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âasto se  mi stává, Ïe musím na jednání do
centra Prahy. Cesta autobusem v dopravní
‰piãce není nic pfiíjemného, tak ãasto vyuÏí-
vám vlastní auto. 

Je úter˘ dopoledne a mû ãeká opût náv‰tû-
va centra Prahy. V 11. hodin musím b˘t chtû
nechtû v Truhláfiské ulici. Hlavou mi bleskne,
jeÏí‰, auto je v opravû, ãeká mû zase ta zd-
louhavá nepfiíjemná cesta, autobus, pfiestup
a nudné neubíhající metro. Teì je‰tû stihnout
spoj. Vybûhnu, ale marnû, koncová svûtla
v zatáãce a já jsem sám na zastávce. 

Koukám na jízdní fiád, mám ‰tûstí, za chví-
li jede 386.

Autobus pfiijíÏdí pfiesnû v 10.08. Sednu si
k okénku a pozoruji, kdo asi pfiistoupí. AÏ do Vi-
nofie nikde nikdo, teprve pak se autobus zaplÀu-

je. Za 13. minut vystupují v‰ichni z autobusu
a já se ocitám v jiném svûtû. Poklidná prastará
nádraÏní budova, ticho, klid a pokornû ãekající,
nikam nespûchající cestující. Za 5 minut pfiijíÏdí
lokálka a vyráÏíme smûr Masarykovo nádraÏí. 

Cesta pfiipomíná cestování na vandry z dob
mládí. Chvílemi pole, silnice, pak se objevují
haly b˘valého âKD. Jedna zastávka ve Vyso-
ãanech a vystupuji na Masarykovû nádraÏí,
pfiímo u metra Námûstí republiky. 

Kouknu kolik mám je‰tû ãasu a nevûfiím
sv˘m oãím. Celá cesta trvala neuvûfiiteln˘ch
33. minut. 

Co fiíct na závûr. Zkuste se nûkdy oprostit od
zaÏit˘ch stereotypÛ. ZaÏijete pfiíjemnou roman-
tickou cestu, pfii které se dostanete do reality
dávn˘ch ãasÛ a je‰tû si odpoãinete. Mac

Problematika obsazeností zá-
kladních škol v dostupném oko-
lí Přezletic je dlouhodobě se
stupňující a ještě donedávna
podceňovaný problém. 

Tvrdou realitou je, Ïe se nám i pfies ve‰ke-
ré snahy zatím nepodafiilo najít Ïádnou volnou
kapacitu v okolních ‰kolách. Na nalezení fie-
‰ení stále pracujeme. 

Oslovili jsme orgány v oblasti ‰kolství
o vytvofiení závazného pokynu, jak v na‰em
pfiípadû postupovat. 

Problémem Pfiezletic je, Ïe její blízké ‰ko-
ly spadají do Prahy a tudíÏ o pfiípadném od-
volání o nepfiijetí bude rozhodovat Praha. 

Do doby zápisÛ do základních ‰kol bu-
deme mít zpracovan˘ postup, jak˘m zpÛso-
bem zajistit povinnou ‰kolní docházku. 

Îádáme v‰echny rodiãe budoucích prv-
ÀáãkÛ, aby na sebe zanechali kontakt na
obecním úfiadû. Ideálnû zasláním e-mailu
na obec@prezletice.cz 

RodiãÛm bude vãas zaslán navrÏen˘ postup
a pfiípadné formuláfie.

Svazková škola Přezletice,
Podolanka, Jenštejn
RADOST A TRÁPENÍ 

V pfiedchozím ãísle zpravodaje vy‰el ãlá-
nek o uvaÏované v˘stavbû svazkové základní
‰koly v Pfiezleticích. Od té doby jsme se po-
sunuli o krok dále k realizaci. 

Pfiezletice jsou spoleãnû s Podolankou
a Jen‰tejnem ve svazku obcí, kter˘ byl za tím-
to úãelem zfiízen. ZaloÏení svazku s sebou ne-
sl odpor ãásti zastupitelÛ Pfiezletic a Jen‰tejna.
Pfiezletická ãást opoziãních zastupitelÛ argu-
mentuje tím, Ïe není potfieba stavût vlastní
,,velkou“ ‰kolu a radûji by stavûli postupnû
nûkolik mal˘ch budov, kde by byly umísÈová-
ny ‰kolky a malotfiídky. 

Pro odhad potfieby v˘stavby ‰koly byla za-
dána a zpracována demografická studie, kte-
rá jasnû prokazuje potfiebu ‰koly jiÏ v do-
hledné dobû. Jen v Pfiezleticích bude v krát-
kém horizontu dokonãen projekt v ulici Pod
hfiebenem. Na „Zlatém kopci“ se dále prodá-
vají byty pfied v˘stavbou, ve v˘chodní ãásti
Pfiezletic je celá síÈ nov˘ch ulic a na severu
zaãne stavût firma Abbey mnoÏství rodin-
n˘ch domÛ. 

To v‰e je v˘stavba jiÏ neovlivnitelná, která
v‰ak pfiinese desítky dûtí.

Svazek nezÛstal pouze u zaloÏení, vypraco-
vána je objemná architektonická studie zá-
kladní ‰koly. Ta je nutná pro zadání v˘bûro-
vého fiízení na stavební projekt a téÏ moÏnost
podat Ïádost o dotaci. 

Obû tyto studie jsou uloÏeny na obecních
stránkách.  

Na první problém jsme narazili jiÏ na po-
ãátku roku. Obec v pfiedchozích letech získa-
la zajímavou ãást pozemku v západní ãásti
obce, jenÏe pouze jako spoluvlastník spoleãnû
s dal‰ími deseti podílníky. BohuÏel v té dobû
nikdo nedojednal smluvní podmínku oddûlení
pozemku do v˘hradního vlastnictví obce napfi.
v horizontu pûti let.

Bylo tedy nutné zaãít pracovat na podmín-

kách oddûlení. Jistû si umíte pfiedstavit, co
znamená takovou dohodu vytvofiit. KaÏd˘ ma-
jitel hájil své zájmy, kaÏd˘ mûl jiné pfiedstavy. 

Maratón nekoneãn˘ch hodin jednání, desítek
variant smluv dospûl ke svému konci poãátkem
fiíjna, kdy byl na zasedání zastupitelstva odhla-
sován podpis smlouvy s budoucím potencionál-
ním stavebníkem, kter˘ odblokoval i poslední
podpis smlouvy o oddûlení pozemku. 

Nyní je Ïádost o zmûnu podána na katastru
nemovitostí, Pfiezletice se tak stávají v˘hrad-
ními vlastníky pozemku, na kterém mÛÏe vy-
rÛst nejen ‰kola, ale téÏ sportovi‰tû, ‰kolka,
stfiedisko, po‰ta a dal‰í nutné vefiejnû prospû‰-
né stavby.  

V dohledné dobû bude na snûmu svazku
dojednán dal‰í postup. Poãítáme se zadáním
v˘bûrového fiízení na dodavatele projektu. Po
v˘bûru projektanta bude dal‰í postup volen
v návaznosti na získání finanãního krytí, ze-
jména dotace.

S vypsáním dotace a s podáním Ïádosti
o jejím získání poãítáme je‰tû v leto‰ním roce.

Zaji‰tûn jiÏ máme souhlas Stfiedoãeského
kraje a ministerstva ‰kolství. 

Pevnû vûfiím, Ïe se brzy doãkáme dal‰ího
posunu vpfied.  Mac

386- rychlost a romantika

Zápis do prvních tfiíd pro ‰kolní rok 2016/2017

Od posledního vydání zpravodaje do‰lo
k dal‰ím zmûnám a zafiazením novinek.

Znovuzavedené diskuzní fórum je prak-
ticky nevyuÏívané. MoÏná, Ïe je to zpÛso-
beno pÛvodnû nastavenou sloÏitostí systé-
mu registrace, kde bylo nutné vyzvednout
na OU ovûfiovací kód. 

Z tohoto dÛvodu je jiÏ nyní zaveden
podstatnû jednodu‰‰í postup registrace.

Staãí se pfiipojit na diskuzní fórum na
adrese http://forum.prezletice.cz/

Zde vyplníte potfiebné registraãní údaje,
pfiijde Vám potvrzující e-mail, potvrdíte
registraci a mÛÏete pfiispívat.

� Rubrika pokyny
pro zveřejňování příspěvků
V této rubrice je shrnuto, jak˘m zpÛso-

bem lze Ïádat o zafiazení pfiíspûvkÛ do ti‰-
tûného zpravodaje a na web obce

� Podklady pro jednání ZO
Je‰tû pfied zasedáním zastupitelstva obce

Pfiezletice jsou do této rubriky uloÏeny
smlouvy a dal‰í materiály k plánovanému
zasedání. KaÏd˘ obãan má tedy moÏnost se
s pfiedstihem seznámit s dÛleÏit˘mi podkla-
dy k jednotliv˘m projednávan˘m bodÛm.

� Svazková škola
Tato rubrika slouÏí pro informace ze

svazku obcí Svazková ‰kola Pfiezletice,
Podolanka, Jen‰tejn- Svazek obcí.

Jsou zde pozvánky na snûm, zápisy ze
snûmu, studie a dal‰í informace. Mac

www.prezletice.cz

Oznámení obãanÛm
NÁDOBY

NA BIOODPAD
Na Obecním úřadě Přezletice

jsou k dispozici nádoby na biood-
pad („hnědé popelnice“) o veli-
kosti 240 l. Jsou určeny pro indi-
viduální likvidaci bioodpadu.

Svoz bioodpadu: 1x 14 dní,
svozový den: STŘEDA, sudý tý-
den, do 25. 11. 2015 vč..

Cena se odvíjí od data zahájení
svozu (tj. dle předpokládaného
počtu svozů).

PŘÍKLAD:
� kalkulovaná cena

za 1 svoz: 54,33 Kč bez DPH
� cena k zaplacení (13 svozů):

812,- Kč vč. DPH

Nádoby lze vyzvednout na OÚ Pře-
zletice, a to – vzhledem k objemnosti
nádob - vždy po předchozí dohodě.

Omluva: V minulém zpravodaji v ãlánku
„·kola a ‰kolka v Pfiezleticích“ jsem napsal
vûtu „Obec a rodiãe si musí poloÏit otázku
„Kam s ním“. Otázka není ãapkovská, ale ne-
rudovská. Za tuto chybu se omlouvám. Mac
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VáÏení
spoluobãané,
je tomu uÏ 10 mûsícÛ co
jsem pfievzal funkci starosty
v na‰í obci a tak pfiichází
pfiíleÏitost ke krátké rekapi-
tulaci toho, co se za tuto do-
bu v na‰í obci událo. Kon-
statovat jak se povedlo nû-
které záleÏitosti dotáhnout
ke zdárnému konci, co se
zatím nepodafiilo a jaké nové v˘zvy nás
v dohledné dobû ãekají. 

Nejvût‰í akcí, která je v souãasné dobû
ve stádiu dokonãení, je pfieloÏka elektric-
kého vedení do zemû v severní ãásti ob-
ce. Pfies drobné potíÏe, které ke kaÏdé ta-
kovéto velké akci patfií, se myslím poved-
lo cel˘ projekt financovan˘ firmou âEZ
dokonãit bez vût‰ího zatíÏení obãanÛ.
Návaznû bude následovat od konce fiíjna
2015 v˘stavba nového vefiejného osvûtle-
ní a souãasnû montáÏ nového místního
rozhlasu, taktéÏ v severní ãásti obce.

Podafiilo se nám také zdárnû rozjet pro-
jekt Svazkové ‰koly spoleãnû s obcemi Po-
dolanka a Jen‰tejn. Osobnû pevnû dou-
fám, Ïe se nám zadafií na poli dotací pro
v˘stavbu ‰kolsk˘ch zafiízení a v brzké bu-
doucnosti budeme mít svou vlastní ‰kolu.

Aby to ov‰em nevypadalo, Ïe se jen
chválíme, musím konstatovat, Ïe na‰e
obec bohuÏel nezískala Ïádn˘ dotaãní titul

pro v˘stavbu infrastruktury ani
jin˘ch potfiebn˘ch projektÛ. Jak
asi vût‰ina z Vás ví je rozdûlo-
vání dotací velice komplikované
a úspûch není nikdy dopfiedu
zaruãen. Neznamená to ov‰em,
Ïe Ïádosti o dotace na projekty,
se kter˘mi jsme momentálnû
neuspûli, nebudeme opakovat
a doufat v lep‰í v˘sledky.

V pfií‰tích letech budeme ur-
ãitû usilovat o dokonãení v˘-
stavby tlakové kanalizace v uli-

ci Jilmová, o úpravu vodních tokÛ na
území obce, v˘stavbu retenãních nádrÏí
na pozemcích pod vinofisk˘m lesem
a rozvoji respektive úpravû prostor kolem
sportovi‰tû u rybníka.

Dle posledního vyjádfiení Krajského
úfiadu je v koneãné fázi také projektová
pfiíprava na rekonstrukci prÛtahu obcí.
Tento projekt jiÏ pro‰el a byl schválen
radou Stfiedoãeského kraje a existuje te-
dy reálná ‰ance na realizaci této akce
v prÛbûhu roku 2017. Souãasnû s touto
rekonstrukcí by mûla probíhat v˘stavba
okruÏní kfiiÏovatky na vjezdu do obce ze
strany od Vinofie, Cukrovarské ulice.
Tento projekt bude v plné v˘‰i financo-
ván spoleãností BENUGA, která je in-
vestorem v˘stavby projektu Zlat˘ Kopec
a je to jedna z podmínek uveden˘ch ve
smlouvû o spolupráci s touto firmou.

Kromû pracovních záleÏitostí jsme si
ale na‰li ãas i na pofiádání rÛzn˘ch kul-

turnû – spoleãensk˘ch a sportovních ak-
cí. Probûhlo tradiãní setkání se seniory,
které si v‰ichni zúãastnûní velmi pochva-
lovali. Na konci kvûtna jsme uspofiádali
jako kaÏdoroãnû Dûtsk˘ den a poslední
víkend pfied koncem prázdnin pak Roz-
louãení s prázdninami. Na obou tûchto
akcích se zúãastnil v˘znamn˘ poãet oby-
vatel Pfiezletic a myslím, Ïe nikdo nebyl
zklamán jak prÛbûhem, tak organizací.
Druh˘ víkend v ãervenci také probûhl jiÏ
29. roãník tradiãního Memoriálu Milana
Javornického v malé kopané a první ví-
kend v záfií nohejbalov˘ turnaj – Sweden
Cup. Samozfiejmû, Ïe dal‰í kulturnû –
spoleãenské akce pfiipravujeme je‰tû do
konce tohoto roku a o termínech konání
Vás budeme vãas informovat.

Rád bych pfii této pfiíleÏitosti vyslovil
následující pfiání. Pokud bude mít kdo-
koliv z Vás spoluobãanÛ a obyvatel Pfie-
zletic nápad a zájem pfiidat je‰tû
nûjakou akci, rádi Vás v tom
jako zástupci obce podpofiíme.

Na závûr bych za dobrou
spolupráci chtûl podûkovat
v‰em, ktefií se aktivnû podílí jak
na chodu obce, tak na pfiípravû
a prÛbûhu ve‰ker˘ch obecních
ãinností a akcí. Vûfime spoleãnû,
Ïe se nám zde bude do budouc-
na zase o trochu lépe Ïít a pfiipo-
mínám na‰e motto „Pfiezletice
jsou ná‰ domov“.

TOMÁ· ¤ÍHA – starosta obce

SLOVO STAROSTY

� Úprava prostoru
u hasičárny
Îádost o dotaci byla poãátkem roku

fiádnû podána na MMR.
Îádost byla zamítnuta. 

� Žádost o dotaci
na výstavbu nové budovy
mateřské školy
Îádost o dotaci byla poãátkem roku

fiádnû podána na M·MT (ministerstvo
‰kolství).

Îádost nebyla schválena a její po-
souzení bylo posunuto do dal‰ího roku.

Îádost upravíme dle aktuálního sta-
vu. Nyní je vybrán dodavatel projektové
dokumentace, která bude hotova do
prosince. Pak bude poÏádáno o UR
a stavební povolení. Jeho získání poãí-
táme cca v polovinû roku 2016. 

Pfiedpokládá se Ïe M·MT postoupí
pfiidûlování Ïádostí pod IROP.

Patfiiãn˘ dotaãní titul má b˘t vypsán
v listopadu. 

(IROP = integrovan˘ reg. operaãní
program, dfiíve ROP. Tento program je
financován z fondÛ EU) 

� Žádost o dotaci
na veřejné osvětlení

Îádost o dotaci byla v polovinû roku
fiádnû podána na Stfi. kraj.

Îádost kraj zkontroloval a zhodnotil,
Ïe neobsahuje závady. 

Dotace nebyla pfiidûlena z dÛvodu
nedostateãn˘ch finanãních prostfiedkÛ.

Pfiezletice skonãily 316 pod ãarou.
Vzhledem k rozpracovanosti akce

bude VO kryto z vlastních zdrojÛ obce.

� Žádost o dotaci na dobudo-
vání kanalizace Jilmová ul.
Îádost o dotaci byla v polovinû roku

fiádnû podána na Stfi. kraj.
Îádost kraj zkontroloval a zhodnotil,

Ïe neobsahuje závady. 
Dotace nebyla pfiidûlena z dÛvodu

nedostateãn˘ch finanãních prostfiedkÛ.
Pfiezletice skonãily 140 pod ãarou.
O dotaci bude opût poÏádáno v roce 2016. 

� Svazková základní škola
Pro v˘stavbu základní ‰koly bylo nej-

prve nutné získat pozemky do vlastnictví
obce. To je nyní zaji‰tûno a na katastru
je podána Ïádost o zmûnu zápisu. 

Poãítáme s podáním Ïádosti je‰tû
v tomto roce.

O stavu budeme prÛbûÏnû infor-
movat. Mac

– – – Dotace, obecní projekty – – –
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Sb. (ve Sbírce zákonÛ zvefiejnûno 27.3.2015),
do‰lo k nav˘‰ení odmûn zastupitelÛ o cca 3,5%
Novû zastupitelstvo stanovilo odmûny ve v˘‰i:

a) neuvolnûn˘ starosta
24.692,- Kã ➜ 25.491,- Kã (+862,- Kã)

b) uvolnûn˘ místostarosta
33.947,- Kã ➜ 34.214,- Kã 717,- Kã

c) neuvolnûn˘ zastupitel
2.700,- Kã ➜ 2.791,- Kã 91,- Kã

� Bod 8. Stanovisko
ke spoleãnému odbûru energií
Obec ·estajovice, která zaji‰Èovala hro-

madnou elektronickou draÏbu na dodávku
energií (elektfiiny) pro obec, se prostfiednic-
tvím FIN-servis a.s. obrátila na obec s tím, Ïe
by bylo vhodné elektronickou draÏbu zopako-
vat, neboÈ dochází k pfiíznivému v˘voji cen
elektfiiny na velkoobchodním trhu.

Stanovisko bylo odloÏeno po zji‰tûní moÏ-
ností a prÛzkumu trhu. 

Na dal‰ích zasedáních byla projednána jiná
nabídka. Rozdíly nebyly v˘razné, nakonec
dojde k podpisu smlouvy s obcí ·estajovice.

� Bod 9. Informace o v˘sledku v˘bûrového
fiízení – vefiejné osvûtlení (pfiíloha ã.4)
Na základû v˘bûrového fiízení a hodnocení

komise byla vybrána cenovû nejv˘hodnûj‰í
firma Raisa spol, s r.o.

� Bod 10. Smlouva o poskytování sluÏeb
(VIN AGRO s.r.o.) (pfiíloha ã.5) 
Smlouva se spoleãností zaji‰Èující likvidaci

bioodpadu (velkoobjemové kontejnery). Obec
bude mít svozy pro rok 2015 zdarma a to vzhle-
dem k tomu, Ïe firma získala na provoz dotaci.

� Bod 11. Dodatek ã. 1 ke Smlouvû
o dílo v oblasti sbûru, pfiepravû a od-
straÀování odpadu (pfiíloha ã.6)
JiÏ na pfiedchozích zasedáních opakovanû

diskutovan˘ bod o odpadech. Nyní se jednalo
o dodatek na likvidaci jedl˘ch olejÛ a kovov˘ch
obalÛ. (pozn. za tímto úãelem obec provozuje
sbûrné místo ,,U KfienÛ“ na Horní návsi)

Ing. âervínová opakovanû poukazuje na ji-
né sbûrné nádoby na sklo oproti vysoutûÏené-
mu (pÛvodnû zvony na bílé a smûsné sklo,
osazeny kontejnery na smûsné sklo). Spoleã-
nost Regios je na to upozornûna.

ãíslo 5 - 3. 6. 2015
� Bod 2. Smlouva o uzavfiení budoucí

smlouvy o zfiíz.vûcného bfiemene –
PREdistribuce a.s., parc.ã. 1337/174
v k.ú. Vinofi pfiíloha ã.2
Ing. âervínová vznesla dotaz, zda byla

obec pfiizvána k fiízení o fie‰ení ret. nádrÏí Pro-
jektu Vinofiského developera (lokalita V Ïa-
bokfiiku), kde byly s tímto fiízením v pfiedcho-
zích letech problémy. 

Do vyfie‰ení opozice navrhuje, aby nebylo
pfiistupováno k Ïádn˘m vûcn˘m bfiemenÛm. 

Zastupitelstvo zfiízení bfiemene neschválilo.
Pozn. Pozdûji se ukázalo, Ïe bfiemeno vÛ-

bec nesouvisí s v˘‰e uveden˘m projektem
a jedná se o samostatnou akci PRE. Na dal‰ím
zasedání bylo bfiemeno schváleno.

� Bod 3. Smûna spoluvlastnického podílu
k neoddûlené ãásti parc.ã. 430/1
PÛvodnû se jednalo o informativní bod.
Ing Vrecionová a âervínová upozornily na

nevhodnou zmínku o pozemku pro ‰kolu
a zvefiejnûn˘ neúpln˘ G. plán.

Zastupitelstvo se usneslo na novém vyvû-
‰ení zámûru.

� Bod 9. Smûna pozemkÛ
(manÏelé Baladovi) 
ManÏelé poÏádali o smûnu pozemkÛ, kte-

rou mûli projednanou jiÏ v roce 2004, zmûnou
G. Plánu schválení pozbylo platnosti. 

Opoziãní zastupitelé navrhli, aby ke smûnû
nedo‰lo, ale potfiebná ãást byla obcí odprodána. 

Na dal‰ích zasedáních do‰lo k vyvû‰ení zá-
mûru a odprodeji pozemku za 600Kã/m2.

� Bod 11. RÛzné, diskuze
2) Ing. âervínová, jako ãlen kontrolního

v˘boru, oznámila ZO, Ïe pfii kontrole doku-
mentÛ zjistila, Ïe na webov˘ch stránkách ob-
ce nejsou umístûny v‰echny dokumenty. ZO
za OS, zejména p. Hucek, pfiitom avizovali
naprostou transparentnost. Jak dále Ing. âer-
vínová uvedla, jedná se o následující doku-
menty: Smlouva o projektu na rekonstrukci
prÛtahu obcí; smlouva o nákupu kabiny
k traktoru a dodatek ke smlouvû na projekt ví-
ceúãelového obecního domu. Zde byla Ing.
âervínová upozornûna, Ïe Ïádn˘ dodatek uza-
vírán nebyl. Pozastavení prací vypl˘valo pfií-
mo ze smlouvy, nebylo ãinûno Ïádn˘m do-
datkem, ale pouze oznámením zhotoviteli
s odvoláním na body smlouvy (pozn. zasláno
doporuãenû a datovou schránkou).

J. Macourek v ostatních dokumentech pfii-
slíbil nápravu.

3) Ing. âervínová – svoz tfiídûného odpadu,
smlouva s Regiosem - stále neprovedená zmû-
nu odpadov˘ch nádob na sklo (pozn. „zvon“
versus kontejner). Ing. âervínová uvedla, Ïe
tím dodavatel poru‰uje zadávací podmínky
v˘bûrového fiízení. Starosta obce znovu uvedl,
Ïe s firmou opakovanû jedná a vyz˘vá je, ale
zatím stále bez v˘sledku. 

5) p. Macourek – dotaz na opoziãní ZO:
osobnû by jej zajímalo, proã nehlasují v ob-
lasti projednávání úãetních vûcí. Napfi. závû-
reãn˘ úãet (se v‰emi pfiílohami) byl k dispo-
zici elektronicky (úfiední deska) od bfiezna
2015. KaÏd˘ ZO by se s tímto mûl – dle je-
ho názoru – s tûmito podklady seznámit
a nehlasování z dÛvodu neseznámení se
s podklady povaÏuje za alibismus. – Odp.
Ing. Vrecionová mj. uvedla, Ïe pro hlasová-
ní o finanãních vûcech musí b˘t „u toho“ (tj.
pfiímo zapojen), proto opoziãní ZO nebudou
hlasovat. Opoziãní ZO také shodnû uvedli,
Ïe i nadále budou vyuÏívat svého práva ne-
hlasovat, zejm. v této oblasti.

ãíslo 6 - 15. 7. 2015
Na tomto zasedání byly jednány jiÏ zmínû-

né body (odprodej pozemku, smlouva kabel
V Îabokfiiku) a technické body

ãíslo 7 - 17. 8. 2015
� Bod 4. Dodatek ã. 2 ke Smlouvû o dílo

(Regios a.s.) (pfiíloha ã.3)
JiÏ nûkolikrát projednávan˘ a diskutovan˘

dodatek smlouvy na jin˘ typy nádob („kontej-
nery vs. zvony“).

ZÛstanou zachovány nádoby na bílé sklo
i smûsné sklo. Zmûna je v typu nádob ze

zvonÛ na kontejnery. Cena svozÛ tím nebu-
de nav˘‰ena.

� Bod 5. V˘bûr zhotovitele projektové do-
kumentace – M· Pfiezletice (pfiíloha ã.4) 
Osloveni byli 3 potenciální zhotovitelé,

v termínu byly dodány pouze 2 nabídky, a to
od spoleãností Design 4 – projekty staveb,
s.r.o. a Chytr˘ dÛm s.r.o.. Pan Macourek po-
drobnû seznámil ZO s prÛbûhem v˘bûrového
fiízení a pfiedloÏil k diskuzi v˘sledky. ZO po
dÛkladné diskuzi provedlo v˘bûr zhotovitele
s tím, Ïe byly pfiijaty pfiipomínky ZO, t˘kají-
cí se napfi. úpravy smlouvy (autorsk˘ dozor
atp.) Vybrána byla nabídka spoleãnosti Chyt-
r˘ dÛm, s.r.o., a to za nabídkovou cenu
355.740,- Kã vã. DPH.

(pozn. nyní je projekt zadán a firma ho
zpracovává)

� Bod 7. Smlouva o zru‰ení a vypofiádání
spoluvlastnictví (pfiíloha ã.5)
Smlouva se t˘ká jiÏ zmiÀovaného pozemku

pro ‰kolu a dal‰í moÏnou v˘stavbou. Smlou-
va byla podepsána v‰emi spoluvlastníky a je
zvefiejnûna na webu obce.

� Bod 9. Dodatek ã. 3 k Plánovací smlou-
vû (1home, s.r.o., lokalita Pod Hfiebe-
nem) (pfiílohaã.7)
t˘kající se vyfie‰ení ãásti pozemkÛ a pfievze-

tí infrastruktury v lokalitû Pod Hfiebenem a Za
Humny. DÛvodem pro zmûnu Plánovací
smlouvy je schválená zmûna stavebního záko-
na od 1.1.2016. Starosta podrobnû seznámil ZO
s podmínkami pfievzetí jednotliv˘ch pozemkÛ
obcí, s povinnostmi oprav a úprav pozemkÛ,
sloÏenou jistinou ze strany developera atd. 

Developer pfievede potfiebnou infrastrukturu
do vlastnictví obce. Po dobu v˘stavby domÛ je
zaji‰tûna finanãní záruka na pfiípadné po‰ko-
zení vefiejné infrastruktury v majetku obce.

� Bod 11. Îádosti o dotaci
na sportovní ãinnost
Zastupitelstvo schválilo dotace pro: t˘m

Pfiezletice SG pro sezónu „Podzim 2015“ ve-
teránské ligy ve v˘‰i 3.900,- Kã., na nohejba-
lov˘ turnaj „Sweden Cup 2015“ ve v˘‰i
2.000,- Kã., na startovné fotbalového t˘mu
SK RSC Pfiezletice – mladí pro sezónu „Pod-
zim 2015“ ve v˘‰i 3.900,- Kã.

� Bod 12. Vytvofiení rezervního úãtu
ZO p. Macourek navrhl ZO vytvofiení re-

zervního úãtu na pfiípadné budoucí opravy vo-
dovodu a kanalizace v obci, budov (zejm.
M·) apod. Na tento rezervní úãet by mûly b˘t
smûrovány zejm. platby za pronájem infra-
struktury od provozovatele vodovodu a kana-
lizace, nájemné za budovy a pozemky apod.

� Bod 13. Objednávka prací
(úprava vodních tokÛ)
Na úpravu vodních tokÛ jiÏ byla v pfied-

chozích letech pfiipravena dokumentace a by-
la téÏ projednávána. 

Finální stavební povolení se nepovedlo
vzhledem k pfiekáÏkám zajistit. 

Proto obec nechala zpracovat nabídku na
dofie‰ení celé akce vã. finálního stavebního
povolení. 

Nabízená cena ãinila 89 tis. Kã (zhotovitel
není plátcem DPH) bez správních poplatkÛ.
Obec tuto nabídku akceptovala. Pfiípadná rea-
lizace projektÛ je v‰ak bezpodmíneãnû vázá-
na na získání dotací – cena vlastního projektu
se aktuálnû pohybuje okolo 7,5 mil. Kã.
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Nejedná se o přepis jednotlivých formulací ze zasedání. Informace zde obsaže-
né jsou rozšířeny o komentáře a body se mohou prolínat s body z jiných zasedání.

Pravidelně bude zveřejňována tabulka, kde bude patrné jak který zastupitel hlasoval.

ãíslo 3 - 27. 3. 2015
� Bod 1. Revokace usnesení ã. 20

ze zasedání ZO ã. 2/2015
ZO dne 11.3.2015 v bodû 20. povûfiilo sta-

rostu obce vyvû‰ením zámûru na zfiízení vûc-
ného bfiemene, t˘kající se plynového vedení
na pozemcích obce v k.ú. Vinofi. Tento bod
byl pÛvodnû ‰patnû interpretován, kdy jiÏ za-
stupitelstvo povûfiilo 21.1.2015 starostu pod-
pisem smlouvy. Bod mûl b˘t pouze informa-
tivní. Zastupitelstvo tedy zru‰ilo platnost
pfiedchozího usnesení.

� Bod 2. Dotace – tlaková kanalizace
ul. Jilmová
Zastupitelstvo povûfiilo starostu k podání

Ïádosti o vybudování tlakové kanalizace
v ulici Jilmová a to z fondu Ïiv. prostfiedí Stfi.
kraje. (poznámka- dotace nebyla pfiidûlena
z dÛvodu nedostatku financí)

� Bod 3. Dodatek smlouvy o odpadech
s firmou REGIOS
Spoleãnost Regios pfiedloÏila dodatek

smlouvy s návrhem na zmûnu nádob na sklo.
Ing. âervínová namítala, Ïe vidí problém
v brzké zmûnû smlouvy, kde byla spoleãnost
soutûÏena vefiejnou zakázkou. Po konzultaci
se zaji‰Èovatelem v˘bûrového fiízení zastupi-
telstvo zmûnu smlouvy neodsouhlasilo a po-
vûfiilo starostu jednáním o novém dodatku.

� Bod 4. Revokace usnesení ã. 9
ze zasedání ZO ã. 2/2015
Pfii zakládání svazku obcí byl zfiízen svazek

obcí „Svazková ‰kola Pfiezletice, Podolanka,
Jen‰tejn“. Pfii registraci svazku byl v‰ak nad-
fiízen˘m orgánem vznesen poÏadavek na
úpravu názvu svazku. 

Novû nese svazek název „Svazková ‰kola
Pfiezletice, Podolanka, Jen‰tejn- svazek obcí“

� Bod 5. Pfiíspûvek na ranou péãi
Zastupitelstvo odsouhlasilo jednorázov˘

pfiíspûvek na péãi o dítû s postiÏením ve v˘-
‰i 5.000Kã

ãíslo 4 - 27. 4. 2015
� Bod 2. Zámûr pfievést spoluvlastnick˘ po-

díl na pÛvodním pozemku parc.ã. 430/1
Jedná se o oddûlení ãásti pozemku parc.ã.

430/1 v k.ú. Pfiezletice (souãást lokality, ozna-
ãované jako „Velká Bílá vrátka“). Z pozemku
bude geometrick˘m plánem oddûlena ãást,
která bude pfievedena do v˘hradního vlastnic-
tví obce a bude urãena pfiedev‰ím pro v˘stav-
bu svazkové základní ‰koly. 

Poznámky, pfiipomínky, podnûty: 
Ing. Vrecionová – koresponduje to s po-

zemkem, kter˘ oznaãil pÛvodní územní plán
a Ing. Starãeviã? Opozice nemûla k dispozici
geometrické plány, takÏe pfiesnû neví, o jak˘
pozemek se jedná. 

J. Macourek se omluvil za chybûjící geo-
metrické plány s tím, Ïe zfiejmû do‰lo k tech-
nické chybû a GP pfiedloÏil opozici. ZároveÀ
vysvûtlil zámûr, upfiesnil, Ïe data poskytl Ing.
Starãeviã a podle toho byl pfiipraven GP. 

Ing. Vrecionová: v tuto chvíli se tedy vy-
vû‰uje pouze zámûr? 

J. Macourek: Ano. Bûhem vyvû‰ení zámû-
ru na úfiední desce by mûl b˘t potvrzen i po-
slední oddûlovací GP. 

Ing. Vrecionová: kdo bude pfiipravovat
smlouvu? 

J. Macourek: smlouvu pfiipravuje právník
developera, poté to kontroluje Mgr. Bielinová. 

Ing. Vrecionová: na Mgr. Bielinovou má
nepfiíli‰ dobré reference, tento pfiípad je hod-
nû komplikovan˘ a je – dle jejího názoru –
potfieba, aby to pfiipravoval dobr˘ právník. 

J. Macourek: Mgr. Bielinová je - dle jejich
názoru- dobr˘ právník a naopak dosavadní
dohody. (pozn. v oblasti developerského zá-
mûru Velká Bílá vrátka), pfiipravené JUDr.
Str˘ãkem, jsou opakovanû napadány ostatní-
mi spouluvlastníky pozemkÛ (pozn. obec je
v souãasnosti podílov˘m spoluvlastníkem po-
zemku parc.ã. 430/1). 

Starosta obce: smlouva bude samozfiejmû
k dispozici a kaÏd˘ se bude moci k ní vyjádfiit.

Ing. Vrecionová: opozice si samozfiejmû
smlouvu nastuduje, ale nebude si sama hradit
Ïádné právní vyjádfiení. Znovu zopakovala, Ïe
opozice nemûla k dispozici geometrick˘ plán.

Ing. âervínová: smlouvu pfiipravoval práv-
ník developera, tudíÏ je pravdûpodobné, Ïe
smlouva bude v˘hodná pro developera. 

Dal‰í diskuze byla na téma, zda je ãi není
pro obec v˘hodné, aby bylo uvedeno, Ïe na
daném pozemku budou pouze vefiejnû pro-
spû‰né stavby. Bylo upfiesnûno, Ïe tento slov-
ní obrat byl pouÏit pouze v komentáfii k bodu,
vlastní návrh usnesení toto nebude obsahovat.
Z komentáfie k bodu bylo uvedené vypu‰tûno.

Doplnûn˘ komentáfi k bodu: Jedná se o po-
zemky v lokalitû tzv. Velká Bílá vrátka. Po-
zemky získány za minulého ZO. Je nutné od-
dûlit ãást pozemku, kde by mûla stát ‰kola.
Zámûrem je rozdûlení pÛvodního pozemku
parc.ã. 430/1 na 3 ãásti: novû vznikne poze-
mek parc.ã. 430/242 o v˘mûfie cca 35 tisíc
m2, kter˘ bude pfieveden do v˘hradního vlast-
nictví obce. 

Dal‰ím novû vznikl˘m pozemkem (oddûle-
n˘m) bude parc.ã. 430/243, vlastnick˘ podíl
obce zde bude beze zmûny (21949/100 000,
pozemek o celkové v˘mûfie cca 158 tis. m2).
PÛvodní pozemek parc.ã. 430/1 – po oddûlení
uveden˘ch ãástí – se zmen‰í na cca 126 tis. m2

a obec zde nebude mít Ïádn˘ vlastnick˘ podíl.

� Bod 3. Dodatek ã. 1 pro akci „PrÛtah
obcí“ pfiíloha ã. 2)
Dodatkem se fie‰í prodlouÏení termínu pro-

jektové dokumentace. 
K tomuto bodu se váÏe Ïivá diskuze: 
Ing. Vrecionová: jestli byla zváÏena úprava

celého námûstí (pozn. Horní náves) a budou-
cí obecní úfiad. Proto spûchali (pozn. minulé
ZO) na budovu nového úfiadu, aby pak nedo-
‰lo k tomu, Ïe silnice bude v˘‰kovû jinde neÏ
budoucí stavba OÚ. 

Starosta obce: Vzhledem k územnímu plánu
obce se zfiejmû do budoucna posune stfied ob-
ce jinam. Projekt pracuje se stávající situací.

Ing. Vrecionová: musí b˘t vyfie‰en stfied
obce (nov˘ obecní úfiad), aby se mohl dûlat
prÛtah.

Ing. âervínová: vybudování nového obec-
ního úfiadu je podmínkou v územním plánu,
aby se mohlo dál v obci stavût.

J. Macourek: aÏ to bude aktuální, tak se
otevfie znovu otázka obecního úfiadu

Ing. Vrecionová: prÛtah obcí je nov˘ pro-
jekt, nová silnice, na ni nebude nic navazovat.
Pokud bude nová silnice, tak tato silnice urãí
moÏnost úpravy okolí a nelze pak nic dal‰ího
v obci dûlat. 

Ing. Luke‰: nová silnice nemÛÏe b˘t vytvofie-
na bez ohledu na okolí. Jsou normy pro v˘‰ko-
vé napojení, je stanoven horní limit, jak mohou
b˘t silnice vysoké vzhledem ke svému okolí. 

Ing. âervínová: do silnice by mûlo b˘t
umístûno odvodnûní, chodník podél zdi (po-
zn. naproti OÚ) mûl b˘t zru‰en a umístûn po-
dél plánovaného nového OÚ apod. Toto nyní
nebude v projektu zahrnuto.

Starosta obce: projekt je vãetnû odvodnûní,
tj. bude urãeno, kde se obec mÛÏe s odvodnû-
ním napojit. Odvodnûní musí b˘t logicky za-
chováno. (diskuze o tom, zda odvodnûní po-
vede napfiíã silnicí apod.)

Ing. Luke‰: komunikace se mÛÏe zvednout
jen tak, jak to povolují normy a musí b˘t
umoÏnûno jakékoliv dal‰í napojení sítí

Ing. Vrecionová: je tfieba, aby to bylo kom-
patibilní, takÏe by se mûlo komplexnû fie‰it
centrum obce, tj. nejdfiív by mûl b˘t projekt
na obecní dÛm, aby se projekt na silnici odví-
jel od nûj a ne naopak. Je tedy – dle názoru
opozice – nutné rychle pfiipravit studii stfiedu
obce a poté aÏ projekt na silnici.

Následovala dal‰í diskuze na téma úpravy
centra obce, priorit pfiedchozího a stávajícího
ZO, o finanãních prostfiedcích obce, pfiedání
úfiadu novému ZO apod.

� Bod 5. Projekt na v˘stavbu M·
Na základû arch. návrhu bylo vyhlá‰eno

poptávkové fiízení na dodavatele projektové
dokumentace. 

� Bod 7. Odmûny zastupitelÛm obce 
Na základû zmûny nafiízení vlády ã. 37/2003

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
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Body o kter˘ch nebylo
hlasováno nejsou uvedeny

� Pohádkový lampiónový průvod. Vyrážíme
od mateřské školy v sobotu 17.10. v 18.00 ho-
din. Na konci budeme opékat buřtíky.

� Přezletická drakiáda- Saně a draci vzlétnou
v sobotu 7. 11. v 15.00. Sraz na konci ulice
Pod Cvrčovskou cestou (navazuje na Kaštano-
vou). Na konci akce opečeme buřtíky.

� Setkání seniorů- v průběhu listopadu opět
v prostorách sálu obecního úřadu, občerstvení,
hudba, tanec. Termín bude upřesněn

� Vánoční minitrhy - od soboty do neděle 21-22.11.
� Vánoční zdobení - v sobotu 28. 11. v prostorách

sálu obecního úřadu.
� Mikulášská nadílka - v sobotu 5. 12. rozzáří

oči Mikulášská nadílka za účasti Mikuláše,
čertů a anděla

� Vánoční zpívání - ve čtvrtek 24. 12. před
obecním úřadem. Poslední obcí pořádaná nebo
spolupořádaná společenská akce roku 2015.

CHYSTÁME A ZVEME VÁS
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Interkaktivní panel multiboard v na‰í ‰kolce

Dûtsk˘ den
Oslava leto‰ního svátku dûtí probûhla

v sobotu 29.5.2015 v areálu parku – dût-
ského hfii‰tû a sportovního areálu „Sokol
Pfiezletice“ u rybníka jako vÏdy ve veselém
a zábavném duchu. Leto‰ním tématem by-
ly pirátské hry, pfii nichÏ si dûti, ale i nûk-
tefií dospûlí vyzkou‰eli své dovednosti
v rÛzn˘ch soutûÏích a pfii plnûní zvlá‰tních
úkolÛ. Odmûnou za zdárné splnûní úkolÛ
a pfiedvedené dovednosti pak byly pro dûti
zlaté mince z pirátské pokladny a balíãek
pochutin a hraãek, které dodal sponzor
dûtského dne firma HERO CZECH s.r.o.
Mimo to byla pirátská ãást doplnûna jiÏ
tradiãními zábavami pro dûti, jako jsou

skákací hrady, trampolíny,
malování sádrov˘ch zví-
fiátek, házení na panáky
nebo oblíbené vodní
hrátky. Velmi se dû-
tem líbil aquazorbing
a jízda na motoro-
vém ãlunu, kterou
zaji‰Èoval zku‰en˘
lodivod a velitel
místních hasiãÛ Li-
bor Slavata. V pod-
veãer pak následovalo
opékání bufitÛ a klo-
básek, které byly pro
dûti vãetnû nealkoholic-
k˘ch nápojÛ zdarma.

Za spolupráci tímto dû-
kujeme skupinû paní Jany
âesákové Hyklové, která pfii-

pravila pirátskou ãást
dûtského dne, dále

pracovníkÛm
a spolupracovní-
kÛm Obecního
úfiadu a ãlenÛm
Sboru dobrovol-
n˘ch hasiãÛ,
ktefií zajistili
zb˘vající ãásti
programu vãet-
nû pfiípravy
a také závûreã-
ného úklidu.

Zvlá‰tû pak dûku-
jeme firmû HERO

CZECH s.r.o. a její
zástupkyni paní Han-

ce Nechvátalové za
sponzorskou podporu.

PANEL MULTIBO-
ARD je jednoduše
řečeno 140 cm vel-
ký dotykový „tablet“
na elegantním mo-
bilním stojanu. Sta-
čí jej zapojit do zá-
suvky a může se za-
čít hned pracovat...

Ovládat se dá prstem ne-
bo pfiiloÏen˘mi popisovaãi
a podporuje aÏ ‰est souãas-
n˘ch dotykÛ.

V sobû má integrovan˘
v˘konn˘ poãítaã s proceso-
rem Intel Core i5 a tak se
s ním pracuje intuitivnû ja-
ko s poãítaãem ve známém prostfiedí Wor-
du, Excelu..., pouÏívá se internet a ve‰keré
v˘ukové programy, filmy jsou ve Full HD
kvalitû se stereo zvukem.

V jediném zafiízení jsou jsou tak pfiená‰e-
ny obrázky, zvuk, interakce i dynamika. 

Také pfii jeho instalaci není tfieba Ïádné-
ho vrtání, natahování drátÛ, propojování ka-
belÛ, li‰tování...

...tolik ãásteãne odborn˘ v˘klad paramet-
rÛ nejmodernûj‰í digitální techniky, která
byla pro v˘uku v na‰í matefiské ‰kolce za-

koupena a v tento den slav-
nostnû, za úãasti pfiedstavi-
telÛ obce, pana starosty ¤í-
hy a pana Macourka, pfiedá-
na k uÏívání.

Dûti, si hned v úvodu vy-
zkou‰ely, jak se s panelem
pracuje a po pár minutách
bylo zcela jasné, Ïe to pro
nû nebude nikterak sloÏi-
té.S panelem budou dûti
pracovat nejen v jednotli-

v˘ch oblastech  pfied‰kolního vzdûlávání,
ale poslouÏí i zájmov˘m krouÏkÛm, které
na‰e ‰kolka v tomto ‰kolním roce nabízí.

V‰ichni jsme moc rádi, Ïe jsme stali
uÏivateli tohoto vyjímeãného zafiízení,
díky kterému bude posílena poãítaãová
gramotnost na‰ich dûtí. Jen bychom
chtûli ubezpeãit rodiãe, Ïe frekvence je-
ho pouÏívání v Ïádném pfiípadû nevytûs-
ní ostatní dÛleÏité aktivity a na‰e práce
s ním se bude fiídit heslem: „Dobr˘ slu-
ha, ale zl˘ pán!“

Michaela Spûváãková, fieditelka M·
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Jak˘ bude dal‰í ‰kolní rok? Co spoleãnû
zaÏijeme ? Co spoleãnû zvládneme? Dovolte
malou ochutnávku toho, co ãeká dûti v na‰í
‰kolce. StûÏejním úkolem pfied‰kolního vzdû-
lávání dûtí je naplnûní ‰kolního vzdûlávacího
programu, kter˘ je obohacen o pravidelné zá-
jmové krouÏky a dlouhou fiadou kulturních
akcí. Z krouÏkÛ dûtem nabídneme angliãtinu,
pûveck˘ sboreãek, v˘tvarn˘ krouÏek, krouÏek
pohybov˘ch her a „Pfied‰koláãka“. Letos bu-
deme ke vzdûlávání na‰ich dûtí prvnû vyuÏí-
vat interaktivní panel, kter˘ pfiemûní v˘uku
v atraktivní a nauãnou hru.

Z kulturních akcí jiÏ máme za sebou záfiijo-

vé divadelní vystoupení divadélka „Prima den“
s pohádkou: O pejskovi a koãiãce aneb Co se
vafií v Pfiezleticích a slavnostní imatrikulaci no-
vû pfiijat˘ch dûtí. Konec mûsíce fiíjna bude pat-
fiit oslavû Hallooweenu, v mûsíci listopadu
nav‰tívíme planetárium ve Stromovce.

Tradiãnû velmi rádi pfiizveme k nûkter˘m
akcím také rodiãe. Na zaãátku adventu spo-
leãnû rozsvítíme vánoãní stromeãek na zahra-
dû na‰í ‰kolky a v prosinci se potkáme na vá-
noãních workshopech. Dûti poctí
svojí náv‰tûvou ãert s mikulá‰em
a tûsnû pfied Vánocemi pfiijde do
‰kolky s nadílkou JeÏí‰ek…

Leden pak bude patfiit náv‰tûvû 1.tfiídy Z·
Vinofi, besedû s dûtskou psycholoÏkou
Dr.·paÀhelovou a zimní olympiádû, na které
letos pfiivítáme sportovce z „jiné zemû“ – dû-
ti z M· Jen‰tejn.

Také na druhé pololetí máme spoustu plá-
nÛ a nápadÛ…Od února zaãnou na‰e dûti jez-
dit na plaveck˘ v˘cvik, nav‰tíví divadelní
pfiedstavení, dopravní hfii‰tû, zámek Ctûni-
ce,Národní galerii, probûhnou jarní worksho-
py, rodinná letní olympiáda, uÏijí si celoden-
ní v˘let a pokud bude dostateãn˘ zájem, rádi
bychom letos zrealizovali ‰kolku v pfiírodû,
v Krkono‰ích. 

Jak bylo zmínûno v úvodu, prázdniny utek-
ly jako voda a stejnû tak, byÈ je del‰í, nám
uteãe i ‰kolní rok.

Pfiejme si v‰ichni, aby byl klidn˘ ,pohodo-
v˘, aby zamûstnanci matefiské ‰kolky mûli ra-
dost ze své práce v podobû ‰Èastn˘ch, nad‰e-
n˘ch dûtí a spokojen˘ch rodiãÛ.

Michaela Spûváãková, fieditelka M·

Vûfiíme, Ïe toto v‰echno
a mnohé dal‰í pfiispûje ke ‰Èastn˘m dûtem

a spokojen˘m rodiãÛm.

Milí kamarádi a sousedé,
v lednu 2015 jsme v podstatû neplánovanû zahájili nov˘ zvyk - setkává-

ní v‰ech, ktefií mají rádi hudbu, zpûv a pfiátelské posezení, vût‰inou kaÏd˘
mûsíc. Vzhledem k tomu, Ïe zájem kamarádÛ a sousedÛ pfiesáhl moÏnosti
na‰eho ob˘vacího pokoje, vy‰lo nám vstfiíc vedení obce v ãele s panem sta-
rostou, a dostali jsme moÏnost tuto akci pofiádat v kulturní místnosti nad
Obecním úfiadem, mezi omladinou známé jako klub 302. Sousedské zpí-
vání je akce, kde se zkrátka jen tak setkáváme mezi sousedy a tedy – zva-
ní jsou v‰ichni z blízkého i vzdálenûj‰ího sousedství!

Na Sousedské zpívání s sebou mÛÏete pfiinést hudební nástroje, dobrou
náladu a obãerstvení pro sebe, pfiípadnû pro své sousedy - dle sv˘ch osob-
ních moÏností a chuti. Nic není povinné a úãast je zdarma. Cílem této ak-
ce je obyãejná pohoda a vzájemné sblíÏení nás, ktefií nechceme v obci
bydlet jen tak anonymnû. Pokou‰íme se zru‰it hranice mezi starousedlí-
ky a „náplavou“, mezi star‰ími a mlad‰ími generacemi. Posezení u ky-
tar, harmonik, basy apod. k tomu poskytuje dobrou atmosféru. Kdo
chce, zpívá, kdo chce, povídá si se star˘mi, nebo nov˘mi „sousedy“…

Na setkání s vámi se tû‰í Vûra Hladká a Pavel Gál

Dovolujeme si Vás pozvatna jiÏ sedmé
Sousedské zpívánív Pfiezleticíchv sobotu 24.10. 2015od 20.00 hodinTentokrát opût v kulturní místnostinad Obecním úfiadem známé meziomladinou jako „Klub 302“.Za laskavé pfiispûní obce rádiuvítáme v‰echny pfiíznivcesousedského posezení.

Hurá do ‰kolky
aneb Co nás ãeká...

Prázdniny utekly jako voda. 1. září se otevřela brána
naší školky a ve třídách Hvězdiček a Sluníček se opět
sešly děti. Tak jako každý rok se nepotkali jen „staří
známí“, ale ve třídách se objevily i nové tvářičky dětí
a také dvě nové paní učitelky. Úvodní atmosféra byla
báječná, nedošlo na slzičky, nepočítaje ty, které děti
začaly „ronit“, ve chvíli, kdy měly odejít domů.
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Rozlouãení s prázdninami je tradiãní
akcí navazující na pfiedchozí dva roãníky
Prázdninového odpoledne s PfiezleÈáky.
Konání bylo naãasováno na poslední ví-
kend pfied nástupem do ‰koly. Tak to má
b˘t i v dal‰ích letech. JiÏ od dopoledních
hodin vûnovan˘ch pfiípravû, bylo jasné,
Ïe poãasí nezklame. Zajímalo nás, zda
bude úãast jako v pfiedchozích letech.
Zpoãátku to tak nevypadalo, nikdo po so-
botním obûdû moc nespûchal. Na‰e oba-
va, Ïe by snad nebyl o zajímavou spole-
ãenskou akci zájem se rychle rozplynula.
KdyÏ spustila Ïivá hudba v podání kape-
ly KIX, zaãaly se hrnout davy. Pro dûti
jsme zajistili mnoho atrakcí, z nichÏ nû-
které byly tradiãní a jiné zajímavou no-
vinkou. Klasikou byly skákací hrady,
stfiíkání hasicí technikou, malování, ko-
pání a házení míãÛ, trampolína a jiné.
Namísto vodní koule se toãil na rybníku
vodní válec. Atrakce to byla vût‰í a fyzic-
ky nároãnûj‰í nejen pro uÏivatele, ale ta-
ké pro dozorující obsluhu. V rohu hfii‰tû
zaparkoval popeláfisk˘ vÛz, osádka rozlo-
Ïila barevné popelnice. KaÏd˘ si mohl
vÛz prohlédnout zvenku i zevnitfi. Dûti se
zábavnou formou uãily tfiídûní odpadu.
Nutily k zahnání Ïíznû a hladu. V‰e bylo
vyjma alkoholick˘ch nápojÛ a kávy zdar-
ma a to pro v‰echny. Ve stánku byly
zdarma podávány nealkoholické nápoje,

dûti za razítka získan˘ch na
atrakcích dostaly lízátko
a tatranku. Na hfii‰ti chrlil
nepfietrÏitû popcorn, na pá-
rek v rohlíku se vytvofiila
fronta. Kdo mûl chuÈ, opekl
si klobásku. Mnoho dospû-
l˘ch spoleãnû posedûlo do
pozdních noãních hodin.

Dûkujeme v‰em, kdo se po-
dílel na organizování této veli-
ce úspû‰né akce. Zamûstnan-
cÛm obecního úfiadu, ãlenÛm
O.S. PfiezleÈáci, TJ Sokol Pfie-
zletice, Dobrovoln˘m hasiãÛm
a dal‰ím dobrovolníkÛm z fiad
obyvatel Pfiezletic.          Mac

V sobotu 5. záfií se uskuteãnil na kurtech
sportovního areálu v Pfiezleticích jiÏ 10.
roãník turnaje v nohejbalu. V pûkném po-
ãasí se prezentovalo 16 pfiihlá‰en˘ch t˘mÛ.
Ve ãtyfiech skupinách se hrálo systémem
"kaÏd˘ s kaÏd˘m" a ve druhém kole, kde
se hrálo také "kaÏd˘ s kaÏd˘m", se utkaly
t˘my ze stejn˘ch pozic v pfiedchozích sku-
pinách. Odpoledne pak zaãaly vyfiazovací
boje, které se hrály vÏdy na dva vítûzné se-
ty a ãasto o postupujícím rozhodovala kro-
mû vyhranosti také mentální a fyzická síla,
které s pfiib˘vajícím ãasem ub˘valo.

Po velkém boji se na tfietím místû umís-
til t˘m BobanÛ. Finále se hrálo bohuÏel jiÏ
v pozdûj‰ím ãase bez vût‰í divácké kulisy
zejména z fiad místních divákÛ, ktefií dali
pravdûpodobnû pfiednost pfied sportem
"teplu rodinného krbu". A tak byli finalisté
povzbuzováni jen pár hráãi a hrstkou skal-
ních divákÛ. V leto‰ním v˘roãním roãníku
zvítûzil t˘m SK Jen‰tejn, kter˘ porazil po
tûÏkém boji vinofisk˘ t˘m GermánÛ a do-
kázal tak obhájit putovní pohár.

v sobotu 14. listopadu 2015
v dobû od 8,00 do 12,00 hodin

PODZIMNÍ SBĚR
ZAHRADNÍHO ODPADU

budou kontejnery pfiistaveny na obvykl˘ch stanovi‰tích:

Vinořská – Hrušková
Cukrovarská – V Podskalí

Zahradní – Na Váze
Ctěnická – Topolová

Horní náves

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

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

Horní návsi

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

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

dispozici kladivo ãi palice.

OÚ P¤EZLETICE OZNAMUJE:

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

ětšina občanů, tedy pře-
vážně těch pohybujících
se v severní části obce,
jistě zaznamenala sta-
vební ruch na ulicích.

Nejprve výkopy, poté pokládka ka-
beláže, nakonec pohasla světla
a ulice se ponořily do tmy. 

Tato situace nepotrvá dlouho.
Nyní započaly práce na usazení
stožárových patek a instalace
stožárů.

Koncem října dorazí osvětlovací
tělesa a ulice se opět postupně
rozzáří. S ukončením prací se počí-
tá na přelomu listopadu a prosince.

Ve skutečnosti se jedná o dvě
samostatné stavební akce. Ta prv-
ní, která již proběhla je organizo-
vána firmou ČEZ na její náklady.
ČEZ prováděla výkopové práce,
pokládku kabeláže NN, napojení
domů na nové sítě, demontáže pů-
vodního vedení a sloupů.

Druhou stavební akci organizuje
obec z vlastních zdrojů. Zde se
jedná o kompletní zajištění veřej-
ného osvětlení- kabeláže, stožárů,
osvětlovacích těles.

Doufali jsme, že instalace začne
ve stejné době, jako demontáž pů-
vodního osvětlení, to se však ne-
povedlo naplnit. 

O pokládce vedení nízkého na-
pětí do země, které bylo osazeno
na sloupech se ví již delší dobu.
V té souvislosti bylo jasné, že bu-
de nutné dořešit též rekonstruk-
ci osvětlení, aby nebylo nutné
kopat do země dvakrát.

Zakázka na zpracování projekto-
vé dokumentace a zajištění staveb-
ního povolení na veřejné osvětlení
byla projekční kanceláři zadána
teprve v druhé polovině loňského
roku. Vyřízení takové akce, kde
jsou nutné vyjádření správců sítí,
majitelů dotčených pozemků,
správců komunikací a dalších, trvá
vždy poměrně dlouhou dobu.

Projekt byl pro podání na staveb-

ní úřad připraven letos v březnu.
Problém byl s chybějícím podpisem
soukromého vlastníka pozemků,
což se povedlo záhy vyřešit.

Horší to bylo s vyjádřením Kraj-
ské správy a údržby silnic, kde
jsme narazili na složitý byrokratic-
ký systém. Podání žádosti, vyjádře-
ní jednoho odboru, předání další-
mu. Odhlasování zastupitelstvem
kraje, které zasedá v dlouhých ča-
sových intervalech, podpis pověře-
ného úředníka a konečně zaslání
dokumentu na obec. Obdobných
úkonů bylo třeba několik. 

Stavební povolení nabylo právní
moci 30.září. Na to nebylo možné
čekat.

Na jaře započala ČEZ s výkopy
pro kabeláž, tedy v době, kdy ne-
bylo ještě ani žádáno o stavební
povolení na osvětlení. Nezbylo než
řešit zajištění položení kabeláže
pro VOS přípokládkou do výkopů
ČEZ. Zároveň jsme nechali položit
i kabel pro veřejný rozhlas, se kte-
rým nebylo původně počítáno.

V dubnu jsme podali žádost o do-
taci z fondu Středočeského Kraje,

která však byla z dů-
vodu nedostatečných
prostředků zamítnu-
ta. Bohužel dokumen-
tace nebyla zpracová-
na s předstihem, tak-

že nešlo podat více žádostí již
v loňském roce, třeba též z jiných
fondů. Ve stejnou dobu jsme vyhlá-
sili výběrové řízení na realizační
firmu veřejného osvětlení. Vítězem
se stala firma Raisa spol, s r.o.

Další faktor, který zbrzdil rozsví-
cení nového osvětlení je standard
veřejného osvětlení. Tento stan-
dard určuje druh použitých kompo-
nentů osvětlení. Stožáry jsou hliní-
kové a svítidla jsou s LED diodovou
technologií osazena elektronickou
regulací. Vzhledem k finančnímu
stavu pokladny a obecního účtu na
počátku roku bylo rozhodnuto o po-
sečkání objednávky prací na vyhod-
nocení žádosti o dotaci a načerpá-
ní obecního účtu.

Přes všechny problémy se podaří
rozsvítit sever obce do konce roku. 

Děkujeme Vám všem za trpěli-
vost a vyjádřenou podporu. Mac

SWEDEN CUP 10. roãník nohejbalového
turnaje trojic

Pfied setmûním,
po setmûní

V

Rozlouãení s prázdninami
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SMRK JE SMRT
Loni nás na tomto v˘stupu na Smrk

1276 m potkala velká krize, proto tento
vrchol Luká‰ trefnû pfiejmenoval ze Smr-
ku na „Smrt“, tentokráte jsme se ale
v Ostravici na tento v˘‰lap pofiádnû pfii-
pravili, doplnili jsme vodu, aby nám ja-
ko loni nedo‰la, snûdli v˘born˘ v˘var
a za zaãínajícího de‰tû vyrazili vzdor ne-
oblíbenému místu, teplota se pohybovala
kolem do kopce pfiíjemn˘ch sedmi stup-
ÀÛ. Ze samého strachu jsme cel˘ kopec
a následné sebûhnutí zvládli skoro bez
problému (nepoãítám mojí maliãkost se
sedfien˘mi zády od batohu) a ve skvûlé
náladû jsme dobûhli do âeladné. âím ví-
ce se blíÏíte ke konci závodu, tím lépe
jsou vybaveny obãerstvovací stanice, ãe-
hoÏ dÛkazem byla i âeladná, ráj golfistÛ.
Kromû oficiálního obãerstvení tu byly
k dispozici i takové vymoÏenosti jako pi-
vo, párek, kofola, takÏe u mû do‰lo k no-
vé variantû obãerstvení tatranka, pivo,
tatranka, banán, tatranka, voda, odchod.
âeladnou jsme opustili v pÛl desáté a do
cíle nám zb˘valo jiÏ zanedbateln˘ch 33
kilometrÛ, cesta nás dále zavedla na âer-
tÛv Ml˘n 1205 m a Pustevny. Na Pus-
tevnách nás ãekala dal‰í luxusnû vybave-
ná obãerstvovací stanice, na níÏ pfiibyl
chleba se salámem a ‰kvarkami a také
kysané zelí, jak následnû potvrdil Libor
Uher, hlavní organizátor, tento roãník
byl nejvíce „rozeÏran˘“ a nûkteré obãer-
stvovací stanice museli b˘t dodateãnû
dozásobeny. Na tomto místû se také zá-
vodní traÈ rozdûluje na „Short“ – po vrs-
tevnici na Radho‰È nebo „Full“ dolÛ do
údolí do Ráztoky a zpátky v˘‰lapem na
Radho‰È, my uÏ jsme byli pfiedem roz-
hodnutí jít Full verzi a ani ub˘vající síly
na tom nic nezmûnily. Z Radho‰tû 1129
m jsme absolvovali nepfiíjemné a dlouhé
klesání na Pindulu. Na vrcholu své úna-
vy a zoufalosti jsem na poslední obãer-
stvovací stanici zahlédl pípu s vytékají-
cím proudem ãerné tekutiny, s vidinou
poÏití ãerného piva pfied posledním v˘-
stupem má nálada v˘raznû stoupla, ale
bohuÏel jenom na chvíli neÏ se z ãerné-
ho piva vyklubala kofola, ale i tak dost
dobrá, probûhla rychlá konzumace v‰e-
ho, co bylo nabízeno a ano i nûkolika

kouskÛ tatranky a ãekal nás osm˘, po-
slední vrchol celého dne Velk˘ Javorník.
A to bychom to nebyli my, kdybychom
si zase na sebe nevymysleli závûreãnou
v˘zvu. Loni jsme se hnali za ãasem pod
21 hodin a i letos nás nenapadlo nic ji-
ného neÏ si dát ‰ibeniãní ãas a „rvát“ to
z posledních sil k jeho splnûní. Velk˘m
Javorníkem jsme jenom proletûli a v‰e-
chen zbytek sil jsme dali do 

ÚDAJE Z HODINEK
GARMIN 

závûreãn˘ch sedmi kilometrÛ, které
nás je‰tû ãekali do vysnûného cíle ve
Fren‰tátû pod Radho‰tûm. Poslední stov-
ky metrÛ jsme zvládli v pro nás rekord-

ním bûÏeckém ãase a odmûnou nám bylo
vfielé pfiivítání velmi slu‰nû zaplnûného
námûstí ve Fren‰tátu. Z posledních sil
jsme se odãipovali, vylezli na pomysln˘
vrchol K2, udûlali spoleãné foto a hrdû si
vyfotili v˘sledkovou tabuli, na které stále
je‰tû svítil ná‰ ãas 18 hodin 22 minut a 37
sekund, pro nás blaÏen˘ pohled a celkové
110. místo v kategorii Hobby…

Ale pro mû celkov˘m vítûzem byli
jednoznaãnû organizátofii závodu vãetnû
dobrovolníkÛ na v‰ech obãerstvovacích
stanicích, ktefií vytvofiili v‰em závodní-
kÛm nadstandardní komfort, za coÏ jim
patfií obrovské „DÍKY“. V neposlední
fiadû je pro mû neskuteãn˘m záÏitkem
potkat nevidomého bûÏce, kter˘ doká-
zal, se sv˘m vodiãem zvládnou celou
trasu za neuvûfiiteln˘ch 20 hodin a 12
minut…chlapi, obrovsk˘ respekt…

ZBYNùK MATYS

Setapouch!
Sob˘ hnusec!

âtenáfiÛm znal˘ch klasiky se jistû ihned
vybaví rozãilen˘ úãetní Sláma, továrník Dub-
sk˘ a samozfiejmû Agentura pro uvádûní
kniÏních omylÛ na správnou míru pánÛ Sa-
turnina a dûdeãka z Jirotkova humoristické-
ho románu z první republiky. MoÏná i bo-
jovnû vysunutá brada hlavního hrdiny romá-
nu, coÏ oba zástupci agentury vãele doporu-
ãovali zkusit pfied zrcadlem kaÏdému
ãtenáfii; v˘raz, kter˘ ãlovûk dostane vysunu-
tím brady kupfiedu, je v‰echno jiné jen ne
bojovn˘. Spí‰ velmi idiotsk˘.

Nechci se nijak zafiazovat mezi „odborné
badatele“, pfiesto bych se i já chtûla pokusit
uvést na správnou míru komentovan˘ bod
ohlednû kroniky obce v rubrice Zprávy ze za-
sedání zastupitelstva obce ze dne 19.12.2014,
nerada bych totiÏ opût zpÛsobila, aby moje vy-
jádfiení o nepsaní kroniky zase „velice udivilo
zastupitele za PfiezleÈáky OS“.

Byla jsem od roku 2009 kronikáfikou obce,
a protoÏe jsme se fiídila platn˘m zákonem ã.
132/2006 Sb. o kronikách obcí, resp. jeho ãás-
tí o vedení kroniky v elektronické podobû, po-
dafiilo se mi v souladu s tímto zákonem tzv.
„vydat kniÏnû“ pouze dva roãníky (2008
a 2009). Rok 2010 jsem rozpracovala (a to
vãetnû pravidelného sledování poãasí ráno,
v poledne a veãer, které pro mne zapisoval
manÏelÛv tatínek), ale díky své práci místos-
tarostky, fotografky a autorky ãlánkÛ do
Obecního zpravodaje, ãlánkÛ a fotografií na
webov˘ch stránkách obce, aktuálních foto-
grafií na nástûnkách obce, fotografií i ãlánkÛ
do Na‰eho regionu a „pracující úãastnice“
v‰ech spoleãensk˘ch a sportovních akcí v na-
‰í obci, jsem prostû pfiedepsanou strukturu
elektronické podoby nedokázala dokonãit.
Koho nûkdy Kronika obce Pfiezletice zajíma-
la a pfii‰el si ji proãíst a zároveÀ prohlédnout
v‰echny pfiílohy, ten ví, Ïe zápis kroniky i pfií-
lohy jsou souhrnem dÛleÏit˘ch údajÛ o dûní
v obci, které byly v kaÏdém roce byly jako
aktuální události ãtvrtletí uvefiejÀovány
v Obecním zpravodaji, a dokonce na zaãátku
roku i v celkové pfiehledné sumarizaci roã-
ních událostí vãetnû fotografií. Práce je to
velmi nároãná na ãas a vzhledem k tomu, Ïe
mû od prosince loÀského roku Ïádn˘ nov˘
kronikáfi/ka neoslovil/a, nikdo se do práce
kronikáfie/ky „nehrne“. Chápu. Kronikáfi to-
tiÏ není jen pouh˘m zapisovatelem, on je dle
platné legislativy hlavnû badatelem.

Na závûr mého „bádání“ mi dovolte malou
úvahu. Nemohu si s lehkou nostalgií po-
vzdechnout pfii vzpomínce na „dávné“ ãasy,
kdy se kroniky psaly jen ruãnû, na dobu ães-
kého velikána Járy Cimrmana a liptákovskou
kroniku. Ó, jak by bylo krásné dne také jen
lakonicky uvést: „Stav dobytka nezmûnûn.
Ménû krav, více volÛ.“

Lída âervínová,
b˘valá kronikáfika obce Pfiezletice
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NA STARTU
S PRINCEZNOU

Ne nebojte se, nebudu tady psát o své
pfiítelkyni, ale o závodní Tatfie Karla Lopra-
ise, která doprovází závodníky od startovní-
ho v˘stfielu do úpatí hor. Samotn˘ závod
odstartoval ve 22 hodin z námûstí Svobody
v Tfiinci za doprovodu státní hymny a oh-
Àostroje. Do Fr˘dlantu nad Ostravicí, kde
byla tentokráte akreditace, dorazilo 2978
závodníkÛ, z nichÏ zhruba 70% startovalo
v kategorii Hobby. Nejstar‰ím pfiihlá‰en˘m
závodníkem byl 70let˘ Radim My‰ka
z Petfivaldu. Mezi úãastníky byli zástupci
Belgie, Irska, Nûmecka, Polska a také ze
sousedního Slovenska.

První ãást tratû nás zavedla do v˘‰ky
1031 m na Velk˘ Javorov˘, ãlovûk byl na
zaãátku pln˘ sil, takÏe první sjezdovku
zdoláme pomûrnû bez problémÛ vãetnû les-
ního sebûhnutí do ¤eky, kde nás ãekala
první obãerstvovací stanice. Po rychlém
doplnûní nutn˘ch tekutin nás ãekal dal‰í
v˘stup na Ropici resp. do sedla Lipov˘,
kam jsme za svitu ãelovek dorazili kolem
jedné hodiny ranní a plni euforie jsme dále
pokraãovali do údolí na Morávku, kde nás
ãekalo dal‰í doplnûní energie. Obãerstvo-
vací stanice jsou v˘bornû zásobeny, kromû
vody a rÛzn˘ch iontov˘ch nápojÛ tam na-
jdete banány, melouny, pomeranãe, müsli,

sÛl, cukr a nevûfiili byste, jak famóznû na
nich chutnají tatranky, k tomu je potfieba
je‰tû zapoãítat skvûlou obsluhu, kterou tvo-
fií z velké ãásti dobrovolníci. 

BDÍM âI SNÍM?
Dal‰ím krokem a první krizí pro nás

bylo zdolání traverzu na Travném (Kate-
gorie Sport zdolává vrchol Travného,
Hobby traverzují zhruba v polovinû kop-
ce), v˘stup k traverzu vedl opût sjezdov-
kou a i ve zkrácené variantû nám dal dost
zabrat. Na‰í závodní strategií bylo kopce
vy‰lapávat a po rovinách a z kopcÛ zkusit
bûhat, s cílem se pokusit stlaãit ãas pod 20
hodin coÏ by znamenalo vylep‰ení loÀské-
ho ãasu o hodinu. Na traverzu na mû do-
padla první krize, zatím ani ne tak fyzická
jako psychická. âas kolem druhé ranní
a já zaãal pfiem˘‰let o teplé spr‰e, posteli,
pol‰táfii a pfiikrytí dekou, zaãal jsem div ne
usínat za pochodu. Na‰tûstí zvuk hÛlek
naráÏejících do cesty a rozhodnutí, Ïe zaã-
neme bûÏet, mû dostalo z letargie a navrá-
tilo mû do závodního reÏimu. Do Krasné

jsme se pfiihnali ve tfii hodiny ráno a ãekal
nás v˘stup na Lysou Horu.

JelikoÏ se jedná o horsk˘ závod, musí
kaÏd˘ dodrÏovat pravidla závodu vãetnû
pravidel pro náv‰tûvníky chránûné krajin-
né oblasti Beskydy. Kromû vûcí které si
chce ãlovûk brát sám (pro mû to znamená
batoh, camelback, jídlo, náhradní triko,
náplasti, mp3 atd.) musí mít sebou povin-
nou závodní v˘bavu poÏadovanou a kon-
trolovanou pofiadatelem závodu, jejíÏ sou-
ãástí je nabit˘ telefon, ãelovka + jedna
náhradní, alufolie, pytlík na odpadky,
prÛkaz totoÏnosti a peníze na taxi v pfií-
padû nedokonãení závodu. 

ZKLAMÁNÍ
NA LYSÉ HO¤E

Po tfiech snûden˘ch tatrankách (opravdu
vynikající) jsme se opût vydali na cestu ten-
tokráte s cílem na nejvy‰‰ím bodû celé tra-
tû a to na Lysé Hofie 1324 m, v˘stup nám
trval hodinu a tfii ãtvrtû a podle v‰ech in-
formací nás mûl na vrcholu pfiivítat v˘chod
slunce a úchvatn˘ pohled na okolní krajinu
Beskyd, nicménû nás pfiivítala tma jak
v pytli a co bylo je‰tû pro mû hor‰í, dostali
jsme se na vrchol o dvû hodiny dfiíve neÏli
loni, coÏ zapfiíãinilo to, Ïe restaurace vãet-
nû v‰ech stánkÛ byly zavfieny, coÏ mû zpÛ-
sobilo mal˘ ‰ok. Celé stoupaní jsem se mo-
tivoval odmûnou na vrcholu v podobû toãe-
ného Radegastu, a kdyÏ tam vylezu, tma,
tma a v‰ude zavfieno, byl jsem psychicky
zlomen. Jako malou útûchu jsem z batohu
vytáhl toust od princezny (ano tentokráte to
jiÏ byla pfiítelkynû) a v‰e jsem zapil nezdra-
v˘m ãern˘m nápojem amerického pÛvodu
s vysok˘m obsahem cukru a vydal se opût
na cestu po strmé stezce zpátky dolÛ, do
údolí, do Ostravice, na polívku. 

— Z Pfiezletic
na ultra do Beskyd B7

Stejně jako loňský rok jsme se s kamarádem Lukášem
rozhodli vyrazit na závod Beskydská sedmička, já v dresu
AK Přezletice, Lukáš v barvách AK Vinoř. Jedná se o ex-
trémní závod dvojic/trojic, který se koná v Beskydech,
startuje v Třinci a nás čekala trať „Hobby“, která měřila
86,4 km s převýšením 5182 m. Závod organizuje známý
český horolezec Libor Uher, který má za sebou zdolání ně-
kolika 8 tisícových hor v Himalájích včetně K2 a tentokrá-
te opět připravil s několika změnami velmi náročnou tra-
su linoucí se skrze Beskydy s cílem ve Frenštátě pod Rad-
hoštěm a časovým limitem pro dokončení 30 hodin. 
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V sobotu 11. ãervence 2015 se
uskuteãnil jiÏ 29. roãník tradiãního
memoriálu Milana Javornického
v malém fotbale. Oproti minul˘m
roãníkÛm byl zaveden nov˘ formát
skupin. Skupina A pro t˘my za které
nastupují hráãi do 30 let a novû sku-
pina B, která byla vyhrazena pouze
t˘mÛm star‰ích roãníkÛ. BohuÏel se
díky tomuto rozdûlení v poslední
chvíli odhlásil jeden z tradiãních
úãastníkÛ t˘m RFC M.O.R.D., jeli-
koÏ nedali dohromady dostatek star-
‰ích hráãÛ. Turnaj byl rozehrán jiÏ
od brzk˘ch ranních hodin a nejprve
byly sehrány zápasy v jednotliv˘ch
skupinách, které rozhodly o postupu-
jících do play-off. Následnû pak pro-
bûhla semifinále, zápasy o 3. místa
a obû finále na závûr. Ve skupinû
A do 30 let bohuÏel neobhájil své
loÀské vítûzství t˘m Peacockovi
a skonãil po penaltovém rozstfielu aÏ
na 4. místû. Na 3. místû skonãil t˘m
Kubelkov˘ch povstalcÛ a ve finále si
to rozdaly t˘my FC Pája Vinofi a Ra-
donice B. ·Èastnûj‰ím byl nakonec
po penaltovém rozstfielu t˘m Rado-
nic, kter˘ si tím zajistil do pfií‰tího
roku drÏení tradiãního zeleného pu-
tovního poháru. Ve skupinû B nad 30

let se o 3. místo utkaly t˘my Old Bo-
ys a Hasiãi Praha, kdy si vítûzství
a 3. místo zajistili Hasiãi v ãele se
sv˘m kapitánem Liborem Slavatou.
Finálov˘ souboj sehrály t˘my SK
RSC Pfiezletice a Radonice B, za kte-
ré nastoupili i nûktefií spoluhráãi
z Veteránské hanspaulské ligy. Vítû-
zem se nakonec po nervy drásajícím
penaltovém rozstfielu stal t˘m Rado-
nice A a získal tak poprvé nov˘ pu-
tovní pohár pro vítûze veteránské
ãásti memoriálu. Útûchou domácímu
t˘mu Pfiezletic mÛÏe b˘t, Ïe trofej
pro nejlep‰ího stfielce získal Martin
Budafi mlad‰í. Ostatní trofeje si roz-
dûlili ve skupinû A, stfielec t˘mu FC
Pája Vinofi a brankáfi Kubelkov˘ch
PovstalcÛ Tomá‰ Zemánek. Ve sku-
pinû B získal trofej pro nejlep‰ího
brankáfie zástupce Radonic A po bra-
vurnû vychytaném finálovém penal-
tovém rozstfielu. Závûrem bychom
chtûli jako organizátofii podûkovat
v‰em t˘mÛm za úãast a fanou‰kÛm
za pfiízeÀ malému fotbalu. Spoleãnû
se pak mÛÏeme tû‰it na pfií‰tí jubilej-
ní 30. roãník, na kterém pfiislíbil
úãast t˘m legend – EmanÛv v˘bûr
sloÏen˘ z hráãÛ, ktefií je‰tû s Mila-
nem Javornick˘m hrávali fotbal.

Tradiční memoriál
Milana Javornického
v malém fotbale

Lid versus zastupitel II.
Jedním z pfiedvolebních bodÛ byla snaha o fie‰ení problé-

mÛ s projektem „Zlat˘ kopec". Po vydání posledního ãísla
Obecního zpravodaje, kde jsem si stûÏoval na to, Ïe se ni-
kdo z lidí ze Zlatého kopce neozval, se pár lidí skuteãnû
ozvalo, tak jsme uspofiádali otevfiené sezení s obãany, právû
na téma Zlatého kopce. Samozfiejmû Ïe byli pozváni i zá-
stupci investora, ktefií se ale omluvili na to, Ïe jsou v Izrae-
li svátky a ani se neobtûÏovali za sebe poslat nûjakého zá-
stupce. Témûfi dvouhodinové sezení s obãany bylo dle mé-
ho názoru úspû‰né, bylo to pravdûpodobnû poprvé kdy se
obyvatelé Zlatého Kopce setkali v takto hojném poãtu
a mohli se podûlit o své zku‰enosti s investorem. Tyto byly
u v‰ech velmi podobné. Po zvefiejnûní videozáznamu ze
schÛzky se ozvali zástupci investora, s tím Ïe by se s námi
chtûli sejít. SchÛzka se domluvila a zástupce investora, kte-
r˘ si udûlal ãas a pfiijel z Izraele, pfiijel se svou právniãkou
a sv˘m t˘mem ãítajícím asi 6 osob. První ãást schÛzky jsme
si vyslechli to, jak je investor poctiv˘, jak dodrÏuje své zá-
vazky a jak ho stra‰nû na‰tvalo na‰e video. Dokonce mno-
hem více, neÏ reportáÏ âT v pofiadu âerné ovce o nedofie-
‰en˘ch komínech v jednom z jejich domÛ. My jsme inves-
torovi vysvûtlili, Ïe mûli moÏnost se zúãastnit a fiíct svÛj po-
hled na vûc, navíc tam zaznûli pouze konkrétní zku‰enosti
lidí s jejich projektem. Dal‰í ãást schÛzky uÏ byla konstruk-
tivnûj‰í, pfiedal jsem investorovi kopie stíÏností obãanÛ, na
coÏ nám bylo odpovûzeno, Ïe se v‰e fie‰í. Pak nám investor
sdûlil svÛj zájem pokraãovat ve v˘stavbû a zmûnit svÛj zá-
mûr, tj. omezit plánované komerãní prostory. Na závûr jsme
se dohodli, Ïe vydáme spoleãné prohlá‰ení o spoleãné spo-
lupráci. Pfied odchodem právniãka investora je‰tû pozname-
nala nûco ve smyslu, Ïe to co bylo fieãeno nûkter˘mi lidmi
na sezení s obãany Ïe bylo "na hranû" a Ïe se to je‰tû bude
fie‰it. Na základû tohoto jsem poté komunikoval s právniã-
kou investora s tím, Ïe bych byl opravdu nerad, kdyby nû-
kdo "vyhroÏoval" na‰im obãanÛm za to co fiekli na schÛzi
svolané Obecním úfiadem, na pÛdû obecního úfiadu. Byl
jsem ubezpeãen, Ïe se toto nestane, Ïe jsme si pfieci "tak
dobfie rozumûli". Pak se fie‰ila stíÏnost majitele bytu na Zla-
tém kopci, Ïe mu zvefiejnûní videozáznamu se sezení s ob-
ãany ohlednû Zlatého kopce vznikla ‰koda, neboÈ ten byt teì
neprodá. Pak zaãali chodit úãastníkÛm sezení ony dopisy,
kde bylo slíbeno, Ïe chodit nebudou. PostiÏení si zaãali stû-
Ïovat jak to, Ïe se zvefiejnilo video ze sezení, Ïe to mûlo b˘t
"interní". A jelikoÏ nejde bojovat proti v‰em, video bylo sta-
Ïeno. Investorovi jsem napsal, Ïe poté co poru‰ili první pí-
semn˘ závazek, tak se mnou uÏ dále s jakoukoli dal‰í pod-
porou jejich projektu poãítat nemohou. Tj. tolik asi ke kau-
ze Zlat˘ kopec, jakákoli jednání dle mého názoru nemají
Ïádn˘ smysl, neboÈ to co se slíbí se obratem ihned "zapo-
mene", coÏ je pravdûpodobnû podobná zku‰enost jakou ma-
jí zákazníci investora. Investor má s Obcí platnou smlouvu
do konce roku 2015, uvidíme co se bude dít po skonãení je-
jí platnosti. Tím chci jen fiíct, Ïe ze strany Obce jsem podle
mne udûlali v‰e co bylo v na‰ich silách abychom souãasné
problémy obyvatel Zlatého kopce pomohli fie‰it, bohuÏel dle
mého názoru tam není snaha z druhé strany.

Dal‰ím pfiedvolebním bodem, kter˘ se moc neventiloval,
bylo fie‰ení tak zvan˘ch vûãn˘ch stûÏovatelÛ, tj. lidí ktefií
nemají na práci nic jiného neÏ komplikovat Ïivot sv˘m
sousedÛm, posílají na své sousedy stíÏnosti a udání, stûÏu-
jí si na Obecním úfiadû a v‰ude kde se dá. Jedná se o nû-
kolik málo lidí, o kter˘ch je tato skuteãnost v‰eobecnû
známa, tj. opravdu to není o tom, Ïe by se jednalo o oje-
dinûl˘ konflikt s jedním sousedem, jedná se o soustavné
jednostrannû vyvolávané konflikty témûfi se v‰emi sousedy
a i s lidmi, se kter˘mi tito stûÏovatelé vÛbec nesousedí.
"Obûti" takov˘chto stûÏovatelÛ samozfiejmû chtûjí normál-
nû bydlet a Ïít, nechtûjí psát stíÏnosti a chodit po soudech,
coÏ je sice logické, ale s tím právû stûÏovatelé poãítají.
Rozhodl jsem se proto tyto "obûti" podpofiit a podání se-
psat a pfiípadnû i podat za nû. K tomu budu samozfiejmû
potfiebovat podklady. Franti‰ek HUCEK

Veteránská liga malého fotbalu
Máme podzim a jiÏ 31.8.2015 zaãala podzimní sezóna Veteránské ligy

malého fotbalu, které se t˘m Pfiezletice SG tradiãnû úãastní. V˘sledky ne-
jsou ale po 4 odehran˘ch utkáních nijak zvlá‰È povzbudivé. Pfiezletiãtí ve-
teráni jen jednou vyhráli a tfiikrát po sobû bohuÏel utrpûli poráÏku, coÏ
má za následek i jejich nelichotivé postavení na 12. místû tabulky skupi-
ny V3D. Doufejme, Ïe se v˘sledky v prÛbûhu podzimní sezóny je‰tû zlep-
‰í a pfiijdou zase nûjaké v˘hry. V˘sledky zápasÛ, tabulky a komentáfie
v t˘deníku Hanspaulka si mÛÏete vyhledat na webov˘ch stránkách
www.psmf.cz v odkazu Veteránská liga. Sportu zdar a drÏme palce v‰em
sportovcÛm nejen na‰im fotbalistÛm.
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Pro znalce a pozorovatele vûcí minul˘ch
a skryt˘ch je ov‰em Zlat˘ kopec vysoce zají-
mav˘m místem. Zvlá‰tním zpÛsobem se tady
potkávají dva svûty. Svût exaktních vûd, pa-
leontologie, archeologie a geologie se tady
stfietává s chimérou svûta esoterického. Svût
faktÛ, cizích slov, definic, anal˘z a dÛkazÛ se
tu stfietává s neuznávan˘m svûtem letící fan-
tazie a intuice, kde slovo „dÛkaz" je povaÏo-
váno skoro za neslu‰né.

Z pohledu racionálních vûd je Zlat˘ kopec
zmínûn v kaÏdé uãebnici paleontologie. Od
roku 1975 tady probíhal archeologick˘ v˘-
zkum, kter˘ prokázal, Ïe na tomto místû Ïili
uÏ pfied 700000 lety rozumné bytosti, opraco-
vávající místní buliÏník na nástroje a zbranû,
pomocí nichÏ lovili zvífiata, vãetnû mamutÛ.
V sedimentech, jejichÏ stratigrafie je nepo-
chybná, byly nalezeny stopy a základy pfií-
stfie‰ku a ohni‰tû. Izotopové anal˘zy pomohly
urãit tehdy panující teploty a podnebí, rozbo-
ry pylov˘ch zrn a kosterních pozÛstatkÛ vûd-
cÛm ukázaly, jak vypadala tehdej‰í krajina
a jaká zvífiata tu Ïila. Geologie a pedologie
vydaly soud o podobû tehdej‰ího koryta pra-
Labe a slep˘ch ramen. Jen jedno se pouze
mlãky pfiedpokládá - a to, Ïe tím, kdo tady
pfieb˘val, byl homo erectus, v˘vojové stadium
ãlovûãího druhu. Sice se nena‰ly Ïádné kos-
terní pozÛstatky, nicménû ãasovû je to jediná
moÏnost. Pfiipustit cokoliv jiného je daleko za
hranicí teorií, které vûda povoluje. A pfiesto se
nask˘tá jiná moÏnost - natolik bláznivá, aby
mohla b˘t i pravdivá.

Zlat˘ kopec je totiÏ údajnû také místem,
kde dochází k transdimenzionálním pfiestu-
pÛm. Takov˘ch míst je v âechách nûkolik,
nejznámûj‰ím a nejprÛchodnûj‰ím z nich jsou
Blaník, Pálava a právû Zlat˘ kopec. Jsou to
místa, kde za urãit˘ch podmínek je moÏn˘
i ãasov˘ skok v 3D prostoru. Z Blaníku jsou
víceménû dÛvûryhodnû doloÏeny pfiípady ãa-
sov˘ch skokÛ lidí. Fyzikální podstata tohoto
„pfiesunu" nám zatím není známá, i kdyÏ teo-
rií existuje nûkolik. Ale v praxi to zfiejmû
funguje tak, Ïe je dÛleÏité b˘t „v prav˘ ãas na
tom pravém místû". „Pravé" místo tvofií Ze-
mû (Gaia) pomocí energe-
tické anomálie. „Prav˘"
ãas je asi spojen s pohy-
bem celé planety. Vypadá
to, Ïe brány se v daném
místû otevírají jen na krát-
k˘ ãas a pfii splnûní nûko-
lika dal‰ích podmínek. Po-
kud se brána otevírá s roã-
ní periodou, zfiejmû to mu-
sí souviset s prÛchodem
planety Zemû dan˘m mís-
tem na obûÏné dráze ko-
lem Slunce. Vynofií se
ov‰em námitka, Ïe i Slun-
ce a Zemû spoleãnû s ce-
lou Sluneãní soustavou se
pohybují vesmírem, takÏe
ani roãní perioda Zemû ne-
zaruãuje pfiesnû stejné sou-
fiadnice ve vesmíru. Tohle
se dá vyvrátit pouze pfied-
stavou, Ïe „ãasoprostorové brány" jsou spoje-
ny s gravitaãními anomáliemi, které vznikly
(vznikají) pÛsobením vztaÏného gravitaãního
pole, jehoÏ zdrojem je u nás jednoznaãnû
Slunce, v interakci se samotnou Zemí a ostat-
ními tûlesy v blízkém kosmu (Mûsíc). Dá se
tedy pfiedpokládat, Ïe tyto místa jsou v rámci
Sluneãní soustavy stálá, a potom tedy Zemû
mÛÏe s roãní periodou procházet stejn˘m mís-
tem. (Pokud ov‰em otevfiení souvisí i s polo-
hou Mûsíce a ostatních planet, pak je periodi-
cita daleko sloÏitûj‰í.) Roãní periodicita ote-
vírání bran je nám jistû dostateãnû povûdomá
z lidov˘ch povûstí o otevírání skal, rozkvete-
ní „zázraãn˘ch" bylin a podobnû. Pfiípadné
„vyuÏití" bran je tedy spojeno se znalostí
pfiesného ãasu, kdy se brána otevírá.

S tímhle problémem moÏná souvisí i zdán-
livû „zbyteãná" touha star˘ch civilizací a kul-
tur po pfiesném kalendáfii, touha po pfiesnosti

stanovování astronomick˘ch dat - tedy touha
znát pfiesné datum a tedy i pfiesnou polohu Ze-
mû vÛãi Slunci. Tohle rozhodnû není zbyteãné
- kdyÏ si uvûdomíme, Ïe Zemû se „fiítí" kolem
Slunce rychlostí asi 30km za vtefiinu, je urãe-
ní v fiádech vtefiin (!) nutnou podmínkou
k „naskoãení do správného vlaku". Dalo by se
opût namítnout, Ïe pokud znám místo brány
(Zlat˘ kopec), pfiípadnû pfiibliÏn˘ ãas (jaro?),
staãí na daném místû proÏít celé období, a mu-
sím se do brány automaticky dostat. JenomÏe
k prÛchodu branou je zcela zfiejmû nutné spl-
nûní dal‰ích podmínek, jinak by v daném mís-
tû rok co rok „mizely" pfiedmûty i zemû sa-
motná. Velmi pravdûpodobnû jsou dal‰í pod-
mínky spojené s urãit˘m duchovním stavem
ãlovûka. A udrÏení tûchto podmínek je moÏné
pouze na krátkou dobu. Ale vraÈme se k pfies-
nému urãování ãasu. Urãit astronomicky kte-
r˘koliv den roku je jednoduché - staãí urãit
pfiesnû nûjak˘ v˘znamn˘ den (slunovrat) a pak
uÏ jen poãítat dny. S pfiesn˘m denním oka-
mÏikem taky není problém - staãí pouÏít gnó-
mon a mûfiit stín. Pfiesnost mûfiení se dá nasta-
vit sklonem gnómonu a experimentálním ovû-
fiením. Nebo se dá pouÏít vhodná skála a její
stín. Háãek je pochopitelnû v tom, Ïe abyste
mohli stanovit ten „správn˘" okamÏik, musí
vám nejdfiív nûkdo laskavû sdûlit, kter˘Ïe to
okamÏik je. Pokud uÏ víte, Ïe brána je otevfie-
ná napfi. kdyÏ stín urãité skály dopadne na ur-
ãité místo, je uÏ snadné tuto znalost udrÏovat

a aplikovat. Pokud znalost ztratíte, je vám
pfiesné urãování ãasu nanic. Tedy je‰tû jinak -
snaha o pfiesné stanovení ãasu mÛÏe b˘t sna-
hou zachovat jakési „dûdictví." AÈ uÏ schop-
nost, kterou jsme ztratili, nebo informaci, kte-
rou jsme od nûkoho dostali. 

Jistû není tfieba zdÛrazÀovat, Ïe tyhle „ex-
perimenty" mohou b˘t docela nebezpeãné,
a Ïe v‰echny nepovedené pfiesuny mohou
konãit fyzickou smrtí a pfiípadnû i rozpadem
du‰e, coÏ je urãitû hor‰í. Zlat˘ kopec je tedy
místem, kde je potfieba b˘t zejména opatrn˘.
Va‰e sebevûdomí a ego vás neochrání pfied si-
lami a energiemi ãasoprostorov˘ch anomálií.
Tyto „díry" totiÏ udrÏuje samotn˘ tvÛrce gra-
vitaãního pole Sluneãní soustavy, a buìte si
jisti, Ïe Slunce je stále je‰tû silnûj‰í neÏ my.

JI¤Í ·KALOUD
foto: autor a Vladimíra Brzobohatá

Pfievzato se souhlasem z www.putujici.cz

Zlatý kopec u Přezletic u Prahy
je velmi zajímavé místo. Avšak
nikoliv pro návštěvníka, který
vnímá svět pouze očima.  Pro
něj je Zlatý kopec naprosto ne-
zajímavým, až odpudivým mís-
tem. Nevýrazný vršek uprostřed
lánů řepy a obilí. Místo, částeč-
ně zavezené stavebním rumem,
zarostlé plevelem a náletovým
lesem. Místo, kde kdysi bývala
buližníková skála, ale dnes je to
díra, kam lidé odhazují odpad.
Skládka, z které si putující zou-
falci odnesou pouze žahance
od kopřiv a kalhoty plné bodlá-
ků a semínek kuklíku.  

Zlat˘ kopec

Sedimenty 500 000 let staré
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Ráda se st˘kám s lidmi a zvífiaty… A jako
vût‰ina starousedlíkÛ, i nás náplav, i já je mám
kolem sebe. KaÏd˘ z nás pak své zvífiecí stvo-
fiení vychovává a krmí podle svého nejlep‰ího
svûdomí, nastudovan˘ch knih a podle rad
z chovné stanice, ãi veterináfie. Najdou se v‰ak
mezi námi tací, ktefií sami v sobû vyzdvihli
své vûdomosti a lásku nad srdce nás ostatních,
a rozdávají své rady na potkání… I já mám ta-
kovou sousedku, fiíkejme jí tfieba paní Správ-
ná. Ani ona ve své v˘jimeãnosti nezÛstává sa-
ma. Její sousedka kamarádka tak miluje koã-
ky, Ïe si kaÏdou koãiãí náv‰tûvu vodí domÛ.
¤íkejme této sousedce tfieba paní Schovaná.  

A nyní k mému pfiíbûhu:
âas od ãasu jsme pfii‰li o nûjakou koãku,

a tak trochu z toho viníme nûkteré sousedy,
protoÏe ta úmrtí a zmizení byla náhlá, bez
pfiedchozích jak˘chkoliv zdravotních pfiíznakÛ.
Co si má ãlovûk jiného myslet, kdyÏ vám sou-
sedka fiekne, Ïe si máme koãky uvázat ke stro-
mu, protoÏe si nepfieje, aby chodily na jejich
zahradu. Po jednom úmrtí mi pfiítel koupil brit-
ské modré koÈátko. Byl to mÛj letit˘ sen… 

Témûfi dva hravé roky dûtství mého ·edi-
vého ubûhly jako voda, dorostl do puberty
a jako na kaÏdého koãiãího chlapa, i na ·edi-
vého na jafie pfii‰ly choutky na koãiãí sleãnu.
Zaãal mapovat okolí.  

V˘jimeãnû se stane, Ïe se veãer nûjaká
koãka doma neukáÏe. A tak mi bylo hodnû
divné… kdyÏ ·ediv˘ nûkolik dní vÛbec ne-
pfii‰el domÛ… (zrovna jsme mu léãili oãiãko).
TakÏe jsem pfii‰la o dal‰ího kocoura? Bylo mi
z toho nedobfie… A pak najednou… pfii‰el
skrz sousedovic zahradu, nahlédnul k nám,
ale choval se hodnû divnû… najednou se bál
psa… jakoby v‰e poznával po neskuteãnû
dlouhé dobû. … a mû se na nûm nûco nezdá-
lo. Sehnula jsem se k nûmu. Ne, nem˘lím se!
Nûkdo ho kastroval!!! To byl ‰ok – kdo si
tohle dovolil?!? Byl nesvÛj. Pro‰el se, chvíli
pobyl, plakal sv˘m koãiãím zoufal˘m zpÛso-
bem a ode‰el.  

Dal‰í den po pfiíjezdu z práce jsem ‰la
s partnerem na oba domy kamarádek zvonit
u vrátek. Paní Schovaná, zÛstala schovaná.
Otevfiel syn, aby zavolal otce, a ten nám sdû-
lil, ano, britská modrá se tu obãas objeví, ale
teì tu není. ·li jsme k paní Správné, otevfiel

její manÏel. Zavolal manÏelku a ta nám sdûli-
la, Ïe se nediví, Ïe nám kocoura nûkdo kast-
roval, Ïe jí nejdou niãím vyãistit kocourkem
znaãkovaná místa… A jak si tak s ní povídá-
me, najednou u její kamarádky na zahradû
svítí postava paní Schované a tfii metry od ní
je ná‰ ·ediv˘. Jak nás sly‰el, pospíchal za ná-
mi. Vzala jsem jej do náruãe ... Cel˘ veãer byl
nesvÛj, zase plakal, nevûdûl si se sebou rady.
Dali jsme mu „domácí vûzení“, aby si zase
zvyknul u nás. Teì je ten nejdÛleÏitûj‰í ãas,
kdy se v‰echno láme. Potfiebuje zjistit, Ïe ho
z domova nikdo nevyhnal, Ïe sem patfií, a ne
tam, kde si ho pfiivlastnili.  

A tak se ptám souãasného vedení Pfiezletic
– je moÏné, aby vznikla nûjaká vyhlá‰ka, kte-
rá zabrání sebestfiedn˘m Správn˘m sousedÛm
v jejich rozletu, kdy se chovají jako Bozi zví-
fiat, a pfiitom jim ‰kodí? Nesouhlasím s tím,
aby mému psovi nûkdo dával pi‰koty za plot,
ãi aby koãkám nûkdo dával jídlo na své za-
hradû ãi doma, pfiestoÏe ví, komu patfií….
protoÏe tak pfiispívá k jejich obezitû a ohroÏu-
je jejich zdraví. A u nás kaÏdá koãka nûkomu
patfií, nemáme tu potulná zvífiata…. (pro paní
Schovanou mûl b˘t ·ediv˘ devát˘…) KaÏd˘
majitel zvífiete ví nejlíp, jak se o své zvífie sta-
rat. Nebo i v Pfiezleticích bude nutné na kaÏ-
d˘ plot povûsit ceduli jako v ZOO „Nekrmte
zvífiata“??? Slu‰n˘ ãlovûk pfiijde a nabídne
jídlo pro zvífiata mû, abych jako majitel zvífie-
te zváÏila, kdy a komu to dám… 

Miluju jaro. Miluju pohled na kozy, kdyÏ
vystoupím z autobusu. Miluju v‰echny ty za-
jíce, baÏanty, srnky a straky, ktefií mi ob‰Èast-
Àují kaÏdou ranní cestu do práce, kaÏdou psí
procházku, kaÏd˘ odjezd z Pfiezletic „kamko-
liv“. Îijeme v jedineãné vesnici, Ïijeme v rá-

ji. Prosím, nedovolme samozvan˘m Spraved-
liv˘m zniãení této svobody, zniãení svobody
jednotlivcÛ, zniãení svobody na‰ich zvífiat…  

V tomto ãlánku je skuteãn˘ pfiíbûh, ale ne-
jsou zde uvedena konkrétní jména osob a zví-
fiat. PfiestoÏe si na‰i „dobfií“ sousedé dovolili
uÏ neskuteãnû drzé kousky nejen vÛãi nám,
ale i dal‰ím sousedÛm se psy… pfiesto stále
nezvefiejÀujeme jejich jména a doufáme, Ïe
zabrzdí vãas… dfiív, neÏ v‰e budeme fie‰it
právní cestou.  

Je‰tû si dovolím upozornit na nov˘ Ob-
ãansk˘ zákoník:

…Od 1. ledna 2014 zákony jiÏ nepohlíÏí na
Ïivé zvífie jako na
vûc… poãítají s cito-
vou újmou zvífiete…
kaÏdé Ïivé zvífie, je-
li schopno cítit bo-
lest nebo stres, poÏí-
vá ochrany obãan-
ského zákoníku.

…PfiiãemÏ právní
v˘znam slova „po-
vaha" v tomto kon-
textu je potfieba chá-
pat nikoliv jako sou-
bor charakterov˘ch

vlastností, ale jako skuteãnost, Ïe Ïiv˘ tvor je
nadán smysly, pocity, je schopen cítit bolest
a mÛÏe podléhat stresu. Tato právní úprava ta-
ké respektuje, Ïe mezi zvífietem a jeho pánem
existuje vzájemn˘ vztah a emoãní vazba.

…Platí, Ïe dobou pfiimûfienou pro návrat
zvífiete je 6 t˘dnÛ, to v‰ak neplatí u zvífiat
oznaãen˘ch ãipem. V druhém pfiípadû si zví-
fie mÛÏe pfiivlastnit kaÏd˘, ale pouze je-li
z okolností zfiejm˘ vlastníkÛv úmysl zbavit se
zvífiete nebo je vyhnat (napfi. pokud nûkdo
uváÏe v lese psa). Pokud zvífie naleznete a je
zjevné, Ïe má nebo mûlo vlastníka, musíte
nález oznámit obci, pokud nevíte, komu jej
vrátit (ust. § 1058 NOZ).

…Jin˘mi slovy, pokud postfielíte sousedovi
koãku, cena koãky je zanedbatelná, tak pfiesto
musíte nahradit náklady jejího léãení (protoÏe
zvífie jiÏ není vûc!).

…Jen pro zajímavost, bránit se jiÏ nemÛÏe-
te v pfiípadû sousedovy koãky. Zabíhat do ci-
zích zahrad je totiÏ koãiãí pfiirozeností. 

Dûkuji za vá‰ ãas…

Vûra Hladká, Spolek Opravdov˘ch sousedÛ

(vzpomínka na jaro 2015)

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

Oddíl mládeÏe v Pfiezleticích tvofií v sou-
ãasnosti 17 aktivních závodníkÛ ve vûku od
osmi do osmnácti let. Vedoucím a hlavním
trenérem oddílu je p. Jifií Novák sen., prvním
asistentem p. Jaroslav Slavata a druh˘m p.
Miloslav ·ulc st.. Základním cílem oddílu je
pfiipravit na‰e závodníky na oblastní a celo-
státní soutûÏe. V zimních mûsících jsou to
disciplíny ve vzduchové pu‰ce, v letních pak
hlavnû v maloráÏce. Zimní i letní sezona jsou
pak zakonãeny mistrovstvím âeské republiky.

MÛÏeme se pochlubit, Ïe ná‰ oddíl je na zá-
kladû v˘sledkÛ jejich pravideln˘m úãastníkem.
Pfii jarním mistrovství ve vzduchové pu‰ce se
ná‰ Ondfiej Semeck˘ stal vicemistrem republi-

ky v kategorii do 12ti let. Jen na vysvûtlenou,
do 14ti let se stfiílí poloha vleÏe. Od 14ti let
pak polohy vleÏe, vkleãe a vstoje. Vrcholem
leto‰ní letní sezony byl âesk˘ Pohár Talento-
vané MládeÏe. Tento Pohár je tfiíkolov˘ a pod-
le v˘sledkÛ jsou pak nejlep‰í stfielci nominová-
ni do finále, které se uskuteãnilo v Plzni. Z na-
‰eho oddílu bylo do finále nominováno sedm
stfielcÛ v disciplínû 60 ran vleÏe, pût stfielcÛ
v disciplínû 3x20 ran (vkleãe, vleÏe, vstoje)
a ‰est v disciplínû vzduch. pu‰ka- 40 ran vsto-
je. Ve v˘sledkové listinû jsou nejv˘‰e: 60 ran
vleÏe- 24. Hfiíbal, 30. Doubek, 3x20 ran- 6.
Doubek, 12. ·ír a vzduch. pu‰ka 40 ran- 7.
Doubek a 12. âalkovsk˘. V‰ichni ná‰ oddíl

dobfie reprezentovali. I na stávající mistrovství
âeské republiky bylo nominováno sedm na‰ich
závodníkÛ. Pfiejeme jim úspû‰n˘ start.

BlíÏí se zimní sezona a ná‰ oddíl se stûhu-
je ze stfielnice ve Ctûnicích do spoleãenské
místnosti OÚ Pfiezletice, kde máme pravidel-
n˘ trénink kaÏdé úter˘ a ãtvrtek od 15:00 do
18:00. Touto cestou chceme OÚ Pfiezletice
podûkovat, Ïe nám takto vychází vstfiíc. Byli
bychom rádi, kdyby se zájemci o tento sport
pfii‰li na nûkter˘ trénink podívat, popfiípadû si
i vyzkou‰et vlastní stfielbu. MoÏnost je od
1.fiíjna v uvedené hodiny.

Za SSK Pfiezletice – oddíl mládeÏe
Jifií Novák sen.

Sportovní Stfieleck˘ Klub Pfiezletice – oddíl mládeÏe
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Milí spoluobãané, 
dostává se vám do rukou dal‰í ãíslo Obec-
ního zpravodaje, kter˘ oãividnû tak tro‰ku
ztrácí v˘znam zpravodaje jako obecních
„novin“, ve kter˘ch jste se aktuálnû moh-
li doãíst o probíhajících stavebních, kul-
turních, sportovních a vlastnû i bûÏn˘ch
denních událostech v Pfiezleticích a Ïe jich
od jara bylo. Jako zastupitelé tuto pro nás
negativní zmûnu nemÛÏeme nezmínit,
zvlá‰t kdyÏ se nás nûktefií z vás ptají, proã
uÏ zpravodaj nevychází tak ãasto a v tako-
vé podobû jako je‰tû loni vycházel. Zpra-
vodaj jako ãernobíl˘ obãasník je názorem
jeho nové redakãní rady, se kter˘m mÛÏe-
me jen nesouhlasit.

Aãkoliv smûr rozvoje obce nedokáÏeme
vzhledem k men‰inovému zastoupení v za-
stupitelstvu ovlivnit, pfiesto bychom chtûli
zdÛraznit, Ïe nechceme v Ïádném pfiípadû
bránit rozvoji obce v tûch smûrech, kde je
to potfiebné, ale na druhou stranu nemÛÏe-
me souhlasit s vûcmi, které jsou odli‰né od
vûcí, které jsme pfiipravovali v návaznosti
na potfieby v‰ech skupin na‰ich obyvatel; to
se promítlo do nového územního plánu, kte-
r˘ byl v roce 2011 schválen.

Spousta lidí, a nejsou to jen starousedlí-
ci, ale i na‰i novû pfiistûhovaní obãané, kte-
fií v˘raznû nestojí o dal‰í rozrÛstání obce.
Jedni zde dlouhá léta Ïili spokojenû v malé
vesniãce, dal‰í se do takové vesnice stûho-
vali a ona se najednou mûní ve vesnici vût-
‰í, velkou aÏ by se mohla nûkdy (ale oprav-
du za hodnû dlouho) stát tfieba i mal˘m
mûsteãkem. Ale mûsteãkem se v‰ím v‰udy,
s propracovanou infrastrukturou v‰ech sítí,
sluÏeb, dopravy, sociálních i zdravotních
potfieb. Po Ïivelném rozvoji vesnice v letech
devadesát˘ch a zaãátkem 21. století by by-
lo skuteãnû Ïádoucí rozvíjet obec jako celek
a nejen nechat developery stavût byty a do-
my bez zaji‰tûní odpovídajících sluÏeb. Ty-
pick˘m pfiíkladem je bytov˘ komplex Zlat˘
kopec a jeho kopec z hlíny uprostfied; zde
mûlo b˘t centrum sluÏeb, obchod i parko-
vi‰tû. Mûlo a je ‰koda, Ïe souhlas s v˘stav-
bou byl dán en bloc a v letech 2002 – 2004
tehdej‰í zastupitelé nepoÏadovali v podmín-
kách pro souhlas obce se stavbou zásadní
etapizaci – nejprve vybavenost a infrastruk-
tura, pak byty.

Územní plán se velmi podrobnû vûnuje
právû komplexnímu rozvoji jednotliv˘ch
ãástí obce, které jsou vyãlenûny k zástavbû.
Pfii pfiípravû a následném schvalování
územního plánu jsme svádûli velk˘ boj
zvlá‰tû s majiteli pozemkÛ, kter˘m se vÛbec
nelíbily poÏadavky na úpravu území, které
musí splnit pfied zahájením v˘stavby obyt-
n˘ch domÛ a bytÛ. Podmínky to byly a stá-
le je‰tû jsou dost „kruté“ a leckdy byly
oznaãovány za „stavební uzávûru“, ale ta-
dy obec v Ïádném pfiípadû nesmí nikdy
ustoupit, protoÏe pak si bude jen zbyteãnû
zadûlávat na dal‰í problémy, kter˘ch uÏ by-
lo a zatím stále je – neodpovídající poãet
míst ve ‰kolce, problémy s první tfiídou zá-
kladní ‰koly, rozbité hlavní silnice a absen-
ce obchvatu obce, chybûjící vefiejné osvûtle-

ní, elektrické vedení jako za krále klacka,
autobusová doprava, lékafii, po‰ta a dal‰í
státní úfiady, ãistírna odpadních vod i vyso-
ká hladina spodní vody.  Hlavních vûcí
k fie‰ení je víc neÏ dost, jen je potfieba jim
dát tu správnou prioritu a neustupovat zá-
jmÛm developerÛm a dát si velk˘ pozor na
jejich „okasní“ nabídky, co v‰echno oni
pro obec dûlají. V Ïádném pfiípadû nechce-
me tvrdit, Ïe jsou developefii ‰patní a zlí, jen
to prostû zkou‰ejí, protoÏe v‰echny náklady,
která v rámci poÏadavkÛ obce musejí vyna-
loÏit, se pochopitelnû promítají do koneãné-
ho zisku za developersk˘ zámûr. Ale upfiím-
nû fieãeno, to je jejich problém a ãím dfiív
pochopí, Ïe je potfieba s obcí spolupracovat
a nestavût jen „noclehárny“ u polních cest,
tím líp zvlá‰tû pro obec. Ale v Ïádném pfií-
padû ne tak, Ïe „jim pude na ruku“.

VraÈme se ale k prvotní úvaze, Ïe spous-
ta lidí o dal‰í rozvoj a v˘stavbu v obci ne-
stojí. Pochopitelnû nikdo nemá rád ruch
stavby za zahradou, provoz stavebních aut
pod okny, ale vÏdyÈ stavûní a jeho hluãnost
se vlastnû t˘kala kaÏdého z nás, aÈ pfii no-
vostavbû nebo rekonstrukci, takÏe proã
bránit nûkomu stavût? Jedin˘m zásadním
argumentem proti v˘stavbû je zatím ne-
schopnost obce pojmout spoustu nov˘ch
obãanÛ s jejich poÏadavky na komfort byd-
lení – mladí rodiãe chtûjí ‰kolku, posléze
‰kolu a nejlépe za rohem (ale zase ne za
plotem, to víte, ten hluk …), star‰í chtûjí
dostupnost sluÏeb a lékafiÛ zvlá‰È, v‰ichni
chceme novû opravené silnice, nové chod-
níky, ale i hfii‰tû pro v‰echny vûkové skupi-
ny (ale také hlavnû ne za plotem), chceme
a chceme a chceme, … a kaÏd˘ tak trochu
nûco jiného. TakÏe komu vyhovût? 

V souãasné dobû probíhají nebo se pfii-
pravují na v˘stavbu projekty, jejichÏ dokon-
ãením dosáhnou Pfieztletice poãtem trvale
hlá‰en˘ch osob nad limit 2050, kter˘ je
podle platného územního plánu tzv. „dead
line“ pro dal‰í v˘stavbu - pokud nebude po-
stavena nová budova obecního úfiadu, ne-
smí b˘t povoleny v obci Ïádné stavby. Ano,
to je ta multifunkãní budova, která má,
vlastnû mûla, vzniknout na místû statku
U KfienÛ a tvofiit nové centrum obce. Bohu-
Ïel tento projekt byl na prvním zasedání
souãasného zastupitelstva „zmrazen“.

Souãasná rozestavûnost pfiivede do obce
potfiebu dal‰ích míst ve ‰kolce a moÏná
i místa v první ãi druhé tfiídû základní ‰ko-
ly. Pfiezletiãtí pfied‰koláci ov‰em nenaplní
ani jednu celou první tfiídu a dal‰í rok to
bude obdobné s druháky. V˘stavba ve Kbe-
lích pomalu konãí a skonãila i stavba nové
budovy základní ‰koly; byla otevfiena
k 1.9.2015. Je skvûlé, Ïe se stavbu podafiilo
dokonãit, protoÏe právû tato chybûjící bu-
dova byla pfiíãinou vypovûzení smlouvy zá-
kladní ‰koly ve Vinofii o spádovosti Pfiezle-
tic, vznikly obavy, Ïe budou ve Vinofii muset
umístit kbelské dûti. Nechci zde opût pole-
mizovat o vyuÏití voln˘ch míst zejména na
druhém stupni Z·, kdy dûti odcházejí na ví-
celetá gymnázia ãi jiné specializované ‰ko-
ly a jejich odchodem pfiichází ‰kola i o pe-
níze na kaÏdého tohoto odchozího Ïáka. Je

potfieba i z hlediska provozních nákladÛ
‰koly plnû vyuÏívat ve‰kerou kapacitu tfiíd.

VraÈme se ale je‰tû k územnímu plánu,
resp. ke „stavební uzávûfie“. Územní plán
stavûl také na prognóze o v˘voji poãtu oby-
vatel v obci, ale jak v‰ichni vidíme, nelze se
prognózou úplnû fiídit, zvlá‰tû kdyÏ se pro-
jekty nov˘ch domÛ a bytÛ nerealizují tak,
jak by si developefii pfiáli – Zlat˘ kopec ne-
vypadá jako pfied dokonãením, lokalita za
rybníkem je také spí‰e jedno velké orani‰-
tû, horní polovina louky smûrem na âako-
vice by se snad po 10 letech mûla promûnit
ve staveni‰tû, ov‰em za pfiedpokladu, Ïe bu-
de vybudována nová âOV. A dal‰í ãást po-
le zvaná Bílá vrátka? Budoucí developer
má dvû zásadní podmínky neÏ bude moci
zaãít se stavbou domÛ a bytÛ – odvodnûní
celého území tak, aby nedocházelo k zapla-
vování spodní ãásti obce a v˘stavbu zá-
kladní devítileté ‰koly.

Podle demografické prognózy právû aÏ
v˘stavba v této velké lokalitû s sebou pfiine-
se potfiebu klasické základní ‰koly, protoÏe
by mûla uspokojit poÏadavky skoro 6000
obyvatel – to je skoro 5 x více obyvatel neÏ
mají Pfiezletice teì.

Nijak nezpochybÀujeme potfiebu prvních
tfiíd základní ‰koly, proto jsme moÏn˘ nedo-
statek míst v prvních tfiídách fie‰ili jiÏ na
podzim Ïádostí o dotaci na v˘stavbu nové-
ho ‰kolního pavilonu s moÏností „pfiihodit
‰tok“ i jednu tfiídu vyuÏít jako ‰kolku, a to
na pozemku souãasné matefiské ‰koly, kde je
jiÏ plnû funkãní zahrada. Náklady pofiízení
relativnû nízké a dal‰ím kladem by byla
pruÏnost pfiizpÛsobovat se potfiebám míst
buì ve ‰kolce nebo ve ‰kole.  Dne‰ní Pfie-
zletice nejsou vÛbec pfiipraveny na to, aby
„v polích“ vznikla jakákoliv základní ‰kola
natoÏ kompletní ‰kolní areál, jehoÏ provoz
a udrÏování bude neuvûfiitelnou finanãní
zátûÏí pro Pfiezletice. Podle na‰eho názoru
megalomansk˘ a ryze populistick˘ projekt
Svazkové ‰koly obcí Pfiezletice, Podolanka
a Jen‰tejn vychází z pfiedpokladu, Ïe se ‰ko-
la a cel˘ areál dostaví a dûti hned zaplní
tfiídy v‰ech roãníkÛ této ‰koly nebo jen prv-
ního stupnû, tzn. Ïe odejdou ze sv˘ch sou-
ãasn˘ch ‰kol a nastoupí do Pfiezletic. Je to
opravdu reálné? 

My stále zastáváme stejn˘ názor na bu-
doucí smûr rozvoje obce, kter˘ je dán územ-
ním plánem a nijak nechceme developerÛm
ulehãovat jejich tolik potfiebn˘ pfiíspûvek
obci Pfiezletice, aÈ se to t˘ká v˘stavby na
Bíl˘ch vrátkách nebo tfieba v lokalitû pod
Ctûnick˘m hájem. Obec má spoustu „roz-
pracovan˘ch úkolÛ“, které by mûla pfied-
nostnû dofie‰it – tlaãit na Krajsk˘ úfiad Stfie-
doãeského kraje, aby dokonãil prÛtah obcí
a ne jen projekt, zrekonstruovat vefiejné
osvûtlení, dokonãit v˘stavbu tlakové kanali-
zace v ulici Jilmová a hlavnû dofie‰it úpra-
vu koryta Ctûnického potoka i bezejmenné
vodoteãe na hranici s Prahou vãetnû vybu-
dování propustku pod Vinofiskou silnicí,
kter˘ by odvedl „potoky“ de‰Èové vody, kte-
ré se do Pfiezletic valí z Vinofie.

Ing. Ludmila âervínová
Ing. Veronika Vrecionová

OKÉNKO OPOZICE
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Sbírka víãek
pro Kaãenku

Nabízíme:
� dennû ãerstvé fiezané kvûtiny
� atypické kvûtiny (z klobás, s˘rÛ, cigaret, zeleniny,

ovoce, bonbónÛ, ...prostû na co si vzpomenete...)
� svatební kvûtiny a kompletní kvûtinov˘ servis
� smuteãní kvûtiny, vûnce, srdce...
� dárkové ko‰e na zakázku, balící sluÏba
� hrnkové kvûtiny
� keramika, svíãky, dekorace do bytu i zahrady,

obaly, hnojiva, dárkové zboÏí, svíãky aj.
� rozvoz kvûtin

Najdete nás na adrese:
Bohdaneãská, Praha 9-Vinofi
(nedaleko âeské po‰ty, naproti
bus. zastávce Bukovinská)
Otevfieno: Po – Pá 9.00 – 18.00

So 9.00 – 12.00

Tel.: 723 528 088
e-mail: Martina.V3@seznam.cz
web: www.kvetinydrexlerova.cz

Kaãenka se sama neposadí, nechodí, nele-
ze, ale je velká bojovnice a stále dûlá nûjaké
drobné pokroky. Má o v‰e velk˘ zájem. Re-
habilitace a lázeÀská péãe Kaãku vÏdy posu-
ne o kousek dál.

Nav‰tûvujeme fyzioterapii, ergoterapii, logo-
pedii, hipoterapii, Montesorri terapii, pravidelnû
jezdíme do lázní, dennû rehabilitujeme, zkou‰í-
me rÛzné alternativy a novû i akupunkturu.

Díky této sbírce bychom chtûli sehnat pe-
níze na pokrytí finanãnû nároãné rehabilitaãní
léãby. Máme do budoucna velké léãebné plá-
ny i v zahraniãí, které ov‰em nikdy nebudeme
moci realizovat bez pomoci nûkoho dal‰ího.

V souãasné dobû nás nadchla terapie Kos-
mík v neurorehabilitaãní klinice AXON na
Praze 4. Standardní cena ãtyfit˘denní terapie
je 68.800 Kã. TudíÏ je potfieba nasbírat 11,2
tuny víãek. Terapie je navíc potfieba opakovat
nûkolikrát roãnû.

Vás to nic nestojí a nám to moc pomÛÏe.

Sbírají se nejen víãka z pet lahví, mléka, od
pracích prostfiedkÛ, ale tfieba i plastové be-
d˘nky atd.

ODKAZ CO SE SBÍRÁ:
v‰echny plasty které mají oznaãení:

Obaly od jídla a drogerie musí b˘t vymyté.
http//www.petvicka.cz/navod-ke-sberu !
SBùRNY: v‰echny poboãky âeské po‰ty

(v pfiípadû, Ïe va‰e poboãka âP nebude se-
známena s po‰Èáckou sbírkou víãek pro Ka-
ãenku, kontaktujte nás prosím na tel.: 774 996
448 a v‰e napravíme).

Ze srdce dûkujeme v‰em, kdo se do sbírky
zapojí a tím Kaãenku posunou zase o krok dál.

rodina Podrázsk˘ch
info: ji.na@seznam.cz

Vefiejná skupina na facebooku: Sbírka ví-
ãek pro Kaãenku

Katerina-podrazska.webnode.cz

Pfiípadní dárci mohou pfiispût jakoukoliv
ãástkou na transparentní

úãet: 115-512490277/0100 samozfiejmû ne-
ní problém vystavit darovací smlouvu  pro ná-
sledn˘ odeãet z daní.

Sbírka víãek
pro Kaãenku

Rádi bychom požádali o pomoc všechny dobré lidi, kte-
rým není lhostejný osud malého dítěte, naší skoro tří
a půl leté Kačenky. Narodila se jako zdravé dítě, ale
postupem času se zjišťovalo opoždění vývoje. Ač se lé-
kaři snažili zjistit dceřinu diagnozu pomocí genetických,
metabolických a neurologických vyšetření, vždy vyšly
výsledky negativně. Diagnoza se zatím nenašla.

Tvrdé plasty není nutné nosit na po‰tu.

V Pfiezleticích jsou vytvofiena
dvû sbûrná místa.

Rodiãe a dûti nav‰tûvující M·
v Pfiezleticích mohou nosit víãka

do ‰kolky.

V‰ichni obãané mají moÏnost vyuÏít
pro sbírku obchod Na statku.

Slavíme 1. narozeniny
Velice dûkujeme v‰em na‰im stávajícím a budoucím

zákazníkÛm za projevenou pfiízeÀ, budeme se i nadále
tû‰it na dal‰í spolupráci a pfiiná‰et Vám spoustu kvûti-
nové radosti, více nov˘ch námûtÛ a materiálÛ pro
zkrá‰lení Va‰ich exteriérÛ ãi interiérÛ.
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Satelitní televize

Pavel Pokorn˘, Dolní náves 204, Pfiezletice

Více neÏ 75 programÛ
+ 16 HD programÛ
od 299,-/mûs.,
bûÏná instalace se slevou
více na www.satelit-servis.cz

tel.: 604 870 224

DODÁVÁME NÁBYTEK
OD SKLEPA PO PŮDU

Ka‰tanová 345
Pfiezletice

Praha - v˘chod
Tel.: +420 602 310 391

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

VYRÁBÍME INTERIÉROVÝ NÁBYTEK NA MÍRU,
TAKÉ KOMPLETNĚ NA KLÍČ. 

JSME SCHOPNI ZAJISTIT VČETNĚ SLUŽEB ARCHITEKTA
A ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE

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

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

Zakázková a malosériová výroba interiérového nábytku

� Specializujeme se na kompletní
vybavování interiérů. 

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

� Výroba na špičkovém
CNC zařízení

Opravy vozidel všech značek

Zdeněk Horák 731 775 472
Provozovna � PŘEZLETICE, Dolní náves 19

✆

Mechanické a klempířské práce
Lakovna � Diagnostika

Zámečnické práce

Kronikáfi obce
Obec nemá v současné době
aktivního kronikáře a kroniku

již několik let nevede.
Hledáme tímto občana,

který má znalosti místních
poměrů a měl by chuť a čas
se psaním kroniky zabývat. 

19



OBECNÍ ZPRAVODAJ – vydává Obec Pfiezletice, evidenãní ãíslo MK âR E 19096, vychází obãasnû, náklad 650 kusÛ.
Redakãní rada: Jan Macourek (pfiedseda), Miloslav ·ulc, Josef Slunéãko, grafická úprava: Josef Slunéãko.

Redakce, pfiíjem inzerce macourek@hacer.cz. UvefiejÀované pfiíspûvky nemusí vyjadfiovat názor redakãní rady

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


