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 Tak vás opět zdravím v jarním čísle 
našeho Obecního zpravodaje. Jak již 
bývá mým zvykem, využiji následující 
řádky k tomu, abych vás informovala o 
tom, jaké práce v naší obci probíhají, a 
které chystáme a plánujeme. 
 Než však začnu, dovolte mi jednu 
poznámku, nebo spíše prosbu na vás. 
Občas se nám stává, že se od některého 
z občanů v obchodě či na ulici dozvíme 
„zaručenou informaci“ -  co že to obecní 
úřad chystá, co jsme řekli, co jsme udělali, 
či co rozhodně nikdy neuděláme. A věřte 
či nevěřte, občas i já takovou informaci  
slyším poprvé, a jsem pak nucena vysvět-
lovat něco, co vůbec nechystáme, co jsme 
nikdy neřekli či neudělali.  Takové situace 
se stávaly i dříve, ale pravděpodobně díky 
blížícím se komunálním volbám, je jich v 
poslední době více. A asi se dá očekávat, 
že do podzimu ještě přibudou. Taková 
„zaručená zpráva“ zpravidla vzniká tak, 
že někde někdo něco  řekne, neúmyslně 
či úmyslně, ba dokonce i napíše (to asi 
spíše úmyslně), další zprávu zachytí, třeba 
i poupraví a již jako ověřenou informaci 
pošle dál. A tak se například dozvíme, že 
jsme zrušili obchod a restauraci, poté, že 
jsme je sice nezrušili, ale obec bude stát 
rekonstrukce a vybavení vysoké částky, 
že budeme provizorně opravovat pov-
rchy ulic a za rok z toho nic nebude, a 
další nepravdivé či překroucené zprávy. 
Moc vás prosíme, chcete-li cokoli vědět, 
tak jak to opravdu je, neváhejte a   napište  
mail,  dopis,    zavolejte,  odchyťte mě či  
paní  místostarostku na ulici, zastavte se 
na úřadě. Vše vám velice rády vysvětlíme, 
uvedeme na pravou míru. Budeme vás 
rády o všem informovat. 
Tak a nyní k věci. Ani hospodu, ani 
obchod jsme nezavřeli. Pouze došlo             

k přesunu v rámci stejné budovy, obchod 
byl zrekonstruován na samoobsluhu, a 
nyní pan Milota, který má vše v pronájmu, 
upravuje prostory pro potřeby restaurace. 
Samoobsluha je již hotová a otevřená, v 
krátké době začne také fungovat restau-
race i s kuchyní. V současné době také 
upravujeme „náměstíčko“ před obecním 
úřadem, abychom vám zajistili příjemné 
posezení na přilehlé zahrádce. 
Budova mateřské školky byla dokončena 
na podzim a zahradní práce probíhaly od 
časného jara. Myslím, že vbrzku bude již 
celá zahrada k využití všem „školkovým“ 
dětem. 
 V horní části obce vrcholí práce na pro-
jektu modernizace elektrického vedení a 
veřejného osvětlení, tak aby stavba mohla 
být zrealizována v příštím roce.
 Tím by se nám podařilo ve většině částí 
Přezletic  vyřešit  veškeré sítě. Zbývá ještě 
kanalizace v ulici Jilmová (zde máme vše 
připraveno, povoleno, projednáno, vy-
soutěženo, podali jsme žádost o dotaci, a 
tak čekáme na potřebné 2 nance). Horší je 
to s ulicí  Pod Hájem, kde  veškerá pov-
olovací řízení blokují někteří občané této 
ulice. Gravitační, a stále kvůli netěsnosti 
nezkolaudovaná a hlavně nezkolaudo-
vatelná (dědictví po původním developer-
ovi, které se táhne již více než deset let), 
kanalizace je zde v katastrofálním stavu a 
je třeba vybudovat novou, tlakovou. Do 
té doby bohužel musí obec platit každor-
očně vysokou 2 nanční částku za nátoky 
balastních vod, někteří obyvatelé této ul-
ice mají občas problém se splachováním 
a při každém větším dešti se část ulice 
ocitne pod vodou. A co je horší – voda v 
ulici je balastní voda smíchaná s  vodou 
ze  splaškové kanalizace. V případě, že 
bychom mohli vybudovat novou, tla-
kovou kanalizaci, mohli    bychom vy-
užít   tu  stávající k odvedení alespoň části 
dešťových a balastních vod.  
 Díky dokončeným sítím se konečně 
můžeme věnovat zbývajícím komu-
nikacím v Přezleticích, které jsou ještě 
stále ve špatném stavu, a kterých se nedot-
kne zmiňovaná rekonstrukce elektrického 
vedení.
Začátkem června (to již pravděpodob-
ně budete mít přečtený tento zpravodaj) 
začnou práce na zásadní rekonstrukci ulic 
Kaštanová a V Podskalí. Náklady na tyto 
práce pokryje dotace, kterou jsme nyní 
získali z prostředků ROP střední Čechy 
(evropské 2 nance), viz tisková zpráva stře-
dočeského Krajského úřadu v další části 
zpravodaje. Severní část ulice V Podskalí 
zatím nebude součástí rekonstrukce, je-
likož jsme se stali majiteli pozemku teprve 

v druhé polovině roku 2013 a schválený 
projekt tuto část ulice nezahrnoval, ale nyní 
jsme již začali  práce na vypracování projek-
tu. 
 Během května proběhne také zásadní 
prava povrchů v ulicích Liliová, části Jiřink-
ové, Spojovací, Ve Dvorci, v částech ulic Vr-
bová, Jívová, Šeříková a Březová. Budou zde 
naneseny asfaltové povrchy, které si jistě po 
dlouhé době obyvatelé těchto ulic zaslouží. 
S panem hejtmanem Středočeského kraje 
jsme také projednali problematiku zásadní 
rekonstrukce všech hlavních silnic v naší 

obci. Přípravné práce probíhají a já pevně 
doufám a věřím, že v budoucích několika 
letech proběhne i slibovaná realizace. 
Během zimy se opět potvrdilo, že naší obci 
velice chybí společenský sál , ten stávající 
je  již bohužel nevyhovující. Proto jsme 
také začali přípravné práce na projektu 
nové multifunkční budovy, která by měla 
být v centru obce na místě Křenova stat-
ku. V těchto prostorách by vznikl potřebný 
společenský sál a menší prostory pro různé 
zájmové aktivity našich občanů. Přestěho-
valy by se sem i kanceláře Obecního úřadu 

a stávající budova by mohla být využita pro 
rozvoj dalších služeb pro občany.
 Snad jsem zmínila vše podstatné. Všech-
ny z vás , kterých se budou nyní týkat re-
konstrukce a opravy komunikací ujišťuji, že 
budou včas informováni o všech podrob-
nostech. Velice vás proto  prosím o součin-
nost a trpělivost.  Budeme se snažit, aby 
práce probíhaly co nejrychleji; ale s jistým 
omezením musí všichni počítat.
Přeji vám všem hezké jaro i začátek léta a 
dětem co nejkratší těšení se na prázdniny.

Veronika Vrecionová, starostka

Vážení a milí spoluobčané.
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SLOVO STAROSTKY

Zprávy ze zasedání zastupitelstva 

• ZO pověřilo starostku obce přípravou a 
podpisem Darovací smlouvy na vodovod 
a kanalizaci pro 11 rodinných domů a 9 
stožárů veřejného osvětlení, včetně kabe-
lového vedení v ulici U Bažantnice s p. Bar-
borou Hartovou
• ZO vzalo na vědomí závěry inventa-
rizační komise a souhlasilo s navrženými 
opatřeními ohledně vyřazení drobného ma-
jetku apod.
• ZO schválilo účetní závěrku Obce Přezletice 
za rok 2013 a pověřilo účetní obce a správce 
rozpočtu k provedení příslušných účetních a 
evidenčních záznamů. Účetní závěrka bude 
nedílnou součástí Závěrečného účtu  hospo-
daření obce Přezletice za rok 2013
• ZO souhlasilo s navrženým příspěvkem 
na knihovnické služby ve výši 16.900,-Kč a 
pověřilo starostku obce k podpisu příslušné 
dokumentace 
• ZO schválilo vydání vnitřní směrnice 
č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu Obce Přezletice s ohledem 
na novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veře-
jných zakázkách
• ZO schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 
3.000,-Kč vedoucí cvičení pro ženy – p. Janě 
Toulcové
• ZO schválilo Řád ohlašovny požáru obce 
Přezletic a pověřilo starostku a místostarost-
ku k jeho vydání
• ZO pověřilo místostarostku obce úpravou 
Požárního řádu obce Přezletice v souladu s 
požadavky HZS Středočeského kraje
• ZO souhlasilo s podáním žádosti o bez-
úplatný převod části pozemku parc.č. 531/3 
a parc.č. 89/1 v k.ú. Přezletice z majetku stá-
tu do vlastnictví obce (ve veřejném zájmu). 
ZO pověřilo starostku obce k zabezpečení 
všech právních kroků pro získání uvedených 
pozemků do vlastnictví obce
• ZO pověřilo starostku k přípravě a prove-
dení výběrového řízení zakázky malého roz-

sahu na vypracování projektové dokumen-
tace na rekonstrukci veřejného osvětlení v 
severní části obce
• ZO souhlasilo se změnou odměňování 
neuvolněného člena zastupitelstva obce, 
který vykonává funkci starosty, a to v sou-
ladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. ve 
znění přijaté novely č. 459/2013 Sb. ZO 
stanovuje měsíční odměnu neuvolněnému 
starostovi ve výši 0,6 násobku výše měsíční 
odměny, stanovené dle přílohy č. 1 k 
Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění přijaté 
novely č. 459/2013 Sb. pro uvolněného člena 
zastupitelstva obce, který vykonává funkci 
starosty. Změna v odměňování je platná od 
následujícího dne po datu schválení zastupi-
telstvem, tj. od 19.2.2014 včetně
• ZO pověřilo starostku k přípravě a pro-
vedení výběrového řízení zakázky malého 
rozsahu na opravu povrchů místních ko-
munikací nátěrovou technologií (ul. Liliová, 
část ulic Jiřinková, ul. Spojovací, východní 
části ulic Vrbová, Jívová, Šeříková a Březová)
• ZO pověřilo starostku vyvěšením záměru 
o bezúplatné výpůjčce části pozemku parc.č. 
692 (o celkové rozloze 3202 m2 v k.ú.Vinoř) 
o rozloze 1320 m2 mezi polem a nezpev-
něnou cestou podle nákresu
• ZO souhlasilo s podáním žádosti o dota-
ci na rekonstrukci ul. Kaštanová a ul. V 
Podskalí na ROP Střední Čechy, a to v rámci 
výzvy č. 85, oblast podpory 1.1 – Regionál-
ní dopravní infrastruktura – Místní komu-
nikace. ZO pověřilo starostku k zabezpečení 
nezbytných právních úkonů, spojených s 
přípravou a podáním žádosti o dotaci a k 
následným případným jednáním ve věci 
získání dotace
• ZO pověřilo starostku obce k přípravě 
a provedení výběrového řízení zakázky 
malého rozsahu na komunální techniku – 
víceúčelový traktor
• ZO souhlasilo s uzavřením Smlouvy o 
zřízení věcného břemene s 2 rmou AZ Ele-
ktrostav, a.s. a pověřilo starostku jejím pod-
pisem

• ZO schválilo Smlouvu o 
poskytování služeb spojených 
s odchytem toulavých, zdivočelých a syn-
antropních zvířat se záchrannou stanicí pro 
odchycená a opuštěná zvířata a zároveň od-
chytovou službou LARY a pověřilo starost-
ku jejím podpisem
• ZO schválilo poskytnutí ručitelského 
závazku 240.679,26 Kč k bankovní záruce 
ve výši 9.109.412,-Kč (pro výstavbu auto-
busových zastávek v rámci MAS Nad Pra-
hou)
• ZO schválilo Strategický plán obce Pře-
zleti-ce pro r. 2014 – 2019 vč. a pověřuje sta-
rostku obce k jeho vydání

Různé:

• Informace o dětském karnevalu, kterého se 
zúčastnilo 60 dětí
• Informace o možnosti účasti občanů na 
bezplatných kurzech 2 nanční a spotřebitel-
ské gramotnosti, právního minima, práce 
s novými PC aplikacemi a „chytrými“ tele-
fony, pořádané společností Legro Consult 
s.r.o.; bude uspořádána anketa o zájmu o 
tyto kurzy
• Připomínky a dotazy hostů se týkaly 
zapojení subjektů do MAS Nad Prahou, 
pokračování prací na provizorní opravě 
Kaštanové ulice, jak postupují práce na 
rekonstrukci průtahových komunikací, 
připomínky ke smlouvě s 2 rmou Defstav.
 s.r.o.

• ZO schválilo koncepční studii 
„VODOVOD PŘEZLETICE“, která je pod-
kladem pro další rozvoj obce.
• ZO schválilo koncepční studii „ČOV PŘE-
ZLETICE“, která je podkladem pro další 
rozvoj obce.
• ZO vzalo na vědomí výsledek Výběrového 
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Ze dne 18.2.2014

Z

Ze dne 20.3.2014

„Na Zlatém kopci u Předletic, je to už tak 700 000 
let, ale bylo tu fajn.“, sdělil by nám možná jeden z 
prvních obyvatel naší obce a dodal by: „Zeptejte se 
evropských školáků, ti vám toho o mém životě ře-
knou víc.“.
Tento smutný fakt musíme bohužel stále brát na 
vědomí, že o nejstarší naleziště pozůstatků obydlí 
Homo erecta se zajímají více za hranicemi Přezlet-
ic i České republiky než my sami. A mám vážné 
obavy, že by uplynulo ještě hodně vody v Pralabi, 
než se něco změní. Když se to nedá sníst, obléct na 
sebe, jezdit s tím a nebo si s tím hrát, případně tam 
strávit dovolenou, aby známí záviděli – koho by 
Zlatý kopec zajímal?
Překvapení na tvářích 2 lmařů, kteří přijeli na Zlatý 
kopec natáčet jeden z dílů naučného pořadu pro 
děti, bylo opravdové, když spatřili místo označeného 
naleziště s informační cedulí nevzhlednou skládku 
pneumatik, plastů a zbytků zemědělské produkce. 
I náhodný telefonát pana H., který se zajímá o 
dávnou historii a chtěl navštívit   toto    jedinečné     
naleziště,   skončil   jeho     nechápavým povzdech-
nutím: „Proč si stát nechrání tento unikát a nechá 
význačnou archeologickou lokalitu bez povšim-
nutí?“. A do třetice podobná reakce vedoucího 
skautského oddílu ze Kbel, který se ptal, jestli by si 
občas mohli s dětmi udělat do „džungle“ Zlatého 
kopce výlet: „To je archeologické naleziště?“.
 Ano, bohužel je. A mám vážné obavy, že se nepo-
daří přesvědčit naše občany, že mít na svém katastru 
takový unikát, to stojí za to začít hledat cesty, jak 
dostat Přezletice nejen do povědomí evropské i 
světové veřejnosti, ale hlavně té nejbližší. Evropské 
peníze v programu „muzejnictví“ by se dokázaly 
najít, ale musí být projekt, který by mohla připravit 
právě třeba příspěvková   organizace   Veřejná    vě-
decká instituce, kterou se zastupitelé rozhodli zřídit 
a učinit tak první skutečný krok k tomu, aby se 
Zlatý kopec začal proměňovat na alespoň malinký 
archeologický parčík. 
Hurá, letí první vlaštovka! Snad bude mít k letu 
dostatek síly.

Lída Červínová, vedoucí redakční rady  

�lov��e vzp�ímený, 
kdes �il?

Zprava Josef Řihák, hejtman; Václav Chytil, 
ředitel ROP Střední Čechy; Veronika Vrecion-
ová, starostka Přezletic

foto: S.Kubík
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řízení na zakázku malého rozsahu na zpra-
cování projektové dokumentace na stav-
bu: „Přezletice – dešťová kanalizace v ulici 
Cukrovarská“ provedený v souladu se směr-
nicí č. 1/2014, a to bez námitek. ZO pověřilo 
starostku obce objednávkou projektové do-
kumentace u 2 rmy PROJEKT IV s r.o.
• ZO schválilo název „Potůčková“ nově vy-
budované ulice na pozemku parc.č. 200/160.
• ZO schválilo cenu „Převáděného pozem-
ku“ o rozloze 27 m2, a to ve výši 1.800,-Kč 
za m2. ZO pověřilo starostku podpisem 
Smlouvy o smlouvě budoucí o uzavření 
kupní smlouvy a smlouvy o právu stavby 
č. 8120043306 Přezletice-přeložka VN? TS, 
parc.č. 430/70, Abbey s ČEZ Distribuce, a.s. 
• ZO schválilo Provozní řád dětského hřiště 
v Přezleticích v ulici Staré Haltýře.
• ZO schválilo Návštěvní řád veřejného 
dětského hřiště v Přezleticích v ulici Staré 
Haltýře
• ZO souhlasilo s vydáním Obecně závazné 
vyhlášky č. 1 /2014 Požární řád obce            
Přezletice a pověřilo starostku a místosta-
rostku obce k jejímu vydání.
• ZO vzalo na vědomí výsledky výběrového 
řízení na veřejnou zakázku malého rozsa-
hu na akci „Oprava povrchů místních ko-
munikací nátěrovou technologií dle ČSN 
736129 a ČSN EN 12271“ bez námitek. ZO 
pověřilo starostku obce ke všem úkonům, 
potřebných k zajištění provedení stavebních 
prací v souladu s výsledkem výběrového 
řízení. ZO pověřilo starostku obce k pod-
pisu příslušné smlouvy o dílo.
• ZO vzalo na vědomí výsledky otevřeného 
výběrového řízení na podlimitní veřejnou 
zakázku na stavební práce „Rekonstrukce 
místních komunikací: ulice Kaštano-
vá – Horní náves a ulice V Podskalí“ bez 
námitek. ZO pověřilo starostku obce ke 
všem úkonům, potřebných k zajištění pro-
vedení stavebních prací v souladu s výsled-
kem výběrového řízení. ZO pověřilo starost-
ku obce k podpisu příslušné smlouvy o dílo 
s 2 rmou COLAS CZ, a.s.
• ZO vzalo na vědomí výsledky výběrového 
řízení na akci „Pořízení víceúčelového trak-
toru pro údržbu obce“ bez námitek. ZO 
pověřilo starostku obce ke všem úkonům, 
potřebných k dodávce víceúčelového trak-
toru značky JOHN DEERE X950R včetně 
příslušenství od 2 rmy Strom Praha a.s.   ZO 
pověřilo starostku obce k podpisu příslušné 
objednávky traktoru.
• ZO schválilo rozpočtové opatření č. 2 a 
pověřilo správce rozpočtu a účetní obce k 
jeho provedení.
• ZO schválilo Dodatek č. 1 ke Smlou-
vě o nájmu nebytových prostor mezi obcí         
Přezletice a Pavlem Milotou a pověřilo sta-
rostku obce jeho podpisem.
• ZO schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
nájemní mezi obcí Přezletice a Mateřskou 
školou Přezletice a pověřilo starostku jeho 
podpisem.
• ZO pověřilo starostku obce, aby Obec-
ní úřad Přezletice jakožto pořizovatel 

územních studií dle platného zákona č. 
183/2006 Sb. pořídil Územní studie pro 
zbývající rozvojové lokality obce Přezletice 
(A, D, E, F, G, H), a to v souladu s platným 
Územním plánem obce Přezletice.
• ZO pověřilo starostku obce přípravou 
výběrového řízení na pořízení územních 
studií na zbývající lokality dle Územního 
plánu obce Přezletice.
• ZO schválilo Výroční zprávu dle zákona č. 
1O6/1999 Sb., o svobodném přístupu k in-
formacím, za rok 2013.
• ZO schválilo příspěvek na startovné fotb-
alového týmu Přezletice SK RSC pro sezónu 
JARO 2014 Hanspaulské ligy ve výši 4.500,-
Kč a týmu Přezletice SG veteránské ligy ve 
výši 3.600,-Kč.
• ZO pověřilo starostku přípravou žádosti o 
bezúplatný převod pozemku parc.č. 243/36 
v k.ú.Přezletice ve veřejném zájmu od ČR do 
vlastnictví obce

Různé:

• ZO znovu apelovalo na nezodpovědné 
chování majitelů psů
• Opětovné dotazy hostů na provizorní 
opravu ulice Kaštanová, cyklotrasu, na výši 
nákladů na barevný zpravodaj, na vymezení 
prostoru ve zpravodaji pro názory OS Pře-
zleťáci apod

• ZO schválilo dodatek č.1 ke smlouvě o 
dílo ze dne 2.4.2014 s 2 rmou Colas CZ a.s. a  
pověřilo starostku jeho podpisem.
• ZO schválilo dodatek č. 2 ke smlouvě o 
dílo ze dne 2.4.2014 s 2 rmou Colas CZ a.s. a 
pověřilo starostku jeho podpisem.
• ZO pověřilo starostku vyvěšením záměru 
prodat část pozemku parc.č. 430/60 o ve-
likosti 27 m2 v k.ú.Přezletice za cenu 1.800,-
Kč/m2 pro výstavbu nové trafostanice v sou-
vislosti s plánovanou výstavbou společnosti 
Abbey
• ZO pověřilo starostku obce vyvěšením 
záměru zřídit věcné břemeno k pozemkům 
parc.č.  257/31 a 472/2 v k.ú.Přezletice pro 
provozování distribuční soustavy ČEZ Dis-
tribuce, a.s.
• ZO pověřilo starostku obce vyvěšením 
záměru zřídit služebnost inženýrské sítě 
k pozemkům    parc.č. 200/7 a  200/6 v 
k.ú. Přezletice pro účely zřízení, údržby, 
kontroly, oprav, modernizace a provozu 
podzemního vedení telekomunikační sítě s 
2 rmami ÚVT Internet s.r.o. a ABAK, spol. s 
r.o., čes ABAK, GmbH něm. ABAK, Co.Ltd.
angl.
• ZO pověřilo starostku podpisem Smlou-
vy o bezúplatném převodu nemovitých 
věcí a smlouvu o zřízení věcného práva č. 
UZSVM/S/31725/2013-HMSO na pozem-
ky parc.č. 401/40 a 401/42 (u naleziště Zlatý 
kopec)s úřadem ČR – Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových.
• ZO pověřilo starostku podpisem Smlouvy 
o poradenské činnosti s PPCentrum s.r.o. 
na vykonávání poradenské činnosti v zájmu 
úspěšného čerpání dotačních prostředků z 
ROP Střední Čechy na projekt „Přezletice – 
rekonstrukce ulic Kaštanová a V Podskalí“.
• ZO pověřilo starostku přípravou a pod-
pisem smlouvy o výpůjčce části pozemku 
parc.č. 531/1 o celkové výměře 2.817 m2 se 
Středočeským krajem zastoupeným Krajsk-
ou správou a údržbou silnic Středočeského 
kraje, příspěvkovou organizací, pro reali- 
zaci stavby „Přezletice – odvodnění v ulici 
Cukrovarská“
• ZO pověřilo starostku přípravou a pod-
pisem smlouvy o výpůjčce části pozemku 
parc.č. 507/2 o celkové výměře 2.500 m2 se 
Středočeským krajem zastoupeným Krajs- 
kou správou a údržbou silnic Středočeského 
kraje, příspěvkovou organizací, pro realizaci 
stavby „Přezletice – výstavba tlakového ka-
nalizačního řadu v ulici Vinořská“
• ZO pověřilo starostku podpisem Smlouvy 
o zajištění zpětného odběru a využití od-
padů z obalů se společností EKO-KOM, a.s. 
• Starostka obce informovala ZO o 
rozpočtovém opatření č. 3/2014. Toto 
rozpočtové opatření upravuje pouze položky 
rozpočtu, proto je – v souladu s platnými 
vnitřními směrnicemi – jeho schválení v 
pravomoci starostky obce. ZO vzalo tuto in-
formaci na vědomí.
• ZO vzalo na vědomí výsledky provedené 
kontroly hospodaření příspěvkové organ-
izace Mateřská škola Přezletice a konstatova-
lo, že nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.
• ZO schválilo účetní závěrku a hospodářský 
výsledek příspěvkové organizace „Mateřská 
škola Přezletice“ bez výhrad a souhlasilo s 
návrhem krytí vykázané ztráty. Výsledek 
hospodaření MŠ Přezletice je nedílnou 
součástí Závěrečného účtu hospodaření 
obce Přezletice za r. 2013 se všemi z toho   
plynoucími povinnostmi a postupy. 
• ZO schválilo účetní závěrku Obce Přezleti- 
ce za r. 2013 a pověřilo účetní obce a správce 
rozpočtu k provedení příslušných účetních 
a evidenčních záznamů. Účetní závěrka 
obce je nedílnou součástí Závěrečného účtu 
hospodaření obce Přezletice za r. 2013.
• ZO schválilo výsledky provedeného přez-
koumání hospodaření obce Přezletice 
za r. 2013. ZO neuložilo žádná nápravná 
opatření, neboť přezkoumáním nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky. Chyby a ne-
dostatky zjištěné při dílčím přezkoumání 
byly řádně napraveny.  
• ZO schválilo Závěrečný účet obce Přez- 
letice k 31.12.2013 v jeho plném rozsahu. 
Závěrečný účet byl schválen „bez výhrad“. 
• ZO akceptovalo vykázaný hospodářský 
výsledek hospodaření (ztráta) s tím, že tato 
vykázaná ztráta byla plně pokryta úsporami 
z minulých let. ZO pověřilo starostku obce 
k zabezpečení předání Závěrečného účtu 
hospodaření obce Přezletice za r. 2013 nad-
řízenému správnímu celku, a to do 15 dnů 

Ze dne 25.4.2014

od jeho schválení ZO,  tj.max  do  10.5.2014
• ZO ustanovilo kontrolní a 2 nanční výbor 
a jmenovalo jeho předsedy a členy, a to v 
následujícím složení:
 a) Kontrolní výbor: 
 Ing. Panýrová, předseda
 Ing. Kopáčová, člen
 pí. E.Fialová, člen
 b) Finanční výbor: 
 Ing. Neumann, předseda
 pí. Boudová, člen
 pí. V. Černá, člen 
Předsedům výborů není přiznávána žádná 
2 nanční odměna za vedení výboru. Členo-
vé výborů nebudou za členství v příslušných 
výborech 2 nančně kompenzováni.
• ZO souhlasilo s přijetím provozního úvěru 
od České spořitelny, a.s. a pověřilo starostku 
obce k podání Žádosti o poskytnutí úvěru a 
k podpisu Smlouvy o poskytnutí úvěru. 
• ZO Přezletice v návaznosti na schválení 
poskytnutí dotace Výborem Regionální rady 
regionu soudržnosti Střední Čechy schváli-
lo uzavření smlouvy s Regionální radou 
o poskytnutí dotace ve výši 9.688.990,40 
Kč a schválilo vyčlenění peněžní částky ve 
výši 2.422.247,60 Kč, odpovídající spolu-
2 nancování projektu „Přezletice – rekon-
strukce ulic Kaštanová a V Podskalí“, reg.č. 
CZ.1.15/1.1.00/74.01713.
ZO pověřilo starostku obce k zabezpečení 
všech úkonů, souvisejících s čerpáním, 
účtováním a monitoringem poskytnuté 
dotace. ZO pověřilo starostku obce k ob-
jednávce účetních a poradenských služeb, 
souvisejících s poskytnutou dotací. 
• ZO pověřilo starostku přípravou a 
podáním žádosti o bezúplatný převod 
pozemku (ideální 1/6) parc.č. 531/3 v k.ú. a 
obci Přezletice ve veřejném zájmu od ČR do 
vlastnictví obce.
• ZO schválilo rozpočtové opatření č. 4/2014 

a pověřilo správce rozpočtu a účetní obce k 
jeho provedení.
• ZO pověřilo starostku obce podpisem 
Smlouvy o výpůjčce na části pozemků 
parc.č. 692 a 683 v k.ú.Vinoř s ing. Ondře-
jem Fousem pro realizaci projektu experi-
mentální výsadby letničkové louky.
• ZO schválilo opakující se příspěvek na 
asistenta pedagoga pro Nelu Švingrovou, 
nar. 8.12.2009 ve výši 3.000,- Kč měsíčně   
na mzdové výdaje MŠ Přezletice na asistenta 
pedagoga na školní rok 2013/2014
• ZO zvolilo paní Alenu Benáčkovou, nar. 
4.8.1946, bytem Jiřinková 100, 250 73 Přez- 
letice, do funkce přísedící Okresního soudu 
Praha – východ na funkční období 2014 - 
2018
• ZO vzalo na vědomí tiskovou úpravu struk-
tury Výroční zprávy dle zákona č.106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím za 
rok 2013
• ZO pověřilo starostku přípravou a prove-
dením výběrového řízení na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu na akci „Přezletice – od-
vodnění ulice Cukrovarská“
• ZO pověřilo starostku přípravou a prove-
dením výběrového řízení na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu na pořízení projektové 
dokumentace na akci „Přezletice – výstavba 
tlakového kanalizačního řadu v ulici Vi-
nořská“
• ZO pověřilo starostku a místostarostku ke 
všem nutným úkonům pro zřízení příspěvk-
ové organizace – Veřejná vědecká instituce, 
v souvislosti s archeologickým nalezištěm 
Zlatý kopec
• ZO pověřilo starostku přípravou a pod-
pisem Darovací smlouvy na pozemky 
parc.č. 431/213 a 431/53 v k.ú. Přezletice s 
panem Jindřichem Sýkorou.
• ZO pověřilo starostku přípravou a pod-
pisem Darovací smlouvy na pozemek parc.č. 

431/211 v k.ú.Přezletice s panem Václavem 
Schejbalem, paní Janou Holubovou a paní 
Marií Bělíkovou. 
• ZO pověřilo starostku přípravou a pod-
pisem Darovací smlouvy na pozemky parc.č. 
431/83, 431/212 a 431/214 v k.ú.Přezletice 
s panem Václavem Kubů, panem Pavlem 
Kubů a společností Konstruktis VDS. Spol 
s.r.o.  
• ZO pověřilo starostku přípravou a prove-
dením výběrového řízení na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu na  pořízení projektové 
dokumentace na akci „Přezletice – rekon-
strukce severní části ulice V Podskalí“.
• ZO pověřilo starostku dopracováním a 
podpisem smlouvy o dílo na multifunkční 
budovu v návaznosti na proběhlou architek-
tonickou soutěž „Přezletice – multifunkční 
budova“.
• ZO pověřuje starostku přípravou a prove-
dením výběrového řízení na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu na pořízení projektové 
dokumentace na akci „Přezletice – multi-
funkční budova“
• ZO pověřilo starostku přípravou a pod-
pisem Dodatku č. 1 s 2 rmou Vialit na 
opravu povrchu částí komunikací Jiřinková 
a Ve Dvorci.

Různé

• Starostka informovala o kontrole Minister-
stva pro místní rozvoj na prověření dodržení 
podmínek poskytnuté dotace na akci „Op-
rava poškozené části ulice Topolová“  - bez 
závad
• ZO apelovalo na starostku obce, aby 
důsledně dodržovala Jednací řád zastu-
pitelstva obce Přezletice v souladu s do-
poručením kontroly Ministerstva vnitra.

Obecní úřad Přezletice, Veleňská 48, 250 73 Přezletice – tel.: 286 852 133   

Jednorázové svozy

kompostovatelného odpadu - tj. tráva, listí, plevel, ostřihané květiny, 

včetně větviček do průměru cca. 1 cm

do kontejneru přistaveného v určený den a hodinu na vybraných stanovištích :

1. stanoviště ul. Vinořská - ul. Pod Hájem čas   8.00- 8.30  hod.

2. stanoviště  ul. Cukrovarská - ul. V Podskalí čas   9.00- 9.30  hod.

3. stanoviště ul. Ctěnická - ul. Topolová čas 10.00-10.30 hod.

4. stanoviště Horní náves u zast. MHD čas 11.00-11.30 hod.

5. stanoviště ul. Na váze - ul. Zahradní  čas 12.00-12.30 hod.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:  Kontejner je POUZE na kompostovatelný odpad! Větve nebudou obsluhou přijímány vůbec a větvičky do 
1cm v průměru jen rozstříhané na drobné části, aby byl mohl být kontejner zcela zaplněn.

Termíny svozu odpadu :  SOBOTA   (každých 14 dní)   
12. a 26. dubna                     
10. a 24. května             
7. a 21. června                    

5. a 19. července                  

2. a 16. a 30. srpna
13. a 27. září
11. a 25. října  
8. listopadu  



 To by byl titulek nejen do našeho Obecní-
ho zpravodaje, ale jistě i do novin regionál-
ních. Bylo by to fajn, ale asi si na to ještě bu-
deme muset trochu počkat a já doufám, že 
se i dočkáme. Jisté jiskřičky naděje tady jsou 
– více než stočlenný velký smíšený štědro-
polední přezletický smíšený sbor, spousty 
diváků zvláště z řad předškoláků při rozsvě-
cení vánočního stromečku, spousta malých 
i velkých drakopouštěčů, peleton malých 
jezdců na kolečkových strojích všeho typu 
nebo soutěžících dětí při oslavě jejich mezi-
národního svátku.
Také tři sportovní události (červencový 
dlouholetý Memoriál Emana Javornického 
v malé kopané, srpnový Sweden Cup v no-
hejbale i nově vzniklý letní skorobiatlonový 
závod pro ženy Přezletická trefa do černé-
ho) dokáží přitáhnout zájmovou skupinu 
lidí do místa konání, ale pořád je to jen re-
lativně malý okruh lidí.
 Proto na jaře pravidelně vyhlašujeme 
soutěž O nejrozkvetlejší okno a předza-
hrádku (letos se uskuteční už 6.ročník), 
kterou jsme chtěli vtáhnout všechny za-
hrádkáře, květináře 
zahrádkářky, květinář-
ky do bojů o peněžní 
bonus. To se skvěle po-
dařilo -  balkóny, okna, 
terasy i předzahrádky 
nám kvetou radost se 
podívat. Jen jsme chtěli 
zapojit lidi i tím, že oni 
sami budou posílat fo-
togra2 e svých kvetou-
cích truhlíků k nám do 
redakce a my budeme 
jen vybírat vítěze; tady 
bohužel stále platí, co 

si nenafotím, to nemám.
Podobně to bylo i s podzimní soutěží  O 
nejkrásnější přezletickou hrůzostrašnou 
dýni. Dýně v předvečer Svátku všech 
svatých krásně hrůzostrašně svítily, ale žád-
ná fotka do redakce nepřišla. A soutěž O 
nejúžasnější fotogra2 i ze života obce i při-
lehlého okolí? Nic, nic a nic.
 No nic, budeme to zkoušet dál a dál a 
v dnešní uspěchané době budeme rádi  za  
každého malého či velkého Přezleťáka, kte-
rý se přijde podívat na akci, kterou pro něj 
připraví jak naše kulturní komisařky, tak i 
sportovci všeho druhu.

 Na závěr připomínám – semínka dýní 
do země, ať naše vlastnoručně vypěstovaná 
dýně straší své sousedy, co se dá. A vyfotíte-
li dýni během růstu a pošlete fotku na zpra-
vodaj@prezletice.cz, budeme jenom rádi. 
Prostě foťte, foťte a foťte a pak posílejte, po-
sílejte a posílejte .

LČ za redakci Obecního zpravodaje

V Přezleticích tam to žije!

Zimní období bohužel opět proběhlo ve 
znamení několika krádeží, vloupání či 
pokusů o ně, a to jak v rodinných či by-
tových domech nebo na zaparkovaných 
automobilech. Ačkoliv byla kolečská policie 
požádána o častější kontrolu ulic zejména 

v nočních hodinách, případné pachatele se 
zadržet nepodařilo. Jediným zadrženým, a 
to  policií státní, se stal obyvatel sousední 
Vinoře, který se potuloval po zahradách i 
domech v ulici U Bažantnice, ale vzhledem 
k „malé škodě“ byl propuštěn na svobodu.

Přestupek listopad prosinec leden únor březen
Nedovolené stání vozidla na pozem. komunikaci 4 4 1 2 3

Nedovolené vjezdy do míst, kam je to zakázáno 0 0 0 3 1

Překročení povolené rychlosti 24 22 14 17 12

Přestupky proti veřejnému pořádku 2 1 3 1 0

Kontrola osob 8 13 5 6 3

Obecní policie Kole! zasahuje
Statistika činnosti Obecní policie Koleč:
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 Středočeský hejtman a starostka Přezletic 
podepsali smlouvu o poskytnutí dotace na 
rekonstrukci silnic.
 Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák a 
starostka obce Přezletice Veronika Vrecionová 
podepsali v úterý 6. května 2014 smlouvu o 
poskytnutí dotace na rekonstrukce ulic Kaš-
tanová a V Podskalí v Přezleticích.
„Obě ulice jsou v havarijním stavu. Obec na 
jejich opravu získala dotaci z Regionálního 
operačního programu Střední Čechy přibližně 
9,7 milionu korun. Projekt řeší rekonstrukci 
silnic v celkové délce 484 metrů. Přezletičtí se 
na opravě budou podílet částkou přibližně 2,4 
milionu korun,“ vysvětlil hejtman Josef Řihák, 
který smlouvu podepsal také jako předseda 
řídícího výboru Regionu soudržnosti ROP 
Střední Čechy.
Slavnostnímu podpisu smlouvy o poskytnutí 
dotace byl přítomen i Václav Chytil, pově-
řený řízením Úřadu regionální rady Regionu 
soudržnosti ROP Střední Čechy.  
Obec Přezletice leží v okrese Praha – východ 
a sousedí s pražskou městskou částí Vinoř. Na 
katastru obce je archeologické naleziště, na 
kterém bylo objeveno jedno z nejstarších sídel 
lidí druhu Homo erectus na území České re-
publiky.
Rekonstrukce ulic Kaštanová a V Podskalí, 
které patří k nejzatíženějším v obci, se nacháze-
jí v centru obce. Svoji podnikatelskou činnost 
zde provozuje 25 subjektů. Do obou uvedených 
místních komunikací nebylo od jejich výstavby 
investováno, probíhají pouze nejnutnější opra-
vy, kterými se komunikace udržují pouze ve 
sjízdném stavu. Ulice Kaštanová je ve velmi 
špatném stavu po nedávné výstavbě vodovodu 
a kanalizace, kdy byla vozovka uvedena pouze 
do provozuschopného stavu. Komunikace v  
ulici V Podskalí je nezpevněná a prašná.
Rekonstrukce silnic by měla být hotová do 
konce října letošního roku. „Přezletice patří k 
jedné z nejvíce se rozvíjejících obcí na východ-
ním okraji Prahy. Očekávám, že evropské do-
tace poskytnuté na rekonstrukci silnic v původ-
ní zástavbě přispějí ke zlepšení života obyvatel 
Přezletic,“ doplnil hejtman Josef Řihák.

Tisková zpráva KÚ 
Středočeského kraje

Co se u nás událo
 Tak té pořádné ladovské zimy jsme se ne-
dočkali, a to ani v lednu, ani v únoru. Přesto 
se i u nás konala ještě jedna ryze zimní akce, 
a to dětský karneval. Ale než se konal, usk- 
utečnila se ještě jedna akce, a to na přání 
některých štamgastů restaurace Na Stat-
ku – rozloučení s hostinským sálem, který 
se má proměnit v samoobsluhu a z prostor 
potravin Na Statku se stane zase po mnoha 
letech restaurace s „detašovaným praco- 
vištěm“ v prvním patře. Smutek stranou a 
hurá do kola!

 V sobotu 16.února to konečně pras-
klo. Ptáte se co? Přece švy našeho 
společenského sálu, protože odpoledne 
se v něm sešlo více než 60 princezen, 
pirátů, zvířátek, kouzelnic, králů. spider-
manů, šmoulů, kovbojů a indiánů. A co 
teprve jejich početné rodičovské a prar-
odičovské družiny. Na pódiu už doladili 
své nástroje Bob a Bobek a děti se mohly 
pustit do tance pod barevným duhovým 
obloukem. Pročpak asi duha? Tu se oz-
valo hlasité „Jééé, ono Duhovko prší!“ 
a středem sálu kráčely pod deštníkem 
dvě barevné postavy, Duhovka a Voskovka. 
A následovalo další, tentokrát vícehlasné 
„Jéééééééé! Ty známe ze školky!“. A už se 
všechny pohádkové postavičky natlačily 
před pódium a začaly tleskat, zpívat a tančit, 
tak jak Duhovka s Voskovkou alias Bára 
Marysková s Markétou Killingerovou uka-
zovaly. A aby si pak děti trochu odpočinuly, 
pod vedením Oliny Hanzlíkové se losovala 
tombola a světe div se, každý pexesový lístek 
vyhrával! Pro děti měly naše kulturní ko-
misařky připraveno občerstvení v podobě 

ovocných pitíček, minerálek a dalších „slad-
kých“ dobrot.
Více než dvě hodiny utekly jako voda a mys-
lím si, že nejen děti, ale i jejich doprovod si 
mohl říct: To byl ale Prima den.

 Přišel březen a s ním nádherné skutečně 
jarní počasí, až se to dálo neuvěřitelné. 
Leckdo se ptal: Kdy už za ta kamna vlezem? 
Krásných a teplých dnů využili jak zahrad-
níci k dokončování zahrady mateřské ško-
ly, zvláště pískovišť, tak se konečně rozjela 
dlouho připravovaná oprava Kaštanové ul-
ice.

 A když se panel správně položí, tak se op-
rava povrchu Kaštanové ulice podaří. Více 
než 14 dní byla omezena nejen doprava 
v Kaštanové, ale všichni místní byli upo-
zorněni, že z důvodu bezpečnosti by měli 
vynechat procházky touto ulicí. Jenomže, 
kdo to měl vydržet, že? Bagr, náklaďáky, 
ale hlavně autojeřáby, které zručně ma-
nipulovaly s šestimetrovými panelovými 
bloky. No, naštěstí se nikomu nic nestalo, ale     

leckdy to bylo o fous. 
 A jak se vlekla příprava 
opravy a odkládal se začátek 
prací, nemohlo nás překvapit, 
že hned první den opravy doš-
lo k potížím. A kde jinde, než 
v tom nejinkriminovanějším 
dopravním místě v Přezleticích 
– v zatáčce u zrcadla praskla 
nákladnímu vozu, odvážejícímu 
recyklát na cyklotrasu směr Po-
dolanka, hydraulika řízení a auto 
zatarasilo už i tak úzký průjezd. 
A kapalina vytekla na vozovku. 

Vše se podařilo zvládnout a vozovku uklid-
it v co nejkratším čase; přesto řada „toler-
antních“ řidičů na pracovníky našich tech-
nických služeb sprostě křičela a ukazovala 
neslušná gesta. 

 V pátek 25.4. byla provedena kamerová 
zkouška v dešťové kanalizaci v ulici Veleňská 
podél obecního úřadu z důvodu častých 
zápachů splašků na Dolní návsi před č.p.13. 
Bohužel v úseku mezi Horní a Dolní návsí 
nebyl žádný nátok zjištěn (?!). Kamera pak 
chtěla pokračovat Veleňskou dál severním 
směrem, ale díky betonovým nánosům zde 
neprojela. Přesto dokázal pracovník obsluhy 
zjistit, že v této části kanalizace jsou nánosy 

Sobotní karneval, to byl 
opravdu “Prima den”

Panel sem, panel tam
Splašky v dešťové 

kanalizaci



oleje a byla cítit na� a – podezření, že ně-
jaká autoopravna sem nedovoleně vypouští 
nebezpečný odpad! Vzhledem k tomu, že 
tímto směrem jsou autoopravny, budeme 
muset provést kamerové zkoušky v jejich 
blízkosti.

 Konec dubna přinesl opět krásné slunečné 
i teplé počasí a tak se asi nelze divit, že něk-
teří pravidelní účastníci jarního seniorského 
setkání dali přednost práci na zahrádce či 
odjeli na víkend někam do přírody. 
Setkání se totiž uskutečnilo až 25.dubna a 
protože oblíbené hudební duo otce a syna 
Zahradníčků mohlo do Přezletic přijet pou-
ze v pátek, došlo i ke změně dne setkání.
Přesto se společenský sál plnil již daleko 
před čtvrtou odpolední, kdy seniorské od-
poledne mělo o2 ciálně začít. U šesti skupin 
stolů panuje pravidelný zasedací pořádek, 
kde si „kamarádi“ dokonce drží místo.
Káva s mlíčkem či bez, mini věnečky, 
větrníčky, kremrole a punčáčky byly skvělou 
svačinkou před sousedským povídáním. 
A když spustili Zahradníčci oblíbené 
polky a valčíky, ke zpěvu i tanci, přišla k 
chuti sklenice vychlazeného piva či sklen-
ka vína. Paní starostka i místostarostka si 
přisedávaly k jednotlivým stolům a povídaly 
si se „sousedy“ o plánech v rozvoji obce a 
zároveň si vyslechly i podněty k tomu, co by 
bylo třeba zlepšit.
V šest hodin se podávala večeře, která všem 
dodala síly pro tanec i zpěv do pozdních 
večerních hodin; však se také přicházející 
návštěvníci restaurace otáčeli k otevřeným 
oknům společenského sálu, ze kterých se 
nesly písně o dětech z Pirea nebo o tom, aby 
kapela hrála, když ráda tancuju.

 Opět se v 19 hodin vydal Přezleticemi 
průvod černokněžnických bab, ježibab i 
čarodějnic všeho věku i velikostí, aby ces-
tou po obci zazpíval své „slaměné“ kolegyni, 
která skončí v očistných plamenech. Letos 
se nějak čarodějkám moc nechtělo, protože 
průvod byl oproti dřívějším rokům dost 
prořídlý; je to škoda, že se k nám ježibabám 
nepřidaly další.
Cílem cesty bylo tradiční prostranství 
naproti rybníku, kde už hořela hranice, ze 
které šlehaly plameny vysoko k nebi. K tomu 
hrála country kapela „starých šedivých psů“ 
a paní starostka osobně řídila dopravu: 
„Čarodějnice, vpravo zatočit!“. 
A pak to šlo ráz naráz a letošní čarodějnice 
skončila v ohni. Pár slz sice její sestry vy-
loudily, ale pak šel smutek stranou a začalo 
se tančit, zpívat, jíst a pít až do jedné hodiny 
po půlnoci.
Kdo měl chuť na vlastnoručně upečeného 
špekáčka, ten si ho mohl opékat na menším 
ohníčku, kde si však musel udělat mezi ostat-
ními opékači drze místo; tolik lidí přilákalo 
na přezletické „čáry“ krásné počasí. Jen byla 
škoda, že se nepodařilo hned uhasit žízeň, 
protože před stánkem s občerstvením se 
táhla celý večer dost dlouhá fronta. Inu jak 
by řekl jeden český velikán – na takové- 
hle návaly tady nejsme zařízeni. (My se ale 
na rozdíl od hostinského z Hospody Na 
Mýtince pro příště připravíme lépe .)
Nad pořádkem bděla opět „černá benga“, 

oheň zkontrolovali spřátelení hasiči z Po-
dolanky a mládež v parku za rybníkem si 
vysloužila opět jeden noční výjezd rychlé 
záchranky. Prostě „čáry“ jako vždy. Takže 
milé kolegyně, zase za rok a v plné kráse!

Jarní setkání 
seniorů

 Letos se více než jindy potvrdilo, že každý 
rok je prostě jiný! Vloni proběhlo vítání 
nových Přezleťáčků na dvě „směny“, když se 
do naší obce narodilo přes 30 dětí; naštěstí se 
obavy našich kulturních komisařek nepotvr-
dily a tři směny se nekonaly – v roce 2013 
se narodilo „pouhých“ 16 dětí. Vzhledem k 
tomu, že se slavnostního uvítání nezúčastni-
lo pět dětí, proběhlo letos setkání takřka v 
komorním duchu.
 Na druhou květnovou neděli opět svíti-
lo do oken společenského sálu sluníčko a 
svými paprsky lechtalo tvářičky slavnostně 
oblečených dětí, jejich starších sourozenců a 

vlastně i rodičů. Na úvod všechny přivítala 
Olga Hanzlíková a předala „slovo“ dvěma 
houslistkám, sestrám Labusovým, které 
zahrály pro „novopřezleťáčky“ dvě skladby. 
Po hudebním čísle následoval krátký pro-
jev paní místostarostky, která připomněla 
rodičům ten zodpovědný úkol, který si na 
sebe vzali – vychovat své dítě v lásce a tol-
eranci a aby nezapomněli na to, že je pořád 
sledují dvě zvídavé dětské oči, kterým nic 
neunikne.
Hravá houslová skladba otevřela prostor 
pro předání pamětní knížky rodičům, děti 
pak dostaly krabičku ve tvaru zvířátka, 
která ukrývala zlatý přívěšek ve tvaru jejich 
měsíčního znamení. Pro starší sourozence 
byl připraven Méďa Brumík; a jedině tatín-

ci vyšli úplně naprázdno, protože maminky 
dostaly ještě k nedělnímu Svátku matek 
voňavou frézii.
 A pak bouchlo šampaňské a všichni jsme 
si připili hlavně na zdraví dětí, ale pochopi-
telně také rodičů i všech přítomných. Děti 
se ještě mohly pohoupat v kolébce a pak už 
následovala tradiční skupinová fotogra2 e na 
prostranství před obecním úřadem. A bylo 
to. 

LČ

Svatojakubská noc aneb 
přezletické čáry

Vítání občánků

inzerce
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Co dodat ? 
Jaro je tu !

Sněhobíle kvetoucí trnka lákala svým 
stínem k posezení, malování i hrám děti z 
„Lesní školky“.

Přezletice jsou 
místem tajemných 
nalezišť prostě 
každým coulem – ve 
kmeni ořechu se 
skrývá smutná lví 
hlava.

V Hollywoodu mají na 
chodníku otisknuté dlaně, 
u nás v Přezleticích na 
ulici otisknuté tlapičky. 
Bohužel nejen pacičky, 
ale i pneumatiky.

Další archeologický 
nález - pařez dutého 
stromu odhalil 
„lebku“ Člověka 
dřevěného, žijícího v 
polovině dvacátého 
století.

Sluníčko a 
teplo vybíze-
lo k jarním 
procházkám

Trochu menší 
než obvykle?
Trochu menší 
než obvykle?
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Zazelenal se i Zlatý kopec; marně 
se však snažil zakrýt listy odpadky i 
mrtvolu černého bezhlavého kozla. 
Snad to nebyla rituální oběť …

Kdo si hraje, nezlobí – paní starostka 
si hrála, vlastně tak trochu dělala do 
zeměměřičství a vyměřovala, kudy 
povedeme řez, v našem případě kraj 
ulice ….

Na Zelený čtvrtek se samozřejmě musí všechno zelenat 
– nová tráva u školky i pivo vedle v hospodě.

Nová fasáda, nový poutač – 
jen ty rakve, biče a olejovky 
pořád chybí  

, b
.

A všechno rozkvetlo - 
někomu vidle, jinému 
hromosvod.

… jen to auto nějak falírovalo 
v cestě. Naštěstí jasně oranžový 
sprej v rukou dalšího vyměřovače 
zvedl z kabiny  jeřábu velmi 
svižně majitele automobilu.

Tak jsme tady s tou hlínou 
na úpravu zahrady

Foto: Z.Jílek

Foto: Z.Jílek

1

2
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kolega Nigel Dunnett. Obec Přezletice 
s nápadem vyslovila souhlas a pozemek 
propůjčila. Vybrali jsme mezi sebou 21 tisíc 
Kč a objednali anglické osivo. Místní zah-
radnická 2 rma Imramovský darovala 70m3 
sterilní směsi kompostu s pískem a další 
zahradnické práce. Dodrželi jsme přesně 
technologii založení tak, jak učinili Britové, 
aby kromě několika zálivek výsev nevyža-
doval žádnou další péči. Kolektivně jsme 
také celou louku vyseli. Výsledek jste mohli 
od července do září pozorovat všichni. Přes 
počáteční masivní trhání i s kořeny něk-

terými obyvateli se později situace ustálila 
(letničky velice rychle vadnou) a dokonce se 
našli i tací, kteří louku chránili před těmi-
to vandaly. Za to vám všem patří veliký dík. 
Louka tak měla šanci vyrůst do krásy pro 
nás všechny a kromě přívalového deště ji 
nepotkala žádná další pohroma. Bylo zde 
i minimum šlápot od psů a všichni se zde 
chovali ohleduplně. A to i přes to, že se tu 
dost výrazně zvýšil provoz běžců, cyklistů 
i kočárků, kteří se zde snažně vyhýbají s 
občasnými auty a jezdci na koních.
Na podzim jsme s kolegy dosázeli alej Ru-

dolfa Polického starými odrůdami 
jabloní a hrušní. Každý strom má 
svého patrona, který si ho osob-
ně vysadil. Nechybí samozřejmě 
jabloň vysazená za obec Přezlet-
ice paní místostarostkou. Na tuto 
výsadbu navázal v předjaří malý 
seminář o řezu starých ovocných 
dřevin, který vyústil v bene2 ci ve 
prospěch ošetření aleje. Zúčast-
nily se ho téměř tři desítky zah-
radníků, zahradních architektů 
i úředníků státní správy. Za vy-
brané peníze kolega Petr Hanzl 
ořezal všechny stromy podél zdi 
parku. V příštích letech hodláme 
podobným způsobem pokračovat. 
S povděkem musím říci, že kromě 
několika zlomených větviček jsme 
zatím nebyli svědky krádeží či 
vandalismu.  

V letošním roce budeme ve výsevech 
pokračovat. Vybrali jsme 17 tisíc Kč na 
anglická osiva a také jsme si nasbírali část 
vlastních. Rádi bychom, aby naše louka 
měnila každoročně svou tvář. Louku proto 
obohatíme dosevy, ale i dosadbami. Doseta 
bude také partie mezi cestou a zdí, kde panu-
je polostín. Mezi cestou a výsevem pone-
cháme zatravněný pás, na kterém máme 
všichni ve zvyku se vyhýbat s auty. Louka by 
neměla nikomu komplikovat život. 
Závěrem nutno uvést, že naše louka je kul-
turní povahy. Řekněme, že jde o louku zah-
radnickou a nikoliv přírodní. Vylepšuje ji 
řada druhů přespolních, které tu rostou s 
druhy domácími. Využíváme tak vědomě 
skutečnosti, že na jedné straně je pole a na 
druhé zeď zahrady. Naši svěřenci tak nema-
jí kam utéct. Chceme tak ukázat všem, jak 
je možné s řadou druhů pracovat, zkrášlit 
opuštěné místo a neublížit naší domácí 
� oře. Musí se tak činit opatrně a na základě 
zkušenosti s každým použitým druhem. 
Předpokládáme, že se časem z této louky 
stane docela obyčejná mez a také se zavazu-
jeme v případě ukončení experimentu celé 
místo uvést do původního stavu. 
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají louku 
chránit.“
 I my se přidáváme s díky za malý kousek 
dříve zanedbávaného prostoru, který se 
s příchodem léta opět promění v pestro-
barevnou louku.

LČ

Experimentální prostor LOUKA
  Grandstand Annual Meadow Prague

 Před 24 lety se v Přezleticích konaly poslední Staročeské máje, jejichž tradice sahala 
hluboko do 20. století:

HISTORICKÉ DROBE�KY
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 A jak toto branné cvičení dopadlo? Po-
dle kusých novinových zpráv a letmých vy-
jádření čelních představitelů vedení Prahy 
je ještě hodně co zlepšovat, zvláště vyměnit 
staré dieselové agregáty jako záložní zdro-
je elektřiny či je alespoň promazat; od dob 
„studené války“ je nějak nikdo neproz- 
koušel. 
 A co Přezletice? Plánovaná odstávka 
vody, která byla připravována v důsledku 
opravy na vodovodním řadu a úpravy vodo-
jemu, vyvolala v duších mnoha Přezleťáků 
oprávněné obavy. Voda neměla téci od 21 
hodin úterý 1. dubna a obnovení dodávky 
bylo stanoveno na 6 hodin ráno ve čtvrtek 
3.dubna. Provozovatel vodovodu a kanal-
izace v naší obci 2 rma VHS Benešov roz-
vážela cisterny již od pondělního rána a 
počet 5 kusů by měl pokrýt potřebu zvláště 
v těch lokalitách, které nemají alternativní 
zdroj vody neboli vlastní studnu.
V podvečer 1.dubna se enormně zvýšil od-
běr pitné vody, protože všichni využíva-
li poslední možnost umýt v tekoucí vodě 

nádobí, děti i ostatní členy rodiny, a také se 
roztočily kohoutky, které zásobovaly kýble 
a kbelíky, hrnce a láhve a v neposlední řadě 
i (čerstvě po koupání celé rodiny umyté) 
vany. A devátá večerní aprílového dne se 
blížila ….
Přešla devátá, desátá, půlnoc, 
ráno, poledne i odpoledne a večer 
si mohli všichni Přezleťáci napus-
tit vany až po okraj; pravda, někdo 
zaznamenal lehký pokles tlaku ve 
vodovodním řadu. Jinak nic.
Díky skvělé poloze naší obce jsme 
byli během celé plánované od-
stávky v dodávce vody zásobováni 
zbytkovou vodou v potrubí, která 
stékala pěkně do nejnižšího místa, 
do Přezletic.
 V Přezleticích tedy vše dopad-
lo na jedničku a doufejme, že vše 
bude probíhat v podobném duchu 
i při případných dalších pláno-
vaných celoplošných odstávkách 
pitné vody. Ve čtvrtek se cisterny 

vypustily a byly přestěhovány zpět do svých 
domovských garáží, aby zde čekaly na další 
povolání „do bojové situace“.   

LČ      

Praha cvi�ila �blackout�, P�ezletice 

�waterout�

 Přišlo jaro, rozkvetly ovocné stromy, louky 
jsou žlutobílé od pampelišek a pole okolo 
Přezletic se žlutí řepkovými květy. Chtělo 
by to nějakou změnu barev …vzpomínáte 

na letní barevný pás letniček všech velikostí, 
druhů i barev u zahrady ctěnického zám-
ku? Určitě, protože takovou krásu nešlo 
přehlédnout. Nejen s otázkou, jak to bude 

v letošním roce 
s letničkovou 
loukou, jsme se 
obrátili na ini- 
ciátora celého 
projektu ing. 
Ondřeje Fouse 
a vzali to pěkně 
od začátku:
„ S k u p i n a 
z a h r a d n í c h 
a r c h i t e k t ů a 

zahradníků se rozhodla v roce 2013 kul-
tivovat prostor kolem polní cesty podél 
ctěnické zámecké zahrady. Někdejší dvě 
ovocné aleje byly propadlé a zanedbané či 
znetvořené náhodným řezem elektrikářů 
a kolemjdoucích. Bezinky a výmladky my-
robalánů zabíraly rok od roku více místa, 
kopřivy začaly skrývat tu tam odhozený py-
tel odpadků či pneumatiku. Místo začínalo 
být podivně temné a cesta se brzy chystala 
změnit v tunel. Sousedi nás upozorňova-
li, aby zde nikdo nenechával auto, že se tu 
krade. Občasné kosení tento obraz dokázalo 
změnit jen na chvíli.
Oslovil jsem několik svých kolegů s 
nápadem, vysít zde letničkovou louku,     

inzerce

Fota: www.facebook.com/pages/Grandstand-Annual-Meadow-Prague



 V loňském roce 
jsme pátrali po autor-
ovi obrazu Panny Ma-
rie, který je umístěn 
v kapličce na Dolní 
návsi. Ani nápis na 
zadní straně obrazu 
nám v hledání autora 
nepomohl; díky tomu 
jsme ale zjistili, že 
obraz je v žalostném 
stavu, dokonce proděravělý. Vzhledem k tomu, 
že to je jedna z mála dochovaných uměleckých 
památek obce, rozhodli jsme se nechat obraz 
zrestaurovat tak, aby mohl být zachován i 
dalším generacím přezletických občanů. A 
dokonce jsme zachovali tradici oprav z řad 
místních:
• Víte, že mne Váš telefonát, pane Šašku, 
velmi mile překvapil? „Novousedlík“ se 
zapojuje do přezletické historie.
„Proč ne, když je to vlastně v mém oboru.“
• Vy jste vystudovaný restaurátor?
„Tak to zase úplně ne smích. Já jsem profesí 
stavební inženýr se zaměřením na železniční 
stavitelství a dokonce moje diplomová práce 
sloužila jako podklad pro rekonstrukci vjezdu 

do nákladového nádraží ve Vršovicích.“
• Tak to trochu nerozumím Vaší první od-
povědi.
„Změna je přece život. Po sedmi letech u 
Českých drah jsem potřeboval nějakou 
změnu a nastoupil jsem do oborového pod-
niku Klenoty (a pozor, začíná přihořívat) na 
pozici šéfa investičního oddělení (tak zase 
nic). Možná si pamatujete, čím vším se tento 
podnik zabýval – přes nákup a prodej kle-
notů a hodinek a starožitností, dále prode-
jem použitého zboží a vlastnil síť autobazarů; 
takže jsem se tady prvně dostal do prostředí 
starožitností. Krásné prostředí …. Mezi 
uměleckými předměty jsem si vzpomněl na 
domov, protože můj tatínek měl v Teplicích 
takovou domácí dílnu, ve které se věnoval 
řezbařině, kdy si dokonce postavil sám sou-
struh, dále kreslil i maloval, a já ho rád při 
práci pozoroval. Dokázal podle předlohy 
namalovat obraz k nerozlišení od originálu; 
pár jich mám s jeho podpisy doma.“
• To se může? Udělat kopii obrazu a sám ji 
podepsat?
„ To se dokonce musí! Když kopii obrazu 
podepíšete svým jménem, tak se nejedná o 
plagiátorství a nikdo vás nemůže nařknout, 

že malujete ‚falešné‘ obrazy.“
• Zase jsem se něco nového přiučila. Vraťme 
se ale ještě do oborového podniku Klenoty. 
Tady jste se začal věnovat restaurátorství?
„Spíš starožitnostem, ale až tak po osmi 
letech, kdy jsem nastoupil na pozici tech-
nického náměstka do Drobného zboží, 
které se zabývalo prodejem papírnických 
potřeb, drogistického zboží a parfumerie; 
kromě toho měl podnik spoustu nevy-
užitých provozoven po celé Praze, což byl ten 
spouštěcí moment od stavařiny ke starožit-
nostem. Zakladatel společnosti Agnesa, která 
se zabývala hlavně bezpečnostní službou, 
hledal prostory, kde by se mohl zabývat i svou 
další činností – starožitnostmi a jejich auk-
cemi. Nevyužité prostory Drobného zboží se 
skvěle hodily a já pak udělal zásadní změnu 
ve svém profesním životě – stal jsem se šéfem 
bezpečnostní služby Agnesa, která byla po 
revoluci jednou z největších bezpečnostních 
agentur v České republice. Dokonce jsem se i 
já účastnil převozů peněz nebo hlídání banky. 
Po očku jsem se ale pořád poohlížel k druhé 
činnosti Agnesy, což byla aukční síň Antikva 
Nova Praga. Po pěti letech jsem de2 nitivně 
dal vale „aktivním střelným“ zbraním a začal 

se věnovat, samozřejmě nejen jim, zbraním 
historickým jako starožitník.“
• Zbraně? Práce u bezpečnostní služby? To 
jste si Přezletice se ctěnickou střelnicí ani 
nemohl lépe vybrat.
„ Tak to jsem ani nevěděl, když jsem si tady 
v roce 2005 postavil dům, střelnice byla pak 
příjemným překvapením a občas si sem sku-
tečně zajdu zastřílet.“
• Zatím chvíli ‚Zahrabme pistole‘, jak se 
zpívá ve velmi známé písni Boba Dylana a 
pojďme do aukční síně. Představuji si aukci 
jako v Londýně u Sotheby’s. 
Smích. „Tak to je přesně ono. Ale je pravda, 
že Antikva Nova Praga byla první aukční síní 
v ČSSR, tedy ještě před revolucí a dokonce 
uskutečnila první ‚novodobou‘ aukci. Pro 
úspěšné konání aukce je nutné vydat kata- 
log dražených předmětů, pronajmout sál, 
většinou to byl Národní dům na Smíchově, 
kde byla jednak výstava aukčních předmětů 
a pak následně vlastní aukce.“

Samozřejmě se mi hned před očima vybavil 
distingovaný licitátor s kladívkem a v sále 
sedící movití milovníci umění, kteří přihazují 
nemalé částky. A tak si s panem Šaškem pov-
ídám, respektive poslouchám, o tom, jak vlast-
ně aukce funguje, jaký má aukční řád, který 
stanovuje i výši příhozů, … moc zajímavé pov-
ídání nad dalším šálkem kávy.

• Od železnice do aukční síně, to je opravdu 
zcela jiný obor. To jste musel vystudovat 
ještě kunsthistorii?
„ Je pravda, že jsem absolvoval dvouleté studi-
um na ‚Rudolfínské akademii‘, což je vlastně 
škola pro starožitníky. Ale musím říct, že ne-
jvíc jsem stejně získal praxí a samostudiem 
při práci v obchodě se starožitnostmi. Vlast-
ně každý předmět, který jsme nabízeli záka-
zníkům, potřebuje menší či větší zásah; může 
mít oprýskanou barvu, je potřeba obraz vy-
čistit, prostě co nevíce se přiblížit původnímu 
stavu, o kterém si můžete přečíst v odborné 
literatuře. Samozřejmě hodně jsem získal 
i konzultací s kolegy při výměně názorů a 
poznatků. A to mě přivedlo i k tomu, že jsem 
si zřídil vlastní malou dílnu, ve které se věnuji 
i úpravám, a v případě přezletického obrazu 
Panny Marie i restaurování, obrazů.“
• Vzhledem k tomu, jak o obrazech ho-
voříte a co všechno by se mělo s obrazem 
dělat, samozřejmě odborně, aby měl stále 

krásné barvy, nemůžu se nezeptat – když 
přijdete k někomu na návštěvu, prohlížíte 
si jejich obrazy z pohledu restaurátora?
Smích „Samozřejmě mám i já profesní úchyl-
ku, ale nevnucuji se smích. Na druhou stranu 
mě trochu mrzí, když vidím, že by stačilo 
jen malbu vyčistit, případně opatřit novou 
vrstvou ochranného laku a hned by obraz 
prokoukl. Ale mám dost své práce, a to jak s 
obrazy, tak i s keramikou a dalšími užitnými 
předměty.“
• Úplně to vidím – klidná práce v obchodu, 
kam přijde návštěvník se zájmem o umění a 
ne jako denně pro housky do pekárny.
„Klidná práce, to jak kdy. Smích. Po vlastní 
zkušenosti vím, jak i náš obchod je v zájmu 
více lidí než bychom si přáli. Jednou jsme 
připravovali aukci a v obchodě jsme měli kro-
mě obrazů i nemalé množství diamantů, a to 
jak naše vlastní zboží, tak i zboží komisní. Byl 
jsem v plné práci, když  najednou někdo vešel. 
Myslel jsem, že je to kolega, ale při pohledu 
do hlavně pistole jsem zjistil, že to kolega 
nebude. Než jsem se vzpamatoval z šoku, už 
jsem byl pouty připoután k topení, zatímco 
nezvaný host velmi rychle sebral přesně vy-
tipované věci a i s mými klíči, kterými zam-
knul vstupní dveře, v pohodě odešel. Docela 
dlouho trvalo, než přišel kolega a mohl zavol-
at policii. Ačkoliv jsem prošel dlouhou praxí 
u bezpečnostní služby, stejně mě překvapilo, 
jak fungují pouta na rukou spoutaného; při 
jakémkoliv pohybu se stále více utahují. Ruce 
už jsem měl skoro bezkrevné, když přijela 
policie. Bohužel k mým poutům neměla klíč, 
tento typ pout ani policisté prý neznali. Ale 
nakonec to pro mé zdraví dopadlo dobře, 

pro zboží už tak moc ne. Plnění pojišťovny se 
protáhlo na více než půl roku a někteří ma-
jitelé zboží chtěli peníze hned, …. Prostě jak 
říkáte, klidná práce.“
• Tak to je přímo detektivka se závěrem pa-
chatel neznámý, případ odložen. Ale to se 
k našemu vyprávění hodí, také jsme pátrali 
po autorovi obrazu Panny Marie z kapličky 
a autor je také neznámý. Nenašel jste během 
restaurování nějaký tajný odkaz?
Smích. „Nenašel. Zato jsem našel dost 
poškozený obraz, na němž se podepsalo 
hlavně nepříznivé klimatické prostředí, ve 
kterém byl, čímž došlo k částečnému odd-
ělení malby na původním plátně od podle-
peného plátna, narušení původního plátna, 

na několika místech od-
chlípnutí malby od původ-
ního plátna, v místě pod- 
lepeného plátna na pravé 
straně došlo k vytvoření 
řady děr o velikosti 0,5 – 2,0 
cm2. Bylo potřeba odstran-
it pruh podlepeného plát-
na v pravé  a   dolní   části, 
podlepit plátnem novým,  
po zpětném napnutí na 
rám vytmelit díry v malbě 
emulzním tmelem, přema- 
lovat olejovou barvou hřbet 
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Na slovíčko se... 

   Stanislavem �a�kem 

Velká letní 

sout!�

Komise životního prostředí v Přezleticích vyhlašuje 
7. ročník soutěže

o nejrozkvetlejší přezletické okno

a zároveň 6. ročník soutěže

o nejrozkvetlejší předzahrádku

Vítězové obdrží Pamětní list, případně Čestné uznání, a 
samozřejmě 2 nanční příspěvek na květinovou výzdobu 
na další rok ve výši 1 000,-Kč.
Fotogra2 e vašich oken, teras, balkónů a předzahrádek 
zasílejte do internetové soutěže na adresu 
zpravodaj@prezletice.cz.

139 K
č 

bez D
PH

Kvalitní střecha za jedinečnou cenu!
 Vyberte si šindele IKO a získejte střechu až na 50 let, která 
                             odolá všem nástrahám počasí a skvěle vypadá. 

· Snadná pokládka
· Odolnost proti větru do 220 km/h
· Extrémně lehká střešní krytina
· Záruka až 25 let
· Platinová záruka proti všem rizikům
· Maximální odolnost proti sněhu

www.iko.cz  

inzerce

Foto: S.Šašek            Foto: S.Šašek            

Foto: rodinný archiv



Badminton
 Michal Hubáček  se 
intenzivně připravuje 
na Mistrovství ČR ve 
svých kategoriích U 17, 
kde by zejména Michal 
měl obhájit své loňské prvenství ve dvouhře. 
Vzhledem k tomu, že absolvoval ME junio-
rů U17 v turecké Ankaře, kde si okusil lehce 
vyhrocenou atmosféru ztracených koncovek 
zápasů, věříme, že domácí vrcholná soutěž 
by měla být v pohodě a pro Michala tzv. třeš-
ničkou na dortu v úspěších končící sezóny. 
Michal ovládl suverénně všechny kategorie 
a jen v siglu je na děleném prvním místě.
Matěj Hubáček by si jistě zasloužil „zlaté“ 
cinkání na krku po všech úspěších, kterých 
v celé sezóně na turnajích GPA dosahoval. 
Bohužel svou cestu za medailí na právě 
skončeném MČR U15 ve dvouhře skončil ve 
čtvrt2 nále a ve smíšené čtyřhře s Terezou Já-
rovou prohráli v semi2 nále. Prohrané semi-
2 nále si zopakoval s Martinem Jindrou, když 
prohráli ve dvou setech s budoucími „mis-
try“ Beranem a Lapáčkem. Přesto mu patří 
na žebříčku U15 skvělé první místo v singlu, 
druhé ve čtyřhře a třetí v mixu. Na žebříčku 
kategorie U17 je v mixu v TOP TEN.
Veronika Slunéčková bojuje v kategorii U19 
a na únorovém MČR postoupila do druhé-
ho kola v mixu a do čtvrt2 nále ve čtyřhře. V 
krajské soutěži ve 3.kole na domácím hřišti 
ve Vinoři obsadila celkové skvělé druhé mís-
to. V nejaktuálnějším celostátním žebříčku 
jí patří 28. místo ve dvouhře, 20. místo ve 
čtyřhře a 14. místo v mixu.

Fotbal
 Koncem března byla rozehrána další jarní 
hanspaulská liga, kde mají Přezletice zástup-
ce jak v hlavní soutěži, tak i v lize veteránské. 
Mladí SK RSC Přezletice zůstali na jaře ve 
čtvrté lize, když PODZIM skončili na místě 

čtvrtém se 7 vítězstvími a 4 prohrami. 
Bohužel JARO zahájili těsnou proh-
rou 3:4 s Botičem FC, přičemž domá-
cí tým si až v posledních vteřinách za-
jistil výhru „šťastnou“ brankou. Ani v 
kole druhém si naši fotbalisté moc 
nespravili chuť, protože zápas byl pře-
ložen až na 7.června. Lepší to nebylo 

ani v kole třetím - soupeř Internazionale AC 
B k utkání nenastoupil a kontumační výhra 
6:0 se sice bodově do tabulky hodí, ale zá-
pas je zápas. Ve čtvrtém kole se na domácí 
půdě utkali s týmem KTB B, kde opět utrpěli 
porážku, byť těsnou (4:5). Po čtyřech zápa-
sech jsou naši „mladí“ na 7.místě tabulky                 
s           vyrovnaným skóre – 2 výhry, 2 prohry.
Ani veteráni SG Přezletice nevstoupili do 
soutěže správnou nohou a v prvním kole 
prohráli na hřišti Sršňů 1:7 a prohře neza-
bránila ani skvělá hra Tomáše Hájka, autora 
našeho jediného gólu, a který byl po zásluze 
označen rozhodčím jako nejlepší hráč utká-
ní. I v kole druhém byl Tomáš Hájek hodno-
cen jako nejlepší hráč, bohužel těsné prohře 
2:3 se skoro o dvacet let mladším X- týmem 
ani jeho výkon zabránit nedokázal. První 
výhry se naši borci dočkali v dalším kole s 
týmem Pralinky F.C.K., který porazili těsně 
6:5. Nejlepším hráčem byl tentokrát kapitán 
Jarda Urban. Čtvrté kolo vyšlo jako na po-
tvoru na 30.dubna, takže doufejme, že tým 
Tuscarora VET spálí naši fotbalisté na prach 
jako v Přezleticích čarodějnici na hranici. Po 
uzávěrce: Podařilo se! Sice se štěstím, ale ví-
tězství 6:5 se počítá. 

Stolní tenis
Sezóna 2013/2014 je 
skončena a musím 
s respektem konsta-
tovat, že přezletický Sokol si nevedl vůbec 
špatně – A tým bojoval srdnatě o postup 
do 2 nále krajské soutěže 2.třídy skupiny B, 
ale soupeř SK Zruč nad Sázavou byl v play 
o�  prostě nad jeho síly. Na soupeřově půdě 
prohráli 1:10 a ani domácí zlepšení 4:9 jim 
nepřineslo postup mezi dva nejlepší a boj o 
možnou baráž do vyšší soutěže. Prohry byly 
jen těsné, což svědčí o skvělých výkonech 
našich stolních tenistů, protože proti nim 
nastupovaly „děti“ z krajského tréninkové-
ho střediska, případně matador, který hrával 
třetí ligu.
Tým B se v krajské soutěži neudržel a se-
stoupil po roce „zkušeností“ zpět do okres-
ního přeboru, když zde vyhrál jen 2 zápasy 
z 22 utkání. I dva vyhrané zápasy ale stačí k 
tomu, aby si svými výkony v dalším ročníku 
naši hráči nezajistili účast v baráži o zpětný 
postup do „kraje“.
Velkou gratulaci si zaslouží tým C, který 
suverénně vyhrál 2.třídu okresního přeboru 
s 15 výhrami a jen 3 prohrami, a zaslouženě 
postoupil přímo do třídy první.
Poslední přezletický, ale jen abecedně, tým 
D obsadil pohodové 5.místo ve třetí třídě 
okresního přeboru.
Úspěchy jsou o to cennější, že hráči našich 
týmů hrají dlouho ve stejném složení a bo-
hužel se jim nedaří lákat nové mladé tvá-
ře. Tím samozřejmě 
nechci říct, že jsou 
staří   , protože na 
jejich soupeřích např. 
z Odolena Vody je vi-
dět, že hráči s věkem 
zrají               podobně 
jako víno; co neubě-
hají, to zvládnou svou 
mnohaletou zkuše-
ností.
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 Ani ve snu by mne nenapadlo, když jsem 
si na dvoře sídla Českého svazu biatlonu v 
pražských Holešovicích přebírala z rukou 
jejího prezidenta a zároveň viceprezidenta 
mezinárodní biatlonové unie (IBU) pana 
Václava Fiřtíka zcela nový biatlonový terč, 
že se s tímto „sympaťákem“ už nikdy nejen 
osobně nesetkám, ale ani ho opětovně nepo-
zvu na naši další PŘEZLETICKOU TREFU 
DO ČERNÉHO, závod žen ve „skorobiatlo-
nu“.
 Kdo se loni přišel podívat na ctěnickou 
sportovní střelnici, kde probíhala v sobo-
tu 24.srpna 1.Přezletická trefa do černého, 
mohl si všimnout reklamní tabule, na které 
byl uveden jako jeden ze sponzorů i biatlo-
nový svaz. „Druhý ročník přezletického zá-
vodu sponzoruje Český svaz biatlonu“ – to 
to panečku zní. 
Po prvním ročníku skorobiatlonového závo-
du žen s názvem 0. PŘEZLETICKÁ TREFA 
DO ČERNÉHO, kde jsme střílely na běžné 
malorážkové terče, přišel jeden nejmenova-
ný divák  (autor plakátu) závodu s nápadem, 
jak závod zatraktivnit pro diváky – pořídit 
skutečné biatlonové terče, kde je i na dálku 
hned vidět, jestli byla střela povedená nebo 
ne. Málokdo z těch, kdo sledoval letošní 
zimní olympiádu, si nechal ujít závod v bi-
atlonu, kde naši reprezentanti vždy bojovali 
o nějakou z medailí – vidíte před očima ty 
tribuny naplněné k prasknutí, které po kaž-
dém zásahu do černého volají WOW a po 
minutí terče zklamané Óó? To je přesně to, 
co našemu závodu chybělo!
 A jak se říká: „Kde vzít terč a nekrást?“. 

Oslovit přeci biatlonový svaz!  Nějak nezbyl 
na podzim čas, přešly Vánoce, Nový rok a 
najednou bylo po únorovém úspěšném mis-
trovství světa v Novém Městě na Moravě, 
kde sice naši reprezentanti nezískali tolik 
medailí jako o rok později na olympiádě, 
ale atmosféra mistrovství byla tak úžasná, že 
biatlon najednou odsunul do pozadí i tolik 

úspěšný klasický běh 
na lyžích. A tak jsem 
na začátku dubna 
napsala mail přímo 
prezidentovi ČSB 
panu Václavu Fiřtí-
kovi, abych mu po-
gratulovala k úspě-
chům jak sportovců, 
tak i skvělému orga-
nizačnímu výboru za 
úžasnou sportovní 
akci – MS v biatlo-
nu. A zároveň jsem 
malinko zmínila naši 
„trefu do černého“ a 

požádala pana prezidenta o schůzku. Odpo-
věď na mail přišla hned druhý den a násle-
dovalo ještě mnoho milých mailů od pana 
Fiřtíka, než jsem se s panem prezidentem 
skutečně v červnu sešla. Sice jen krátce, ale 
přece -  na dvoře holešovického sídla svazu 
mi osobně pan prezident věnoval fungl nový 
terč a naložil mi ho do auta. 

P�ed�asný odchod do biatlonového nebe

p�ezletický SUP

SSport

a prsty pravé ruky, retušovat zatmelená 
místa a samozřejmě opatřit obraz vrchním 
ochranným lakem. Ale nedoporučoval bych 
ho vracet do kapličky, ale udělat z něj třeba 
fotokopii a tu vrátit tam, kam Panna Marie 

patří, do přezletické kapličky.“

Však už máme pro originál připravené 
čestné místo – bude na chodbě Obec-
ního úřadu Přezle-       tice. Jméno obce mi 

připomnělo, že jsem se zapomně-
la zeptat na ‚klasické‘ otázky, jak 
se pan Šašek dostal do Přezletic 
(koupil pozemek v roce 2006 na 
doporučení známého) a jestli 
sportuje (hrával dokonce hokej 
za rodné Teplice), ale to by bylo 
na úplně jiné povídání. Na to tře-
ba ještě i dojde, zvláště když vím, 
jaký má pan Šašek sen:

„Moje babička se dožila 
úžasných 94 let. Mým snem 
je dožít se také takového vy-

sokého věku, a to v plné pohodě, fyzickém i 
duševním zdraví, prostě přesně tak, jak žila 
i ona.“

Myslím, že to není jen sen pana Šaška, ale 
i mnohý z nás by si přál zdraví na hodně 
dlouhá léta, aby viděl růst své děti, vnouča-
ta i pravnoučata, prostě svou rodinu. Takový 
sen je tou správnou krásnou tečkou za naším 
povídáním.

Děkuji za čas nejen na povídání, kdy 
jste mě nechal trošku nakouknout pod 
pokličku restaurátorství, ale i za čas, který 
jste věnoval a ještě věnujete přezletické          
Panně Marii. Díky.       

sLČ

Pozvání na srpnové závody s díky přijal 
(předem se ale z časových důvodů omlouval 

) a popřál všem přezletickým „skorobiat- 
lonistkám“ mnoho sportovních úspěchů.
Úžasný člověk, ze kterého vyzařovala ener-
gie na všechny strany, a podle naší mailové 
korespondence bezpochyby se skvělým 
smyslem pro humor, se na své „ovečky“ 
bude další sezónu dívat už jen z biatlo-
nového nebe. Měsíc před svými 57.naro-

zeninami dne 27.března náhle zemřel ….
E.L.Č.A.

P.S. Kdyby byl býval pan Václav Fiřtík v 
srpnu na závody přijel, kromě terče od ČSB 
by viděl i další tři, které se podařilo členům 
přezletického střeleckého oddílu získat ze 
spřáteleného oddílu z Plzně. Prostě biatlo-
nová střelnice jak má být.

Radost biatlonistů po medailové štafetě na OH.

foto:ČTK

foto:ČTK
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Foto: S.Šašek            
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 Ptáte se, kdo je Tom Wizard? Jaká záhada? 
Na vysvětlení jména se možná zeptejte svých 
dětí školou povinných, ti tohoto badatele 
budou třeba znát z pořadu České televize 
Záhady Toma Wizarda; přezletická „záha-
da“ se týká archeologického naleziště Zlatý 
kopec. Víc vám ale může prozradit červnový 
díl tohoto populárně naučného seriálu z díl-

ny ČT Brno, se kterým se už skoro 
sedm let můžete vypravit do dávné 
historie, toulat se českou minulostí 

a odhalovat pomocí badatelské práce Toma 
spoustu tajemství a zažít přitom vzrušující 
dobrodružství. Herec Jan Adámek, jenž se 
pravidelně jednou za týden proměňuje v 
badatele, kterého tajné společenství pově- 
řuje záhadnými úkoly k objasnění záhad, 
sahajícími až do dob dávno minulých, kdy 
naši zemi obývali předchůdci dnešních lidí. 

Hrané dobové vizualizace se 
doplňují o rozhovory hlavního 
hrdiny s vědci a výzkumníky, 
kteří se skutečně ve své pro-
fesi věnují výzkumu té či oné 
„záhady“.
Člověk vzpřímený a pozůstat-
ky jeho obydlí na Zlatém kopci 
se staly cílem štábu ČT Brno ve 
středu 23.dubna. Místo to ne-
bylo nejklidnější - když kolem 
kamery a herců neprojížděla 
auta (!?), létaly jim nad hlavou 
malá letadla z letňanského 
letiště a nebo se kolem Zlatého 
kopce stáčelo na přistání velké 
dopravní letadlo. Při mé krát-
ké návštěvě natáčení jsem 
se stala svědkem toho, jak z 

místa budoucího archeologického naleziště 
s kopáčským nářadím přes levé rameno od-
chází pan Nedorost a za ním se plíží Tom 
Wizard. Badatel sleduje pana Nedorosta 
cestou domů z jeho buližníkového lomu 
na Zlatém kopci, kde se mezi vykopanými 
kameny povalovaly jakési velké kosti … kdo 
byl na přednášce doktorky Ivany Fridricho-
vé-Sýkorové na podzim 2008, tak ten ví, 
jak to bylo dál. Kdo tam nebyl, ten se může 
první červnový týden podívat na ČT :D na 
17. díl Záhad Toma Wizarda a dozvědět se 
něco z historie jeho nejbližšího okolí, z mís-
ta kde to už před 750 000 lety žilo.

LČ

P ezletická!záhada!

Toma!Wizarda

Pavel Hokr � hudební �kola; St�edisko volného �asu V�enory 

 

 
klavír, kytara (elektrická i akustická), flétna, populární zp�v, 

rychlokurz klavíru pro dosp�lé 

Ø u�íme se hrát pro vlastní pot��ení 
Ø koncertujeme 3x ro�n� 
Ø hrajeme písni�ky, které si vybíráte 

Ø m!�eme docházet k Vám dom! 

Ø první 2 hodiny výuky nezávazné 
Ø �ádné stupnice, �ádné etudy 

 

HRAJEME NAP!.: SKÁKAL PES, NENÍ NUTNO, MACH A �EBESTOVÁ, 
D"LÁNÍ, SEVERNÍ VÍTR, MY HEART WILL GO ON, PRACHOVSKÉ SKÁLY, 
DÍVÁM SE DÍVÁM, CESTA, FALLING SLOWLY, SPOMA#. 

MÍSTA VÝUKY: Vino$-Vincent, Jesenice, Klánovice, �estajovice, %erno�ice, 
Roztoky, Petrovice, &í�any, Rudná, Hostivice a dal�í obce v okolí Prahy. 

INFORMACE A P!IHLA�OVÁNÍ: 
e-mail: info@pavelhokr.cz, tel.: 608 745 262  

w ww. pa ve l h okr. cz  

inzerce

podobně jako víno; co neuběhají, to zvlád-
nou svou mnohaletou zkušeností.

Sportovní střelba
Omlazený tým přezletických střelců svými 
výsledky naznačuje, že je třeba s borci toho-
to relativně malého klubu počítat, a to i na 
medailové umístění v soutěži nejvyšší – Mis-
trovství ČR mládeže! Daniel Kučera se stal v 
dubnu Mistrem ČR v družstvech do 12 let, 
kdy reprezentoval Středočeské KS A. spolu 
s Lukášem Novotným z Kolína, a Jakubem 
Říhou z Vlašimi obsadili suverénně zlatou 
příčku. V závodech jednotlivců si Daniel 

nevedl úplně podle 
svých představ, pro-
tože s nástřelem 291 
bodů obsadil „až“ pat-
nácté místo. Stačilo, 
kdyby zopakoval svůj 
čerstvý osobák z Jarní 
pražské diaboly, kde 
dosáhl na skvělých 
298 bodů (nástřel 99, 
100 a 99 bodů) a mohl 
tak zůstat jen o pouhý 
bod za Mistrem ČR 
Lukášem Novotným, 
svým parťákem z tý-

mové soutěže.
Vzhledem k 
tomu, že naši 
mladí střelci 
jsou skutečně 
mladí a závodí 
v té nejnižší vě-
kové kategorii, 
mají případné 
úspěchy tepr-
ve před sebou 
a povzbudí-li 
je dosavadní 
počty nastříle-
ných bodů do 
další intenzivní 
práce, můžeme 
se těšit na novu 

generaci skvělých střelců z malé přezletické 
střelnice. Držíme palce a gratulujeme Dano-
vi ke „zlaté placce“.

 Podívejme se nejdřív na umění bojové, ve 
které vyniká Deniska Kocmaníková z ulice 
V Podskalí; takže kluci bacha, raději si na ni 
nedovolujte, ať neskončíte v mžiku na lopat-
kách.
Na poli tanečním se nám objevila nová 
hvězda, která se věnuje pátý rokem tancům 
z krajiny pro  nás trochu vzdálené a odděle-
né slanou vodou – úžasným tancům irským. 
Vendulka Mesnerová soutěží v individuál-
ních tancích, a to jak tzv. so�  v typických 
irských tanečních piškotech, tak i v tancích, 

na které jsou potřeba boty stepařské. Ve své 
kategorii suverénně vládne a na soutěžích 
obsazuje přední příčky, včetně těch nejvyš-
ších. Účastní se soutěží po celé Evropě a 
chcete-li ji vidět na vlastní oči, představí se 
na soutěži v pražském Tyršově domě o ví-
kendu 24.-25.května. 

Peří
Zima je de2 nitivně za námi a ani „ledoví 
muži“ to nemohou výrazně změnit. Se zim-
ním obdobím skončil i čas „přezletického 
draní peří“ a středa 16.dubna byla jen spo-
lečenskou „dodernou“. Pomůcky a propriety 
na pletení košíků a základů pro věnce byly 
uloženy do krabic a na zručné ruce našich 

pletařek si počkají až do podzimu, kdy se za-
čnou připravovat polotovary pro vánoční i 
velikonoční zdobení; však se po všech košíč-
cích a věnečcích jen zaprášilo. A než se zase 
„dračky“ sejdou, jistě využijí čas k tomu, aby 
okoukaly nové nápady na další tolik oblíbe-
né přezletické zdobení.

LČ

Umění

Vendulka Mesnerová ve 2 alových šatech 

Foto: rodinné album

Foto: M.Bauer

Foto: L.Nocarová

Foto: L.Nocarová

„Zlaté“ družstvo, Dan Kučera uprostřed



1. V pondělí 19.května začaly opravy povrchů ulic Liliová, část Jiřinkové, Spojovací a části ulic Bře-
zová, Šeříková, Jívová a Vrbová. V těchto ulicích bude během oprav omezen automobilový i pěší provoz. 

Budou zde umístěny značky, a to vždy tak, jak budou postupně opravy probíhat – prosíme, respektujte je.  

2. Rekonstrukce ulice Kaštanová začne 2.června, kdy bude předáno staveniště. Opět zde bude omezení 
vjezdu, na které budou obyvatelé ulice operativně upozorňováni. Krátce nato bude předáno i staveniště ulice V 
Podskalí; prosíme, počítejte včas s tím, že od června do září bude zásadně omezen provoz v obou ulicích.

3. Letos skoro s měsíčním předstihem začal pravidelný svoz kompostovatelného odpadu, který je každých 
14 dní v sobotu dopoledne – viz tabulka. Podle množství naplněných kontejnerů je vidět, že se do sběru od-
padu zapojuje stále víc lidí; přesto zůstávají (a bohužel v dost velkém počtu) ti, kteří budou vozit svůj zahradní 
odpad na pozemky někoho jiného. Třeba na louku směrem na Ctěnice, kde se zahradní odpad hromadí u 
sloupů elektrického vedení a nebo je vysypán přímo na louku!

4. Štěňátka se z chlupatého vánočního dárku pomalu, ale jistě proměnila ve velké psy. Sice jen postavou, 
protože duší i chováním jsou stále ještě štěňaty, a to je kámen úrazu. Žádáme všechny majitele těchto psích 
„puberťáků“, aby je měli na vodítku zejména tam, kde se pohybují i další lidé, zvláště pak děti. O to samé 
žádáme všechny majitele ostatních psů, aby si uvědomili, že na světě nejsou jen „pejskaři“ a že mnoha lidem 
není příjemné, když se k nim řítí cizí pes! Nechte psy proběhnout na louce, kde si mohou hrát i s jinými psy, 
ale nenechávejte je volně běhat po ulicích a chodnících mezi lidmi; vyhnete se mnoha zbytečným problémům. 
Děkujeme.

5. Ještě ke psům – již několikrát jsme pátrali po majiteli psa, který se volně potuloval po obci. Podařilo se 
nám sice vždy majitele nalézt, ale jednoduché to rozhodně nebylo. A hlavně byl vždy problém, kam se „ztra-
cencem“ do té doby, než se najde majitel. Chtěli bychom proto pomoci nejen úřadu, ale především majitelům 
pejsků i kočiček, a zřídit databázi domácích mazlíčků. Tato evidence nebude volně přístupná, bude sloužit jen 
pro potřeby rychlého vyhledání majitele ztraceného zvířete. Máte-li o tuto databázi zájem, pošlete na adresu 
mistostarosta@prezletice.cz fotogra2 i zvířete, název rasy, jeho jméno, případně zvláštní poznávací znamení, 
dále vaše jméno, adresu a telefon či jiný kontakt.

6. 2. PŘEZLETICKÁ TREFA DO ČERNÉHO se letos uskuteční již 21.června v sobotu! 
Tréninky střelby i běhu se uskuteční každé červnové pondělí od 18 hodin na střelnici SSK 
Přezletice ve Ctěnicích u rybníka. Více informací bude včas vyvěšeno na plakátech.  

7. Další pozvánka se týká soboty 12.července, kdy se uskuteční další ročník turnaje v 
malé kopané,  XXVIII. Memoriál Milana Javornického, a to od 8 hodin na hřišti u rybní-
ka. Občerstvení zajištěno, diváci v hojném počtu vítáni.

8. Koncem srpna v sobotu 30.8. se také bude konat už 9. ročník nohejbalového turnaje 
trojic s názvem  Sweeden Cup. Jste srdečně zváni už od časného rána na tenisové kurty u rybníka, kdy budou 
zahájeny zápasy v základních skupinách. Občerstvení zajištěno po celý den, se sluníčkem to může být horší.

D�LE�ITÁ UPOZORN�NÍ!
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