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Vážení a milí spoluobčané.

PŘÍJMY  2013

Běžné příjmy
Příjmy, které obec obdrží automaticky ze 
státního rozpočtu v souladu s rozpočtovým 
určením dani

10 235 474,70

Dary Příspěvky developerů 1 633 150,00

Prodej majetku
Hmotný i nehmotný majetek – např. obec 
prodala dva pozemky v katastrálním území 
Vinoře

2 059 110,00

Pronájmy

Část je za pronájem hlavních řadů 
vodovodu a kanalizace VHS Benešov, dále 
se jedná o pronájem pozemku před vstupem 
do Ctěnického zámku a další

869 243,00

Příjmy z úroků 86 108,20

Ostatní příjmy Např.: Poplatky za psy, za komunální odpad, 
správní poplatky  a další 1 823 010,00

Příjmy za rok 2013 celkem:  16 706 095,90 Kč

VÝDAJE
Investice MŠ - tato částka zahrnuje i zálohy za sadové 

úpravy, které ještě nejsou zcela dokončeny 11 198 187,50

Ostatní 49 980,00

Běžné výdaje opravy komunikací (např: otočka autobusu, 
oprava a parkovací stání v Kaštanové ulici a další 
opravy)

1 216 678,00

platby BUS 271 608,93

vodné 175 649,00

stočné 371 471,50

kultura + dary 145 199,00

tělovýchova 56 047,00

veřejné osvětlení 371 924,40

oprava majetku (oprava kanalizace ul. Pod Hájem, 
opravy čerpadel, a další) 299 468,00

svoz odpadu 1 193 350,00

údržba obce 522 370,80

příspěvek seniorům 285 942,00

Výdaje běžné na provoz MŠ 765 650,38

Výdaje státní správy                   
- z toho zejména

odměny členů ZO    *) 802 648,00

povinné odvody za členy ZO 167 246,00

platy zaměstnanců 1 919 016,00

povinné odvody za zaměstnance 685 873,00

drobný majetek (server, počítače, atd) 105 975,00

Materiál (kancelářské potřeby) 153 265,50

plyn + elektřina 186 382,05

poradenské a  právní služby (např. správní poplat-
ky, příprava výběrových řízení, architekt...) 264 794,00

nákup ostatních služeb (účetní, IT služby, 
projektanti,…) 634 760,21

opravy obecních budov (objekt Veleňská 48) 160 661,30

platby daní 169 480,00

Půjčky úvěry                                                                                  0,00

PŘÍJMY ZA ROK 2013 CELKEM  16 706 095,90

VÝDAJE CELKEM 23 791 684,72

ROZDÍL -7 085 588,82          

 Opět vás zdravím, tentokrát v prvním 
letošním čísle našeho obecního zpravodaje. 
Proto mi dovolte ještě jednou všem popřát 
úspěšný a dobrý rok 2014.
 V tomto příspěvku bych se ráda soustře-
dila především informace, o našem hospo-
daření v roce 2013. 
Do   loňského roku   jsme   vstupovali s  na-
spořenou  částkou       

12 591 638,54 Kč. Tyto 
peníze pocházely pře-
devším z příspěvků 
developerů a z úspor, 
které jsme se snažili 
vytvořit, protože jsme 
počítali s výstavbou 
mateřské školky.

 MŠ byla vybudována z vlastních zdrojů. 
Vzhledem k tomu, že některé projekty pře-
sahují rámec jednoho roku, je třeba ještě 
dodat následující. Celkové výdaje zahrnují i 
zálohy na sadové úpravy MŠ, dále náklady 
na projekty rekonstrukce místních komuni-
kací, apod. Tyto náklady budou rozúčtovány 
po realizaci akcí  - až po jejich dokončení.  
Obec nečerpala žádné úvěry ani o nich ne-
jednala. 
Prostředky na běžném účtu u ČS a.s. před-
stavují zůstatek vlastních zdrojů po úhradě 
všech uvedených výdajů včetně výstavby a 
zařízení MŠ.  Byly vytvořeny zejména obcí 
získanými developerskými příspěvky v roce 
2011 – 2012 a prodejem nepotřebných po-
zemků v k.ú.Vinoř.
*) Odměny ZO – vychází ze zákonné úpravy 
odměňování zastupitelů (včetně neuvolněné 
starostky a uvolněné místostarostky a 5 čle-
nů zastupitelstva), odměny nebyly navyšo-
vány a jsou stanoveny na úrovni zákonného 

minima. 
Mzdy zaměstnanců OÚ – zahrnují mzdy 7 
zaměstnanců OÚ (2 administrativní pra-
covníky, 4 pracovníky technických služeb, ½ 
úvazek úklid) a odměny, vyplývající z uza-
vřených dohod o provedení práce či dohod 
o pracovní činnosti. Dohody o provedení 
práce jsou uzavírány zejména pro potřeby 
různých stavebních dozorů, zajištění jedno-
rázové služby (např. kácení stromů, opravy 
nezajistitelné pracovníky THP apod.), pře-
chodné výpomoci THP při údržbě obce, 
roznosu zejména volebních materiálů, pří-
pravy a roznosu obecního zpravodaje apod. 
V roce 2013 jsou dále ovlivněny odměnami 
členů volební komise (prezidentské volby, 
volby do Parlamentu ČR).
Na závěr si dovolím zmínit to nejdůleži-
tější. Obec má po veškerých investicích na 
svém účtu zhruba 5,5 mil Kč. V letošním 
roce žádáme o několik dotací (na výstavbu 
kanalizace v ulicích Jilmová a Pod Hájem, 

na výstavbu ulicí Kaštanová a V Podska-
lí, a na chodníky v ulicích Kaštanová, V 
Podskalí, Zahradní a Na Váze). V případě, 
že budeme úspěšní, budou třeba fi nanční 
prostředky na pokrytí spoluúčasti obce. 
Dále chystáme položení panelů v části uli-
ce Kaštanová a zásadní opravu ulice Spo-
jovací, Liliová, obecních částí ulic Jívová, 
Vrbová, Šeříková a Březová. Také pracu-
jeme na projektech rekonstrukce elektric-
kého vedení v horní části obce a na po-
třebných krocích pro práci na projektové 
dokumentaci rekonstrukce hlavních sil-
ničních průtahů Přezleticemi. O průběhu 
těchto našich plánů vás budu samozřejmě 
informovat v dalších číslech zpravodaje.
Na závěr mi dovolte popřát příjemný zim-
ní čas. Sněhu si zatím moc neužíváme, z 
čehož mají radost naše technické služby, 
ale děti by si jistě přály pravý opak. Snad 
se ještě dočkáme.

Veronika Vrecionová
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SLOVO STAROSTKY
VÝDAJE

Stav obecního účtu 
1.1.2014

ČS a.s. 5 326 358,07
ČNB 179 692,25
Celkem 5 506 050,57



Zprávy ze zasedání zastupitelstva 
•  ZO souhlasilo se smlouvou o zřízení věc-
ného břemene, týkající se technické infra-
struktury a veřejného osvětlení v ulici Za 
Humny a pověřilo starostku jejím podpisem
• ZO souhlasilo s uzavřením Smlouvy o 
bezúplatném zřízení předkupního práva k 
pozemkům, tvořících plochu komunikace 
ulice Za Humny a pověřilo starostku jejím 
podpisem
•  ZO souhlasilo s přijetím pozemku – dět-
ské hřiště v ulici Pod Zahrady, a to včetně 
herních prvků, a pověřilo starostku pod-
pisem příslušné smlouvy
•  ZO vzalo na vědomí informaci o zahájení 
příprav na výběrové řízení na projektové 
práce na rekonstrukci průtahových komu-
nikací
• ZO souhlasilo s povolením provozu 
výherního hracího automatu v hostinci Na 
Náměstí na rok 2014
•  ZO schválilo podání žádosti o dotaci na 
projekt „Rekonstrukce chodníků a vjezdů 
v ulicích Zahradní – úsek 1,2,3, Na Váze, V 
Podskalí a Kaštanová“
• ZO navrhlo na funkci přísedící u 
Okresního soudu Praha-východ paní Alenu 
Benáčkovou
•  ZO schválilo rozpočet obce pro rok 2014 
v paragrafovém znění a stanovilo závazné 
ukazatele hospodaření pro příspěvkovou or-
ganizaci MŠ Přezletice
Starostka obce vydala příkaz k pravidel-
nému provedení řádné roční inventarizace
•  ZO schválilo navýšení rozpočtu MŠ Pře-
zletice (zvýšení kapacity školky, mimořádné 
odměny zaměstnancům)
•  ZO vzalo na vědomí rozhodnutí o proná-
jmu části č.p.48 (/restaurace a obchod) a 
pověřilo starostku obce přípravou nájemní 
smlouvy
• ZO souhlasilo s navrženou cenovou kalku-
lací vodného a stočného a stanovilo cenu 
dle návrhu: vodné ve výši 38,69 Kč/m3 bez 
DPH a stočné ve výši 24,88 Kč/m3. (Cena 
zůstala zachována jako v roce 2013 a doš-
lo k výraznému navýšení platby nájmu za 
provozování vodohospodářské infrastruk-
tury, který platí obci provozovatel VHS 
Benešov.)
•  ZO souhlasilo s uzavřením dodatku Sm-
louvy o dílo s fi rmou A.S.A. spol. s.r.o. a 
pověřilo starostku jeho podpisem
•  ZO souhlasilo s vydáním OZV č.2/2013 
o poplatku za odpad za rok 2014 a pověřilo 
starostku a místostarostku k jejímu vydání
•  ZO schválilo poplatek za psy pro 2014 
ve stejné výši jako v roce 2013 (první pes 
za 100,-Kč, každý další za 150,-Kč a sleva 
pro důchodce – za prvního psa 70,-Kč a za 
každého dalšího 100,-Kč)
•  ZO rozhodlo o poskytování příspěvku 

na stravné pro seniory s trvalým pobytem 
v obci a pro zaměstnance obce ve výši 25,-
Kč ke každé stravence. Hodnota poukázky 
zůstává ve výši 55,-Kč, prodejní cena je 30,-
Kč na jednu poukázku.
• ZO rozhodlo o poskytování dárkových 
poukazů pro jubilanty pro rok 2014 ve výši 
500,-Kč
• ZO souhlasilo s uzavřením Dodatku ke Sm-
louvě č. 008/2009 s fi rmou PRO-CONSULT  
s.r.o. na zhotovení projektové dokumentace 
na akci „Rekonstrukce ul. V Podskalí“ a 
pověřilo starostku jeho podpisem
• ZO souhlasilo s uzavřením Dodatku ke 
Smlouvě č. 007/2009 s fi rmou PRO-CON-
SULT  s.r.o. na zhotovení projektové doku-
mentace na akci „Rekonstrukce ul. Kaštano-
vá – Horní náves“ a pověřilo starostku jeho 
podpisem
• ZO schválilo Sazebník úhrad nákladů 
za poskytování informací (podle zákona 
č. č.106/1999 Sb.) a služeb občanům (vy-
hledávání informací ve smlouvách, zápisů 
z jednání ZO i komisí, úprava údajů po-
dle zákona na ochranu osobních údajů, 
kopírování dokumentů apod.)
• ZO souhlasilo s podáním žádosti o bez-
úplatný převod pozemku parc.č. 506/2 
(přístup k zastávce a zastávku BUS Vi-
nořská) z vlastnictví Středočeského kraje do 
vlastnictví obce
• ZO souhlasilo s umístěním stanoviště 
naučné stezky (u Ctěnického zámku)
• ZO souhlasilo s ukončením platnosti Sm-
louvy o zabezpečení úkolů ochrany obyva-
telstva a pověřilo starostku podpisem před-
ložené Dohody (týká se demontáže měřící 
stanice radiace na OÚ)
• ZO souhlasilo s úpravou usnesení č.2 ze 
dne 18.11.2013 v následujícím znění: Provi-
zorní oprava části Kaštanové ulice pomocí 
velkoplošných panelů bude provedena v 
souladu s ohlášením stavby
• ZO vzalo na vědomí výsledky komoditní 
burzy – dodávka elektřiny pro obecní účely, 
a pověřilo starostku obce podpisem smlou-
vy s dodavatelem na rok  2014 fi rmu CEN-
TROPOL ENERGY, a.s.
• ZO souhlasilo se záměrem pronajmout 
část pozemku parc.č. 430/1 (podíl obce 
219/1000) – orná půda za účelem zeměděl-
ského hospodaření a pověřilo starostku obce 
k vyvěšení záměru
• ZO souhlasilo s poskytnutím příspěvku na 
rok 2014 Sportovnímu střeleckému klubu 
Přezletice ve výši 20.000,-Kč 

Diskuze, dotazy, připomínky a poznámky 
hostů:
-Pozvánka paní Hanzlíkové na kulturní akce
-Poděkování starostky kulturní komisi za 
přípravu všech kulturních a dětských spor-
tovních akcí

• ZO pověřilo starostku obce k přípravě a 
následnému provedení výběrového řízení 
na „Rekonstrukci místních komunikací: 
ulice Kaštanová – Horní náves a ulice V 
Podskalí“, a to včetně jmenování členů 
výběrové komise
• ZO souhlasilo s předloženým návrhem 
akcí do plánu obnovy a schvaluje Plán pre-
ventivní údržby vodohospodářské infra-
struktury na rok 2014 předložený provozo-
vatelem VHS Benešov
• ZO souhlasilo s předloženou nabídkou 
Agrodružstva Brázdim na pronájem čás-
ti pozemku parc.č. 430/1 v k.ú.Přezletice a 
pověřilo starostku obce přípravou a pod-
pisem nájemní smlouvy
• ZO souhlasilo s předloženou Mandát-
ní smlouvou z prosince 2013 s ing. Petrem 
Šiškou na zajištění a realizaci zadavatel-
ské činnosti vyplývající ze znění zákona č. 
137/2006 Sb. v platném znění pro výběr do-
davatelů veřejných zakázek v průběhu roků 
2014 až 2015 včetně.
• ZO pověřilo starostku součinností při 
přípravě výběrového řízení v rámci MAS 
Nad Prahou na zhotovitele autobusové 
zastávky Horní náves
• ZO pověřilo starostku podpisem Dodat-
ku č.2 k Mandátní smlouvě na výkon po-
radenské a konzultační činnosti s fi rmou 
VRV a.s. – „Poradenství při kontrole plnění 
povinností vlastníka a provozovatele podle 
koncesní smlouvy na provozování vodo-
hospodářské infrastruktury na území obce 
Přezletice“
• ZO pověřilo starostku podpisem nájemní 
smlouvy s Pavlem Milotou na pronájem 
části č.p.48 – samoobslužný obchod a res-
taurace

Diskuze, dotazy, připomínky a poznámky 
hostů:
- opětovné připomínky k obchodu a restau-
raci
- dotazy na označování zastávek (změna au-
todopravce, krátkodobá absence označení 
zastávek)
- dotazy na původní výběrové řízení na zho-
tovitele rekonstrukce ul. Kaštanová – Horní 
náves
- dotazy na rekonstrukci ul. V Podskalí
- dotazy na výsledek – zadání studie na 
kapacitu vodovodu a kanalizace
- opětovná diskuze o možnosti výstavby 
samoobsluhy v lokalitě Zlatý kopec (Benuga 
s.r.o.)
- dotazy na zabezpečení základního vzdělání 
dětí (ZŠ)
- dotazy na příspěvek na telefon (starosta)
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Tajemný střelec
 Možná by se spíš hodil titulek Černá 
kronika, ale to už bychom byli bulvár, jak 
se patří. Přesto nemohu nenapsat o tom, 
že v Přezleticích opět řádí tajemný střelec, 
který si bere jako terč kočky domácí. Loni 
jsme psali o postřelené kočičce z ulice Pod 
Hájem, které měla broky prostřelené zadní 
stehno, letos se bohužel přesuneme na dru-
hý konec obce do Topolové, kde byla broky 
postřelena další kočka!
Tak co, ty střelecký hrdino, jsi na sebe pyšný?

Toulaví psi
 U zvířat zůstaneme, jen se zaměříme na 
psy, jejichž počet roste v Přezleticích přímo 
geometrickou řadou. Bohužel to nejsou jen-
om psi venčíčí se se svým páníčkem, ale čas-
to se po obci toulají psi, kteří buď svému ma-
jiteli utečou, což je ten lepší případ, a nebo 
je někdo vyhodí z auta. V obou případech 
se nám ale ulicemi pohybují psi bez dozo-
ru, a protože se zpravidla jedná o psy velké, 
musíme jako obec zasáhnout.
Podobně jako před Vánocemi, kdy se vsí 
toulal ovčácký pes. Zavolali jsme odchy-
tovou službu, která ale psa nenašla; přesto 
nás to stálo skoro tři tisíce za výjezd. Pes ale 
v ulicích pořád byl, stále volali lidé, ať s tím 
něco děláme, takže pracovníci údržby obce 
vzali tento úkol na sebe a pomocí paml-
sků se podařilo pejska nalákat do dvora ke 
Křenům. Pes byl ale tak vystresován, že ne-
nechal nikoho k sobě přiblížit a opět jsme 
museli zavolat odchytovou službu, tentokrát 
s uspávací puškou. Pejsek je v útulku v Hov-
orčovicích a naše pokladna je chudší o 15 
tisíc.
Důrazně apelujeme na všechny majitele 
psů, aby se svým psům věnovali a nenechali 
je v  žádném případě volně utíkat ze zah-

rady či dvorku. Kromě toho, že se jim může 
na ulicích cokoliv stát (a to včetně toho 
nejhoršího!), mohou také oni komukoliv 
ublížit. Nežijí mezi námi jen „pejskaři“, ale 
i ti, kteří prostě volně pobíhající psy nemusí 
a mají po nějakém špatném zážitku třeba 
ze psů i strach. A to nemluvím o malých 
dětech, které se se svými rodiči prohánějí 
po chodnících i ulicích na odrážedlech; stačí 
prudký pohyb dítěte před psem a pes se le-
kne a kousne.
Tomu musíme za všech okolností předejít 
a budeme skutečně muset volně pobíhající 
psy odchytávat. Někteří pejsci asi skončí v 
útulku, notoričtí přezletičtí „útěkáři“ budou 
vráceni majitelům, kterým bude výjezd i od-
chyt naúčtován.

Odpovědnost za koťata
 A do třetice zvíře – ještě jednou kočky. 
Končí leden a s nástupem února se začne 
v kočkách probouzet „touha“ a po čase se 
objeví nová koťata, která se začnou toulat 
Přezleticemi a hledat místo, kde dostanou 
najíst. Moc prosíme všechny majitele koček 
i kocourů o velkou zodpovědnost v chovu 
koček a pokud nemáte výstavní kočku na 
chov, nechte všechny kočky a kocoury včas 
vykastrovat, určitě to bude zejména pro 
kočku  menší zlo a stokrát lepší než dvakrát 
do roka rodit klubko koťat. A kam s nimi? 
Útulek rozhodně není řešení … Děkujeme a 
zároveň nabízíme pomoc či radu.

Informace přímo od pramene
 „Informace, informace, informace,“ 
dožadoval se robot č. 5 ve filmu Číslo 5 žije. 
A informace doslova hltal všemi televizními, 
knižními i novinovými doušky, až měl 
trošku z přemíry informací v hlavě hokej. 
Správně se říká, že méně bývá více a nejlépe 
je informace hledat přímo u pramene.

Pramenem je v případě Přezletic obecní 
úřad a také zastupitelé obce, které jste si 
zvolili jako své zástupce pro rozhodování o 
běžném životě v obci. Snažíme se v Obecním 
zpravodaji, zejména ve Slově starostky a In-
formací z obce, psát o všech připravovaných 
velkých investičních akcích jako je stavba 
mateřské školy, rekonstrukce místních ko-
munikací, rekonstrukce rozvodů nízkého 
napětí a veřejného osvětlení v severní části 
obce, ale také o těch „drobnějších“ jako je 
změna dopravce na lince 302, provizorní 
oprava části Kaštanové ulice, zlepšení služeb 
v obci (změna pultové prodejny Na Statku 
na samoobsluhu) nebo zklidnění provozu v 
ulicích kolem školky.
Potřebujete-li podrobnější informace, 
můžete i Vy zajít v úředních hodinách na 
náš obecní úřad, zeptat se telefonicky či 
mailem a nebo si dohodnout osobní schůz-
ku. Informace vám rádi poskytneme a do-
volím si tvrdit, že budou „víc k věci“ než ty 
z autobusu, z návsi, od souseda či od piva. 
Je pravda, že informace „jedna paní povída-
la“ nebo jako ze hry „na tichou poštu“ jsou 
celkem atraktivní, ale asi byste nevěřili, jak 
jsou často pak lidé na úřadě či v telefonu 
překvapeni, jak to ve skutečnosti je a jak čas-
to spíš „důvěřují než prověřují.“                LČ

i INFORMACE Z OBCE

Co se u nás událo
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Rozsvěcení 
vánočního stromu Již podruhé jsme pro vás připravili pov-

ánoční zpravodaj, abychom si v zimním ob-
dobí připomněli vánoční čas jako z Ladových 
obrázků. Na okna kreslí mráz roztodivné 
květy, pole i louky pokryly závěje sněhu a 
zvenku je slyšet radostný smích sáňkujících 
dětí. Letošní leden sice připomíná spíše 
podzim a padal jeden teplotní rekord za 
druhým – teploty nad deset stupňů nebyly 
ničím výjimečným dokonce i na horách. 
Doufejme, že až dostanete zpravodaj do 
schránky, bude skutečně ten zimní čas, co 
nám ho přinesl sám Mikuláš.

 Ale než svatý muž zavítal mezi přezletické 
děti, museli jsme mu připravit větší nebeské 
pódium, kam by mohl v podvečer 5.pros-
ince přijít. Protože je u nás každý rok víc 
a víc dětí, rozhodli jsme se letos ozdobit 
vánoční stromeček i na Horní návsi a ten 
pak slavnostně na první adventní neděli 
rozsvítit. A krásně se tam vejdou všechny 
děti ze školky se svým vánočním program-
em a následným přáním Ježíškovi a také 
všichni jejich rodiče i prarodiče se nebudou 

muset mačkat na ulici   
i na sebe navzájem, 
aby dobře na ty své 
„prcky“ viděli. „Tři,  
dva,  jedna, teď“ a 
během chvilky se 
rozzářil barevnými 
světýlky stříbrný smrk 
na   horní     návsi,    ale 
i  smrček  před obec-
ním úřadem.  Rozzáři-
ly se i rampouchy    
pod střechou   a  světlo   



osvítilo i betlémské jesličky s celou svatou 
rodinou. A adventní čas začal.
 

 K adventu neodmys-
litelně patří i vánoční 
trhy, v tom ani Pře-
zletice nezůstávají po-
zadu. V našem mini 
společenském sále se 
opět první adventní 
víkend konaly vánoční 
minitrhy. Vůně per-
níkových betlémů se 
mísila s aromatem me-
doviny všech možných 
příchutí; tomu všemu dodávalo vánoční 
atmosféru čerstvě nařezané borové, jedlové 
i smrkové  chvojí a kousky sušených pomer-
ančů, skořice i badyánu – prostě všeho, čím 
se zdobí adventní věnec.
Ze stropů visely girlandy řetězů, elektrických 
vánočních svíček, na pultech se nabízely 
ozdoby všech možných velikostí, tvarů i 
materiálů, dokonce i pravé nefalšované čer-
tovské rohy byly připraveny na blížící se mi-
kulášskou nadílku.

 Otázky jako „Přijde letos Mikuláš?“, 
„Bude zase chtít poslouchat básničky a 
písničky?“  se zodpověděly v podvečer 
5.prosince. Přišel! A s ním celá jeho druži-
na čertů a jednoho anděla, pardon, jed-
né andělky. Nejprve se ozvalo hvízdání a 
bouchání pekelných rachejtlí, řinčení řetězů 
a bouchání březovými košťaty o zem a krátce 
potom se skoro jako z nebe objevil důstojný 
svatý Mikuláš. Krásně přivítal všechny hod-
né a dokonce i zlobivé děti a tolik očekávaná 
nadílka mohla začít. To byla ale tlačenice u 
nebeského pódia, každé z dětí chtělo dostat 
dáreček přímo z rukou Mikuláše nebo 

andělky. A když říkám všechny, tak sku-
tečně myslím všechny; dokonce i ty, které 
se držely maminek okolo krku tak pevně, že 
vypadaly jako živá šála. Básničku ještě letos 
sice neřekly, ale napřesrok, až zase budou o 
rok starší, to už budou přeci statečné a určitě 
to zvládnou. 
Horní návsí se skoro hodinu nesly vánoční 
písničky i básničky, ale také pár písniček o 
tom, že pec spadla; prostě kdo co uměl. A 
najednou byly všechny balíčky rozdány. 
Mohlo by se říct, že Mikuláši skončila práce, 
ale kdepak. Svatý muž i celá jeho družina 
se shromáždili ke společné fotografii na 
nebeském pódiu a dokonce se našlo pár 
statečných dětí, které se chtěly společně s 

Mikulášem, andělem 
i čerty vyfotografovat. 
Moc jim to slušelo. 
„Za rok na shledanou,“ 
stačil sotva Mikuláš říct 
a najednou byl pryč; 
asi u dalších dětí, kteří 
se celý rok těší na bá-
ječnou předvánoční 
nadílku.

 Tento koncert sice nebyl určen pro 
širokou veřejnost, diváky byly jen rodiče 
našich školkáčků, přesto bych se o něm 
chtěla alespoň kratičce zmínit. Ve středu 
odpoledne 11.prosince se třída Hvězdiček 
proměnila v koncertní sál. Nejprve vy-
stoupily děti z pěveckého sborečku pod 
vedením sbormistryně Báry Maryskové, 
aby předvedly, co se za tu krátkou chvíli v 
přezletické školce naučily. Nebylo to jenom 
o zpěvu, byl to skoro muzikál o tom, co děti 
v zimě a v adventním čase dělají.
Pak si malí sboristé sedli do hlediště ke svým 
rodičům a na pomyslném pódiu je vystřídaly 
sestry Johana a Markéta Labusovy a zahrály 
pár krásných skladeb pro dvoje housle, 
dokonce i na ragtime došlo. Báječný nápad 
paní ředitelky, jak dětem představit úplně 
jinou hudbou, než jsou dětské písničky, a jak 
je pozvolna seznamovat s trochu vážnější 
hudbou. 
Závěr koncertu pak patřil vánočním 
koledám, které si za hudebního doprovodu 
mohli zazpívat i rodiče.

 

 V sobotu 14.prosince se společenský sál 
opět proměnil ve výtvarnou dílnu, kde bylo 
možné si vlastnoručně vyrobit vánoční de-
korace, které neodmyslitelně k nejkrásně-
jším svátkům v roce patří. 
Vůně vánočních perníčků vítala každého 
už na schodech a pak už bylo jen na fan-
tazii dětí, co krásného dokáží na perníček 
cukrovou polevou nakreslit.  A také jak 
dlouho odolají, než svůj výtvor ochutnají.   
Ačkoliv i další dekorace, adventní věnec z 
bílých odličovacích koleček, vypadal jako ze 
šlehačky, k jídlu rozhodně nebyl.
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Adventní minitrhy

Mikuláš mezi dětmi

Vánoční koncertování 
ve školce

Předvánoční zdobení



Celé odpoledne se zdobily perníčky, advent-
ní věnce a věnečky, vystřihovaly se hvězdy a 
ti nejšikovnější si dokonce vyrobili z korálků 
vánoční ozdoby; prostě pro každého se naš-
lo něco.

 

 Čtyři adventní neděle utekly jako voda a 
nastal Štědrý den. I když mají všichni doma 
plné ruce práce s přípravou štědrovečerní 
tabule, je úžasné, že si tolik lidí udělá hod-
inu před polednem čas, aby přišli k pře-
zletickému betlému a zazpívali si společně 
se svými sousedy koledy a vánoční písně.
Letos jsme ani neměla čas spočítat náš 
„smíšený pěvecký sbor“; fotit a zpívat ještě s 
vypětím sil zvládnu, ale pak mi nezbývá čas 
si také užít tu báječnou atmosféru. Nevoní 
tu sice purpura, ale svařené víno se skořicí a 
hřebíčkem, které ke zpívání neodmyslitelně 

patří. Však se ho také vypilo, 
25 litrů zmizelo ve zpěvem 
vyprahlých hrdlech jako nic. 
A tak u pošesté za hudeb-
ního doprovodu kontra-
basu a dvou kytar v Přezlet-
icích zpívali prababičky s 
pradědečky, babičky a dědeč-
ci, mámy i tátové a samozře-
jmě děti všech velikostí i 
stáří – některé v kočárcích, 
jiné teprve v bříšku svých 
maminek, další mezi svými 

spolužáky ze školy i školky, jiní už i s kelím-
kem svařáku v rukou. 
Než si pak přítomní popřáli krásné Vánoce 
a do nového roku štěstí a zdraví, bylo skoro 
poledne a čas na štědrovečerní oběd. Pocho-
pitelně půstní, abychom konečně viděli zlaté 
prasátko.  
LČ  
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6.sousedské zpívání

 Dříve se toto rčení používalo hlavně v 
souvislosti se smlouvami a dohodami, a 
nebo platila dohoda stvrzená „rukoudáním“. 
To byly časy. Nechme ale smlouvy stranou, 
protože všichni víme, že i podepsané smlou-
vy se nedodržují,  případně se v nich hledají 
další a další kličky, a vraťme se k nadpisu 
článku, resp. k psaným informacím.
 Dnes a denně na nás křičí palcové titulky 
všemožných „nezávislých seriózních“ novin, 
ale i těch bulvárních včetně renomovaných 
časopisů, co se zase strašného v Čechách 
stalo, jaké se na nás řítí neštěstí, na kterého 
politika bylo podáno trestní oznámení ve 
spojitosti s úplatky či předraženými státními 
zakázkami, jak ekonomika stále klesá a po-
dle čerstvě provedených výzkumů je opět re-
cese, proč se mají lidé v sousedních zemích 
bývalého socialistického bloku lépe než u 
nás (a dokonce už platí Eurem), kde se chy-
stá propouštění v zásadním oboru regionu, 
kam se vejdou všichni ti prvňáčkové, …. v 
podstatě zprávy na Nově, Černá kronika z 
fi lmu Ať žijí duchové – no prostě koho zabili 
a kde hoří.
 Četli jste nebo jste viděli nějakou pozi-

tivní zprávu (pochopitelně nemyslím 
náhradní psí matku pro opuštěná tygřata; to 
je samozřejmě krásné, ale složenky to za vás 
nezaplatí), která by vám spravila tu „blbou 
náladu“, o které jste si přečetli či poslechli, 
že jí trpíte?
Nejsem žádný intelektuál, ale myslím, že 
trochu obyčejného selského zdravého rozu-
mu mám, abych mohla zapochybovat nad 
tím, jestli je to s námi tak zlé a všechno je 
špatné. Pravda, nebylo to v palcových tit-
ulcích na první straně, ale někde byla malá 
zastrčená zpráva o tom, že Česku stoupá rat-
ting a zahraniční investoři opět vstupují do 
České republiky a nebo kratičká informace 
o tom, že s každým měsícem (resp. s dalším 
dostavěným developerským projektem 
obytných rezidencí) se zvyšuje počet cizinců 
a zvláště od našich východních sousedů 
platících ve své domovině Eurem, kteří chtě-
jí trvale žít a pracovat v Čechách. A proč asi? 
Že je to v České republice tak špatné a máme 
se tu hrozně?
Mladí lidé se stěhují do vlastních bytů, zak-
ládají rodiny a dokonce nezůstávají u dvou 
dětí, na dovolené jezdí v zimě v létě a mají 

dobře spočítané, že si to mohou i s hypoték-
ou dovolit. To je přece fajn a svědčí to o tom, 
že životu u nás věří. 
 „Ale když voni psali, že  …., tak to přece 
platí, a o všech, ne?“ Takže abych odstranila 
ten otazník z nadpisu a zapomněla třeba na 
to, že se někde postavila školka jen z rozpoč-
tu obce a nebo se snaží též z vlastních zdro-
jů opravovat cesty a rozšiřovat služby; ale o 
tom se nikde nepíše. A už vůbec se nepíše 
o tom, že sice je boom prvňáčků a leckde 
musejí otevírat další první třídy, ale ona 
spousta dětí odchází během povinné školní 
docházky na výběrové školy a začíná se už 
od třetí třídy, kdy děti odcházejí na jazykové 
školy. V páté třídě dělají přijímací zkoušky 
na osmiletá gymnázia, v sedmé pak na šes-
tiletá a rázem se na druhém stupni spojují 
třídy a je jen na řediteli, jak přesuny dokáže 
zvládnout; ale to není ta „správná“ zprá-
va jako ta, že NEJSOU MÍSTA V PRNÍCH 
TŘÍDÁCH. To víte, nadarmo se neříká tisku 
„sedmá velmoc“, která moc dobře ví, kam a 
k čemu nasměrovat lidi. A vůbec nejlepší je 
si ten „tisk“ přímo koupit, a třeba právě před 
volbami …        LČ

Co je psáno, to je dáno?



 Vzpomínáme sice na čas vánoční, které 
byly pro změnu zase na blátě, ale protože 
je pořád zimní roční období, nemůžu vy-
nechat sníh a veškeré radovánky, zvláště 
dětské, které s ním souvisí.  Koncem ledna 
konečně napadl sníh i v Přezleticích a i když 
ho nebylo moc a sáňkovat se dost dobře 
nedalo, přesto jsme si mohli konečně říct: 
Zima je tady!
 Už jsme si dlouho nečetli ve vzpomínkové 
knížce přezletické rodačky Věry Adamcové 
– Patrasové s názvem „Přezletice od starých 
časů“, tak to pojďme napravit a vrátit se do 
minulého století, kdy ještě mrzlo, až praštělo 
a sněhu bylo – no jéje:
„V zimě, když napadal sníh, jsme chodi-

li sáňkovat. Nejbližší a nejsnadnější trať 
byla na Čapárně – tam to jezdilo skoro až 
k lesu. Druhá trať byla na kopečku u pom-
níku padlým. Tam jsme obyčejně jezdili při 
cestě ‚z houslí‘ od pana kapelníka Patrase 
v Podskalí. Že jsme neměli saně, použili 
jsme futrál (i s houslema). Ty nám sloužily 
jako boby. Sáňkování ale vadilo druhé paní 
Patrasové (bydlela tam co dnes Loučkovi) 
a tu klouzačku nám posypávala popelem 
a nadávala, ať si jdem sáňkovat jinam a jí 
neřveme pod okny. 
Druhý stupeň – už obtížnější – byl svah V 
Nohavičce. Tam ještě nebyla Dužího zahra-
da, jenom Křenovo pole a jezdilo se někdy 
až do strouhy ‚Prostředňáku‘.

Nejnáročnější trať ale byla na 
Tykačce za Nohavičkou. To už 
vyžadovalo umění saně řídit. 
Byly tam dost prudké kopce 
(dnes zarostlé křovím), dalo se 
tam i lyžovat. Ale mnoho saní a 
lyží tam vzalo za své.
 Velká zábava pro kluky bylo 
jezdění na tabulích ‚táfl ích‘ vy-
sekaného ledu na rybníce, když 
se těžil led pro tři hospody ve 
vsi a pro řezníky. Ledaři měli 
boty omotané pytlovinou, aby 
je nezáblo – sekerami vysekali 

velké tabule ledu a 
dlouhými háky (od 
hasičů) je vytahova-
li na břeh, odkud je 
pak povozy odváželi do sklepů hostinských 
a řezníků. Lednice ani mrazáky ještě neby-
ly a led sloužil v ochlazování piva a masa v 
létě. Když jsme chodili ve žních s bandaska-
ma pro pivo pro lidi na poli, hostinský nám 
vždy hodil do bandasky kus ledu, aby se pivo 
udrželo studenější.“
 To už si ani nedovedeme představit, že se 
bral led z přezletického rybníka a vydržel 
pěkně ve studenu sklepa až do léta. A co 
teprve lyžování – žádné běžky, ale hezky 
kandahár, dřevěné lyže a už to svištělo; o fu-
trálu s houslema ani nemluvě 
kandahár, dřevěné lyže a už to svištělo; o fu-

. 
Fotografi e použity z knihy „Přezletice od 
dávných časů“                                               LČ

HISTORICKÉ DROBEČKY
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Jedna sloka z písničky dětského sborečku byla o tom, jak se 
mají děti rády – názornou ukázku si některé opravdu užívaly!

Mladé talentované hou-
slistky svými ragtimovými 
skladbami pro dvoje housle 
proměnily třídu Hvězdiček 
v opravdový koncertní sál.

Loňského vánočního zdobení se zúčastnily 
i dvě bytosti ze světa komiksů; jen na to 
zdobení milí Spidermani trošku hůř viděli.

Cháska jedna pekelná! 
To by se jí líbilo, brát 
nám děti do pekla, 
huš potvory.

Říká se, že někomu vstávají 
hrůzou vlasy; malé usměvavé 
slečně vstaly pouze dva růžky jako 
fontánka a moc jí to slušelo.
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Ráno se nastartovala pila a už to jelo …

… jen místo větví 
padaly na zem 
shnilé duté tunýlky 
…

… ani pařez nezůstal, jen jeden 
jediný oříšek se najednou objevil 
a připomněl tak místo, kde před 
pár desítkami minut stál strom 
jak hrom.

Hurá! Konečně sníh.

Velmi častý obrázek podvečerní oblohy letošní zimy. Ráno pak bývaly mraky zlaté; 
krásný kýč!

Díky za pózování 
na fotku s 
názvem: „Škoda, 
že nemám víc 
rukou.“ To víte, 
velká rodina .



 Těsně před Vánocemi 
oslavila v plné síle a svěžesti 
úžasné životní jubileum paní 
Anděla Patrasová z Podskalí. 
Ač se u žen věk neprozrazu-
je, tak tady musím udělat vý-
jimku a prozradit, že to byly 
devadesátiny! To nemůžeme 
v naše zpravodaji pomi-
nout, zvláště jmenuje-li se 
oslavenkyně jménem přímo 
vánočním – Anděla, rozená Anjela. Ne, to 
není chyba tisku, to je její polské jméno, 
protože paní Andělka se narodila v malé 
vesničce Karna v Polsku, kde také do začát-
ku války žila. A jak ji osud zavál do Přezlet-
ic? To je skoro na román. Tak si udělejte po-
hodlí a pojďme se přenést do roku 1939 …

•  … kdy Němci obsadili Polsko. Jak to bylo 
s Vaší rodinou?
„Podobně jako s mnohými dalšími ze stat-
ků podobných našemu; prostě jednoho dne 
přišli Němci, statek zabrali, nás naložili na 
auta a odvezli asi 60 km od Berlína, také na 
statek, kde jsme pak celá rodina pracovali. 
Mohli jsme si vzít jen pár věcí na sebe a jinak 
nic, všechno jsme tam Němcům museli ne-
chat. Jako ‚Auslendři‘ jsme se pak museli 
každou neděli v plném počtu hlásit na návsi 
v Grunbergu.“

• Šestnáctiletá slečna a 
nemohla si vzít ani své ne-
jhezčí šaty.
„Teď by to asi bylo horší 
(smích), ale byla válka a já 
byla hlavně ráda, že jsme 
zůstali jako rodina pohro-
madě – matka, otec a mé 
dvě sestry a dva bratři; jiní 
takové štěstí neměli. Sama 
jsem pak poznala odloučení 

od blízkých, když mě za tři roky poslali 
kopat zákopy. Ale měla jsem vlastně štěstí v 
neštěstí, protože na zákopech pracovali i dva 
Češi, kteří byli původně nasazeni na pracích 
ve fabrice, ale protože nastal obrat ve válce, 
Němci povolali všechny na stavbu obran-
ných zákopů. Dva roky jsme je kopali, v létě 
v zimě …“
•  Nějak jsme opustili ty dva Čechy?
Smích. „Jeden se jmenoval Zdeněk a musím 
říct, že jiskřička přeskočila celkem rychle, 
on byl strašně hezký. A jak se krásně o mě 
staral – napsal své mamince domů, že je na 
zákopech s ním ‚takové děvče‘, která nemá 
ani pořádné šaty a jeho maminka mi v jed-
nom z nemnoha balíků s jídlem pro Zdeňka, 
které se mohly posílat, poslala pár krásných 
a hlavně teplých věcí. Paní Andělka se při 
vzpomínkách usmívá a je na ní vidět, že to 
všechno prožívá znovu.

•  Kopat dva roky každý den 
krumpáčem a ještě v zimě 
zmrzlou zem, to muselo 
být pro dívku dost hrozné, 
zvláště když vás němečtí 
strážní stále honili do práce.
„Kdyby jenom honili do 
práce, oni neustále zajatce 
kontrolovali, jestli mají 
správné označení na oblečení. 
Já měla P jako Polka, ale 
jednou měl Zdeněk velký 
problém, protože si Němci 
najednou usmysleli, že není 
Čech, ale Francouz a chtěli 
ho dokonce málem zastřelit. 
Naštěstí se to podařilo vy-
světlit a my jsme spolu zůstali 
na zákopech až do doby, kdy 
nás Rusové začali bombar-
dovat, protože se přiblížila 
fronta. A když Němci začali 
utíkat směrem na Berlín, tak 
jsme na nic nečekali a vyrazi-
li spolu se Zdeňkem směrem 
ke Grunbergu, za mojí rodi-
nou. Kam jsme také měli jít? 
Všechno jsme tam nechali, 
a to včetně našich dokladů i 

Zdeňkových houslí, hlavně pryč! Cesta roz-
bombardovaným krajem naštěstí netrvala 
dlouho a to shledání s rodiči a sourozenci 
bylo úžasné.“
•  Ale pořád jste byli v Německu.
„To ano, ale protože Rusové táhli na Berlín, 
tak vlastně směrem na Polsko bylo území 
osvobozeno. Němci ze statku také utekli, tak 
jsme si vzali vůz a koně, naložili věci, které 
si maminka stihla pořídit a vyrazili směr 
Polsko. I se Zdeňkem, protože tatínek řekl: 
‚Co s Čecháčkem? Musíme ho vzít s sebou.‘. 
A Zdeněk se ani moc nebránil. Smích. Ces-
ta byla hrozná, všude vybombardované vy-
pálené prázdné vesnice, ale v domech zůsta-
lo dost věcí, které ani Rusové nepobrali, a 
dokonce i jídlo, jak Němci rychle utíkali, tak 
jsme měli cestou i co jíst.“
•  A dorazili jste domů, do Karny u Volštý-
na.
„Bohužel to tak jednoduché nebylo, protože 
se cestou ukázalo, že Rusové nebyli o mnoho 
lepší než Němci a nejen, že nám vzali koně 
a vůz s věcmi, přinutili nás dokonce pro ně 
pracovat na úpravě cest; byli jsme vlastně 
zase zajatci. A paní Andělka začne vyprávět 
skoro scénář k fi lmu, jak se jim podařilo 
Rusům utéct – tatínek pracoval na vyklízení 
hostince, kde chtěli mít Rusové lazaret, a při 
tom objevili ve velkých pendlovkách schované 
láhve s vodkou a koňakem. Zavolali na Rusy 
a ukázali jim, co našli. Rusové se opili do 
němoty a jim se podařilo utéct, i s pár věcmi. 
Ale nakonec jsme asi po 3 měsících dosta-
li domů. No, domů … Vyrabovaný statek, 
vymlácená okna, zničený nábytek, naštěstí 
se už před námi vrátil soused a v začátcích 
nám hodně pomohl. Bylo jaro a začala práce 
na polích. Jenže Zdeněk chtěl domů, do 
Čech a já jsem chtěla s ním. Rodiče svolili a 
Zdeněk napsal domů, do Přezletic, a vyrazili 
jsme.“

Jestli teď čekáte konec se šťastným shledáním 
v Přezleticích, tak to si musíte ještě pěknou 
chvíli počkat. Na polsko-českých hranicích 
nastal problém, protože ani jeden neměli 
doklady; Zdeňkovi by pomohl Červený kříž, 
ale Anjela musela zpátky domů, do Čech jí 
nechtěli. A tak se oba vrátili na statek.

„Naštěstí stál osud při nás a za účelem sňat-
ku už mě do Čech pustili. Dorazili jsme 
nakonec vlakem do Kbel a pak pěšky do 
Přezletic. Do té doby nikdo o Zdeňkovi nic 
nevěděl a považovali ho spíše za mrtvého, 
protože všichni, co byli také totálně nasa-
zeni,  se už dávno vrátili domů. A tak se stalo 
to, že když jsme přišli ke kapličce, tak se z 
obchodu ozvalo: ‚Zdeněk se vrátil!‘ 

Na slovíčko s...
Andělou Patrasovou

z rodinného alba
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a všechny ženy se na Zdeňka vrhly. Doma 
ale nikdo nebyl, protože měl zrovna dědeček 
Patrasů pohřeb ve Vinoři, ale jak se rozneslo, 
že se Zdeněk vrátil, byla najednou chalupa 
plná lidí. A jak krásně přivítali i mě. Byli tak 
šťastní, že se jim Zdeněk vrátil, protože o 
něm nic nevěděli, ani v rádiu ho nejmeno-
vali mezi pohřešovanými či mrtvými, dopis 
došel až dlouho po našem příjezdu.“
•  Takže to bylo jako v pohádce – a byla 
svatba veliká a všichni žili šťastně až do 
smrti.
„Měla jsem asi opravdu štěstí, protože já 
jsem opravdu žila život jako pohádku. Měla 
jsem krásného a skvělého muže, jeho úžasné 
rodiče i bratra, a všichni v Přezleticích mne 
krásně přijali mezi sebe. Zdeňkova mamin-
ka, když mě prvně viděla, tak volala: ‚To je 
jedno, ať jsou třeba tři, hlavně že se vrátil!‘ 
Svatbu jsme měli 6.srpna 1945 ve Vinoři, 
Tómovi nám půjčili kočár a koně, mamin-
ka mi dala svoje šaty a klobouk jsme nechali 
ušít ve Vinoři.  A v lednu se narodila Olinka, 
což vedlo ke krásné poznámce: ‚V Česku se 
roděj děti za 6 měsíců?‘ Maminka Patrasová 
plakala štěstím, že se do rodiny narodila 
konečně holčička.“
•  A z Anjely se stala Andělka.
„Tak mi můj muž celý život říkal. Andělo 
mi říkal jenom tehdy, když se zlobil.“ Paní 
Andělka se rozesmála. 
• Nemůžu se nezeptat – děda byl kapel-
níkem, tak jaký měl Zdeněk vztah k hud-
bě?

„Hrával na housle, měl je s 
sebou i na pracích v rajchu, 
ale v dospělosti už nehrál. 
Možná to bylo i dědovou 
výchovou, protože ho za 
sebemenší chybu švihal 
smyčcem přes prsty. Ale jeho 
mladší bratr Karel dostudo-
val po válce AMU a hrál ve 
státní filharmonii, se kter-
ou jezdil po celém světě. A 
vždycky nám přivezl nějaký 
dárek, mně něco pěkného 
na sebe. Zdeněk se vyučil 
obchodním příručím a po 
válce vedl obchod v Přezleticích, kde jsem 
mu pomáhala. Protože se nám narodil dva 
roky po Olince Kája, přijal místo v Chrástu 
u Tišic, kde byl k obchodu i byt. Jenže pak 
‚povýšil‘ a dělal kontrolora a já, abych mo-
hla vést obchod, tak jsem musela chodit do 
Brandýsa do školy. Jéžiš, to bylo strašné, ta 
česká gramatika – měkká, tvrdá y a samo-
hlásky; užili si se mnou hodně legrace. Ale 
všichni byli moc milí a já získala výuční list 
ze zbožíznalství.“
•  A kdy jste se vrátili do Přezletic?
„Vrátili jsme se v roce 1959 kvůli rodičům, 
abychom se o ně mohli starat. Přistavě-
li jsme pár místností a od té doby jsme žili 
Přezleticích. Na půl úvazku jsem pomáhala 
svému muži v krámě na Podolance, kde byl 
vedoucím; oba jsme tam jezdili na kole. Bylo 
to fajn, dodnes se ke mně hlásí v čekárně u 

doktora docela dost 
bývalých zákaznic.“
•  Takže češtinu jste 
zvládala už v po-
hodě?
„Já jsem se hodně 
učila s Olinkou, 
když dělala úko-
ly; dělaly jsme je 
vlastně obě, i když 
Olinka samozřejmě 
líp smích. Polsky 
jsem ale děti neu-
čila, neviděla jsem 
důvod, já chtěla žít 
v Čechách; moje 
starší sestra mi to 
ale loni vyčetla.“ 
Loni a starší sestra? 
Je vidět, že svěží 
dlouhověkost v této 
rodině není ničím 
zvláštním.
• Vraťme se ještě na 
chvíli do doby po 
válce. Vaši rodiče 
za Vámi přijeli?
„Ano, přijeli v roce 
1951. Ale ještě před 
tím, když byl Olince 
rok, tak jsme jeli do 
Polska my. Jeli jsme 
vlakem a na nádraží 
do Volštýna pro nás 

přijeli ze statku bryčkou. Pak jsme tam jeli 
za 5 let znovu i s Kájou a potom jsme tam 
jezdili nepravidelně. Jezdili jsme s dětmi, 
pak bez dětí a nakonec i s vnoučaty. Napos-
ledy jsme v Polsku byla loni, sešly jsme se 
tam tři poslední „devadesátnice“ a pak také 
děti mých sourozenců, dokonce i jejich děti; 
bylo nás celkem 35 nejbližších příbuzných a 
můj rodný statek byl rázem plný.“
•  Nezastesklo se Vám? Nelitovala jste něk-
dy, že jste odešla za statku do Přezletic?
„Nikdy! Ani v nejmenším. Karna byla malá 
vesnice, jen statky a chalupy, práce na polích 
a ve stájích a jinak nic. Tady jsem měla úpl-
ně jiné možnosti. Maminka nám pohlídala 
děti a my chodili na švagrovy koncerty, do 
divadel, tancovat, v Přezleticích na všechny 
plesy, … já jsem v Přezleticích byla šťastná.“

 Tak a tady je opravdu konec jako z pohád-
ky kdy manželé Patrasovi žili šťastně až do 
smrti pana Zdeňka před dvěma lety. Paní 
Andělka ale nemá díky své rodině ani moc 
času na smutnější vzpomínání, má dům 
pořád plný dětí svých nebo dětí svých dětí 
či děti dětí svých dětí; prostě jak se říká – 
dětí jako smetí a všechny pořád chtějí chodit 
za „babičkou Andělskou“. A jsou-li děti ve 
škole či práci, společnost jí dělají všechna 
její zvířata.
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 Ohlédnutí za sportovními úspěchy roku 
2013 není až tak úplně jednoduché, protože 
řada soutěží probíhá od podzimu do konce 
jara, kdy se bojuje o tituly Mistrů a pro ak-
tuálnost bychom se měli ohlížet za sezónou 
spíše v pololetí. Přesto to zkusme a vezměme 
to téměř abecedně:

Badminton
 Mistrem republiky v kategorii U17 se 
v dubnu v Orlové stal přezletický Michal 
Hubáček! A jak tento úspěch hodnotili na 
stránkách domovského klubu TJ Meteor Ra-
dotín? 
„Každý turnaj má své černé koně a překvap-
ení se občas dějí; mistrovský titul Michala 
Hubáčka z pražského Meteoru ale čekal 
opravdu jen málokdo. Mistrovství ČR 
mladších dorostenců v Orlové přineslo řadu 
zajímavých výsledků a pořádně zamíchalo 
papírovými předpoklady.
Michal Hubáček vstupoval do turnaje z po-
zice outsidera. Na kvalifi kačním turnaji, pře-
boru Prahy, obsadil až třetí místo a na MČR 
se vůbec nekvalifi koval - startovat mohl 
jen díky pozici náhradníka na 
základě republikového žebříč-
ku. A dobře, že dostal šanci! 
Bojovnou, útočnou a pestrou 
hrou totiž postupně překonal 
všechny překážky v cestě za 
titulem, ve který dost možná 
nedoufal ani sám... Jmenovitě 
to byli David Stejskal, velký 
favorit Lukáš Holub, nasazený 
Roman Tichý, turnajová jed-
nička Filip Budzel (ve dvou 
setech!) a ve fi nále pak i další 
překvapení turnaje, Jan Somer-
lík. Gratulace patří bezpochyby jak Michal-

ovi, tak i jeho jmenovci a trenéru Turoňovi a 
jeho akademii.“ 
Podle stránek badmintonového svazu patřil 
i nadále Michal k nejlepším ve své kategorii 
a svými výkony se zařadil do kádru junior-
ské reprezentace. 
Mladší bratr Michala Matěj Hubáček su-
verénně prochází všemi turnaji pořádanými 
českým svazem a na MČR U 15 se stal 
vicemistrem republiky ve čtyřhře. Veron-
ika Slunéčková se sice v kategorii U 19 
neprobojovala na fi nálový turnaj MČR, ale 
výborně si vede zejména ve čtyřhře v jak v 
turnajích Přeboru Prahy, tak i dalších ce-
lorepublikových memoriálech i turnajích. 
Na prestižním turnaji s názvem Memoriál 
ing. Holobradého dokázala postoupit ze sil-
ně obsazené kvalifi kace až do hlavní soutěže, 
a to nejen v mixu, ale i singlu. 

Fotbal
 Standa Pištěk byl i v loňském roce 
oporou střížkovské Bohemky    , která vcel-
ku suverénně ovládla Přebor Prahy a druhé 
FC Horní Měcholupy porazila o 9 bodů. 
Tento úspěch přesto Standu neuspokojil, 
protože pro trenéra byl hráčem, který  mohl 
hrát na různých postech, jen ne tam, kde by 
Standa sám chtěl – jako útočník či ofenzivní 
záložník. Proto na podzim přestoupil do 
Admiry Praha, kde se v rámci zimní přípra-
vy posunul konečně na předního hráče. 

David Milota naopak Admiru opustil a od 
září hájí barvy blízkého týmu FC Satalice, 
kde se konečně podařilo sestavit odpovída-
jící tým staršího dorostu, který sice hraje 
jen pražskou třídu, ale třeba letos napodobí 
své mladší kolegy a postoupí do pražského 
Přeboru. Mladší dorostenci Satalic dokáza-
li v sezóně 2012/13 vybojovat skvělé druhé 
místo v 1.třídě, čímž si zajistili postup do 
nejvyšší pražské soutěže – vlastně takového 
okresního přeboru. Tým posiluje Tomáš 
Pokorný, který fotbalem vyvažuje svou další 
volnočasovou aktivitu – zpěv v Dětské opeře 
Praha. Jeho starší bratr Honza Pokorný 
hraje Českou ligu dorostu U 19 B za žižk-
ovskou Viktorku, která sice neatakuje první 
příčky tabulky, ale svým poklidným místem 

ve středu tabulky se 
nemusí bát bojů o 
udržení v celorepub-
likové lize.

Fotbal - Hanspaulská liga
 V hlavní soutěži se přezletický tým PŘE-
ZLETICE SK RSC rozhodně neztratí a i 
když kapitán týmu Lukáš Kubelka je dlou-
hodobě pracovně v zahraničí a svému týmu 
nemůže pomoci, ostatní kluci mu rozhod-
ně ostudu nedělají. Rok 2013 byl velmi 
úspěšným, což dokazuje postup do vyšší čt-
vrté ligy, když pátou ligu suverénně vyhráli 
a Marek Jirků svými vstřelenými góly útočil 
na „krále střelců“. Na podzim sice svou ligu 
nevyhráli a skončili na 4.místě se 7 vítězst-
vími a 4 porážkami. Marek Jirků vstřelil v 
11 zápasech 16 gólů a šestkrát byl vyhlášen  
rozhodčím jako nejlepší hráč zápasu. Jakub 
Šiller sice odehrál jen 9 zápasů, ale i jeho 6 
gólů týmu pomohlo v rozhodujících chvílích 
utkání. Martin Budař odehrál všech 11 
zápasů, ve kterých zaznamenal 5 gólů.
Veteránskou soutěž hraje SG PŘEZLETICE, 
kteří si sice také na jaře 2013 vybojovali 
postup do vyšší, tentokrát 3.ligy, ale tempo 
v této lize je už natolik pekelné, že letošní 
rok 2014 opět zahájí ve 4.lize – s jednou 
výhrou skončili na poslední místě a sestou-
pili. Nejlepšími střelci s 8 vstřelenými góly 
byli Jarda Urban, který odehrál 9 zápasů, a 
Miloslav Mazura s 10 zápasy. Tomáš Hájek 
odehrál zápasů osm a vstřelil 3 góly. 

Gymnastika
 Konečně se našel někdo, kdo se vrhnul 
na sport, který v Přezleticích býval sportem 
velmi úspěšným! Igor Pokorný pokračuje 
ve šlépějích svých rodičů i starších bratrů a 
věnuje se sportovní gymnastice.
Amálka Jeřábková se věnuje gymnastice 
již 4.rokem a její domovským oddílem je TJ 
Sokol Žižkov II. Čtyři tříhodinové tréninky 
týdně dávají zabrat nejen jí, ale i zejména 
mamince coby osobní řidičce 
týdně dávají zabrat nejen jí, ale i zejména 

. Náročné 
tréninky ale přinášejí své ovoce a v roce 
2013 se stala Amálka přebornicí Prahy v 
jednotlivkyních a v družstvech skončily 
mladší žákyně na krásném druhém místě. 
Na Přeboru Středočeského kraje si Amálka 
opět vybojovala medailové umístění v jed-
notlivkyních, tentokrát bronzové. Stejnou 
medaili získala děvčata i jako tým. Medai-
lové úspěchy pak zakončila na pravidel-
ném Vánočním závodě v TJ Sokol Praha 
Vršovice druhým místem ve skupině děvčat 
ročníku 2004. Mladší sestra Nikola Jeřábk-
ová se začala věnovat gymnastice také, ale 
vzhledem k tomu, že je ještě předškolačka, 
tak nemá tréninky tak často a na závodech 
spíše okukuje jak svou úspěšnou starší ses-
tru, tak pochopitelně i soupeřky.
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přezletický SUP S
Sport

Veronika Slunéčková uprostřed

z archivu www.sometrad.cz

Aneb jak si vedli Přezletičtí na poli 
sportovním, uměleckém i společen-
ském v roce 2013
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Jachting
 Suchozemské Přezletice mají mistra re-
publiky v jachtingu! Tak to je bomba! Mich-
alovi Koštýřovi se už v dvanácti letech splnil 
sen a ve třídě Optimist se stal Mistrem ČR. 
A nebyl to jediný úspěch, protože vyhrál i 
Český pohár a pohár ALT Q.  V zahraničí 
vyhrál IODA závod v Srbsku a celkově se 
umísťoval na předních příčkách. Na ME  v 
maďarském Balatonu obsadil pěkné 33 mís-
to ze 156 závodníků z celého světa. Na závěr 
sezóny sobě i svému trenérovi nadělil krásný 
dárek:
„Dvanáctiletý jachtař Michal Koštýř z CERE 
Jacht clubu obhájil druhou říjnovou neděli 
loňské prvenství na Vltavě  v jachetním 

Závodě o Primátorský štít (závod, který   byl 
založen v roce  1945, připomíná památku  
poválečného  primátora hlavního  města  
Prahy  Dr. Baxy, jenž byl členem jachtařského  
klubu), který žákovi sedmé třídy ze základní 
školy v Praze ve Vinoři předal sám primátor 
metropole Tomáš Hudeček“ napsaly inter-
netové novinky.cz 14.října 2013. 
Fota z rodinného archivu: na moři v Chor-
vatsku, s primátorem Tomášem Hudečkem

Lední hokej
 Obránce dorosteneckého týmu Sparty 
Matouš Horský si svými výkony v loňském 
roce řekl o nominaci na Zimní olympiádu 
dětí a mládeže, která probíhala koncem led-
na 2014 a tým Prahy zde suverénně vyhrál. 
Rok 2013 už Matouš hrál Extraligu mladšího 
dorostu – západ a tým Sparty (jak jinak) su-
verénně vede tabulku s 20 výhrami a pouze 
jednou prohrou, a to ještě po prodloužení. 
Na druhé chomutovské Piráty mají náskok 
6 výher a je velmi pravděpodobné, že i jarní 
část ligy suverénně ovládnou.

Volejbal
 Staronovým mistrem republiky v kat-
egorii juniorů se stal s týmem ČZU Praha 
Jakub Červín. Svými zkušenostmi z druhol-
igových zápasů mužů byl ve fi nálových tur-
najích platným univerzálním hráčem týmu, 
který opět odsunul na nepopulární druhé 
místo hráče Brna.

Stolní tenis
 Přezletickému STC s domovskou 
tělocvičnou ve Vinoři jsme se věnovali po 
výsledkové stránce podrobně v polovině 
minulého roku, tak jen malé shrnutí: 
Čtyři družstva  Sokola  Přezletice zahájila 
sezónu 2013/14 jak v okresním přeboru, 
tak i krajské soutěži 2.třídy. Tým A se opět 
udržel v této soutěži a dost v pohodě si drží 
6.místo v tabulce. Družstvo B si na podzim 
poprvé zakusilo hrát krajskou soutěž 2.třídy 
a podle slov vedoucího STC Přezletice Rob-
erta Weishaupta „je kraj úplně o něčem 
jiným“. Výsledky Béčka tomu nasvědčují, 
protože jim patří poslední dvanáctá příčka, 
ale vzhledem k tomu, že v prvním kole od-
vetové části dokázalo Béčko těsnou výhrou 
10:8 porazit Roztoky (8.místo tabulky), je 
možné, že v druhé polovině soutěže dokáží 
zúročit zkušenosti nabyté na podzim a na 
své konto ještě pár výher přidají; sestup do 
okresu to asi nezachrání, ale kdo ví?
Tým C je favoritem pro výhru ve 2.třídě 
okresního přeboru, který vede s těsným 
náskokem (pouze o skóre) před A týmem 
Úval. Déčko je na sedmém místě okresního 
přeboru třetí třídy.
Využila jsem pozvání k návštěvě nějakého 
domácího zápasu a shlédla pár setů „kraje“ 
i „okresu“ a mezitím si povídala s vedoucím 
týmů Robertem Weishauptem o tomto doce-
la rychlém sportu. Změnou pravidel se hra 
podstatně zrychlila, set se hraje pouze do 11 

bodů a nikoliv do původních jednadvaceti, 
ale zase se hraje na tři vítězné sety (původ-
ně dva). Pink, pink, smeč … a bylo po setu, 
který získal Sokol Přezletice. Překvapilo 
mne, že i po dvaceti letech hraní ve Vinoři 
se družstvo jmenuje stále Sokol Přezletice a 
hraje středočeské soutěže.
„To má dost jednoduché vysvětlení,“ říká 
Robert Weishaupt. „ Přezletice vždy hrály ve 
středních Čechách a byla by to škoda měnit. 
Sama víte, jaké máme generační složení 
týmů, kdy jádro tvoří další generace původ-
ních hráčů, a to že hraje otec se synem je 
zcela běžné. Dokonce proti sobě nastupují 
i hráči ob generaci (to bylo vidět při zápase 
s Odolena Vodou, kde mi tepláková soupra-
va jednoho ze soupeřů s nápisem AERO na 
zádech připomněla mého tatínka v oranžovo 
modré soupravě VŠ Praha
zádech připomněla mého tatínka v oranžovo 

). Za ta léta se 
soupeři stali známými a byla by škoda to 
měnit. Kromě toho by to se změnou mís-
ta soutěže znamenalo začínat v Praze od 
té nejnižší třídy, což by byla škoda, zvláště 
máme-li polovinu týmů v ‚okrese‘.“ (smích) 
A jak je to s mladou krví? „Vždycky je nějaké 
období, většinou když dorostou děti hráčů 
a my máme najednou pár nových zájemců. 
Jeden začne chodit, řeknou si to ve škole 
a přijde třeba deset nových dětí. Teď je ale 
zrovna delší pauza a nemyslím, že je to jen-
om tím, že ve vinořské škole otevřeli novou 
halu a děti chodí na badminton. Nejsme tak 
atraktivní sport. Je to ale škoda, protože ping 
pong je jeden z 
mála sportů, který 
můžete provozo-
vat do vysokého 
věku a vaše výkon-
ost vůbec nemusí 
jít dolů, ba naopak 
a zkušenosti pak 
převažují nad ry-
chlostí,“ dodal 
při pohledu na 
hráče Odole-
na Vody Robert 
Weishaupt a šel 
zapsat od obou 
stolů       nahlášené 
výsledky setů.
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Amálka 
Jeřábková 
druhá 
zprava

na moři v Chorvatsku

s primátorem Tomášem 
Hudečkem
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Sportovní střelba
 Tu nemůžeme v žádném případě vyne-
chat, protože je to jeden ze tří přezletických 
sportů, který má jméno naší obce v názvu – 
Sportovně střelecký klub Přezletice.
Po úspěších předchozích let, kdy Kristýna 
Slavatová a poté Adam Cipro dosahova-
li v mládežnických kategoriích ve střelbě 
ze vzduchové pušky i malorážky skvělých 
výsledků a oba nakoukli do širší juniorské 
reprezentace ČR, loňský rok byl ve znamení 
zcela jiném. Kristýna skončila úplně a Adam 
nejprve přestoupil do Plzně, kde je nejlepší 
tréninkové středisko v republice, a pak si 
vystřílel místo v užší reprezentaci. Na pře-
zletické střelnici však i nadále alespoň občas 
trénuje a může být vzorem pro skoro dvac-
et náctiletých kluků a holek, kteří se během 
roku zařadili do tréninkové skupiny Jirky 
Nováka. Pomalu, ale jistě sbírají zkušenosti 
především na menších oddílových závodech 
v rámci celého středočeského kraje. A neve-
dou si vůbec špatně, zvláště ti nejmladší, což 
dokazuje žebříček zimní sezóny:

Přezletický společenský sál se dvakrát týd-
ně od podzimu do jara mění skoro 
na šest hodin na střelnici, kde své 
zkušenosti předává další generaci 
Jirka Novák ve spolupráci s Jaro-
slavem Slavatou. Načatá devátá 
životní desítka pana Nováka 
svědčí o tom, že těch zkušeností 
má opravdu mnoho a mladým má 
stále co říct a naučit, a to nejen při 
trénincích, ale hlavně na závodech, 
kam své svěřence pravidelně do-
provází.

 Určitě jsme na spoustu sportů a 
sportovců zapomněli a vynechali, 
za což se omlouváme, ale protože nemáme 
informace o dalších úspěšných přezletických 
sportovcích, můžeme jen doufat, že nám oni 

sami poskytnou informace či odkazy a příští 
rok se stránka úspěchů zaplní dalšími jmény 
a sporty.  I na poli uměleckém se přezletičtí nez-

tratili. Vyzdvihnout musíme podzimní 
první místo Vládi Pokorného v baletní 
soutěži Baletní mládí, kde se svou partnerk-
ou Klárou Březovskou předvedli variaci s 
názvem Jarní vody na zcela profesionální 
úrovni. Mladší bratr Tomáš Pokorný před-
vedl jako člen Dětské opery Praha novou 
premiéru souhrnu písní s názvem Jedeme 
vlakem od Jaroslava Uhlíře. Premiérové 
představení na Nové scéně bylo zcela vy-
prodané a i na další reprízy není jednoduché 
sehnat lístky.
Vanda Hejnová s Bárou Slunéčkovou 
úspěšně pokračují ve „studiu“ taneční školy 
InDance a postoupily do vyššího výběrového 
souboru. Tento baletní soubor pod vedením 
předních choreografů připravuje svá vy-
stoupení jak pro divadelní scény, tak vystu-
pují na různých společenských akcích. A s 
velkým úspěchem.
Barborka Horská přešla z houslí na violu, 
která je sice obtížnější, zato krásně zní. Tře-
ba se i v Přezleticích dočkáme sólového vy-
stoupení, možná nám Bára zahraje opět pár 
skladeb při květnovém vítání občánků.
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Žáci + žákyně do 14 let
1 2 3 ... součet 

výsledků2.11.2013 23.11.2013 18.1.2014 -

pořadí příjmení jméno klub VC Rak-
ovníka VC Brandýsa Pohár města 

Benešova
1. Novotný Lukáš Kolín 0045 292 296 292 897

...

14. Bauer Adam Přezletice 278 290 0 568

15. Jakubčík Jolek Přezletice 284 281 0 565

22. Kabát Ondřej Přezletice 0 0 273 273

23. Konývková Bára Přezletice 0 0 244 244

Žáci + žákyně do 18 let
1 2 3 4 ... součet 

výsledků2.11.2013 23.11.2013 18.1.2014 18.1.2014 -

pořadí příjmení jméno klub VC Rak-
ovníka

VC Stráže n. 
Nisou GP Praha Pohár města 

Benešova
1. Nepejchal Filip Kolín 0045 0 383 387 383 1153

...

8. Doubek Martin Přezletice 369 0 0 368 737

9. Šír Martin Přezletice 365 0 0 368 733

16. Hříbal Antonín Přezletice 292 0 0 302 594

20. Král Tomáš Přezletice 0 0 0 350 350

22. Čalkovský Mojmír Přzeletice 0 0 0 332 332

Žáci + žákyně do 12 let
1 2 3 ... součet 

výsledků2.11.2013 23.11.2013 18.1.2014 -

pořadí příjmení jméno klub VC Rak-
ovníka VC Brandýsa Pohár města 

Benešova
1. Novotný Lukáš Kolín 0045 292 296 292 880

2. Kučera Daniel Přezletice 267 288 290 845

3. Raboch Vít Přezletice 271 275 270 816

4. Heřman Ondřej Brandýs 291 275 0 578

...

10. Kruchyna Jiří Přezletice 0 273 269 542

12. Semecký Ondřej Přezletice 0 242 258 500

13. Brancuzský Vít Přezletice 0 252 241 493

Žáci + žákyně do 12 let
ŽebříčkyŽebříčkyŽebříčkyŽebříčkyŽebříčkyŽebříčkyŽebříčkyŽebříčkyŽebříčkyŽebříčkyŽebříčkyŽebříčkyŽebříčkyŽebříčkyŽebříčkyŽebříčkyŽebříčkyŽebříčkyŽebříčkyŽebříčkyŽebříčkyŽebříčkyŽebříčkyŽebříčkyŽebříčkyŽebříčkyŽebříčkyŽebříčkyŽebříčkyŽebříčkyŽebříčkyŽebříčkyŽebříčky

Žáci + žákyně do 12 let
Žebříčky

Žáci + žákyně do 12 let
Žebříčky

Žáci + žákyně do 12 let
Žebříčky

Žáci + žákyně do 12 let
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Nemohu nezmínit úspěšné vystoupení 
Velkého přezletického smíšeného sboru, 
který přednesl nejznámější české koledy a 
vánoční písně přesně hodinu před poled-
nem na Štědrý den.
Zatím jedno poloveřejné vystoupení má za 
sebou i Pěvecký sboreček dětí z naší školky 
- Hvězdiček a Sluníček, který pod vedením 
sbormistryně Báry Maryskové předvedl 
svým rodičům a prarodičům pásmo písní s 
dětskou a vánoční tématikou.

 Středeční úřední den do 19 hodin má 
něco do sebe – mohu se chodit kochat 
do společenského sálu, kde pod rukama 
„peřídraček“ vyrůstají neuvěřitelné krásné 
ozdoby jak na Velikonoce, tak na ne-
jvětší svátek v roce Vánoce. Staré telefonní 
seznamy a barevné prospekty se proměňují 
v košíčky nejrůznějších tvarů a velikostí, po-
dobné vznikají i z pedigu, bílé bavlnky oba-
lují nafukovací balónek, který se po přetření 
bavlnek tekutým sklem propíchne a zůstane 
základ pro nitěné hnízdečko pro jarní kuřát-
ka. Z papíru vznikají i korpusy pro adventní 
a velikonoční věnce.
A mezi prací, ale samozřejmě i při ní, si 
„peřídračky“ vyprávějí o tom, co je na 
kterém konci obce nového, jaký nový re-
cept získaly a co tak budou vařit o víkendu. 
A mezi řečí se vymýšlejí nové ozdoby, které 
pak překvapí pravidelné účastníky všech 
zdobení.

 Přidáme do našeho SUPu ještě jednu ru-
briku začínající písmenem Pé – práce v obci 
během roku 2013. A nebylo jí zrovna málo:
V zimním období, které se protáhlo až do 
jarních měsíců, měla naše technická četa co 
dělat s odklízením sněhu a udržováním cest 
bez ledových klouzaček. Někde bylo potřeba 
sypat i solí jako před obecním úřadem, na 
chodnících a autobusových zastávkách. I my 
jsme museli řešit otázku, co je lepší – pos-
olený neklouzavý chodník nebo psí tlapičky 
a naše boty? Vyhrálo zdraví a pejsci nám 
musí prominout.
• V období vegetačního klidu byly pokáce-
ny některé nebezpečné stromy na dětském 
hřišti u rybníka; teprve, když byly stromy 
„dole“, bylo z jejich dutých větví a kmenů 
vidět, že jsme káceli tak za minutu dvanáct.
• Na jaře zastupitelstvo udělalo rozhod-
ný krok pro stavbu první mateřské školy v 
Přezleticích – školku postavíme jako mon-
tovanou dřevostavbu a z vlastních peněz (ty 
se podařilo nashromáždit díky úsporám, 
prodeji pozemků, kvalitním Plánovacím 
smlouvám s developery ohledně příspěvku 
obci z důvodu zhoršení životních podmínek 

během výstavby 
obytných souborů 
apod.). Ačkoliv ROP 
Střední Čechy chvíli 
po tomto rozhod-
nutí vyhlásil dotační 
titul na výstavbu 
školek, rozhodnutí 
jsme nezměnili a 
vyhlásili výběrové 
řízení na zhotovi-
tele školky (mezitím 
ROP  dotační titul 
stejně zrušil) a  kon-
cem května jsme 
začali stavět. V 
létě jsme vyhlásili 
poptávkové řízení na 
sadové úpravy zah-
rady školky; bohužel 
deštivé počasí na 
podzim nedovolilo 
dotáhnout zahradu 
do finále. Přesto jsme 
školku pro 50 dětí 
včetně jedné učebny 
pro zájmové kro-
užky v říjnu otevřeli! 
Na účtu nám zůstalo 
skoro 5,5 milionů pro 
další projekty. Školka 
za 11,3 milionů včetně vybavené zahrady 
vzbuzuje oprávněnou závist mezi starosty 
jiných obcí či městských částí (např. Praha 6 
podobnou montovanou školku staví za více 
než 25 milionů).
• Finální úpravu získalo parkoviště před 
školkou; betonové panely skvěle splnily 
svůj účel a děti i rodiče mají možnost dojít 
do školky od auta (!) čistou nohou. Ne tak 
už ti, co chodí pěšky a nebo školkáčci na 
procházce. Zvláště Kaštanová ulice je jedno 
velké bahniště. Díky zkušenostem z park-
oviště před školkou se zastupitelé rozhodli 
vyježděnou cestu v Kaštanové ulici provi-
zorně opravit pomocí velkoplošných panelů 
(o délce 6 metrů) a vyhlásili opět výběrové 
řízení s termínem dokončení opravy do 
půlky prosince. Počasí přálo a ulice mohla 
být opravená a letošní zimu by se dalo do 
Nohavice projít čistou nohou. Bohužel se 
ukázalo, že někteří občané si tuto opravu po-
mocí panelů nepřejí a i když je to v souladu 
s platným územním plánem, museli jsme si 
tuto opravu nechat posvětit mnoha razítky. 
Provizorní oprava bude stejně provedena, 
tak je jen škoda, že osobní zájmy převážily 
nad zájmy veřejnými a že to obec stálo čas i 
peníze, které jsme mohli využít jinde a lépe. 
• Na podzim jsme podali žádosti o dotace 
jak z fondu hejtmana Středočeského kraje 
(dokončení tlakové kanalizace v ulicích Jil-
mová a Pod Hájem, rekonstrukce chodníků, 
parkovacích stání a dalších součástí uličního 
prostoru v ulicích Zahradní, Na Váze, Kaš-
tanové – Horní náves a V Podskalí), tak také 
z ROPu Střední Čechy (rekonstrukce ko-

munikací a dešťové kanalizace v Kaštanové 
– Horní náves a V Podskalí). Zároveň jsme 
jako člen Místní akční skupiny (MAS) Nad 
Prahou požádali o dotaci na rekonstrukci 
autobusových zastávek v obci a tuto dota-
ci získali! Bohužel zastávka Vinořská je na 
pozemcích ve vlastnictví Středočeského kra-
je a nikoliv obce, takže jsme mohli požádat o 
dotaci  pouze na zastávku Horní náves, která 
je zcela na obecním pozemku.
• Skoro celý rok jsme pracovali na získání 
územního rozhodnutí na úpravu toků 
Ctěnického potoka a bezejmenné vodoteče 
před ulicí U bažantnice včetně svedení 
dešťové vody přitékající z Vinoře novým pro-
pustkem pod silnicí právě do této vodoteče.  
Administrativa to je velmi složitá, protože 
se akce týká dvou krajů – Středočeského a 
Prahy, takže vyjadřovaček je dvakrát tolik. 
Ale i stavební povolení je už na spadnutí.
• Po dlouhých vyjednáváních ohledně trag-
ického stavu elektrického vedení v severní 
části obce se podařilo získat od ČEZu sou-
hlas k rekonstrukci rozvodů a zařazení této 
akce do plánu investic nejpozději do roku 
2015. Loni se začala zpracovávat projektová 
dokumentace, a to včetně veřejného osvětle-
ní.  
• Naopak projektová dokumentace na re-
konstrukci průtahových komunikací se ještě 
zpracovat nezačala, ačkoliv akci již schválila 
Rada Středočeského kraje a s obcí uzavřela 
smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů. 
Výběrové řízení na projektanta stále nebylo 
vyhlášeno. 

LČ

Peří

Práce

Pěvecký sboreček

Velký přezletický smíšený sbor
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VAŠE DOTAZY, PŘIPOMÍNKY ČI POCHVALY PŘEDÁVEJTE, PROSÍM, AŤ UŽ V 
PÍSEMNÉ ČI ELEKTRONICKÉ PODOBĚ DO SCHRÁNKY OÚ.

1. Odpadkové koše umístěné na ulicích slouží k odhození drobných odpadků včetně sáčků 
s psími „hovínky“. V žádném případě neslouží pro vyhazování odpadu z vašich domácností a už 
vůbec ne pro vyhození sutě a písku jako tomu bylo v lednu v koši na Dolní návsi.

2. A propos – psí hovínka. Cesta přes pole do Ctěnického háje se změnila na kličkování 
mezi menšími či většími psími hromádkami. Je to sice louka, ale kde psi běhají, ale když udělají 
hromádku přímo vedle cesty, ukliďte ji po nich, prosíme. Děkujeme za všechny ty, kteří si nechtějí 
z cesty odnést na botě něco na památku

3. Odpad z obce (z domácností i tříděný) je majetkem obce a jedině ona má právo s ním 
nakládat a likvidovat ho. Každý majitel nemovitosti je povinen přezletický odpad nechat zlikvidovat 
v Přezleticích a nevozit ho jinam! Stručně a jasně: každý musí mít svou popelnici nebo minimálně 
na každý měsíc zakoupený pytel na odpad s nápisem ASA.

4. Nesvítí někde lampa pouličního osvětlení? Volejte na 286 85 21 33  nebo piště na mailo-
vou adresu obec.prezletice@prezletice.cz. Každou první středu v měsíci probíhá pravidelná 
údržba veřejného osvětlení.

5. Nefunguje vám kanalizační čerpadlo? Obraťte se buď přímo na servisní středisko firmy,  
která   vám   čerpadlo  instalovala  a  nebo můžete   kontaktovat    pana Vignáta, který spolupracu-
je s naší obcí, a to na číslech 739 033 868 nebo 315 687 217

6. V případě poruchy v elektrické síti, kdy vám doma vůbec nejde proud a nebo jen jedna 
fáze, volejte přímo na linku ČEZ  840 840 840 a připravte si číslo vašeho elektroměru, aby pracov-
níci dispečinku mohli co nejrychleji lokalizovat poruchu.

7. O plánovaném vypínání elektrického proudu v celé obci či jejích částech informuje obecní 
úřad  jak na nástěnkách, tak na úřední desce a také zasílá informační SMS.

8. Místní knihovna (v 1.patře obecního úřadu) má otevřeno v pondělí od 16 do 18 hodin a 
nabízí svým současným i budoucím čtenářům kromě „klasiky“ i časopisů spoustu horkých novinek 
a světově proslulých bestselerů. Na své si přijdou ale i zájemci o literaturu faktu či životopisy 
významných lidí. Díky spolupráci s „mateřskou“ knihovnou E.Petišky v Brandýse je několikrát 
za rok pravidelně obměňována část knižního fondu (cca 120 titulů ročně). Knihovna v Brandýse 
nabízí i možnost objednat si knihu na přání na internetových stránkách knihovny    
www.knihovna.brandysnl.cz

9. Zajímá vás život v obci? Chtěli byste se se svými postřehy, názory a fotografiemi podělit se 
všemi obyvateli Přezletic? Máte nápady na další sportovní či kulturní akce? Neváhejte a staňte se 
přispěvateli do našeho Obecního zpravodaje. V případě zájmu kontaktujte vedoucí redakční rady 
Ludmilu Červínovou na zpravodaj@prezletice.cz a nebo telefonicky na 724 190 211.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ!


