hlavy, která ply-
nule pfiechází do ‰upinatého hfibetu s ostr˘mi
zahnut˘mi trny. Objevují se pfiední nohy krá-
ãející na ‰iroce otevfien˘ch pûti prstech, uÏ
jsou tu i nohy zadní a za nimi se z kfioví vy-
nofií dlouh˘ pfiedlouh˘ ocas. Zkoprnûlému
chodci se mimodûk zrychlí dech a upfienû
hledí na vlnícího se tvora, kter˘ vypadá jako-
by se vynofiil z kamenné draãí sluje, jeskynû,
kde ãeká na svou princeznu… Drak.

Oãi, které jsou doposud tak pevnû upfiené na
draka, se polehouãku zahalují do jemného vod-
ního závoje a v koutku oka se objevuje slza.
Noãní poutník musí na chvíli oãi zavfiít; to aby
mohla kapka slané vody pomalu vyklouznout
z oãního koutku, línû se pfievalit a sklouznout
úÏlabím podél nosu nad horní ret, kde se zfor-
muje zpût do kapiãky chvûjící se vody. Chodec
jemnû foukne a kapka se rozletí v tisících kou-
síãcích do okolního tajemného vzduchu.  KdyÏ
oãi opût otevfie, stojí sám na konci tmavo‰edé-
ho chodníku, na kter˘ opodál stojící lampa vr-
há svÛj stín, pfies kter˘ jako vlnky bûhají ve
vûtru chvûjící se lístky Ïivého plotu. V‰ude je
ticho a klid letní noci; i dech osamûlého pout-
níka se pomalu uklidÀuje.

RozhlíÏí se kolem sebe, ale vidí jen tmavá
okna domÛ, ve kter˘ch se odráÏí slabé zábles-
ky pouliãních lamp. Byl to v‰echno snad jen
sen? Pohádkovû stra‰ideln˘ sen, kter˘ mu pfied
oãima pfiehrála jeho unavená a jiÏ skoro spící
mysl? Odpovûì nepfiichází, vûtve ãerstvû ob-
rostl˘ch stromÛ mlãí, mlãí i chvûjící se hvûzdy
na nebi a osamûl˘ chodec se vydává domÛ, aby
mohl dosnít svÛj sen o pohádkovém draku, kte-
r˘ tu zãista jasna objevil… a nebo neobjevil?

Pokračování na straně 19

S OOssaammûûll˘̆
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Koncem jara se na zastupitelstvo ob-
rátila paní ·. z Vinofiské ulice s problé-
mem, kter˘ podle jejího názoru vznikl
díky v˘stavbû obytného komplexu Zlat˘
kopec na protûj‰í stranû ulice. V blízkém
okolí se totiÏ zásadnû zvedla hladina
podzemní vody, která po odtání snûhu
v jejím sklepû dosahovala 1 m. Voda je
opravdu Ïivel (a nemusí b˘t ani povod-
nû), kter˘ si najde i sebemen‰í skulinu
a hned se tam „roztáhne“, resp. vyvzlíná
do okolních zdí. To se stalo i v pfiípadû
rodinného domu a krátce po zatopení
sklepa se v novû rekonstruované kuchy-
ni objevil velk˘ mokr˘ flek na zdi a od
té doby je v kuchyni dal‰í pomocník –
mal˘ vysou‰eã vlhkosti. 

Celá JV ãást na‰í obce se nachází v místû
b˘valého „velikého rybníka“, a tak je celkem
logické, Ïe hladina podzemní vody bude ur-
ãitû blíÏe k povrchu neÏ v lokalitách jin˘ch.
Jednoznaãné to v‰ak není, protoÏe i v Oká-
lovû jsou místa, kde je voda i za sucha cca
50 cm pod povrchem a studna je neustále pl-
ná, zatímco v sousední studni je vody tak
málo, Ïe v období sucha si majitelé museli
nechat vodu dováÏet v cisternû.

Z toho tedy vypl˘vá, Ïe záleÏí na místních
hydrogeologick˘ch podmínkách, resp. odtoko-
v˘ch pomûrech, které zásadnû urãují úroveÀ
hladiny podzemní vody od terénu. Vzhledem
k tomu, Ïe zásadní zmûna ve sklepích na Vi-
nofiské ulici nastala pfied 2-3 roky, tedy v dobû
zahájení masivní v˘stavby v lokalitû „pod za-
hrady“, obyvatelé postiÏen˘ch domÛ toto dá-
vají do pfiímé souvislosti a mají obavu ze zhor-
‰ení situace po zahájení v˘stavby druhé etapy.

PoÏádala jsem proto Mgr.Jana Svobodu
z Hydrogeologické spoleãnosti o vyjádfiení se
k tomuto problému. Místní ‰etfiení probûhlo
20.6.2010 a jeho úãelem bylo rámcové zji‰tûní
hydrogeologick˘ch a odtokov˘ch pomûrÛ
v prostoru mezi bezejmennou vodoteãí zápa-
do-v˘chodního smûru pod pÛvodní zástavbou
obce a Ctûnick˘m potokem (ãíslo hydrologic-
kého pofiadí 1-05-04-007). 

Prvotní vyjádfiení je zamûfieno na obecné

zmapování podloÏí a jeho
vlivu na odtok podzem-
ních vod. „Horninové
podloÏí tvofií ãerné jílovité
bfiidlice, které jsou z hle-
diska tvorby a odtoku
podzemních vod znaãnû
nepfiíznivé. V prostoru no-
vé v˘stavby jsou pak pfiekryty uloÏeninami
jemnozrnného charakteru (prachovito-písãité
a zejména jílovité ãástice), které pak neumoÏ-
Àují tvorbu v˘znamnûj‰ích zásob podzemních
vody ani ãilej‰í obûh.“ Dále se ve zprávû uvá-
dí, Ïe se s „novou zástavbou jednoznaãnû
zmûnily odtokové a následnû i infiltraãní po-
mûry – likvidace sráÏkov˘ch vod je (podle
v˘sledkÛ rámcové prohlídky) v lokalitû fie‰e-
na jednak pfiímou infiltrací do horninového
prostfiedí, jednak odvodnûním vût‰í ãásti ko-
munikací ‰tûrbinov˘mi Ïlaby a odvedením
vody pfiímo do Ctûnického potoka.“

Mgr.Svoboda konstatuje, Ïe díky nové zá-
stavbû „vût‰inou dochází k lokálnímu ochuze-
ní mnoÏství podzemních vod mûlkého obûhu,
coÏ se mÛÏe generelnû projevit poklesem hla-
diny podzemní vody.“ ÚroveÀ hladiny mohou
zásadnû ovlivÀovat i vodovodní a kanalizaãní
fiady, „jejichÏ pískov˘ obsyp mívá drenáÏní
charakter a mÛÏe mûnit smûr a velikost prou-
dûní svrchní ãásti zvodnû.“ Vzhledem k tomu,

Ïe jsou tyto fiady uloÏeny v komunikaci Vinofi-
ské, která spáduje ke Ctûnickému potoku, mû-
la by voda touto umûlou drenáÏí odtékat. Bo-
huÏel pfiítomnost vody ve sklepích domÛ ho-
vofií o opaku, coÏ mÛÏe b˘t zpÛsobeno i tím, Ïe
„novou v˘stavbou relativnû vysok˘ch domÛ
do‰lo k zatíÏení podzákladov˘ch zemin, coÏ
zmûnilo jiÏ tak nepfiíli‰ pfiíznivé hydraulické
parametry zvodnûného prostfiedí, coÏ se mÛÏe
projevit sníÏením rychlosti proudûní mûlkého
obûhu podzemní vody a pfiípadn˘m zv˘‰ením
úrovnû hladiny podzemní vody na nátokové
stranû (ve smûru od S aÏ SZ – viz mapka)“.

Závûr bohuÏel absolutnû nejednoznaãn˘
a podle názoru Mgr. Svobody by voda z celé
lokality mûla b˘t pfiirozenû odvodÀována sa-
mospádem do ProstfiedÀáku. Zatopené sklepy

ale hovofií o opaku
a proto jsme poÏá-
dali Hydrogeolo-
gickou spoleãnost
o podrobnûj‰í
zmapování celé
lokality. DÛvodem
jsou jednak v˘‰e
uvedené souãasné
problémy, za dru-
hé je to v˘stavba
2.etapy Zlatého
kopce, se kterou
mohou vyvstat
problémy je‰tû

vût‰í, a proto by bylo vhodné mít vlastní posu-
dek detailních hydrogeologick˘ch pomûrÛ.

Koncem mûsíce srpna bylo proto provede-
no stanovení profilÛ na ProstfiedÀáku i beze-
jmenné vodoteãi u star˘ch Pfiezletic a vyti-
pování mûfien˘ch domovních studní. Poãát-
kem záfií probûhne geodetické zamûfiení
(vãetnû v˘‰kopisného) vybran˘ch mûrn˘ch
bodÛ a bude vyvrtána sonda v prostoru Zla-
tého kopce. Na základû pravideln˘ch odeãtÛ
úrovnû hladiny vody v ãasovém rozmezí nû-
kolika mûsícÛ bude moci b˘t vyhotoven mo-
del proudûní podzemní vody a následnû
zpracována podrobná zpráva o pfiípadném
vlivu okolí na obûh podzemních vod.

Na 4 místech ProstfiedÀáku a vodoteãe jsou
umístûny kovové tyãe, které jsou oznaãeny ce-
dulkou s nápisem Mûfiící bod, majetek obce,
prosíme neniãit. Obdobnû bude oznaãena i vr-
taná sonda. Tímto je‰tû jednou prosím v‰echny
kolemjdoucí, aby mûrné body neniãili a ani
s nimi neh˘bali. Dûkujeme. Lâ

Voda. Samá voda.

Dnes si pfiedstavíme ménû známou bylinnu,
která ale má velmi zajímavé léãivé úãinky
a která se jmenuje TuÏebník jilmov˘ (latinsky
Filipendula ulmaria).

U nás v okolí Prahy ho
budete tûÏko hledat, ales-
poÀ já jsem tady na nûj za-
tím nenarazila. Ale jinak se
tuÏebníku dafií na mnoha
místech âR, nejãastûji na hodnû vlhk˘ch lou-
kách. Vozím ho napfi. z Jizersk˘ch hor, Ko-
kofiínského údolí, okolí DomaÏlic ãi Pardubic.

TuÏebník patfií do ãeledi rÛÏovit˘ch, má zpe-
fiené listy a bohaté vrcholiãnaté kvûtenství
s drobn˘mi Ïlutavû bíl˘mi kvítky. Obvykle je asi
80cm vysok˘, ale mÛÏe dorÛst i do v˘‰ky 1,5m.

Tato bylina byla oblíbená jiÏ za alÏbûtin-
sk˘ch ãasÛ proto, Ïe sniÏovala horeãku a tlu-
mila bolest. ProtoÏe lidé tehdy jiné prostfiedky
neznali, uÏívali tuÏebník opravdu ãasto a bûÏ-
nû. Protizánûtlivé chemické látky, zvané silicy-
láty, z nûj byly poprvé extrahovány ve 30. le-
tech 19. století a asi o 60 let pozdûji byla po-

dobná látka, acetylsalicylát, vyrobena umûle.
Tento nov˘ „zázraãn˘ lék“ nazvali podle dfií-
vûj‰ího botanického názvu tuÏebníku „aspirin“

(u nás se vyrábí pod názvem acylpirin). TuÏeb-
ník kromû salicylátÛ obsahuje je‰tû flavonoidy,
taniny, silice, kyselinu citronovou a sliz.TuÏeb-
ník má chladnou, svíravou a hofikou chuÈ. Kvít-
ky zvlá‰nû voní, jinak neÏ ostatní bylinky, i ta
vÛnû upozorÀuje na jejich léãivou sílu.

A jak nám tedy tuÏebník mÛÏe pomoci? Má
protizánûtlivé, protirevmatické a diuretické
úãinky. UklidÀuje zaÏívání, sniÏuje horeãku
a zvy‰uje pocení. Sv˘mi úãinky tak mÛÏe pl-
nû nahradit acylpirin ãi paralen nebo ibupro-
fen. A protoÏe v‰echny tyto léky mají pfii del-
‰ím uÏívání neblah˘ vliv na trávicí soustavu,
mohou zpÛsobit Ïaludeãní vfiedy ãi krvácení

nebo nám je po nich jen „tûÏko“ od Ïaludku,
je jistû tuÏebník, kter˘ Ïádn˘ z tûchto nepfiíz-
niv˘ch úãinkÛ nevykazuje, jemnûj‰í a pro nás
mnohem v˘hodnûj‰í. Zkuste si nûkdy, kdyÏ se
cítíte nachlazeni, máte horeãku a není vám
dobfie, uvafiit velk˘ hrnek silného ãaje z tuÏeb-
níku, pfiípadnû pfiidejte trochu lipového kvûtu
a med. Je‰tû hork˘ ho vypijte, zalezte do po-
stele a pofiádnû se vypoÈte. Nûkdy se tímto
zpÛsobem zbavíte pfiicházející nemoci vyslo-
venû pfies noc. EVA POKORNÁ

❀❀❀❀❀❀❀❀ I ZAHRADA LÉČÍ  ❀❀❀❀❀❀❀❀

� Na závěr několik typů, kde ještě
můžete tužebník použít:

1. NÁLEV pouÏijeme pfii horeãnat˘ch na-
chlazeních nebo revmatick˘ch bolestech.
Ti‰í rovnûÏ Ïaludeãní nevolnosti u dûtí.

2. OBKLAD – sloÏenou gázu namoãíme do
nálevu z tuÏebníku a pfiikládáme na bolesti-
vé, artritidou nebo revmatem stiÏené klouby.

3. OâNÍ LÁZE≈ – nálev vychladíme, pfiece-
díme a pouÏijeme na zánût spojivek a dal-
‰í oãní onemocnûní.

TuÏebník jilmov˘



Ono se to uklidí,
sklo nesklo, přece

nebudete staré
vysavače a koberce
někam vozit, že?!

Každotýdenní skládka
u kontejnerů na rohu Topo-
lové. Je to prostě pro zlost

nebo spíš „pro kočku“?!
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PŘEZLETICE V OBRAZECH

Toto je obrázek
„opravené silni-
ce v naší obci“,

na kterou se
našly na kraj-

ském úřadě pe-
níze – viz roz-

hovor s hejtma-
nem Rathem.

Ale když je léto
jak má být, jsou

ty naše Přezletice
fakt krásné!

PV létě byla vyměněna infor-
mační tabule u Miranových du-
bů; „naše stromy“ se staly jed-

ním z 18 historicky významných
stromů na území Prahy (více na

www.prazskestromy.cz).

Pravidelný obrázek po lijáku. Španělské bojovné
heslo „no passaran“ poznali na své kůži všichni
ti, co z Okálova chodí na autobus na Vinořskou.

Bohužel letní vichřice lámala i stromy
v obci; o síle větru svědčí i místo dopadu větve

u hasičárny, která naštěstí přeletěla jak
střechu Ludvovy maringotky, tak i hasičárny.

Tady se dají použít

snad jen slova Josefa

Kemra z kultovního film
u

Na samotě u lesa:

„A chčije a chčije…“
Sliby

se mají
plnit,
i když
nejsou
Váno-

ce. Ale
oprav-
du ne-
vím,

kdo je
na „tu
onu“

zvěda-
vý! 

A padaly i stromy ve Ctěnickém há-
ji. Tenhle se zlomil po srpnovém sil-
ném větru a je jen velké štěstí, že
po cestě nikdo nešel. Nestálo by za
to konečně donutit vlastníka háje
Lesy ČR, aby se o tuto bývalou obo-
ru staral? A nebo dotáhnout do kon-
ce jednání o převodu na městskou
část Prahy 9 a vrátit oboře důstoj-
né místo v rámci tolik navštěvova-
ného areálu Ctěnického zámku?

Když je k dis-
pozici vlastní
technika, to
jde práce

vždycky lépe
od ruky (úprava
ulice V Uličce).

Nejen silný ramena
a řeči, ale už i silný činy!

Toto je odpadkový koš,
seznamte se. Má tako-
vou zvláštnost - házejí
se do něj odpadky.



Po loÀském vítûzství v soutûÏi
o nejrozkvetlej‰í okno jsem sle-
dovala s napûtím, zda pfievislé pe-
largonie na terase u paní Pe‰kové
a ¤íhové skuteãnû dosáhnou do
pûstitelem inzerované délky aÏ 4
m. Skoro kaÏd˘ den se „opona“
ãerven˘ch kvûtÛ spou‰tûla níÏ
a níÏ …a pak pfii‰la vichfiice
a srpnové pfiívalové lijáky a bylo
hotovo. Na‰tûstí se kytiãky doká-
zaly vzpamatovat, ale magické
délky nedosáhly. Snad pfií‰tû. Ale
na zaslouÏeném vítûzství se na‰e
komise vzácnû shodla s úãastníky
internetové soutûÏe.

Hor‰í bylo vybrat vítûze soutûÏe o nejrozk-
vetlej‰í pfiedzahrádku; nikdo by nevûfiil, kolik
pfiekrásn˘ch kvetoucích pfiedzahrádek v Pfie-
zleticích je! Nejen jejich poãet, ale hlavnû
rozmanitost nám pfii v˘bûru vítûze velmi
komplikovala rozhodování – jarní levandulo-
vé lány v Okálovû nás pfienesly do Provence,
kvetoucí rÛÏové záhonky jako v pohádce
o ·ípkové RÛÏence, exotické pfiedzahrádky
z jehliãnat˘ch zákrskÛ, modfience a krokusy
s petrklíãi, kopretiny, floxy, ibi‰ky,… To by-
lo jako porovnávat jablka, hru‰ky a banány
nebo mango. Nakonec se komise rozhodla
v leto‰ním roãníku vybrat  vítûze mezi maji-
teli klasick˘ch vesnick˘ch pfiedzahrádek, jaké
pamatujeme z dob na‰eho dûtství u babiãky
na vesnici. A tak se do uÏ‰ího finále dostaly
pfiedzahrádky, které kvetly od jara do podzi-
mu a trvalky byly jen trochu doplnûny letniã-
kami. A tak se leto‰ní vítûzkou stala paní Vû-
ra Vondráãková, jejíÏ pfiedzahrádka je skuteã-
nû „pouh˘m barevn˘m záhonem“ pod okny,
no prostû pfiedzahrádka jak má b˘t. 

Pfií‰tí roãník soutûÏe o nejrozkvetlej‰í za-
hrádku bude pravdûpodobnû vyhlá‰en uÏ s nû-
jak˘m podtématem.

Ve stfiedu 8. záfií do‰lo ke slavnostnímu
pfiedávání cen a pamûtních listÛ pro vítûzky
obou soutûÏí. Nejprve jsme ale s paní sta-
rostkou (pan místostarosta mûl bohuÏel „pl-
né ruce práce“ s pfiípravou volebního gu-
lá‰ku na hfii‰ti, takÏe leto‰ního vyhla‰ování
se nemohl zúãastnit) ‰ly pogratulovat ko-
lektivu restaurace Na námûstí, jejichÏ letní

pfiedzahrádka lákala celé prázdniny k pfií-
jemnému osvûÏení, a získala za to od ko-
mise ÎP ãestné uznání. Pamûtní  list pak
pfievzal od starostky obce do sv˘ch rukou
lehce pfiekvapen˘ pan Jaroslav âern˘. 

Vítûzka soutûÏe o nejrozkvetlej‰í pfiedza-
hrádku paní Vûra Vondráãková pfievzala od
starostky obce kromû gratulace a pamûtního
listu i penûÏní prémii ve v˘‰i 1000 Kã. Pfied-
zahrádka byla vzornû upravená, ani tro‰ka
plevele se neobjevila mezi astrami a rudbéki-

emi neboli tfiapatkami. Paní
Vondráãková ani nemohla uvûfiit
svému vítûzství: „VÏdyÈ já mûla
záhonek tak stra‰nû zarostl˘! By-
la jsem v srpnu ãtyfii nedûle v láz-
ních a nikdo se o kytiãky nestaral.
O to víc jsem pfiekvapená, Ïe
jsem vyhrála zrovna já!“. My
jsme v‰ak pfiedzahrádku pozornû
sledovaly od jara a vûdûly jsme
svoje. Strávily jsme s paní Vond-
ráãkou velmi pfiíjemnou pÛlho-
dinku u skleniãky vína a bájeãn˘ch jednohu-
bek a dozvûdûly se mimo jiné, Ïe „o zahrád-
ku, fiíkám jí babiããina zahrádka,  se starám je-
nom já, bydlím tady totiÏ sama. Kromû
kytiãek jsem letos mûla i pár rajãat, nechtûla
jsem toho pûstovat víc, protoÏe jsem po ope-
raci, mám nov˘ kyãelní kloub. Ale pfií‰tí rok,
aÏ to bude okolo domu upravené po napojo-
vání vody a kanalizace, se na svou zahrádku
uÏ zase moc tû‰ím.“ Obdivovaly jsme je‰tû
ruãnû vy‰ívan˘ ubrus, kter˘ dûlala babiãka
na‰í vítûzky, zrovna tak jako nepfieberné
mnoÏství háãkovan˘ch krajkov˘ch deãek pod
váziãkami a so‰kami. „Já jsem spí‰ pletla
a ‰ila, vy‰ívání mi moc nefiíkalo.“ Pfii odcho-
du se louãíme u rozsáhlé knihovny, pfied kte-
rou jsou kfiesílka se stoleãkem; jen si sednout
a zaãíst se… „To zase bylo hoby mého man-
Ïela, ten mûl kníÏky moc rád“ dodává paní
Vondráãková (na snímku).

Na‰e poslední náv‰tûva byla jen o kousek
dál, vítûzkami soutûÏe o nejrozkvetlej‰í okno

(terasu, balkon, schody) se po roce opût staly
paní ZdeÀka Pe‰ková se svou dcerou Len-
kou ¤íhovou. Tady uÏ jsme se cítily „jako
doma“. Po nezbytném fotografování‚ na mís-
tû ãinu‘ u závoje ãerven˘ch pfievisl˘ch mu‰-
kátÛ pfiedáváme Pamûtní listy a finanãní od-
mûnu pro vítûzky 3. roãníku soutûÏe o nej-
rozkvetlej‰í okno. Procházíme kolem domu
na zahradu. Ani chladné poãasí neubralo nic
na kráse krátkému posezení v zahradním altá-
nu mezi rozkvetl˘mi kalichy durmanÛ, oran-

ÏovoÏlut˘m kobercem afriká-
nÛ a dokonce fíkovníku, kte-
r˘ mûl na sobû plno plodÛ.
„Na zimu ho dávám do sklíp-
ku, kde fíky krásnû dozrají.

A nemusejí mít ani svûtlo“ fiekla nám
paní Pe‰ková pfii sklence vína a bájeã-
n˘ch obloÏen˘ch chlebíãkÛ (to se to v˘-
herkyním pfiedávají ceny a diplomy).
Vedle altánku dozrávají hrozny ãerve-
ného a bílého vína, které jsou kaÏd˘
zvlá‰È zabalen˘ do mikrotenového sáã-
ku: „To máme na ochranu proti ‰paã-
kÛm a hrozny takhle i lépe dozrají“ fiíká
nám paní ¤íhová. Nemohu si nev‰im-
nout su‰ícího se ‚copu‘ cibule pod stfie-
chou altánku. „Vedle se su‰í je‰tû i ães-
nek, kaÏd˘ rok na podzim ho sázíme“
ukazuje do dal‰í ãásti zahrady, tentokrát
uÏitkové, paní Pe‰ková. „Máme vzadu
pár slepic; chováme je jen pro vajíãka.
KdyÏ pfiestanou nést, uvafiíme je na‰e-
mu pejskovi, ten si dá“ dodává s úsmû-

vem paní ¤íhová. Nemohu se nezeptat, jak
dlouho jim trvá, neÏ zahradu zalijí, vÏdyÈ to
jsou doslova plantáÏe! „Trvá to tak dvû hodi-
ny, tady vzadu to zaléváme konví a mu‰káty
v truhlících pak hadicí“ fiíkají obû vítûzky. 

Louãíme se pro zmûnu mezi kytiãkami,
které lemují a zdobí cel˘ dÛm a zahradní ces-
tiãky. „Pfií‰tí rok to tady bude je‰tû rozkvet-
lej‰í, maminka se totiÏ chystá do dÛchodu“
prozradila paní ¤íhová. V˘bornû, takÏe to bu-
dou mít v‰ichni pfií‰tí rok je‰tû tûÏ‰í, budou-li
chtít porazit nejrozkvetlej‰í okno, vlastnû co
okno, celou zahradu! „Ale v nov˘ch domech
Pod zahrady mají také krásnû rozkvetlá okna,
i v cel˘ch Pfiezleticích se tak najednou obje-
vuje víc a víc rozkvetl˘ch truhlíkÛ“ hodnotí
na‰i soutûÏ obû vítûzky. 

Co zb˘vá dodat? Snad jen ‚Sláva vítûzÛm,
ãest poraÏen˘m‘ a uÏ jsem moc zvûdavá na
pfií‰tí „rozkvetl˘“ rok, myslím si, Ïe mÛÏeme
opravdu tû‰it na kvetoucí Pfiezletice. Za to
v‰em „kytiãkáfiÛm“ velk˘ dík. Lâ
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KdyÏ se fiekne léto, kaÏd˘ si pfied-
staví sluneãn˘ a bájeãnû tepl˘ den...
na‰e pfiedstavy se bohuÏel i letos
dost li‰ily od skuteãnosti, kdy úpor-
ná vedra vystfiídaly boufiky s prÛtr-
Ïemi mraãen, siln˘mi vichfiicemi
a kroupami velikosti ping-pongov˘ch
míãkÛ. Nûkde byly bleskové povod-
nû, nûkde padaly stromy a lítaly
stfiechy. Takhle velké tragédie se
na‰tûstí Pfiezleticím vyhnuly a tak
vlastnû nejvût‰í ‰kody vznikaly na
zahrádkách a v truhlících rozkvet-
l˘ch kytek na oknech i terasách.
A nûkde se pfievislé mu‰káty uÏ ani
nedokázaly vzpamatovat ...a místo
vodopádu barevn˘ch kvûtÛ zbylo
otrhané kfioví. Na‰tûstí ne v‰ude!

VELKÁ LETNÍ SOUTùÎ 2010
má jiÏ své vítûze!

Bûhem uplynulého pÛl roku zastupitel-
stvo marnû ãekalo na jakoukoliv zprávu
z „kraje“ o postupu prací na rekonstrukci
prÛtahov˘ch komunikací v na‰í obci, jejichÏ
zahájení projektovou fází sliboval pan hejt-
man v na‰em jarním vydání. 

Po pfiedchozích zku‰enostech, kdy Ïádosti
o pfiijetí u pana hejtmana zÛstaly bez jakékoliv
odpovûdi a aÏ po uvefiejnûní ãlánku v Na‰em
regionu, kde jsem kritizovala nekomunikaci
hejtmana s „obyãejn˘mi“ lidmi i ãleny zastu-
pitelstva obce vãetnû starostky a jeho neocho-
tu pfiijímat Ïadatele o schÛzku, jsem poÏádala
rovnou paní Maschekovou, tiskovou mluvãí
hejtmana Stfiedoãeského kraje, o dal‰í písemn˘
rozhovor. Po t˘dnu, kter˘ zÛstal bez jakékoliv
reakce na mou Ïádost, jsem musela dvakrát
psát mail s dotazem, zda se alespoÀ nûkdo
k mé Ïádosti vyjádfií a ocitovala jsem pfiedcho-
zí mailovou korespondenci s tiskovou mluvãí,
která zde psala, Ïe na písemnû zaslané otázky
odpovídá pan hejtman zpravidla do dvou dnÛ.
Po telefonické omluvû tiskového oddûlení za
nereagování na mou Ïádost o rozhovor pfii‰la
od paní Maschekové zprostfiedkovaná odpovûì
pana hejtmana na zaslané otázky.

Ne, nejsem pfiehnan˘ optimista, i kdyÏ
v koutku du‰e vÏdycky doufám, proto jsem
své otázky rozdûlila na dvû ãásti. Tfietí otázka
byla uvozena vûtou: „V pfiípadû, Ïe je projekt
skuteãnû hotov a akce zafiazena do plánu in-
vestic“ a nemûla b˘t zodpovûzena v pfiípadû,
Ïe projekt zpracován nebyl. To pan hejtman
zcela opominul a odpovûdûl tak jak odpovû-
dûl. âistû politicky. JenÏe politika nám silnice
nezrekonstruuje, Ïe?

Poslední dvû otázky mûly b˘t zodpovûzeny
v pfiípadû, Ïe se v pfiípravû rekonstrukce na-
‰ich silnic na „kraji“ doposud nic neudûlalo.
CoÏ se opravdu neudûlalo a „kraj“ za to v Ïád-
ném pfiípadû nemÛÏe! 

Ale zpátky k „písemnému rozhovoru“,
kter˘ jsem uvedla kauzou ãern˘ch du‰í: 

V MF DNES se koncem ãervence vûnova-
li kauze tfiech „ãern˘ch zamûstnancÛ“ na
Správû a údrÏbû silnic (SUS) Mnichovo Hra-

di‰tû, ktefií zde dostávali plat aã je
v podniku nikdo neznal.

Vzhledem k tomu, Ïe pod toto stfie-
disko SUS patfií i Pfiezletice, na‰i
lehce znepokojení obãané se na nás
obracejí s otázkou, zda tyto problé-
my neovlivní pfiislíbenou rekonstruk-
ci prÛtahov˘ch komunikací v obci
a kdy vlastnû zaãne. V únoru tohoto
roku jste v na‰em prvním písemném
rozhoru uvedl, Ïe „S kompletní re-
konstrukcí prÛtahu Pfiezleticemi se
ãekalo na dokonãení inÏen˘rsk˘ch sítí v obci,
nyní se pfiikroãí k projektové fázi a stavba by
mûla b˘t následnû zafiazena do investiãního
plánu Stfiedoãeského kraje.“ PÛlrok utekl jako
voda, nic se nedûje a ani starostka obce nemá
o celé akci Ïádné informace. Jménem na‰ich
ãtenáfiÛ bych se Vás proto ráda zeptala:

Lâ: Vzhledem k Va‰í odpovûdi pfiedpo-
kládám, Ïe pfiíslib zahájení prací na celé
akci vycházel z toho, Ïe se skuteãnû „na‰ly“
volné finanãní prostfiedky na dal‰í rozvoj
dopravní infrastruktury na‰eho kraje?

� HEJTMAN: Ano, na‰ly se - posilujeme
rozpoãet na bûÏné opravy o 120 milionÛ korun.

Lâ: Za pÛl roku se dokáÏe udûlat hod-
nû práce. Pfiedpokládám, Ïe projekt je
jiÏ hotov, zvlá‰tû mohl-li vycházet z de-
tailní studie prÛtahov˘ch silnic, kterou
zastupitelstvo obce nechalo na vlastní
náklady vypracovat a pfiedalo ji panu
námûstkovi ing.Peterovi.

� HEJTMAN: Kraj pfiednostnû vypracová-
vá projekty, které lze financovat z fondÛ Ev-
ropské unie. Ostatní projekty se budou vypra-
covávat v situaci, kdy bude záruka finanãního
krytí, coÏ je v situaci, kdy souãasná vláda ‰kr-
tá pfiíspûvky krajÛm vûc takfika nerealizovatel-
ná. Jednodu‰e fieãeno. Vláda dala kraji o jednu
miliardu ménû, pfií‰tí rok to bude zfiejmû je‰tû
ménû, tudíÏ není z ãeho projekty realizovat.

Lâ: V jakém ãasovém horizontu probûhnou
ve‰kerá v˘bûrová fiízení na dodavatele apod.
a kdy bude moci b˘t rekonstrukce zahájena?

HEJTMAN: AÏ bude v âeské republice

vláda, jejíÏ prioritou nebudou ‰krty,
ale investice, coÏ bude nejdfiíve pfii-
bliÏnû za ãtyfii roky.

Lâ: Obãané, ktefií si opráv-
nûnû stûÏovali na "katastrofální"
stav prÛtahov˘ch komunikací
mûli z Va‰í v˘‰e uvedené odpovû-
di velkou radost a ocenili, Ïe se
koneãnû o Pfiezletice nûkdo zají-
má. Zatím zÛstalo jen u slov a i já
sama pociÈuji jisté zklamání.

� HEJTMAN: I kraj pociÈuje
velké zklamání z toho, Ïe dostává od vlády
v˘raznû ménû financí a tudíÏ nemÛÏe reali-
zovat celou fiadu akcí. Obávám se, Ïe bude
je‰tû hÛfi. Jsme rádi, Ïe jsme nalezli alespoÀ
finanãní prostfiedky na jarní opravu silnice
konkrétnû ve va‰í obci.

Lâ: Rekonstrukce prÛtahu Pfiezleticemi
byla jedním z bodÛ Strategického plánu roz-
voje obce, kter˘ zpracovalo souãasné zastu-
pitelstvo v plynulé návaznosti na dokonãení
inÏen˘rsk˘ch sítí. My bychom také rádi do-
drÏeli své sliby voliãÛm, protoÏe nesplnûní
tohoto bodu mohou brát nûktefií obãané ja-
ko jistou neschopnost sv˘ch zastupitelÛ.
Chyba je ale nûkde jinde, nemyslíte?

� HEJTMAN: âlovûk má slibovat to, co
mÛÏe sám splnit. Pak nemusí mít strach, Ïe ho
lidé budou mít v lep‰ím pfiípadû za mluvku.
BohuÏel i kraj je kritizován za to, co zavinila
vláda âR, a to se snaÏíme slibovat jen to, co
mÛÏeme splnit sami ve své kompetenci.

Laskav˘ ãtenáfi si jistû udûlá obrázek o od-
povûdích sám. Je po volbách do Poslanecké
snûmovny, které s mal˘m náskokem vyhrála
âSSD a pfiesto vládne pravice. Na krajích, a to
vãetnû na‰eho, v‰ak vládne âSSD … která má
tak s pocitem ukfiivdûnosti krásnû otevfiené
dvefie pro dal‰í sliby; sliby o tom, Ïe oni by
v‰echno dûlali jinak a lépe a hlavnû bez ra-
zantních ‰krtÛ. A to je pfiesnû pro pana hejt-
mana ta „voda na ml˘n“, která vzala s sebou
celou Ïádost zastupitelÛ obce, v lep‰ím pfiípa-
dû mluvkÛ, o rekonstrukci krajsk˘ch prÛtaho-
v˘ch silnic. Lâ
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Pokraãování „písemného rozhovoru“ s hejtmanem
Stfiedoãeského kraje MUDr. Davidem Rathem 
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CH Zeď nám spadla, zeď nám spadla, kdopak…

ji konečně postaví pořádně? Tu noc ani nepršelo,
ani nefoukal vítr a zeď přesto udělala bác.

Stavba s sebou nese většinou jen
nepříjemnosti jako hluk a nepořá-
dek. Přesto se najdou i tací, kte-

rým stavba, a hlavně bagry, uděla-
jí opravdu radost a dennodenně

vyžadují prohlídku pěkně z blízka.



� To bude ale pro spoustu místních
hodnû nezvyklé, Ïe na Va‰em místû bude
sedût Laìka Kopáãová?

„Tak to asi opravdu bude (úsmûv), pro-
toÏe já jsem vlastnû byl ve volební komisi
od prvních ‚svobodn˘ch voleb‘ v roce
1990, tehdy jako místopfiedseda, a zÛstal
jsem v ní aÏ do leto‰ních parlamentních; ve
funkci pfiedsedy volební komise pro mne
posledních…“ (na tváfii pana Syrovátky je
vidût, Ïe mu hlavou probûhlo v‰ech 25 vo-
lebních akcí (do poslaneck˘ch snûmoven,
krajsk˘ch a místních zastupitelstev a také
do Evropské unie) bûhem posledních 21 let,
z nichÏ 24 fiídil jako pfiedseda místní voleb-
ní komise). 

� Co Vás vlastnû vedlo k tomu, Ïe jste
dokázal vûnovat spoustu svého ãasu pfií-
pravû i vlastnímu prÛbûhu zpravidla
dvoudenních voleb?

„Hlavnû radost z toho, Ïe tu je po 40 le-
tech vlády ‚diktatury proletariátu‘ koneãnû
demokracie. ·koda, Ïe se toho nedoÏil mÛj
tatínek, kter˘ se jako Ïivnostník Ïivil tru-
hlafiinou v Chrá‰Èanech u Bechynû (nyní
u T˘na nad Vltavou-pozn.red.)a zároveÀ
byl velmi politicky aktivní; byl nikoliv bez-
v˘znamn˘m ãlenem národních socialistÛ.
Vzpomínám si, Ïe nás doma bûhem první
pováleãné volební kampanû nav‰tívila ‚te-
tiãka‘ Milada Horáková (tak jsme jí se sou-
rozenci fiíkali), která v JiÏních âechách do-
stala pfies 300 000 tisíc preferenãních hlasÛ;
bohuÏel i to jí jistû v ‚koneãném úãtování‘
velmi pfiitíÏilo. KdyÏ ji pak za 4 roky po
‚vykonstruovaném procesu‘ poslali komu-

nisti na popravi‰tû, bylo mi úplnû jasné,
s k˘m v budoucnosti ANO a s k˘m NI-
KDY! Byla to stra‰ná doba… Názory a po-
litické postoje rodiãÛ ovlivnily pochopitel-
nû i mne a události po ‚sametové revoluci‘
mû doslova ‚vtáhly‘ do dûje – aÈ uÏ to bylo
spoluzakládání místní ODS hned v roce
1991 a jejímÏ pfiedsedou jsem byl nûkolik
let nebo následné zapojení se do organizo-
vání ‚demokratick˘ch voleb‘.“

� Tatínek byl nejen Ïivnostník, ale
i ãlen národní socialistické strany. Odra-
zilo se to nûjak na Va‰ich stfiedo‰kol-
sk˘ch studiích?

„Nevzpomínám na mÛj zaãátek studia na
obchodní akademii v Písku úplnû rád; ve-
dení ‰koly mûlo ‚shora‘ jasnû dané roz‰ka-
tulkování studentÛ - bylo to 5 skupin, z ni-
chÏ ãnûly dûti dûlníkÛ a rolníkÛ, pak násle-
dovaly dûti státních zamûstnancÛ, dále svo-
bodn˘ch povolání (právníkÛ a lékafiÛ),
kulakÛ a na poslední pfiíãce jsem byl já, ja-
koÏto syn Ïivnostníka. Na‰tûstí se to ale vÛ-
bec mezi spoluÏáky neprojevovalo, jen to
bylo uloÏeno ‚v papírech‘. Z toho dÛvodu
jsem vûdûl, Ïe mû budou kantofii posuzovat
pfiísnûji; mûl jsem ale v˘born˘ prospûch
a uãení mne bavilo. MoÏná jedin˘ problém
nastal pfied maturitou, kdy jsem musel nej-
dfiív podepsat ‚umístûnku‘ do Leteck˘ch
opraven (LO) Kbely a pak jsem teprve mo-
hl maturovat.“

� Vy jste nechtûl dál studovat? 
„Rád bych b˘val ‰el studovat vysokou

‰kolu, ale chtûl jsem pomoci mamince za-
bezpeãit i mé dva mlad‰í brá‰ky, kdyÏ ta-
tínek nemohl. Nejprve mûl tûÏkou havárii
na motorce a kdyÏ se mu podafiilo v‰echny
potíÏe zvládnout, zemfiel náhle na infarkt.
A mému nejmlad‰ímu brá‰kovi bylo tepr-

ve 11 let, tak jsem coby druh˘
nejstar‰í syn zaãal místo stu-
dia vydûlávat peníze. Nastou-
pil jsem do Leteck˘ch opra-
ven ve Kbelích, kde jsem
pracoval 46 let.“

� Mlad‰í brá‰kové, Vy
druh˘ nejstar‰í. MÛÏu se
zeptat, kolik vás vlastnû
bylo sourozencÛ?

„Ani tak ne sourozencÛ jako spí‰ bratrÛ.
Moji rodiãe mûli 4 kluky a maminka pfiitom
tak chtûla holãiãku … „

� âtyfii kluci, to se musela nûco naotá-
ãet v kuchyni. Ale kdyÏ se ‚nepovedla‘ ses-
tfiiãka, tak urãitû mûla nûjakou vnuãku?

„V mém pfiípadû bohuÏel nikoliv, já
mám zase kluky; dva. Ani jsme se s man-
Ïelkou na rozdíl od rodiãÛ o holãiãku ne-
pokou‰eli. Zku‰enost z mé rodiny mi boha-
tû staãila (smích).“

� Chrá‰Èany, Písek, Kbely … A jak
jste se dostal do Pfiezletic?

„Koupili jsem si tady v roce 1960 s man-
Ïelkou od pana Jefiábka domek. Na svobo-
dárnû ve Kbelích jsme pfieci bydlet nemoh-
li, a proto jsme po svatbû bydleli chvíli
u manÏelãin˘ch rodiãÛ ve Vinofii, ale chtû-
li jsme mít nûco svého.ProtoÏe jsem si svou
prací dokázal vybudovat v LO velmi slu‰né
postavení a ze svého a manÏelãina platu
u‰etfiit nûjaké peníze, mohli jsme se Ïenou
vychovávat své dûti ve vlastním domû.“

� V Pfiezleticích jste pak Ïili 46 let,
pfiestoÏe Va‰e paní je z Vinofie. A jak to
bylo dál?

„Bydleli jsme v Pfiezleticích, vychováva-
li dva kluky, z nichÏ toho star‰ího jsem
o víkendech vozil na závody v gymnastice
(no jo, gymnastika a Pfiezletice-pozn.red.)
a také na turnaje v ping pongu. Já sám jsem
toho moc nezasportoval, já byl spí‰ na ty
‚kupecké poãty‘. V dûtství jsem stra‰nû rád
chodil do 3 chrá‰Èansk˘ch obchodÛ a pozo-
roval prodavaãe; to byl vlastnû dÛvod mého
studia na obchodní akademii. Ve Kbelích
jsem nastoupil do úãtárny, ale dlouho jsem
tam nepobyl, vypracoval jsem se aÏ na
funkci vedoucího organizace techniky fiíze-
ní (tzv.OT¤), kterou jsem s malou pfiestáv-
kou vykonával aÏ do odchodu do dÛchodu.“
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Na slovíčko s...Volby do pfiezletické-
ho zastupitelstva má-
me doslova za dvefimi

a naprostá vût‰ina
PfiezleÈákÛ si je jistû
nedovede pfiedstavit

bez dlouholetého
pfiedsedy volební ko-
mise – pana Karla

Syrovátky. JenÏe le-
tos na jeho místû uvi-
díte úplnû nûkoho ji-
ného. DÛvod je jedno-
duch˘; dlouholet˘ pan
pfiedseda jiÏ nemá tr-
valé bydli‰tû v Pfie-
zleticích - po 46 le-

tech se tak nûjak stal
zase Vinofiákem.

PPPPAAAANNNNEEEEMMMM
KKKKAAAARRRRLLLLEEEEMMMM
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Rok 2010 je rokem 20.v˘roãí prvních
„svobodn˘ch voleb“, voleb, pfii kter˘ch
jsme si skuteãnû a beztrestnû mohli vybrat,
komu dáme svÛj hlas. Vzhledem k tomu, Ïe
to tehdy celorepublikovû na celé ãáfie vy-
hrálo OF (Obãanské fórum), pojìme si za-
vzpomínat na tuto porevoluãní dobu (teì uÏ
opravdu bez obav z návratu ‚star˘ch ãasÛ‘)
s nûk˘m, kdo byl skoro takfika „u toho“ –
kdo si pamatuje tu stra‰nou zimu a sníh na
Letenské plání a zmrzl˘ma rukama zvonil
klíãi na „poslední zvonûní“ ãi kdo pÛjãil au-
to svému synovi,
studentovi, aby
v nûm objíÏdûl to-
várny a seznamo-
val lidi s událost-
mi po „brutálním
zásahu Vefiejné
bezpeãnosti proti
studentÛm na Ná-
rodní tfiídû v Pra-
ze“ nebo kdo vi-
dûl na vlastní oãi
rudé nápisy OF na
domech pfiezletic-
k˘ch sympatizan-
tÛ s OF:

„Netajím se
tím, Ïe jsem se ce-
l˘ svÛj Ïivot ne-
mohl smífiit s vlá-
dou KSâ a jejím potlaãováním v‰eho dob-
rého, co se za doby první republiky dokáza-
lo vybudovat. VÏdyÈ je‰tû po 2. svûtové
válce bylo âeskoslovensko na 4. místû
v Evropû v prÛmyslové vyspûlosti, bûhem
42 let vlády ‚diktatury proletariátu‘ jsme se
propadli o 22 pfiíãek níÏe“ fiíká rozhodnû
pan Syrovátka, kter˘ byl vychováván v du-
chu národního socialismu (viz Na slovíã-
ko…) „A vím, o ãem mluvím, protoÏe jsem
v 50. letech nastoupil do prÛmyslového
podniku, kde jsem se nejprve vûnoval úãet-
nictví, ale posléze postoupil aÏ na místo ve-
doucího organizace techniky fiízení; komu-
nistickému hospodafiení jsem vidûl doslova
‚pod prsty‘. I z toho dÛvodu jsem podpofiil
svého star‰ího syna, absolventa âVUT,
v úmyslu emigrovat do zahraniãí; ani jeden
z nás nevidûl ty ‚záfiné zítfiky‘. ·koda jen, Ïe
emigroval v létû 1988 - za jeden rok si
v tehdej‰ím Západním Nûmecku dokázal
vybudovat dobrou pozici v americké firmû,
Ïe se po sametové revoluci nevrátil jako
mnoho jin˘ch a pracuje tam i nadále. 

Politiku jsem sledoval uÏ odmala a jsou
vûci, které si ãlovûk bude pamatovat cel˘
Ïivot – tfieba ruské po zuby ozbrojené hlíd-
ky na pfiíjezdu do Prahy ve Kbelích u ny-
nûj‰í firmy Knauf, které zde po 21.srpnu
1968 s odji‰tûn˘mi zbranûmi kontrolovaly
nûkolik mûsícÛ lidi, ktefií jeli do práce.

V roce 89 byl mÛj mlad‰í syn na vysoké
‰kole a zúãastnil se pochodu z Albertova na
Národní tfiídu. Ta uÏ byla uzavfiena policej-
ním kordonem. Skoro ihned se po brutálním
zásahu proti studentÛm spojil se sv˘mi spo-
luÏáky a spoleãnû jezdili auty, vypÛjãen˘ch
od sv˘ch rodiãÛ, do blízkého i vzdáleného

okolí, aby zde seznámili a ‚pravdivû‘ vylí-
ãili události podveãera 17.listopadu 1989
a pfiesvûdãili mimopraÏské lidi, Ïe nastal ten
správn˘ ãas pro zmûnu vládnoucího reÏimu.
A pfiesvûdãit ‚pfiesvûdãené‘, to nebylo vÛ-
bec jednoduché, ani tady v Pfiezleticích.

Vzpomínám si, jak za mnou pfii‰li jednou
mí pfiátelé, ktefií sympatizovali s novû
vznikl˘m politick˘m hnutím OF, Ïe jim nû-
kdo pfies noc namaloval na vrata rud˘ nápis
OF. Tento nápis se objevil i na na‰em do-
mû. Vypadalo to, jako by je nûkdo oznaãil

pro budoucí postih; k tomu uÏ na‰tûstí ne-
do‰lo. Je ale pravda, Ïe se projevovala i ji-
stá hysterie mezi místními ãleny KSâ (míst-
ní buÀka mûla 120 ãlenÛ) – strhávání plaká-
tÛ vylepen˘ch na oknech b˘valé Jednoty
s titulky jako Svobodné volby, Havel na
hrad, Obãanské fórum, v‰ak nemûlo k˘Ïen˘
efekt - zastavení spoleãenské pfiemûny
opravdu nepfiineslo. Naopak.

Hned v roce 1991 zaloÏilo 20 lidí v Pfie-
zleticích místní sdruÏení ODS; byli to lidé,
ktefií dfiíve nikdy do Ïádné strany nevstoupi-
li a ani nechtûli, ale potfiebovali nûjak vy-
jádfiit tu radost nad tím, Ïe komunisti ‰li…
ÚÏasn˘ byl skoro 90-ti let˘ pan Holec, kte-
r˘ chodil znovu a znovu vylepovat postrhá-
vané plakáty. Pfies den je vylepil, v noci je
nûkdo strhal, tak je ‰el dal‰í den zase dát‚ na
své místo‘. To bylo opravdové zapálení;
v‰ak to také nezÛstalo bez odezvy – k 90.
narozeninám mu osobnû pfiijela pogratulo-
vat tehdej‰í pfiedsedkynû Senátu Libu‰e Be-
ne‰ová a od Václava Klause dostal kníÏku
s osobním vûnováním.“

Jarní volby do Poslanecké snûmovny vy-
hrála v Pfiezleticích opût ODS a tak dejme
je‰tû jednou slovo panu Syrovátkovi: „Zá-
vûrem bych rád jako dlouholet˘ pfiedseda
místního sdruÏení ODS podûkoval v‰em ob-
ãanÛm, aÈ jiÏ starousedlíkÛm nebo novûj‰ím
‚PfiezleÈákÛm‘ za podporu pravicov˘ch stran
v prÛbûhu cel˘ch dvaceti let“.

Na malou obec docela velké vûci. Jsem
pfiesvûdãená, Ïe v‰echny tyto pfiezletické
události jsou je‰tû zaznamenány v na‰í
„ztracené kronice“ a je velká ‰koda, Ïe uÏ
asi nikdy nespatfií svûtlo svûta. A nebo
ano? Lâ

� Malá pfiestávka – co se stalo?
„Byl jsem v roce 1988 tak zvanû

‚odejit‘. Star‰í syn emigroval na
‚Západ‘do SRN, kde poÏádali
s manÏelkou o azyl. Moc jsem jim
to tenkrát pfiál, i kdyÏ jsem vûdûl,
Ïe se to v mém Ïivotû nûjak odrazí;
bûhem 3 nedûl jsem byl sesazen
z funkce. Do roka ale byla ‚sameto-
vá revoluce‘ a mí kolegové mi na-
bídli moje b˘valé místo zpátky.“

� To uÏ je skoro pohádkov˘
konec. Ale pojìme je‰tû zpátky
do kanceláfie na‰eho obecního
úfiadu, kde jste dlouhá léta ‚mûl
svou Ïidli‘ jakoÏto úãetní. Jak
dlouho vlastnû?

„Od roku 1994, kdyÏ mne na po-
zici úãetního ‚nalákal‘ tehdej‰í sta-
rosta pan Pokorn˘. Mûl jsem úva-
zek na 6 hodin, kdy jsem vedl úãet-
nictví obce a pomáhal sestavovat
i rozpoãet. âísla, to bylo vÏdycky
moje, a kdyÏ jsem to mohl zúroãit
ve prospûch obce, hledal jsem
vÏdycky na finanãním trhu takové
produkty, které pfiiná‰ely obecním
úsporám ty nejvût‰í v˘nosy. (Tady
skuteãnû klobouk dolÛ;  musím fiíct,
Ïe bûhem svého pÛsobení ve funkci
úãetního dokázal pan Syrovátka
‚na‰etfiit‘ pro obec nezanedbatelné
peníze; aÈ to bylo v˘hodné zhodno-
cení vkladÛ na úãtech s nejvy‰‰ím
moÏn˘m úrokem nebo vedení sta-
vebního spofiení obãanÛ pro získání
penûz na vodovod a kanalizaci)
A rád bych pomáhal i dál; v dÛcho-
du bych mûl samozfiejmû je‰tû více
ãasu, ale v roce 2007 mne zradilo
zdraví, prodûlal jsem infarkt (pan
Syrovátka má ãtyfinásobn˘ bypass).
A zdraví si ãlovûk musí váÏit, pro-
to jsem svou práci na obci musel, aã
nerad, ukonãit. S manÏelkou jsme
prodali domek v Pfiezleticích a pfie-
stûhovali se do Vinofie, kde bydlíme
v domû na‰eho syna, kter˘ by se rád
‚na dÛchod‘ vrátil domÛ, do âech.
Do Pfiezletic se ale vÏdycky podí-
vám moc rád, vÏdyÈ jsem tady pû‰-
ky procházkou kaÏdou chvilku. Ty
vzpomínky vám navÏdy zÛstanou,
zejména na ná‰ spoleãn˘ Ïivot.“

Aby ne, vÏdyÈ manÏelé Syrovát-
kovi oslavili v roce 2008 Zlatou
svatbu! 50 let spoleãného Ïivota, to
je pro spoustu dne‰ních mlad˘ch li-
dí nûco neuvûfiitelného ãi pfiímo ne-
pfiedstavitelného. I proto bych ráda
na závûr dne‰ního „naslovíãkafiení“
chtûla panu Syrovátkovi podûkovat
za spoustu vzpomínek (dal‰í „same-
tové“v rubrice Historické dr/o/beã-
ky)a zároveÀ popfiát kromû zdraví
mnoho dal‰ích ‰Èastn˘ch a spokoje-
n˘ch let v kruhu rodinném. Lâ

HISTORICKÉ DR(O)BEâKY



Prostranství pfied
Kfienov˘m statkem se
promûnilo v improvi-
zované pódium a ta-
neãní parket, podél Ïi-
vého plotu u autobuso-
vé zastávky byl posta-
ven stan s pár stoly a Ïidlemi
(pÛvodnû jako „de‰tivá varian-
ta“, ale spí‰e zde pfiítomní hleda-
li stín; po dlouh˘ch chladn˘ch
dnech bylo totiÏ poãasí skoro
letní) a roh prostranství smûrem
k ulici V Uliãce zabraly dva
stánky s obãerstvením – v jed-
nom se nabízela kvalitní ãervená
i bílá vína, a to vãetnû burãáku,
pod odborn˘m dohledem pana
Du‰ana Hanzlíka, v tom druhém
se toãilo v˘teãné kru‰ovické pi-
vo (kvalitu zde osobnû kontrolo-
val pan Jarda âern˘). Jako po-
zornost kulturní komise se podá-
vala káva a skvûlé posvícenské
koláãky od paní Mesnerové.

V 15 hodin se mikrofonu uja-
la paní Hanzlíková, aby pfiivíta-
la v‰echny náv‰tûvníky posvíce-
ní. Následnû pfiedala slovo paní starostce,
která pozvala „na pódium“ v‰echny pfií-
tomné zastupitele obce , aby jim podûko-
vala za jejich dosavadní práci, která je po 4
letech vidût doslova na kaÏdém rohu, a bu-

doucím kandidátÛm pak popfiála hodnû
‰tûstí v fiíjnov˘ch volbách. „Teì uÏ pfieji
vám v‰em jen pûknou zábavu“ a pfiedala
slovo folklórnímu souboru ·palíãek Praha,
kter˘ dvû hodiny zpíval, hrál i tanãil staré

lidové tance ze západních âech.
Známé písniãky nenechaly ze-
jména malé dûti v klidu a byl-li
voln˘ „parket“, tanãily spolu se
zpûváky. A kdyby jenom to, do-
konce byly vtaÏeny do kola obû-
ma taneãními páry!

Více neÏ „stovka“ divákÛ po-
slouchala jednotlivé bloky písní;
pár desítek pfieváÏnû dûtí s do-
provodem si uÏívalo pro zmûnu
pouÈov˘ch atrakcí pfied „horní
hospodou“ a v‰ichni spoleãnû
strávili posvícenské odpoledne
povídáním si se sv˘mi sousedy.
Jen tûch Ïidlí a stolÛ mûlo b˘t

víc – tímto se kulturní komise omlouvá
a pfií‰tí rok slibuje nápravu; taktéÏ se posta-
rá o zaji‰tûní „masového“ obãerstvení.
VÏdyÈ pfii „tekut˘ch ochutnávkách“ pûknû
vyhládne, Ïe! Lâ

akmile se blíží svátek Ma-
rie, začínají vrcholit přípra-
vy na každoroční posvíce-
ní; letošní „zlatá“ neděle
připadla přímo na 12. září,

tedy svátek Marie, jíž je zasvěcena
naše kaplička. Však se také u ní ve
14 hodin konalo malé „zamyšlení“
věřících (i těch méně) občanů Pře-
zletic i blízkého okolí spolu s fará-
řem vinořské farnosti  Pavlem Jan-
číkem a jáhnem Karlem Koláčkem
nad během našeho pozemského,
ale i nebeského života. Necelá půl-
hodinka se nesla v duchu přátelství
mezi lidmi, nezištné pomoci jeden
druhému a potřeby všudy přítomné
lásky. Za doprovodu varhan a kyta-
ry pana faráře si přítomní zazpívali
dvě písně a po závěrečných modlit-
bách Otčenáš a Zdrávas se skoro
50 přítomných přesunulo na Horní
náves, kde byl připraven kulturní
a společenský program.
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Je září, malé i velké děti se po
prázdninách vrátily do školních lavic.
Také spousta dospělých by se měla
vrátit do lavic, v jejich případě auto-
školních, a zopakovat si již jednou
naučené vědomosti z pravidel silnič-
ního provozu. Slyším dobře, že vy to
nepotřebujete? Třeba zrovna vy ne,
ale spousta dalších
motoristů jistě ano,
protože pak by jim ne-
dělalo problém dodr-
žovat např. pravidlo
pravé ruky při před-
nosti v jízdě či znát
informativní dopravní
značky provozní, např.
obytná zóna.

Pro ty, co stále tro‰ku tápou v pravidlech,
nabízíme z dÛvodÛ zv˘‰ení bezpeãnosti sil-
niãního provozu nejen v na‰í obci bezplatné
„opáãko“ (‰etfiit se pfiece musí v‰ude a zejmé-
na ve stfiedoãeském Fondu rozvoje dopravnû
bezpeãnostních opatfiení; to uÏ dobfie známe):

Zákon ã.361/2000 Sb. o provozu na po-
zemních komunikací nám v § 22  Jízda kfii-
Ïovatkou praví:

(1) ¤idiã pfiijíÏdûjící na kfiiÏovatku po ved-
lej‰í pozemní komunikaci oznaãené dopravní
znaãkou „Dej pfiednost v jízdû!“ nebo „StÛj,
dej pfiednost v jízdû!“ musí dát pfiednost v jíz-
dû vozidlÛm nebo jezdcÛm na zvífiatech pfiijíÏ-
dûjícím po hlavní pozemní komunikaci nebo
organizované skupinû chodcÛ nebo prÛvod-

cÛm hnan˘ch zvífiat se zvífiaty pfiicházejícím
po hlavní pozemní komunikaci.

(2) Nevypl˘vá-li pfiednost v jízdû z ustano-
vení odstavce 1, musí dát fiidiã pfiednost v jíz-
dû vozidlÛm nebo jezdcÛm na zvífiatech pfiijíÏ-
dûjícím zprava nebo organizované skupinû
chodcÛ nebo prÛvodcÛm hnan˘ch zvífiat se
zvífiaty pfiicházejícím zprava.

Prostû a jasnû – je-li kfiiÏovat-
ka bez znaãek, musíte dát pfied-
nost tomu, kdo pfiijíÏdí na kfiiÏo-
vatku zprava. Nenechte se ovliv-
nit va‰imi pocity, Ïe ta dlouhá
rovná ulice Zahradní (ulice Topo-
lová v Okálovû jakbysmet)je uli-
cí hlavní. NENÍ!!!  

Teì z teorie do praxe:
Nastupte si do vozidla, pfii-

poutejte se a plynule se rozjeìte do Za-
hradní ulice. Pfii jízdû zhora smûrem od
âakovic a Velenû pfiibrzìujete prvnû pfied
ulicí Modfiínovou (pfiednost zprava), pfie-
jíÏdíte kfiiÏovatku a za chvilku brzdíte pfied
kfiiÏovatkou s ulicí Habrovou (pfiednost
zprava), sotva se rozjedete, je tu dal‰í kfii-
Ïovatka, tentokrát s ulicí Javorovou, zde
opût brzdíte kvÛli pfiednosti zprava, minete
3 domy a následuje brzdûní kvÛli pfiednos-
ti zprava na kfiiÏovatce s Akátovou; na
konci ulice vám znaãka Dej pfiednost v jíz-
dû nutí dávat pfiednost v‰em.

Jedete-li opaãnû, dáváte pfiednost nejdfiív
autÛm pfiijíÏdûjícím po Akátové, následuje Ja-
vorová, Habrová, Modfiínová; koneãnû je tu

znaãka Dej pfiednost
v jízdû v‰em autÛm na VeleÀské.

To byla paneãku plynulá jízda, Ïe?
Ale pokraãujeme v opakování dál; tento-

krát si prosvi‰tíme dopravní znaãku Obytná
zóna:

Opût nejdfiív citace zákona ã. 361/2000 Sb.
§ 39 Provoz v obytné a pû‰í zónû:

(3) V obytné a pû‰í zónû smûjí chodci uÏí-
vat pozemní komunikaci v celé její ‰ífice, pfii-
ãemÏ se na nû nevztahuje § 53. Hry dûtí na
pozemní komunikaci jsou dovoleny jen
v obytné zónû.

(5) V obytné zónû a pû‰í zónû smí fiidiã jet
rychlostí nejv˘‰e 20 km/hod. Pfiitom musí
dbát zv˘‰ené ohleduplnosti vÛãi chodcÛm,
které nesmí ohrozit; v pfiípadû nutnosti musí
zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na mís-
tech oznaãen˘ch jako parkovi‰tû.

Zde bych chtûla upozornit zejména na bod
(5), kde je jasnû daná povolená rychlost
v obytné zónû – je to neuvûfiiteln˘ch 20 km
v hodinû. Ale, to jsou vûci! 

Praktickou ãást si vyzkou‰ejte sami, tfieba
jízdou ve Ctûnické ãi Topolové, které jsou
obû oznaãeny znaãkou Obytná zóna. Opravdu
jste tuto rychlost dodrÏeli?

A opravdu jste pfii jízdû Zahradní ãi Topo-
lovou, ale i Akátovou, Javorovou, Habrovou
a Modfiínovou dali pfiednost zprava?

Jestli ne, tak si oba body na‰eho opaková-
ní rychle zapamatujte a nebo si zaãnûte ‰etfiit
na pokuty, protoÏe ãert a policie Koleã nikdy
nespí! Lâ

KdyÏ mÛÏe po Kbelích bûhat mal˘
krokod˘l, kter˘ utekl svému chovateli
a k jehoÏ odchytu byla dokonce povo-
lána policie, tak proã bychom u nás
v Pfiezleticích nemohli mít také podob-
ného tuláka-uprchlíka.

Ve ãtvrtek 15. ãervence se objevily na
nástûnkách, sloupech i sloupcích plakáty
s Ïádostí o pomoc pfii hledání leguána
Ferdy, kter˘ den pfiedtím v nestfieÏené
chvilce opustil své místo ve vûtvích stro-
mÛ, které vítr nahnul nebezpeãnû blízko
plotu, po kterém jako je‰tûrka slezl a zmi-
zel ve víru nikoliv velkomûsta, ale na‰í
vesniãky. Malé vísky, nad kterou se po-
malu sná‰í soumrak, nebe se na západû
zbarvuje ãervánky a od v˘chodu nebe po-
maliãku temní nadcházející letní nocí…
to uÏ je ale jin˘ pfiíbûh, pfiíbûh jedné ima-
ginární osamûlé noãní cesty domÛ ze stra-
ny ã. 17 „Osamûl˘ noãní chodec“.

Veãerní ãervánky jsou znamením to-
ho, Ïe dal‰í den bude foukat vítr.
Opravdu foukal, obãas i dost siln˘,

a mnoho vylepen˘ch
plakátÛ vzal sebou. Ty,
které nestrhal vítr, str-
haly pozdûji ãiperné ru-
ce nûkter˘ch nenechav-
cÛ. Utekl dal‰í a dal‰í

den a dal‰í …a Ferda
byl stále na útûku.

·koda, ze zvífiata ne-
mluví lidskou fieãí, proto-
Ïe takhle se uÏ nikdy ne-
dovíme, kde Ferda strá-
vil ten dlouh˘ ãas, neÏ ho
skoro po t˘dnu na‰el pan
S.; shodou okolností také
chovatel leguána zelené-
ho. Ferdu, o kterém samozfiejmû vÛbec
nevûdûl, Ïe se jmenuje Ferda a v podsta-
tû bydlí skoro naproti, vzal k sobû domÛ
a na své zahradû mu propÛjãil k doãasné-
mu bydlení star‰í klec. Leguán byl v bez-
peãí, teì je‰tû rychle zjistit, komu vlastnû
utekl. JenÏe plakáty jsou pryã a s nimi
i kontakt na majitele. Rozbûhlo se pátrá-

ní na v‰echny strany. Bylo
potfieba co nejrychleji
vrátit Ferdu domÛ, proto-
Ïe zaãínal b˘t v „pronaja-
té“ kleci lehce neklidn˘.
Jednak se ochlazovalo,
coÏ leguáni nemají rádi,
jednak se tak tro‰ku
v kleci nudil; potfieboval
si lézt do nûjak˘ch vûtví,
kde je rozhodnû spokoje-
nûj‰í neÏ na zemi. Na dÛ-
kaz své zhor‰ující se nála-
dy zaãal dokonce mûnit
barvu na fialovou; v pod-
statû by se dalo fiíct, Ïe
brunátnûl vzteky.

Na‰tûstí i pohádka
o drakovi má ‰Èastn˘ ko-
nec, pátrání bylo úspû‰né
a v nedûli 25.ãervence se
Ferda vrátil ke sv˘m ma-
jitelÛm. Jaké to ale bylo
pfiekvapení, Ïe v‰ichni

chovatelé leguánÛ bydlí ve stejné ulici,
a jen díky tomu, Ïe Ferdovi „páníãkové“
mají v Pfiezleticích pronajat˘ domek jen
velmi krátce, se nestihli seznámit se sv˘-
mi nejbliÏ‰ími sousedy.

A tak uÏ jen zazvonil zvonec, pohádky
je konec a Ferda má zase svou fe‰áckou
zelenou barvu. Inu Leguán zelen˘. Lâ

Pfiezletick˘ „drak“

Zpátky do ‰koly! Do auto‰ko y.L

J



Pfiijde-li ale nûkdo s nápadem, kter˘ tady
je‰tû nebyl, to uÏ je nûco jiného. První senát-
ní kandidatura za ODS na‰í paní starostky
ing.Veroniky Vrecionové vnesla do nudn˘ch
stranick˘ch projevÛ, které k hrstce poslucha-
ãÛ ãi náhodnû procházejících obãanÛ z tribun
hfiímali vût‰inou b˘valí „papalá‰ové“, skuteã-
nû svûÏí vítr. Po svém volebním obvodû do-
slova koãuje s maringotkou, ale místo cirku-
sov˘ch kouskÛ ãi pouÈov˘ch atrakcí pfiiváÏí
mezi  voliãe letní kino s názvem VEROKINO
a na námûstích i hfii‰tích se na obfií plátno pro-
mítají ãerstvé ãeské filmové hity jako 2Bobu-

le, Protektor nebo
Líbá‰ jako BÛh. 

Ve stfiedu 8.záfií
„dokoãovala“ i k nám. Film se promítal sice
od 21 hodin, ale uÏ od „osmi“ se podával vo-
lební gulá‰ek s pivem jako kfien. Aãkoliv byl
gulá‰ „zabijaãkov˘“, rozhodnû nemÛÏeme se-
nátní kampaÀ paní starostky v duchu zabijaã-
ky vidût! Do oficiálního zahájení promítání se
na hfii‰ti u rybníka shromáÏdilo více neÏ 80 li-
dí, ktefií si navzdory chladu, vûtru a posléze
i de‰tû, vychutnali nejen gulá‰ a film Líbá‰ ja-
ko BÛh, ale se zájmem poslouchali kandidátní

fieã paní starostky do senátu a místního zastu-
pitelstva. Na závûr „agitky“ pozvala starostka
k sobû pfied plátno, na kterém se stfiídaly její
volební spoty, v‰echny ãleny zastupitelstva
obce a podûkovala jim za dosavadní práci; zá-
roveÀ pfiedala slovo v‰em kandidátÛm do ko-

munálních voleb, a to bez
rozdílu stranické pfiíslu‰-
nosti a typu volební stra-
ny. Toto gesto si skuteãnû
zaslouÏilo potlesk nejen
místních obãanÛ, ale
i hostÛ z velmi vysok˘ch
stranick˘ch kruhÛ ODS.

Potlesk, gratulace, ale
i polibky  „sklidila“ ná-
slednû i sama paní staro-
stka, protoÏe dne‰ní „ko-
ãovn˘“ den v Pfiezleticích
pfiipadl na její pÛlkulaté

narozeniny. Nemohl pochopitelnû chybût dort
(jak jinak neÏ kandidátní – na kruhové kfiiÏo-
vatce z marcipánu byl vztyãen „sladk˘“bill-
board; malá kopie toho, co mÛÏete bûÏnû ví-
dat na silnicích po celém senátním obvodû),
kter˘ dostali na ochutnání z rukou hostesek
v‰ichni diváci VEROKINA.

TakÏe za na‰i redakci pfiejeme paní starost-
ce je‰tû jednou v‰echno nejlep‰í a hodnû ‰tûs-
tí v komunálních i senátních volbách! Lâ
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Minule jsme možná na-
lákali nové čtenáře do
naší místní knihovny na-
bídkou  pravidelné čtvrt-
roční obměny knih, a to
včetně bestsellerů. 

Tentokrát se jménem
paní knihovnice Jarmily
Malé všem našim čtená-
řům omlouváme, novinky
žádné nejsou, ba nao-
pak. Z důvodů generální
restrukturalizace, rekon-
strukce, inventarizace
a bůhví jaké další –ace
v Knihovně Eduarda Pe-
tišky v Brandýse nad La-
bem nebyly žádné nové
knihy do Přezletic zaslá-
ny a dokonce byly někte-
ré odvezeny. 

Pevně věříme, že nové
knihy „dorazí“ ve slibo-
vaném termínu, tj. do
konce září. LČ

KNIŽNÍ
NOVINKY ¤ÍJEN

3. pfiezletická drakiáda
Kdy: nedûle 10. 10. od 15 hodin
Kde: pole za obcí smûrem na Podolanku
Obãerstvení: peãení bufitÛ u hasiãárny

(vãetnû limonády a piva)
Zmûna termínu v pfiípadû

‰patného poãasí vyhrazena.

Náv‰tûva v˘robny svíãek
Kdy: sobota 23. 10. ve 14 hodin (po skonãe 

ní 2. kola senátních voleb!) na Horní návsi
Kde: ·estajovice
Téma: prohlídka v˘robny svíãek

a moÏnost si vyrobit svoji vlastní

LISTOPAD

Podveãerní setkání seniorÛ
Kdy: ãtvrtek 11. 11. od 16 hodin
Kde: spoleãensk˘ sál OÚ
Téma: sousedské posezení a zatanãení si

pfii Ïivé hudbû dua Zahradníãek a syn
Obãerstvení jako vÏdy zaji‰tûno.
Ochutnávka leto‰ního Svatomartinského.

PROSINEC

Mikulá‰ská nadílka
Kdy: nedûle 5. 12. od 17 hodin
Kde: prostranství pfied OÚ
Téma: kdo nezlobil, dostane nadílku

Vánoãní zdobení
Kdy: sobota 18. 12. od 14 hodin
Kde: spoleãensk˘ sál OÚ
Téma: vlastní v˘roba vánoãních dekorací

Beseda s vinofisk˘m
faráfiem p. Janãíkem

Kdy: termín bude upfiesnûn
Kde: spoleãensk˘ sál OÚ
Téma: Vánoce a adventní ãas 

Sousedské vánoãní zpívání
Kdy: pátek 24. 12. v 11 hodin
Kde: prostranství pfied OÚ

u vánoãního stromku
Téma: zpívání koled
Obãerstvení zaji‰tûno.

Na následujících stránkách jsme
poskytli prostor kandidátÛm tfiech
‚kandidátek‘ (ODS, SdruÏení nezá-
visl˘ch kandidátÛ a nezávislému
kandidátovi) do podzimních voleb,
ktefií by se vám touto cestou chtûli
pfiedstavit a seznámit vás s dÛvody,
proã kandidují do nového zastupi-
telstva obce. 

Tyto volby jsou hlavnû o jednot-
liv˘ch lidech, skuteãnû není dÛleÏi-
té, aby zde vyhrála jediná kandidu-
jící politická strana (jak to b˘vá pfii
volbách do Poslanecké snûmovny),
ale spí‰e ti jednotlivci, ktefií vás
buì svou dosavadní prací pfiesvûd-
ãili o va‰í „dobré volbû“ v roce
2006, a nebo kandidáti zcela noví,
které tfieba znáte a víte, Ïe budou
pro práci pfií‰tího zastupitelstva
opravdu pfiínosem.

Souãasné zastupitelstvo bylo slo-
Ïeno jednak z ãlenÛ ODS ãi nestra-
níkÛ za ODS kandidujících a nebo

nezávisl˘ch kandidátÛ. Zpûtnû mu-
sím fiíct, Ïe pfii jejich práci pro obec
nehrála politická pfiíslu‰nost vÛbec
Ïádnou roli a v Ïádném pfiípadû ne-
byli „nezávislí“ vÛãi vítûzn˘m „ode-
esákÛm“ v opozici, v‰em ‰lo o dal‰í
rozvoj na‰í obce. A vûfite, Ïe podle
záÏitkÛ paní starostky ze setkání sta-
rostÛ Prahy-v˘chod jsme byli vel-
kou raritou. Na tom v‰em máte vel-
k˘ podíl vy, pfiezletiãtí voliãi.

Zastupitelé by vám touto cestou
chtûli podûkovat za va‰i ãtyfiletou
dÛvûru v jejich práci. 

Dûkujeme:
Ing. Veronika Vrecionová – starostka
Rudolf Novotn˘ – místostarosta
Eva Fialová – kontrolní v˘bor
Olga Hanzlíková – kulturní komise
Ilona ¤achová – správa a údrÏba obce
ing. TáÀa Pan˘rová – revizní komise
Ing. Ludmila âervínová

– komise ÎP, kronikáfika

Osobní podûkování
VáÏení obãané Pfiezletic,

chtûla bych se s vámi na stránkách zpravodaje roz-
louãit, protoÏe na podzim uÏ nebudu znovu kandido-
vat do nového volebního období. DÛvod je mile jed-
noduch˘ – slíbila jsem své dcefii pfievzít „babiãkov-
ské“ povinnosti hlídání vnuãky.

Doufám, Ïe jste byli alespoÀ trochu spokojeni
s mou prací na správû a údrÏbû obce a vûfite mi, Ïe
jsem se opravdu ze v‰ech sil snaÏila! Práce to
opravdu nebyla
jednoduchá a tím-
to bych ráda po-
dûkovala v‰em za
spolupráci a záro-
veÀ se omluvit
v‰em, na které
jsem musela b˘t
k jejich nespoko-
jenosti „pfiísnûj-
‰í“, ale to víte, po-
fiádek musí b˘t!
Jinak to prostû
nejde, ani doma ani v obci. BohuÏel není ãlovûk
ten, aby se zavdûãil lidem v‰em!

Mít na starost správu a údrÏbu obce je dennodenní
velmi nároãná a nezávidûníhodná funkce, to mi
opravdu vûfite. I má rodina se mnou musela mít hod-
nû trpûlivosti a mou práci náleÏitû ocenila – viz foto.

Je‰tû jednou vám v‰em moc dûkuji; vám, ktefií jste
nám pomáhali usnadnit na‰i práci.

ILONA ¤ACHOVÁ, správa a údrÏba obce 

P.S.: KrouÏkujte, prosím, s rozvahou, nemusí vám b˘t
kaÏd˘ sympatick˘, dÛleÏité je, Ïe má snahu a pracuje!

— Plánované kulturní akce —

(volební)

Volby, mítinky, zpûváci, stranické pro-
gramy... Pro leckterého voliãe vûci,

které ho tak nûjak nezajímají. A chodit
na námûstí, no to uÏ vÛbec ne!

Volební HYDE PARK

Pfiedstavení kandidátÛ do komunálních voleb v Pfiezleticích (fiíjen 2010)

VáÏení spoluobãané. 
Vím, Ïe mû asi vût‰ina z vás zná, ale vzhledem k tomu, Ïe se

v poslední dobû do na‰í obce pfiistûhovala fiada nov˘ch obãanÛ, do-
volte mi krátké pfiedstavení. Jmenuji se Veronika Vrecionová, je mi
45 let a se svou rodinou (manÏel David, syn Jáchym a dcera Julie)
Ïiji zde v obci jiÏ 17 let. Pfied ãtyfimi lety jsem byla zvolena staro-
stkou. Práci, kterou jsem ve funkci starostky - spolu s cel˘m stáva-
jícím zastupitelstvem - odvedla, popisuji ve „Slovû starostky“
v tomto zpravodaji. Vzhledem k tomu, Ïe pfies velik˘ kus práce stá-
le v obci mnoho vûcí chybí ãi není dokonãeno, ucházím se o va‰í
podporu ve volbách v fiíjnu 2010, abych mohla pomoci a v zapoãa-
té práci pokraãovat.                      Dûkuji. Veronika Vrecionová 

ODS - ãlen

ing. Veronika Vrecionová

ZASE VOLBY... řeknou si mnozí
z vás a budou chtít otočit stránku. To by
byla ale velká chyba, protože tyto volby
se bezprostředně týkají nás všech, bude-
me si přece volit „své sousedy“, kteří
i naším jménem budou spravovat Přezle-
tice po dobu 4 let. A jak to bude „u nás
doma“ vypadat, co se bude dít a dělat, to
by nemělo být lhostejné nikomu z nás. 



Vstup do komunální politiky na
kandidátce ODS v Pfiezleticích je pro
mû témûfi symbolick˘m vyvrchole-
ním mojí celoÏivotní jak profesní tak
zájmovû spoleãenské práce. Pfies 30
let pÛsobím v jezdeckém sportu na
v‰ech úrovních sportovní práce
s mládeÏí. Pfiezletice jako rodi‰tû mjr.
Josefa Dobe‰e, na‰eho nejv˘znam-
nûj‰ího ãeskoslovenského hipologa, jezdce
a autora jezdeck˘ch uãebnic 20. století, by-
ly pro mû vÏdy v˘znamnou obcí.

Souhra v‰ech náhod zafiídila, Ïe jsem se
v roce 1998 stal vedoucím jezdeckého
centra v zámeckém areálu Ctûnice, kter˘
v prÛbûhu dal‰ích deseti let rozkvetl ve
spoleãenské centrum. I kdyÏ se nalézá na
území Prahy, v˘znamnû obohacuje i regi-
on obce Pfiezletice. Na‰e jezdecká ‰kola si
postupnû získala znaãnou prestiÏ. Z centra
Prahy jsem se v roce 2007 pfiestûhoval do
Pfiezletic a témûfi ihned jsem se stal ãle-
nem místní organizace ODS. Vnímal jsem

to jako samozfiejmé vyvrcholení svého
vztahu k regionu, k jehoÏ rozvoji bych
chtûl svojí prací pfiispût a pfiípadnû jej
i ovlivnit. Proto i poprvé ve svém Ïivotû
kandiduji v komunálních volbách.

Jsem absolventem vysoké ‰koly zemû-
dûlské a pfies ve‰ker˘ komfort, kter˘ oby-
vatelÛm okrajÛ Prahy poskytuje soused-
ství s hlavním mûstem bych si pfiál, aby
na‰e obec neztratila svÛj historicky ze-
mûdûlsk˘ charakter. Pokud získám pod-
poru obyvatel Pfiezletic, budu se snaÏit,
aby byla na‰e obec i nadále pfiíjemn˘m
místem k bydlení i práci.

Jmenuji se Lída âervínová, ale spí‰ mne
znáte jako Lâ (pro nûkoho Elãa) ãi ing. Lud-
milu âervínovou, externí dopisovatelku tis-
kového periodika Ná‰ region. A nebo moÏná
je‰tû jako v‰udypfiítomnou fotografku, která
vás fotí pfii kaÏdé akci v na‰í obci a zazna-
menává to do kroniky, ãi cyklistku s foÈákem,
která pravidelnû projíÏdí obcí a dokumentuje
problémy vzniklé Ïivelnû i „Ïivoãi‰nû“.

Není to v‰ak má hlavní práce pro Pfiezleti-
ce. V souãasném zastupitelstvu mám sice na
starosti Ïivotní prostfiedí, ale vzhledem k jeho
úzké provázanosti se správou obce jako tako-
vou, se t˘ká má práce vlastnû celého bûÏného
kaÏdodenního chodu na‰í obce. Pfiíkladem
mÛÏe b˘t dokonãení terénních úprav vãetnû
v˘sadby zelenû v novû rekonstruovan˘ch uli-
cích a umístûní odpadkov˘ch ko‰Û – to v‰e ve
spolupráci se zamûstnanci obce, ktefií se sta-
rají o následnou údrÏbu zelenû i obce. 

Ze své dosavadní práce uÏ také vím, Ïe je
potfieba se zajímat o ve‰keré, zejména staveb-
ní, práce v obci, a to od projektu aÏ po dokon-

ãování, protoÏe tím vût‰inou odpadnou problé-
my, které by ani nemusely vzniknout – odvod-
nûní novû budovan˘ch obytn˘ch lokalit, dosta-
tek sloupÛ vefiejného osvûtlení, vytyãení míst
na sbûr tfiídûného odpadu, parkové úpravy, re-
tardéry, znaãky,… a tyto zku‰enosti bych ráda
vyuÏila pro dal‰í práci v zastupitelstvu.

Nûkdo mou ãtyfiletou práci moÏná ocenil,
nûkomu jsem spí‰e ‚trnem v oku‘, takov˘ je
Ïivot. Ale já bych ráda v tom svém Ïivotû dû-
lala dál v rámci sv˘ch sil maximum pro roz-
voj na‰í obce, na‰eho spoleãného domova. 

Díky za vá‰ hlas. Lâ 

Proã kandiduji.
Je tûÏké se pfiedstavo-

vat, kdyÏ zhruba 90 %
voliãÛ zná mû i moji
práci na obci. JiÏ dva-
náct let pracuji v zastu-
pitelstvu obce, z toho
deset let ve vedoucích
funkcích. Za tu dobu
jsem získal pomûrnû
hodnû zku‰eností a místních znalostí. Ve
sv˘ch 52 letech si myslím, Ïe mohu b˘t ob-
ci a obãanÛm platn˘m pomocníkem, a vyu-
Ïít zku‰eností z této práce pro spokojenost
tûch, ktefií o to stojí. ChuÈ i ãas stále mám.

Rudolf Novotn˘, nezávisl˘ kandidát

Bydlím v Pfiezle-
ticích ‰est let. Pra-
cuji jako dispeãer
dopravy a staveb-
ních strojÛ u mého
tchána pana Hein-
sche. JiÏ nûjakou
dobu spolupracuji
se správou a údrÏ-
bou obce, konkrétnû
s paní ¤achovou.

Rád bych navázal na její práci a zároveÀ
bych rád vyuÏil sv˘ch zku‰eností v oblasti
stavebnictví a údrÏby komunikací.

Tomuto nahrává i fakt, Ïe máme tyto
stroje k dispozici pfiímo v obci a je moÏné
je vyuÏít k ‰irokému spektru prací a tím
zlep‰it vzhled na‰í obce.

Vûk: 30 let
Bydli‰tû: Pod Zahrady 397, Pfiezletice
Strana: ODS Pfiezletice
Zamûstnání: Burzovní makléfi, správa

financí, kapitálové trhy
Koníãky a záliby: rodina, kamarádi,

cestování, sporty, ãetba, psaní…
DÛvod kandidatury: Chtûl bych svûdo-

mitû zastupovat obãany Pfiezletic dle své-
ho nejlep‰ího vûdomí na základû sv˘ch
dosavadních zku‰eností. Budu také usilo-

vat o racionální
a stfiízlivé nakládání
s finanãními prostfied-
ky z obecního rozpo-
ãtu, taktéÏ o získání
potfiebn˘ch grantÛ
a investic na rozvoj
obce, s pfiihlédnutím
na „volnoãasové“ ak-
tivity dûtí a seniorÛ.
Tedy napfi. roz‰ífiení

kapacit a rozvoj dûtské ‰kolky, vybudová-
ní hfii‰È, v˘lety za kulturou a poznáním pro
seniory apod. Dále se zasadím o dostateã-
nou obãanskou vybavenost, pfiispívající ke
komfortnímu a spokojenému Ïivotu.

Jan Koudelka, Hlavní makléfi

Narozen v roce 1950. Absolvent âVUT,
fakulty stavební, obor geodézie a kartogra-
fie v Praze (1970 - 1975 ), poté postgradu-
ální studium na fak.stavební,obor geodézie
a kartografie na téma „Kartografická tvor-
ba a reprodukce“ (1984 - 1986 ). Ihned po
studiích jsem zaãal pracovat ve s.p. Sta-
vební geologie Praha ve funkci odborného
pracovníka – geodeta. Po zániku s.p. Sta-
vební geologie zakládám spolu se spoleã-
níky geodetickou firmu AREA G.K. spol.
s.r.o., ve které pÛsobím jako jeden ze spo-
leãníkÛ dosud.

V Pfiezleticích Ïiji
od roku 1978, mám
dva dospûlé syny,
v souãasné dobû jsem
jiÏ ‰Èastn˘m dûdeã-
kem dvou vnouãat.
K m˘m koníãkÛm,
pomineme – li zájem
o vûci vefiejné, patfií
nejen rodina, ale i pé-
ãe o zahradu. Po dlouhou dobu jsem se téÏ
vûnoval práci ve stfieleckém klubu Pfiezleti-
ce, ve kterém pÛsobí mlad‰í syn, kter˘ do-
sáhl velmi pûkn˘ch sportovních v˘sledkÛ.

Nikdy jsem nepÛsobil v Ïádné politické
stranû, mÛj zájem o Ïivot v obci se odvíjí
spí‰e v rovinû odborné. Myslím Ïe vzhled,
úprava, infrastruktura, ekologické podmín-
ky Ïivota v obci nezávisí tolik na ideologic-
k˘ch v˘chodiscích zleva nebo zprava, ale
na dobré odborné pfiípravû navrÏen˘ch akcí,
které upravují Ïivot v obci. Jedním z nut-
n˘ch pfiedpokladÛ vût‰iny stavebních akcí
v obci je vyfie‰ení vlastnick˘ch vztahÛ k po-
zemkÛm. V minulém pfiedrevoluãním obdo-
bí, kdy v‰echno bylo v‰ech, nám zÛstalo dû-
dictví neuvûfiitelnû zmaten˘ch vlastnick˘ch
vztahÛ, kdy silnice, chodníky, apod. - patfií
napfi. soukrom˘m osobám. Pfied kaÏdou sta-
vební akcí, opravou, apod. je proto nutné
tzv. vypofiádat a uvést do pofiádku 

vlastnické vztahy k dotãen˘m pozemkÛm.
I kdyÏ se v na‰í obci na tomto poli jiÏ mno-
hé vykonalo, stále je práce dost a v té bych
vidûl svoje pÛsobení v zastupitelstvu obce
Pfiezletice v následujícím volebním období.

Narodil jsem se v r.
1952 a jsem rodákem
z Pfiezletic. Jsem rozvede-
n˘ a mám jiÏ tfii dospûlé
dûti. PÛvodním povolá-
ním jsem elektromontér,
elektrotechnik a ekonom.
V souãasné dobû pracuji
jako technik na stavbách. V minul˘ch obdo-
bích jsem byl dvakrát ãlenem zastupitelstva.
Zastával jsem funkci pfiedsedy stavební ko-
mise a funkci místostarosty.

Do voleb jdu s cílem udrÏení dobr˘ch sou-
sedsk˘ch vztahÛ mezi obãany, regulovaného
rozvoje obce jako prosperující vesnice.

Nechci sedût a kritizovat, jak to ãi ono nejde,
chci pfiispût k tomu, aby obec Pfiezletice byla ob-
cí, kde se líbí a Ïije obãanÛm tak, jak si pfiejí.

V Pfiezleticích
Ïiji od svého naro-
zení v roce 1946
na svátek Tfií králÛ
a vyrÛstala jsem
v rodinû PatrasÛ,
která byla vÏdy
kulturnû a zvlá‰tû
hudebnû zaloÏená.
Vût‰inû z vás bych
se ani nemusela
pfiedstavovat, pro-
Ïili jsem spolu
dûtství, dospívání, dospûlost, v˘chovu dûtí
a… najednou jsou z nás dÛchodci. 

Cel˘ Ïivot jsem byla zvyklá se aktivnû
zapojovat do kulturního dûní v obci, kte-
ré b˘valo opravdu bohaté – ochotnické
divadlo, staroãeské máje s tancováním
„besedy“, besídky pro dûti,… Nelze se
ale ohlíÏet za minulostí, je potfieba i na‰e
spoleãenské akce pfiizpÛsobit souãasné
dobû, kdy pr˘ mají v‰ichni na v‰echno
málo ãasu. Je ale potfieba najít si ãas na
své sousedy a pfiátele i ze vzdálenûj‰ích
ãástí obce – i to byl jeden z dÛvodÛ, proã
jsem jiÏ dvakrát kandidovala do obecní-
ho zastupitelstva a mûla na starost orga-
nizování v‰ech spoleãensk˘ch akcí, aÈ
pro malé, velké nebo seniory. Podle
ohlasÛ i náv‰tûvnosti si myslím, Ïe
i mnozí z vás se rádi sejdou na hfii‰ti pfii
dûtském dni nebo posedí, tanãí ãi zpívají
u harmoniky a nebo jen poslouchají nû-
kter˘ z na‰ich „mal˘ch“ koncertÛ.

Jsem sice tfii roky v dÛchodu, ale nechci
„jen na laviãce sypat ptáãkÛm drobky“;
proto jsem se rozhodla i letos kandidovat
do zastupitelstva a kdyÏ mnû zdraví dovo-
lí a voliãi mû zvolí, ráda bych se vûnova-
la i nadále kultufie v na‰ich Pfiezleticích.

Je mi 38 let, jsem
Ïenat˘, mám dvû dûti
(3, 14 let). Jsem ab-
solvent Stfiední prÛ-
myslové ‰koly sta-
vební v Praze. Od
maturity jsem praco-
val ve stavebnictví,
v souãasné dobû pracuji v rodinné firmû
zab˘vající se správou nemovitostí, dále
pak jako obchodní zástupce firmy na
v˘robu oken a dvefií.

Bydlím v Pfiezleticích 11 let a kandi-
duji za ODS, jejímÏ ãlenem jsem od ro-
ku 2009. Pokud budu zvolen do zastupi-
telstva, chtûl bych uplatnit své znalosti
ve stavebnictví pfii dal‰ím rozvoji obce.
Pfii této pfiíleÏitosti mi dovolte vyjádfiit
mou podporu na‰í paní starostce Ing.
Veronice Vrecionové v její kandidatufie
do Senátu PâR a zároveÀ Vás voliãe po-
Ïádat o totéÏ. Vá‰ Pavel Milota

Milí spoluobãané,
napsat pár vût o sobû a pfiedstavit sebe ja-

ko kandidáta do zastupitelstva se hezky fiek-
ne, ale hÛfie dûlá. Zvlá‰È, pokud jste pfiesvûd-
ãeni, Ïe za ãlovûka mluví ãiny a - co si bude-
me povídat - já jich zatím moc nepfiedvedla.

Bydlím v Pfiezleticích cel˘ svÛj Ïivot,
vût‰ina z vás mû, stejnû tak jako celou
mou rodinu, zná a nepochybuji o tom, Ïe
si obrázek o mnû udûlala jiÏ dávno. 

Co o mû moÏná nevíte je, Ïe jsem vy-
studovala obor ekologie a ochrana Ïivot-
ního prostfiedí   a tento obor je nejen m˘m
koníãkem, ale v souãasné dobû i zdrojem
pfiíjmu. Pracuji ve firmû, zab˘vající se od-
padov˘m hospodáfistvím.

Proã kandiduji? Kdysi jsem - pfii sv˘ch
úãastech na schÛzích obecního zastupitel-
stva - pfii námitce, kam a za jakou cenu
bychom chtûli roz‰ífiit obec, dostala odpo-
vûì, Ïe pokud se chci dívat do zeleného,
aÈ se odstûhuji do PrÛhonic. Nebo aÈ obec

oplotím, udûlám z ní
skanzen a vybírám
poplatky. Ale tak to
pfiece není!? Nebrá-
ním se v Ïádném pfií-
padû roz‰ífiení obce,
ale chci, aby se tu jak
starousedlíkÛm (mezi
které se s hrdostí hlá-
sím), tak novû pfiistû-
hoval˘m „dobfie Ïi-
lo“, protoÏe i „novou-

sedlíci“ mají jistû dÛvody, proã si za svÛj
domov vybrali právû Pfiezletice.

Díky práci v komisi Ïivotního prostfiedí
jsem mûla moÏnost nahlédnout pod pokliã-
ku a sledovat zblízka práci souãasného za-
stupitelstva, jejich snahu ãasto o nemoÏné
a myslím si, Ïe za tyto ãtyfii roky udûlalo ob-
rovsk˘ kus práce a nerada bych, aby jejich
snaha skonãila kdesi v propadli‰ti dûjin. 

A co vám mohu nabídnout jako kandidát
do obecního zastupitelstva? Snad jen „sna-
hu“ – snahu o to, aby obec byla i nadále
místem pro skuteãn˘ Ïivot, ne jen hotelem
pro pfiespání; zvyk dotahovat vûci do konce
a také obyãejnou lidskou slu‰nost. 

V‰em velice dûkuji. Petra Kopáãová 
ODS - ãlen
ing. Franti‰ek Bula

ODS - ãlen
ing. Cyril Neumann

SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ
Olga Hanzlíková

ODS - ãlen
Pavel Milota

ODS - jako nezávislá
Petra Kopáãová DiS

ODS - ãlen
Jan Koudelka

SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ

ing. Lída âervínová

ODS - jako nezávisl˘
ing. Milan Dvofiák

Nezávisl˘ kandidát
Rudolf Novotn˘

SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ
Tomá‰ Mesner

Je mi 47 let, jsem vdaná, mám tfiinácti-
letého syna a 7 koãek - nalezencÛ. Vystu-
dovala jsem V·E, absolvovala psychotera-
peutickou fakultu a postgraduální studium
marketingu a managementu. V souãasné
dobû spoluvlastním TARPAN PART-
NERS - investiãní a poradenskou spoleã-
nost, pracuji jako manaÏer speciálních pro-
jektÛ v PPF, pfiedná‰ím na Vysoké ‰kole
ekonomie a managementu v Praze. Posled-
ní 4 roky jsem zastupitelkou v obci a mám
na starosti kontrolní v˘bor. 

V Pfiezleticích bydlím 10 let a nemûnila

bych. Zvlá‰È kdyÏ
se na‰e obec mûní
pfied oãima a bydle-
ní zde je stále pfií-
jemnûj‰í . Z kohout-
kÛ uÏ teãe ãistá vo-
da a jen rezavû
zbarvené listy m˘ch
zahradních rostlin,
které kropím stud-
niãní vodou, mi pfii-
pomínají, na jakou

kvalitu jsme byli je‰tû pfied tfiemi lety od-
kázaní. A kanalizace, nové chodníky do
Vinofie, pár opraven˘ch ulic a nemusím se
bát drátÛ na zem spadl˘ch! To v‰e se zmû-
nilo za uplynulé 4 roky. A je‰tû nás toho
dost ãeká. A proã opût kandiduji? Ráda
bych dokonãila zapoãaté.

ODS - jako nezávislá
ing. TaÈána Pan˘rová


