
Vážení představitelé Občanského sdružení Přezleťáci.

Jsem členkou zastupitelstva obce Přezletice, ale ráda bych, aby toto sdělení bylo bráno ne jako od 
zastupitele obce, ale čistě  jako od soukromé osoby a obyvatele obce (i když jsem si vědoma rčení o  
vlku, který chce s vlky býti, proto s nimi musí výti ).

Bydlím v Přezleticích celý život a mohu s čistým svědomím říci, že jsem se o dění v obci zajímala  
vždy, nikoliv jen v posledních měsících. Na zasedání obecního zastupitelstva jsem chodila již v 
době, kdy starostoval pan Novotný a členy obecního zastupitelstva byly převážně hostující členové 
„horní hospody“,  které absolutně nezajímalo, co se v obci děje. Některé z jejich výroků mě ještě po 
letech straší, zejména ty o tom, jak není v obci potřeba školka, škola, zeleň, autobus a v podstatě ani 
žádné  vymoženosti  moderní  techniky  apod.,  protože  starousedlíkům  stačí  to,  co  mají  a  noví 
obyvatelé si to v podstatě přinesou sami. Památný je pro mě již výrok o tom, že pokud chci koukat  
do zeleného, ať se odstěhuji do Průhonic.

To, že již nebyl zvolen pan Novotný starostou mě, stejně jako ostatní, skutečně velice překvapilo. 
Zvláště, když otěže po něm převzala v té době mě neznámá jakási Ing. Vrecionová.  To, čím si 
získala mé sympatie, bylo její obrovské nasazení a skutečná snaha o rozkvět obce. Vždy jsem si 
stála za tím, že člověk musí mluvit svými činy a o tom mě, ať se to někomu líbí či ne, přesvědčila.

Jak jsem již řekla, zajímala jsem se o dění v obci již před mnoha lety, což se, z mého pohledu,  
bohužel, nedá říci o vás. Nepamatuji si, že by se byť jen okrajově někdo z vás zajímal nebo se byl 
na - tehdy ještě schůzích OZ - kdy podívat. Či se jinak zajímal a účastnil akcí v obci (vyjma hasičů, 
těm se také tímto omlouvám).

Kvituji  s  povděkem,  že  jste  se  začali  o  dění  v  obci  zajímat.  To,  co  mě  ovšem velice  mrzí  je  
skutečnost, že jste se o dění v obci začali zajímat až v době, kdy se vás jakýmkoliv způsobem 
osobně dotkly určité věci (toto jste občanům jaksi zapomněli sdělit). O důvodu založení občanského 
sdružení si nedělám iluze.  Ve svých stanovách máte, že chcete hájit zájmy občanů obce, což je 
samozřejmě chvályhodné, ale kdo alespoň trochu „vidí pod pokličku“ ví, jak je to doopravdy.

Jsem znechucená tím, co na zasedáních obecního zastupitelstva předvádí vaše „komorní trio“ a 
uráží  mě,  a  to  říkám  s  plným  vědomím  si  potenciálních  následků  to,  jak  neustále  komolíte, 
nepravdivě  informujete  a  zkreslujete  informace,  které  podáváte  občanům!  Vaše  jízda  „v 
jednosměrné ulici“, jak bych popsala vaše aktivity, je politováníhodná a smutná.

Řešíte stále jen dokola témata “hasičárna - automaty v horní hospodě“ a podobně. Myslím si, že 
90% občanů je úplně jedno, zda bude v horní hospodě automatů deset nebo padesát,  zda bude 
hasičárna  zkolaudována  jako  hasičárna  nebo  technická  místnost  (nebo  jako  Cirkus  Humberto, 
protože tam má Ludvík maringotky).

Myslím si, že jako ti,  kteří by měli „hájit zájmy občanů obce“ jste se měli zajímat o  skutečně 
důležitá témata, která obyvatele obce opravdu pálí (jestli třeba bude vybudována školka a kdy; kdy 
dojde na opravu silnic; kdy bude do země uložena elektřina a podobně).

Nedělám si iluze o tom, jak bude tento dopis brán. Nahráváte si zasedání obecního zastupitelstva, 
vybrané části  komentujete  a  označujete  je  jako smutné.  Pro mě je  ovšem smutné  to,  že  mimo 
záznam otevřeně prohlásíte, že je to vše jen komedie, že jste jen potřebovaly, aby to zaznělo na 
záznamu.  

Neustále se oháníte hrou fair play, ráda bych se jí ovšem někdy dočkala i od vás.

Petra Kopáčová


