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Křivatec český,  silně ohrožený 
a chráněný rostlinný  druh, nás každé 

jaro zdraví z přílepské skály
Foto: René Tydlitát



EDITORIAL

Milí čtenáři, 

s velkou radostí jsme uvítali váš zájem o zpravodaj a nápady, 
které jste uvedli v dotaznících z minulého čísla. Vyplynulo z nich, 
že vás zajímá historie obce i její žhavá současnost. Přejete si více 
informací o hospodaření obce i o práci jednotlivých zastupitelů.  
Líbí se vám rubrika o cizincích v obci, a inspirujete se našimi tipy 
na výlet.  My se zase inspirujeme vašimi náměty a mnohé z nich 
jsme si vzali k srdci již v tomto čísle. 

S Přílepským zpravodajem začíná spolupracovat nově ustave-
ná redakční rada.  Redakční rada je poradní orgán, který dbá na 
úroveň daného periodika.  Vzhledem k tomu, že jejími členy jsou 
lidé s prestiží v obci i v zaměstnání, z nichž někteří mají dokonce 
publikační zkušenost, můžeme očekávat, že náš časopis rozhodně 
nebude stagnovat.

Mějte se hezky, pište nám, nebo nechávejte své vzkazy v 
podatelně Obecního úřadu.  

Telefonovat můžete na číslo +420 723 147 817

Eva Martínková
redaktorka Přílepského zpravodaje

Jak se v Přílepech stavěly 
máje
str. 28 - 29
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Na Přílepském zpravodaji se mně líbí, 
že svými čtyřmi vydáními ročně vychází 
většinou ruku v ruce se změnou ročního 
období. Při psaní podzimního úvodníku už 
myslím na Vánoce, v době vánočních dnů 
se moc těším na jarní vydání. Jarní zpravo-
daj mně připadá tak nějak veselejší. Letos 
jsme příchod jara oslavili na jarním 
obecním plese. Však páté hodiny a třicáté 
minuty, kdy fakticky jaro převzalo žezlo,  
se zřejmě po náročné noci nikdo z taneční-
ků nedočkal. 

Jaro je ale tady a s ním i drobné radosti 
a starosti těch, co mají zahrady, zahrádky, balkony a nebo jen pár 
květináčů. Co letos vysadím, co vypěstuju?  Plánujeme, ožíváme, probou-
zíme se ze zimní letargie, bojujeme s jarní únavou, procházíme očistou. 
Je tedy přirozené, že právě jaro je dobou úklidu, nejen doma a v sobě 
samém, ale také přírody kolem. V sobotu 16. března se nás v rámci 
celorepublikové akce „Ukliďme Česko“ několik sešlo. Nebylo nás 
mnoho, spíše takové malé party, ale stačili jsme od plechovek, papíru, 
skla, igelitů a bůhví čeho všeho odlehčit lesu Hájnici  i skále nad Sportov-
ní ulicí, Naivně jsem se domnívala, že dnes, kdy máme možnost bezplatně  
vytřídit každou komoditu, není nutné obtěžovat přírodu našimi odpady. 
Není ale tomu tak a byl to velmi smutný pohled. Společně s námi pomáha-
lo přírodě několik dětí a hodně mladých lidí. Nepřestala jsem věřit, že 
enviromentální výchova ve škole a v médiích přece jen jednou v budouc-
nu přinese ovoce, když už my starší 
mnohdy nejdeme příkladem. 

A co chystá obec na období jara 
a léta? Ani letos nenecháme vedení 
základní školy v klidu, ani letošní 
prázdniny školní budova neutichne. 
Právě naopak, v červnu by měly být 
zahájeny práce na projektu Nástav-
ba a přístavba druhého stupně 
základní školy. Je to akce rozsáhlá 
a stavět se bude i během příštího 
školního roku. 

Během léta a podzimu nás čeká také rekonstrukce několika komunika-
cí a příprava dalších a dalších projektů. A nebudou to jen stavby, 
zvažujeme návrhy,  jak zvýšit atraktivitu našeho kina, jak lépe využít 
stávající zeleň v obci a vodní nádrž pod Halasovou ulicí. Finišujeme také 
s přípravou letního festivalu Přílepské ladění. Letos bude mít toto v 
pořadí už třetí hudební klání rekordní počet vystupujících. Na programu 
je totiž sborový zpěv a vokální tvorba vůbec. Představí se tělesa amatér-
ská i tělesa věhlasná, však prolistujte zpravodaj a dozvíte se více. Přeji 
vám vše dobré, jarní pohodu, hodně slunných dnů a brzy, třeba při 
poslechu výborné vokální tvorby, na viděnou.  

Věra Čermáková
starostka obce

        

JARNÍ SLOVO STAROSTKY

Pražská 162,  252 64 Velké Přílepy                                                                       
Tel.: 220 930 535

www.velke-prilepy.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:
Pondělí a Středa

8:00 - 11:00   12:00 - 18:00

OBECNÍ ÚŘAD

STAVEBNÍ ÚŘAD
Podatelna a sekretariát:                                              

Tel.: 220 930 855
e-mail: su.sekretariat@velke-prilepy.cz

MATRIKA                                           
Tel.: 220 930 770

e-mail:  matrika@velke-prilepy.cz

Občanské průkazy a cestovní pasy
MěÚ Černošice, pracoviště Praha

 Podskalská 19, Praha 2                                              
www.mvcr.cz 

OBECNÍ POLICIE
Pražská č.p. 45, 252 64 Velké Přílepy                                            

Tel./Fax: 220 930 595
e-mail: obecnipolicie@seznam.cz

www.obecnipolicie.info

MATEŘSKÁ ŠKOLKA JABLÍČKO
Na Parcelách 250, 252 64 Velké Přílepy                                            

Tel.: 220 930 546
e-mail: msjablicko@velke-prilepy.cz

www.msjablickovelkeprilepy.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Pražská 38, 252 64  Velké Přílepy                                           

Tel.: 220 930 550
www.zsvelkeprilepy.cz

KNIHOVNA
Roztocká 129, 252 64 Velké Přílepy                                          

Tel.: 220 930 768
e-mail: mlkvelkeprilepy@seznam.cz

www.velkeprilepy.webk.cz
otevírací doba:

pondělí 15:00 - 19:00
   úterý   9:00  - 13:00
 středa 14:00 - 18:00

POŠTA
Svrkyňská 63, 252 64   Velké Přílepy                                       

Tel.: 233 931 160
www.ceskaposta.cz

otevírací doba:
pondělí  a středa

08:00 - 11:00, 14:00 - 16:00, 16:30 -18:00
úterý, čtvrtek a pátek

08:00 - 11:00, 13:00 - 16:002 
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Jsme velmi rádi, že Vás opět můžeme pozvat na 
dvoudenní hudební festival, letos již Přílepské 
Ladění III. , který proběhne ve Velkých Přílepech ve 
dnech 2. a 3.června 2016. Předloňský festival se nesl 
v duchu jazzu, loňský byl jako open air festival 
zaměřen na big bandy a ten letošní bude koncipován 
jako festival vokálních souborů různých žánrů. 

Co Vás čeká a na koho se můžete těšit? První den 
festivalu proběhne od 19.00 hodin v sále U Korychů a 
hlavní hvězdou večera bude bezpochyby legendární 

Spirituál kvintet. Ten loni na podzim oslavil neuvěři-
telné jubileum 55 let na scéně gala koncertem v 
Lucerně se spoustou hostů z umělecké branže. Dále 
se nám první večer představí dětský pěvecký sbor 
ZUŠ Kralupy nad Vltavou a pěvecký sbor Scandula z 
Libčic nad Vltavou. 

Druhý den festivalu Vás uvítáme od 19:00 hodin v 
Centru volnočasových aktivit a hvězdou tohoto 
večera budou Skety a-cappella jazz sextet, vokální 
hudební skupina složená z mladých českých 

jazzových zpěváků a muzikantů, která již 
dosáhla  ocenění -  Zlatý diplom a prestižní 
ocenění The Ward Swingle Award v 
kategorii Jazz na mezinárodní soutěži 
Vokal Total v rakouském Grazu. Dalšími 
účinkujícími druhého festivalového večera 
budou vokální sbor Marika Singers z Roztok 
u Prahy, Chláchol a dětský pěvecký sbor 
Škatulata ZUŠ z Libčic nad Vltavou.

Srdečně Vás všechny na festival Přílepské 
Ladění III. zveme a těšíme se na setkání s 
Vámi. Věříme, že si tento velký kulturní 
zážitek nenecháte ujít, neb umělci přijeli 
právě za Vámi do Velkých Přílep.

Zuzana Kučerová
kulturní referentka

Pozvánka na hudební festival Přílepské Ladění III
2. a 3. června 2016



• Zastupitelstvo na březnovém zasedání zvolilo 
druhého neuvolněného místostarostu. Stala se jím 
Mgr. Marie Válková (PRO PŘÍLEPY) - 7 hlasů pro, 3 
zastupitelé se  zdrželi

• Záměr rekultivace požární nádrže pod 
Halasovou ulicí zdárně pokračuje 
Nádrž již byla zaměřena geodetem,  byly analyzová-
ny vzorky bahna. Naštěstí nejsou kontaminované, 
takže jejich likvidace nebude obtížná. Nyní se 
plánuje výběr projektanta, tak, aby příští rok, kdy se 
očekává vypsání příslušné dotace, byla obec připra-
vena okamžitě žádost podat. Celou akci má na 
starosti zastupitel David Bečka.

• Novinky v autobusové dopravě
Některé spoje autobusové linky  č. 316 budou od 1. 
září prodlouženy do Kralup nad Vltavou.  Jízdní řád 
bude sestaven s ohledem na školní vyučování.  
Náklady na spoj bude �nancovat Středočeský kraj. 
Jednání s ROPID vedl místostarosta Tomáš Hošek

• Rozhlas se ruší, zaveďte si Mobisys 
Zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo o zrušení 
místního rozhlasu. Rozhlas již nebyl funkční, jeho 
vysílání bylo slyšet jen v centru obce, a to ještě 
špatně. Informace budou nadále poskytovány na 

webových stránkách a systémem Mobisys (zprávy do 
mobilů). Obec již několik let prosí občany, aby si 
tento systém jednoduchým způsobem podle 
informací na webu zavedli. Mohou samozřejmě přijít 
na Obecní úřad, kde jim Mobisys během minuty 
nainstalují. 

• Možná se přece jen dočkáme obchvatu
Již čtvrtou variantu napojení plánované propojky 
dálnic D7 a D8 projednali zástupci Středočeského 
kraje  se zástupci dotčených obcí a některými majite-
li pozemků. „Věřím, že se nám konečně podařilo 
najít přijatelné řešení, které bude pro okolní obce 
představovat co nejmenší možnou zátěž,“  uvedl po 
jednání hejtman Miloš Petera. Na jednání zazněly 
připomínky ohledně technického řešení stavby jako 
např. hlukové zátěže. Tato problematika bude 
předmětem dalších studií a posuzování. „Nyní od nás 
obce obdrží projektový návrh napojení, aby ho 
mohly zanést do svých územních plánů,“ doplnil 
hejtman Petera. Projekt spojky mezi dálnicemi D7 a 
D8 za 4,5 miliardy, který má významně ulehčit život 
obyvatelům měst a obcí na trase velmi frekventova-
né silnice II. třídy č. 240, tak je opět o krůček blíže k 
úspěšné realizaci. 

AKTUALITY Z OBCE - Zprávy ze zastupitelstva 

4 

(em)

Jaro v obci zachytil René Tydlitát
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Kam s trávou

Kam s větvemi

Referent/ka/  Stavebního úřadu Velké Přílepy

Starostka Obce Velké Přílepy vypisuje výběrové řízení na pozici

Požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání právního nebo stavebního zaměření nebo  
vyšší odborné vzdělání v oboru   stavebnictví a min.2 roky praxe v 
oboru stavebnictví nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v 
oboru stavebnictví a min. 3 roky praxe v oboru stavebnictví 
• znalost práce na PC (MS Office, VITA a  MISYS výhodou)
• samostatnost, spolehlivost a zodpovědnost
• komunikační schopnosti
• praxe ve veřejné správě a zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou
• trestní bezúhonnost
• řidičský průkaz skupiny B 

Charakteristika pracovní činnosti:
správní činnosti na úseku stavebního řádu, odstraňování staveb, 
terénních úprav a zařízení, stavební dozor, přestupky a správní 
delikty

Nabídky zasílejte do 20. 5. 2016 
Více www.velke-prilepy.cz
Kontaktní osoby:  Věra Čermáková, 739 352 222
                                  Ing. Dana Kuchařová, 734 465 499 

Kontejnery na bioodpad jsou přistaveny od soboty 
16. dubna na stanovištích: ulice Boženy Němcové, 
ulice Dany Medřické a Okružní. Kontejnery pro rok 
2016 budou přistavovány vždy o víkendech. 
Do nádob ukládejte pouze trávu a drobný 
materiál. Větve odvážejte ke štěpkování na určená 
stanoviště. 

Obec získala v roce 2015 dotaci z OPŽP na pořízení 
štěpkovače. Občané  mají možnost po celou 
sezónu shromažďovat  větve z keřů a stromů 
do průměru 8 cm na dvě sběrná místa, která 
jsou označena cedulemi „Na štěpkování“. Štěpka 
bude použita na úpravu povrchu cest a jako mulč, 
zájemci ji případně mohou odebrat pro vlastní 
použití.

Místa (viz mapka):    
1) za fotbalovým hřištěm 
     ( ohniště při pálení čarodějnic )
2) na obecním pozemku mezi rybníkem a ČOV

Takto přetékal kontejner na bioodpad v neděli 24. dubna v Okružní ulici.  Kdyby v něm nebyly naházené větve 
a vánoční stromky,  pro něž obec vyhradila jiná místa, mohl být poloprázdný

(em)



Nástavba a přístavba budovy II. stupně základ-
ní školy začne v červnu.

Nedávno jsem se na Magistrátu hlavního města Prahy 
zúčastnila konference, jejímž tématem byl demogra-
�cký vývoj v okolí Prahy,  z toho plynoucí nedostateč-
ná kapacita škol a školek a také nedostatek pedago-
gů. Setkali se společně starostové, pedagogové, 
ředitelé škol, poslanci, pracovníci ministerstva 
školství i zástupci Středočeského kraje. Na konferenci 
zaznělo, že situace je mnohde opravdu neudržitelná, 
dětí přibývá, děti se učí v nevyhovujících podmínkách, 
malé obce nemají prostředky na stavbu či rozšíření 
těchto zařízení. Kritika zazněla směrem k minister-
stvu školství i krajskému úřadu. Byla jsem jedna z 
mála starostů z okolí Prahy, kteří mohli říci, že kapaci-
ta jejich mateřských a základních škol je téměř 
dostatečná, případně, že je naděje, že situace bude v 
brzké době vyřešena. 

Chtěla bych při této příležitosti poděkovat všem svým 
spolupracovníkům, ať na úřadě nebo v zastupitelstvu, 
že jsme situaci školství řešili v dostatečném předstihu 
vzhledem k očekávanému demogra�ckému vývoji v 
obci. Za poslední roky jsme navýšili kapacitu mateřské 
školy z 50 na 150 dětí. Nástavbou staré budovy školy 
jsme získali dostatečné prostory pro první stupeň 
základní školy. Silné populační ročníky se nám ale 
během dvou let přesunou z prvého na druhý stupeň.  
Obec v dubnu obdržela z ministerstva �nancí  
příslib dotace ve výši 21 597 000 Kč  na nástavbu 
a přístavbu budovy II. stupně základní školy.  
Celá stavba by podle předběžného rozpočtu měla stát 
přibližně 30 milionů korun.  Budova se tak kapacitně 
rozšíří o tři kmenové učebny, dvě menší třídy, 
zmodernizují se šatny , škola se stane bezbariérovou a 
co je důležité, přibude také jídelna, kam bude dováže-
no jídlo ze stávající kuchyně. 

V současné době je hotový projekt, autorem návrhu je 
Ing. Libor Přeček, PhD. Probíhá výběrové řízení na 
dodavatele stavby a pokud nenastane nějaká 
významná překážka, stavět by se mělo už začátkem 
června. 

Vzhledem k tomu, že výstavba by neměla rušit výuku, 
musí škola přijmout některá nezbytná opatření. Mezi 
ně patří stěhování nábytku i učebních pomůcek,  a 
také  přesun některých tříd do náhradních prostor po 
dobu měsíce června. Věříme, že rodiče přijmout tato 
opatření s pochopením. Ve výsledku čeká jejich děti 
hezké prostředí moderní školy.

Kdo by měl zájem dozvědět se o stavbě další 
podrobnosti, může přijít na setkání s architek-
tem a investorem 10. května 2016 v 19.00 
hodin do Centra volnočasových aktivit. 

AKTUALITY Z OBCE
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Prázdniny opět ve znamení 
rekonstrukce školní budovy

Nástavba a přístavba budovy II. stupně ZŠ začne v červnu. Podle projektu by měl 
konečný výsledek vypadat takto

Věra Čermáková



AKTUALITY Z OBCE

V roce 2015 obec Velké Přílepy začala hospodařit se 
schváleným rozpočtem na příjmové straně s 44,4 mil a 
výdajové straně s 59,6 mil korun. Během roku uzavřela 14 
rozpočtových opatření a ukončila svoje hospodaření s 
příjmy 64,5 mil Kč a výdaji 53,6 mil. V roce 2014 si obec 
vzala účelový úvěr na rekonstrukci ČOV 15 mil. Kč, z něhož 
v roce 2015 splatila dle úvěrového kalendáře 7,5 mil. Kč. 

Loňský rok byl velmi bohatý na investiční výstavbu v 
obci. 

V prvé řadě obec pokračovala v náročné rekonstrukci ČOV a 
dokončená stavba byla v červnu 2015 uvedena do ročního 
zkušebního provozu. 

Na začátku roku uvítala s velkou radostí MŠ Jablíčko dalších 
50 dětí a jejich rodičů díky nové výstavbě tolik potřebného 
třetího  pavilonu MŠ. Třetí pavilon (dřevostavba) stál 
celkem i s náklady na stavbu, vybavení a přípravné práce 
10,4 mil Kč. Dotace z ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy byla poskytnuta ve výši 7, 2 mil Kč. 

V letních měsících obec obohatila svůj vozový park 
nákupem čistícího stroje Zn. Hako City 600 v hodnotě 1,9 
mil Kč. Tento vůz byl pořízen jen díky  podpoře 1,7 mil Kč ze 
Státního fondu životního prostředí. 

Po letních prázdninách se žáci 2. stupně ZŠ těšili z nově 
opravených toalet v 1. a 2. NP se zajištěním podlahové 
konstrukce v části budovy. Stavební úpravy si vyžádaly 
investici 3,2 mil Kč s podporou 2,3 mil Kč z ministerstva 
�nancí.

Díky milionové �nanční podporou Státního fondu dopravní 
infrastruktury se obci podařilo zrealizovat tolik potřebné 
úpravy tří přechodů pro chodce na ul. Pražská a dvou  
přechodů na ul. Roztocká.

Na podzim obec pro občany Velkých Přílep zakoupila 150 
kusů zahradních kompostérů z dotačního programu, které 
byly zájemcům rozdány do zahrad a rovněž ze stejného 
dotačního titulu pořídila obec profesionální štěpkovač.  
Občané si mohou nechat zpracovat  vlastní větve na 
štěpek, který mohou opět využít pro svoji potřebu. Vše 
pořízeno v hodnotě 610 tis. a opět s dotací 500 tis. Kč ze 
Státního fondu životního prostředí. 

V průběhu roku zaměstnanci technických služeb obce 
prováděli rekonstrukci přilehlých hospodářských budov 
domu U Korychů, kde mají své zázemí, tak i jejich pracovní 
stroje.

Na závěr lze konstatovat, že rok 2015 byl nejen plný 
investičních akci, ale velmi úspěšný v získávání �nancí z 
dotačních programů. 

Jana Doubková
účetní obce

Již po druhé se  Velké Přílepy staly součástí dobrovolnické 
akce Ukliďme Česko. V celé republice se jí prý v sobotu 16. 
dubna zúčastnilo 75 000 dobrovolníků. V lese na přílepské 
Hájnici pracovalo sedm dospělých a tři děti. Kromě paní 
starostky a dvou zastupitelů se tam činili zejména Martin 
Hamáček a Saša Matbejev, kteří se s mladickým entuzias-
mem utkali s horami pneumatik, plechovek a celých 
černých skládek. Na Skalce bylo brigádníků o něco více. 
Uklízeli vrch skalky a navíc dávali dohromady prvky na 
dětském hřišti. 

Přílepský zpravodaj  | www.velke-prilepy.cz

7

HOSPODAŘENÍ OBCE V MINULÉM ROCE

Ukliďme Česko

(em)



AKTUALITY Z OBCE
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Vyhodnocení dotazníků, zaměřených na informovanost občanů 
o dění v obci a na komunikaci s Obecním úřadem 

Dotazníková akce proběhla od 25. ledna do 15. března 2016. Do domácností bylo prostřednictvím Přílepského 
zpravodaje distribuováno 1200 dotazníků.   Vrátilo se 87 vyplněných dotazníků, což představuje 7, 26 
procent z celkového počtu distribuovaných dotazníků.

Vzhledem k tomu, že nemáme údaje o věku, vzdělání a pohlaví respondentů, nemůžeme s jistotou říci, zda je 
tento vzorek dostatečně reprezentativní.  Předpokládáme-li ale, že co dotazník, to názor jedné domácnosti, pak 
je možné brát zjištěné údaje jako názorový vzorek přílepské populace.

Podrobné výsledky včetně rozšířených odpovědí jsou na www.velke-prilepy.cz v rubrice Mohlo by 
vás zajímat

Komentář k výsledkům

Většina dotázaných se cítí být o dění v obci dostatečně informována. Nejčastějším 
zdrojem informací je Přílepský zpravodaj, web a nástěnky. Velké rezervy pro další 
využití skýtá  aplikace do mobilních telefonů Mobisys  S webovými stránkami je sice 
spokojená většina dotázaných, ale zdá se, že lidé, kteří jsou zvyklí zacházet s interne-
tem, mají na grafický design a přehlednost obecních stránek kritický názor. Zejména 
požadují zjednodušení a sjednocení prezentace aktualit. Na stránkách dotázaným 
často chybí průběžné informace o hospodaření obce, plánech rozvoje a zprávy o 
činnosti obce. Časté je také volání po určité formě diskuse. Současná rubrika Dotazy 
občanů není zcela akceptována. 

Obecní úřad navštívili dotázaní v průměru téměř třikrát ročně.  Přibližně 30 
procent je jich s jednáním nespokojeno, a to ve většině případů kvůli úřednici v 
podatelně.  Výrazně ostré výtky se natolik shodují, že lze téměř vyvrátit, že by se 
jednalo o nahodilý jev. 

Přílepský zpravodaj čte 95% dotázaných, stejné procento je s ním spokojeno. 
Velmi cenné jsou pro redakci odpovědi na otázku  Co vám ve zpravodaji chybí, i když 
nejméně polovina z uvedených nápadů je ve Zpravodaji již realizována (kulturní 
akce, škola, lékaři, turistické cíle atd.) Druhá polovina námětů je však velmi podnět-
ná (kapitoly z historie, více informací o hospodaření obce, investiční záměry, sport 
v obci ). Redakce zpravodaje za ně děkuje, budeme je zařazovat a mnohé z navrhova-
ných témat naleznete již v tomto čísle.

Eva Martínková





ROZHOVOR 

Tři malé děti, dálkové studium a k tomu funkce 
místostarostky.  Dvakrát týdně budete na 
Obecním úřadě trávit nejméně šest hodin, 
nemluvím o práci, kterou si budete nosit domů. 
Není to, paní místostarostko, na jednoho člověka 
trochu moc?
Musím si organizovat čas a stále si uvědomovat priority. V 
prvé řadě musím zajistit svým dětem  kvalitní péči. 
Pracovní nasazení  nesmí mít vliv na zázemí mé rodiny. 
Ostatně, vše co dělám, tedy i můj vstup do komunální 
politiky, dělám kvůli dětem. Jde mi o to, aby jim ve Velkých 
Přílepech bylo dobře,  aby měly správné sociální zázemí a 
dostalo se jim kvalitního vzdělání. 

Tím jste vlastně naznačila, čemu se chcete jako 
místostarostka věnovat
Ano, jsou to oblasti sociální, kulturní a školství.  Ale pokud 
bude potřeba, pomohu samozřejmě i jinde, důležité bude, 
aby to bylo pro obec přínosem.

Buďme, prosím,  trochu konkrétní 
Moc bych si přála vybudovat víceúčelové hřiště vedle hřiště 
fotbalového a také sportovní a volnočasové zázemí pro 
teenagery. Chtěla bych spolupracovat  na dokončení 
strategického  plánu rozvoje obce.

Co je to strategický plán rozvoje obce?
Tento plán vychází z  historie a analýzy současných potřeb 
obce a na jejich základě se de�nují cíle a vize, kterých 
chceme dosáhnout.

V zastupitelstvu patříte k opozici. Jak se cítíte 
mezi „politickými protivníky“ na Obecním úřadě?
Rolí opozice je kontrolovat a upozorňovat na chyby vedení. 
Současně nabízet konkrétní alternativy či vlastní řešení.  
Myslím, že mít aktivní opozici je dobře.  Má to svůj význam 
a smysl. Já osobně vnímám také některé nedotažené věci a 
ráda bych je posunula dopředu. Ke konkrétním návrhům 
bych ještě zařadila „Přílepské otazníky“. Byly by to 
naplánované diskuze s občany ve věcech, které je nejvíce 
trápí nebo zajímají v dění naší obce. 
Na druhou stranu musím říci, že se mi dostalo velmi milého 
a opravdu vstřícného přijetí od vedení i od zaměstnanců 
naší obce. Musím říci, že pracovní nasazení je tu velké, jak u 
zaměstnanců, tak u paní starostky a prvního místostarosty.

Paní místostarostko, jste ambiciózní? 
Své největší ambice jsem už dosáhla. Tou je šťastný život, 
hezké rodinné zázemí a zdravé děti. Aktivní jsem proto, že 
mě to baví, ráda pracuji. Od malička jsem byla v různých 
kroužcích a organizacích, později jsem je vedla. Moji 
srdeční záležitostí bylo občanské sdružení Život na venkově 
na rodné Moravě. Po mém zvolení do této funkce jsem 
vedení sdružení předala  a tu energii teď věnuji Přílepům.

Co máte ráda?
Vstávat v 5 hodin ráno, uvařit si kávu a číst si. Také sklenku 
suchého vína a písničku Slavíci z Madridu od Waldemara 
Matušky.

Poslední otázka – máte babičky na hlídání?
Bohužel, naše babičky bydlí daleko, i když ta plzeňská 
půjde do důchodu a slíbila pomoc. Čtrnáctiměsíčního 
Matěje dávám na dva dny do jeslí v Úholičkách, prostřední 
syn je v tu dobu ve školce a nejstarší, prvňák, ve škole.

(em)

Do politiky kvůli dětem
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Druhá místostarostka obce 
Mgr. Marie Válková (PRO PŘÍLEPY)

Marie Válková (36) se narodila ve Valašském Meziříčí.  
Vystudovala Pedagogickou fakultu v Ostravě a absolvovala 
další specializované studium na Západočeské univerzitě v 
Plzni. Profesní zkušenosti získávala také na vyhlášené ZŠ 
Londýnská v Praze. Do Velkých Přílep se s manželem 
přistěhovali v roce 2006. Zde začala učit na I. stupni ZŠ.  Má 
tři malé syny. Nyní je na rodičovské dovolené a dálkově 
studuje Školní  management na Univerzitě Karlově.

Občané mohou novou místostarostku kontaktovat na e-mailu: valkova@velke-prilepy.cz



Dopravní výbor se pod vedením Lubomíra Šembery 
dlouhodobě věnuje možnostem řešení dopravní situace 
na křižovatce v centru obce. Ve špičkách je dopravně 
přetížená a již dlouho volá po dopravně-technickém 
řešení, které zklidní dopravu, udělá ji průchodnější i pro 
auta napojující se na hlavní (Pražskou) a zvýší bezpeč-
nost dopravy i chodců. Výbor proto zajistil objednání 
studie zřízení světelného signalizačního zařízení na této 
křižovatce a zúčastnil se místního šetření. Studie pak 
bude veřejně projednána.

Na základě předchozích zjištění kontrolního výboru ve 
věci úniku příjmů z obecního rozpočtu starostka měla 
doložit přehled plnění vyplývajících ze smluv s �rmami 
Nimetal a Alfa Praha. Výbor zjistil, že stále nedošlo k 
plnění některých splatných smluvních závazků v hodno-
tě stovek tisíc korun. Obec zatím nedoložila dostatek 
dokumentů, že tato plnění vymáhala či vymáhá. 
Zastupitelstvo rovněž uložilo výboru kontrolu 
dokumentace a plateb v souvislosti s věcnými břemeny 
pro �rmu ŽAC. V tomto případě bylo vše řádně doloženo 
a výbor neshledal žádné pochybení. Plná zpráva je na 
www.proprilepy.cz. 

Na dubnové zastupitelstvo byl zařazen závěrečný účet 
obce za rok 2015, přestože �nanční výbor stále nedostal 
dlouho požadované vyhodnocení dodržování rozpočtu u 
investičních akcí. Narychlo a nezákonně svolané 

zastupitelstvo nerespektovalo zákonnou lhůtu pro 
vyvěšení programu a veřejně vyvěšené materiály k 
projednávání závěrečného účtu byly staženy z úřední 
desky den po vyvěšení programu. Obsahují i zprávu 
krajské kontroly, která hovoří o několika porušeních 
zákona ze strany OÚ. 

Probíhá také �nalizace návrhu nového územního plánu 
obce, který je klíčovým strategickým dokumentem. 
Bohužel se kolem něj objevuje mnoho podezřelých 
změn. Dvě stavby, které si zastupitelstvo vysloveně 
nepřálo do nového plánu zahrnout, se přesto v návrhu 
územního plánu objevily. Na dotazy jsme dostali řadu 
protichůdných a vzájemně se popírajících informací od 
místostarosty Hoška, který je za územní plán zodpovědný. 

Velmi podezřelé je rovněž to, že se v návrhu územního 
plánu na ploše poblíž křižovatky Roztocká-Pražská, 
která byla doposud určena pro výstavbu sportoviště, 
objevil další bytový dům. Stalo se tak, aniž by to bylo v 
požadavcích zastupitelstva a nikdo se ani neobtěžoval o 
takovéto změně zastupitele či stavební výbor informo-
vat. Místo toho se již investor stavby snažil u zastupitel-
stva prosadit schválení územní studie. Jak to dopadlo,  
se dozvíte na www.proprilepy.cz.

Richard Kapsa, Petr Morysek, 
Kamila Handlová, Lubomír Šembera

Přílepský zpravodaj  | www.velke-prilepy.cz

Z OPOZIČNÍCH LAVIC

Řešíme křižovatku Pražská. Trápí nás stále nezdůvodněné úniky 
příjmů z rozpočtu a (ne)pravdy kolem územního plánu

Pokud občany zajímá reakce vedení obce na připomínky opozičních zastupitelů, nechť přijdou na 
veřejné zasedání zastupitelstva. Tam se mohou ptát na vše, co by o uvedených problémech chtěli vědět. 



Je duben, za okny svítí sluníčko a teplo je jako v 
červnu. Žáci začínají pobíhat v letním oblečení a s ním 
přichází polehoučku i prázdninová nálada. Učitelé 
zmobilizovali zbytky svých sil a s tímto prázdninovým 
laděním museli začít bojovat, přece jen nás ve škole 
čeká ještě mnoho práce.   

Nejtěžší období je před žáky z deváté třídy, protože 
strašák přijímacích zkoušek již obchází velmi blízko. 
Když se na to podívám nezaujatým okem diváka, 
mám pocit, že největší nervozita je znát na pedago-
gickém sboru. Deváťáci jsou překvapivě klidní a 
„vysmátí“, vůbec si nepřipouštějí pochybnosti o svých 
znalostech. Na jednu stranu je dobře, že mají pocit, že 
jsou dokonale připraveni, na druhou stranu vždycky je 
co zlepšovat (což se jim snažíme, zatím neúspěšně, 
říct). Snažili jsme se v jejich přípravě udělat 
maximum, teď nezbývá než doufat, že nezazmatkují 
a dopadnou alespoň tak dobře, jako deváťáci loňští. 

Jsme pyšní na to, že letos byli naši žáci opět úspěšní 
ve vědomostních olympiádách. Kromě dobrého 
umístění všech našich reprezentantů letos slavíme 
dvě bramborové (Olympiáda v českém jazyce a 
Zeměpisná olympiáda) a dvě zlaté medaile z 
okresních kol (Olympiáda v anglickém jazyce a 
Biologická olympiáda), což znamená postup do 
krajského kola. Tomáš Lipták v krajském kole Olympi-
ády v anglickém jazyce získal druhé místo a jako 
náhradník postupuje do ústředního (republikového 
kola). Tom má pro jazyky obrovské nadání, „okecá“ 
úplně všechno, vždy a všude. Ninu Bohánkovou 
krajské kolo čeká až v květnu, má čas na vyladění své 
zatím skvělé formy. Mimochodem úspěch Niny se dal 
předpokládat, protože již v první třídě na škole v 
přírodě svůj zájem o rostliny a veškerou havěť 
vehementně projevovala.  (Abyste dokázali ocenit, 
jak jsou naši „olympionici“ dobří, upozorňuji, že 
kategorie, kde naši žáci soutěží, jsou společné pro základní 
školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.)  

Současní deváťáci jsou fajn. My s nadějí očekáváme, 
že stejně prima se bude za pár let pracovat i s těmi, 
kteří k nám v září nastoupí jako prvňáčci. U zápisu 
jsme měli napilno, protože přišlo 82 načančaných 
šikovných předškoláků, ti nám rádi předvedli, co 
všechno již umí. Máme se na co těšit! 

Ale to už je rok příští. Vraťme se k tomu, co nás čeká v 
dalších dvou měsících. Nejstarší i ti mladší se moc těší 
na školu v přírodě a vycházky v rámci projektu „Poznej 
památná místa v našem okolí“. Opékání buřtíků ve 
Svrkyni také není k zahození a výlety, které čekají na 
některé třídy, jsou taky super. Myslím, že si to ve škole 
všichni celkem užíváme.

Maličkou nepříjemností možná bude zahájení 
rekonstrukce budovy 2. stupně během měsíce června, 
ale protože víme, že je nezbytně nutná a výsledek 
bude skvělý, jistě i s ní se nějakým způsobem popere-
me. Bude to náročné období pro všechny zúčastněné, 
ale společnými silami ho překonáme a výsledek bude 
ku prospěchu všech. Jistě jste si všimli všech pozitiv-
ních změn v budově 1. stupně včetně té poslední v 
podobě nové hrací plochy na školní zahradě. 
     
Všem přeji hodně úspěchů v posledních školních 
týdnech a překrásné prázdniny k tomu!

Martina Chaloupková
zástupkyně ředitelky
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Hřiště v zahradě 1. stupně stálo více než 300 tisíc korun

Co nového v naší škole 



 

ZŠ Velké Přílepy ve spolupráci 
s obcí vyhlašuje soutěž 

 školy.

Tři nejlepší návrhy v obou 
kategoriích budou oceněny.

Soutěž je určena pro žáky, rodiče a všechny 
obyvatele naší obce, pro jednotlivce i skupiny. 
Poslední termín odevzdání návrhů je ve středu 

29. 6. 2016. 
Své výtvory odevzdávejte v papírové podobě ve 
vrátnici budovy 1. stupně ZŠ nebo v podatelně 
obecního úřadu, případně elektronicky na e-mail 

jana.netrebova@zsvelkeprilepy.cz.



PŘÍLEPSKÝ ZPRAVODAJ DĚTEM - JARO JE TADY

K prvnímu obrázku v řadě najdi vždy úplně stejnou dvojici z řady. Stejné obrázky si můžeš vybarvit.
Inspiraci posílají děti z Duhovky
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Výherci z minulého čísla: 
Pavel Budař (10 let), Lucie Budařová (7 let). 

Výhry k vyzvednutí v podatelně Obecního úřadu

Stránku připravily děti z Duhovky.
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I tento kalendářní rok jsme zahájili tou správnou nohou. 
Dětem je připravován pestrý program, který je doplňován 
divadelními představeními, návštěvami �lmových předsta-
vení, besedami a dalšími výukovými programy. 

Koncem ledna proběhla beseda o dopravních prostředcích. 
Než se stihly děti pořádně rozkoukat, po třídě se proháněly 
modely různých vozidel, od hasičského auta až po kamión. 
Na konci programu někteří jedinci mohli vyzkoušet ovládání 
takového vozidla. 

Pro naše předškoláky byl 25. leden velkým dnem. Většina z 
nich byla u zápisu do první třídy. Celý den byly děti jako na 
trní a nemohly se dočkat tak očekávané události. 

V měsíci únoru proběhl karneval ve všech třídách. Děti již do 
školky přicházely v maskách. Celé dopoledne byl slyšet křik, 
smích a hudba. Děti tancovaly, soutěžily, proběhla přehlídka 
masek na třídách. Vzhledem k tomu, že všechny masky byly 
hezké, odměnu dostaly všechny děti. 

Ze čtvrtka 10.3. na pátek 11.3. děti spaly v mateřské škole. 
Byl pro ně připraven odpolední program. Ve čtvrtek většina 
dětí zůstala v mateřské škole, po svačině si děti chvilku 
pohrály a následně vyrazily procházkou po obci. Průběžně 
plnily úkoly, seznamovaly se významnými místy, sledovaly 
změny v přírodě a na závěr hledaly poklad. Po příchodu do 
školy bylo pro děti připravené překvapení. Milan Jirák 
dětem před večeří povyprávěl dva příběhy Macha a Šebesto-
vé s názornou ukázkou. Atmosféra ve třídě byla velice 
příjemná, ze třídy byl slyšet smích a někdo uronil smíchy i 
nějakou tu slzičku. Následně děti povečeřely a odebraly se 
ke spánku. 

Ve dnech 13.4. a 14.4. proběhl zápis pro školní rok 
2016/2017. Zápisu se zúčastnilo celkem 101 uchazečů. 
Předpokládaný počet volných míst je 60. Letošního zápisu 
se zúčastnilo celkem dost uchazečů z okolních obcí. 

Do konce školního roku nás čeká ještě mnoho jiných 
zajímavých akcí. Předškoláci pojedou na školu v přírodě, 
všichni se podíváme na EKO farmu, seznámíme se s 
technikou integrovaných záchranných složek, prožijeme si 
příjemné dopoledne u příležitosti Dne dětí, navštíví nás pan 
Bečka s programem o včelách.  Koncem května, pokud nám 
sluníčko bude přát, nás navštíví Inka Rybářová se svým 
programem „Zahradní slavnost“. Již nyní probíhají přípravy 
na jednotlivé akce.

Kolektiv MŠ Jablíčko 
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA 

Chystáme se na školku v přírodě



Z DENÍKU OBECNÍ POLICIE

Neparkujte na chodnících v obytných zónách
Je nutné si uvědomit, že řidiči motorových vozidel 
nejsou jedinými účastníky silničního provozu. To 
znamená, že v obytných zónách vozidla stojící na 
chodnících a znemožňující pohyb chodcům po těchto 
chodnících, zde stojí protiprávně. 
V obytné zóně je možné parkovat pouze na místech 
tomu určených a označených dle zákona č. 
361/2000Sb. Strážníci řeší zprvu přestupek domluvou 
a teprve v případě, že se přestupek opakuje, přichází 
na řadu pokuta. V případě, že řidič nalezne za předním 
oknem výzvu od obecní policie, je povinen do osmi 
dnů kontaktovat strážníky. Jestliže se tak nestane a 
bude následně obeslán (předvolán) k dostavení se na 
služebnu obecní policie, hrozí řidiči přísnější sankce za 
neuposlechnutí předešlé výzvy. 

Senioři s Alzheimerovou chorobou se snadno ztratí
Dalším problémem se ukazuje být samotné cestování 
starších seniorů, kteří trpí Alzheimerovou chorobou. 
Strážníci a policisté uskutečnili již dvě pátrací akce, 
které byly zaměřeny na tyto osoby. Naštěstí se podaři-
lo osoby vždy nalézt bez zdravotní újmy. V těchto 
případech se znovu osvědčil kamerový systém, který 
strážníkům umožnil zjistit, jak byly dotyčné osoby 
oblečené a jakým směrem se pohybovaly.
Chtěl bych apelovat na rodiny a příbuzné těchto lidí, 
aby je buď doprovázeli při jejich procházkách, nebo si 
zjistili, jakým směrem se budou dotyčné osoby 
pohybovat. 

Při následném vyhlášení pátrací akce je každá 
informace vzácná. Pokud se jedná o kvalitní informaci, 
může velmi urychlit nalezení pohřešované osoby. V 
obou případech bylo počasí velmi nevlídné a hrozilo, 
že dojde k podchlazení hledaných osob. Tento stav 
může hledané osoby přímo ohrožovat na životě. 

Kamery pomáhají dopadnout i sprejery
Strážníci se převážně zaměřují na kontrolu veřejného 
pořádku a nemovitostí. Obecní policie využívá k práci v 
plné míře kamerového systému a zjištěné informace 
dále vyhodnocuje a zpracovává. Díky těmto informa-
cím se již několikrát podařilo zjistit pachatele 
trestných činů i přestupků proti veřejnému pořádku. 
Strážníkům se nedávno podařilo zjistit několik 
pachatelů, kteří se dopustili trestného činu sprejerství 
v obci Úholičky. Zjištěné informace byly předány Policii 
ČR. Po společném jednání paní starostky a zastupitelů 
obce s obecní policií, bude v obci Úholičky instalován 
kamerový systém. 
Strážníci nadále nabízejí možnost kontrol nemovitostí 
v případě dlouhodobé nepřítomnosti majitele. Obecní 
policii lze kontaktovat i přes webové stránky www.o-
becnipolicie.info.
Na webových stránkách naleznete interaktivní formu-
lář a můžete tak strážníky upozornit 
na protiprávní jednání ve vašem okolí, nebo poslat jiný 
podnět, který se může týkat bezpečnosti ve Vaší obci. 

vr. prap. Karel Král
www.obecnipolicie.info
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Vážení spoluobčané,

strážníci obecní policie se v poslední době potýkají se zvýšeným počtem dopravních 
přestupků, které jsou páchány hlavně porušováním zákazových značek. 

Chtěl bych upozornit řidiče, že není vždy povinností umisťovat svislou dopravní značku 
tam, kde platí obecné pravidlo zákona o silničním provozu, jde-li o nepřehlednou 
zatáčku, nebo není-li vedle vozidla dostatek místa při stání. Doporučuji si nastudovat 
konkrétně paragraf zastavení a stání §25-§27 zák. č. 361/2000Sb. Obecní policie ani 
státní policie nebude dublovat zákon, a to pouze kvůli neukázněným řidičům. 



Popsat počasí zimních měsíců, které nebylo zimní, 
informovat o nástupu jarního počasí, které již v prvních 
dnech března otevřelo krásně žluté květy křivatce českého 
na velkopřílepské skále a začátkem dubna přineslo první 
letní den a také číselně vyjádřit, že toto období bylo 
konečně vydatné na srážky, přitom ale opět teplotně 
nadprůměrné, to je úkolem následujících řádků. Jak se tedy 
projevily tlakové níže a výše v jednotlivých měsících roku 
2016 ve Velkých Přílepech?  

Leden byl teplotně slabě nadnormální a srážkově zcela 
normální. Úhrn srážek ve Velkých Přílepech dosáhl 30 mm, 
tj. 100 % normálu. Že se tentokrát nejednalo jen o déšť, 
bylo patrné na sněhové pokrývce, která v obci ležela od 4. 
do 10. 1. a také  od 16. do 24. 1. V sobotu 23. 1. dopoledne 
vydatně sněžilo a způsobilo nejvyšší vrstvu sněhu letošní 
zimy v naší obci. Přechodně jsme mohli naměřit 11 cm. Že 
je to zanedbatelné oproti zimám v minulosti, nelze popřít. 
Zajímavostí toho dne byl i večerní vzestup teploty o 6 st. 
během jediné hodiny z -4 na 2 st. C. Ledových dnů, kdy 
teplota ani přes den nevystoupí nad 0 st. C jme mohli 
naměřit deset.  Nejnižší teplota měsíce a současně i celé 
zimy byla -15,1 st. C. dne 22. 1., kdy jste mohli spatřit na 
téměř promrzlém rybníku bruslaře s hokejkami. 

Patrně to byl jediný vhodný den na bruslení na zamrzlém 
rybníku v obci. Pro srovnání, ten den na Rokytské slati na 
Šumavě naměřili meteorologové -35,3 st. V samém konci 
měsíce (27.1.) teplota vzduchu v obci vystoupala až na 13,4 
st. C. 

Únor byl ve Velkých Přílepech teplotně značně nadprů-
měrný a ve srovnání s normálem překonal i průměrnou 
měsíční teplotu následujícího měsíce března. Celkovým 
množstvím spadlých srážek byl únor překvapivě (oproti 
trendu z minulého roku) silně nadnormální a dosáhl 43 
mm, což je 195 % měsíčního normálu. Ve velmi krátkých 
epizodám a v malé vrstvě ležel v obci sníh. Naměřené 
maximální i minimální teploty nebyly v tomto měsíci ničím 
zajímavé. Teplota pod bod mrazu často neklesala a ledové 
dny se nevyskytly. Silný vítr vál 22. 2., nejednalo se však o 
studený vítr - právě naopak, doprovázený byl teplotami 
nad 10 st. C. Zajímavostí končícího měsíce bylo, že 29. únor 
se asi nemohl rozhodnout,  jestli se má zachovat zimně, 
nebo již jarně, a proto nám nakonec přinesl překvapení v 
podobě 8 cm mokrého sněhu, který nepěkně prohýbal 
větve stromů a způsoboval i jiné nepříjemnosti.

Následující měsíc březen se poměrně brzy vyrovnal s 
mokrým a těžkým sněhem a směřoval k jarnímu počasí. 
Nicméně ne tak výrazně,  jak jme očekávali. Srážkově byl 
průměrný a rovněž průměrný byl i teplotně (jen nepatrně 
teplejší než únor). V obci napršelo 28 mm srážek, tj. 90 % 
normálu. Poslední sněžení uplynulé zimy se vyskytlo 15. 3. 
V neděli 27. 3. jsme naměřili až 17,8 st. C a i díky teplého 
pondělí jsme mohli prožít opravdu jarní Velikonoce. 
Nastupující měsíc duben přidal výrazně na teplotách a už 5. 
4. jme měli ve Velkých Přílepech první letní den roku 2016 
s dosaženou teplotou 25 st. C.

text a foto: René Tydlitát

Počasí v lednu až březnu 2016 
ve Velkých Přílepech
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Snad jediný den, kdy se dalo v Přílepech  bruslit, byl 22. leden



Jak se jednoduše zaregistrovat?

1. Emailem na prilepska.ordinace@gmail.com, kde uveďte své jméno a 
příjmení, titul, rodné číslo, zdravotní pojišťovnu, adresu, email a telefonní 
číslo, jméno a místo působení předchozího registrujícího lékaře.
Do zprávy uveďte budete-li chtít zaslat registrační lístek fyzicky poštou 
(Prosíme jen v případě, že na tom opravdu trváte. Lístek si můžete kdykoliv
vyžádat, i později, v ordinaci.)

2. Osobně kdykoliv během ordinační doby. Doporučujeme objednat se 
předem na webových stránkách www.prilepska-ordinace.com v sekci 
ONLINE OBJEDNÁNÍ K PRVNÍ NÁVŠTĚVĚ. Není však podmínkou.
Vše ostatní již zařídíme za Vás. Těšíme se na Vaší návštěvu.

„Komplexní péče, individuální přístup.“

MUDr. Rodion Schwarz
praktický lékař

� všeobecné praktické lékařství
� prevence, očkování, kontrola interakce léčiv
� odběry krve, EKG, CRP a další přímo v ordinaci
� on-line objednávkový systém pacientů
� e-recepty, domácí návštěvy, závodní péče
� spolupráce s terapeutem tradiční čínské medicíny

www.prilepska-ordinace.com      +420 226 205 438
Hašková 783, 252 64 Velké Přílepy

„Komplexní péče, individuální přístup.“

Vážení čtenáři, milí pacienti,

přišlo k nám období jarní, období zrodu nového života, období 
pročišťování organismu. Pro některé je to však i období nepříjemné 
únavy a alergických reakcí. Pojďme se podívat na jaro pohledem tradiční 
čínské medicíny

Tři jarní měsíce nazývají Číňané „rozvíjení nového a odstranění starého“.  
Lidé by v tomto období měli chodit spát s příchodem noci a vstávat dříve. 
Dále je třeba chránit „nový život“, neničit ho, být velkorysý a nehašteřivý. 
Takové konání odpovídá jarní energii a taková je cesta k pěstování 
energie v jarním období. Kdo se jí protiví, poškozuje si játra (prvek dřevo), 
která tomuto období vládnou. Játra nemají ráda jakékoliv omezování, 
těsné hranice, manipulaci. Velice často mají tendenci stagnovat, pak v 
těle řádně neproudí energie a na fyzické či psychické úrovni se to může 
projevit například očními problémy, agresivitou, depresemi, u žen 
nepravidelnou menstruací či premenstruačním syndromem (PMS). 

Z pohledu dietetiky játra harmonizují a uvolňují např. tyto potraviny: 
máta, celer, pampeliškový čaj, brokolice, artyčoky, švestky, hroznové 
víno. Celkově bychom v tomto období měli stravu odlehčit a omezit 
hlavně přísun cukru, mléčné bílkoviny, většího množství ořechů či semen 
a především horká a ostrá jídla. 

Nastartování správného fungování těla můžeme podpořit i jarní 
harmonizační (očistnou) kůrou. Praxí osvědčené jsou některé preparáty 
kombinující extrakt z houby Reishi s Chlorelou, Spirulinou a Acerolou. 
Reishi aktivuje přirozenou obranyschopnost organizmu, příznivě působí 
na hladinu cholesterolu v krvi. Chlorela, jakožto silný antioxidant, 
harmonizuje játra a střevní trakt, a Spirulina, mimo jiné, pomáhá 
udržovat v těle správnou hladinu cukru v krvi a podporuje náš imunitní 
systém. 

Vhodné je také stimulovat akupunkturní bod dráhy jater Tai Chong, 
který se nachází na nártu v prohlubni 1. a 2. meziprstí, směrem dolů od 
jejich bazí.  Tento bod umí rozhýbat jaterní Qi (deprese, náladovost či 
PMS), ponoří jaterní Yang (bolesti hlavy, závratě, hypertenze), vyživuje 
oči a šlachy a u žen upravuje menstruační cyklus. 

Jaro a náš organismus 
pohledem čínské medicíny

Petr Němec
www.sancai.cz

MUDr. Rodion Schwarz,         
ww.prilepska-ordinace.com

DŮM ZDRAVÍ U RYBNÍČKU
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POHLEDNICE Z CEST

Již potřetí jsme se vydali v sobotu 27. února 
2016 ve 4:30 z parkoviště ve Velkých Přílepech 
na rakouskou stranu Šumavy do lyžařského 
centra Hoch�cht. Tentokrát s námi nejelo jen 
7dětí, 5 juniorů a 18 dospělých milovníků 
klasického lyžování, ale i jeden běžkař a 1 
turista. Počasí i sníh nám přály, a tak jsme si 
den plný slunce a sněhu skvěle užili, i přes 
prvotní zklamání ze zjištění, že nejsme jediní, 
kdo objevil krásu druhé strany Šumavy.  V 
16:30 jsme všichni sice unavení ale spokojení 
nasedli do autobusu a uháněli směr Přílepy. 
Snad nám i v příštím roce bude přát počasí a 
vyrazíme si společně zalyžovat. 

(EA) 

Lyžařský zájezd do Rakouska



        Začátek roku znamenal pro pracovníky knihovny nové 
akce, nové plány. Především jsme chtěli využít možnosti 
získat grant z “Malého přemyslovského měšce” společnosti 
Přemyslovské střední Čechy pro projekt Knihovna volá 
prvňáčky. Získali jsme 4 000,- Kč, za které především 
koupíme knihy pro děti, které budou letos pasovány na 
čtenáře. Děti z 1. tříd už letos knihovnu navštívily, vyslechly 
příběh o skřítcích, kteří v knihovně sídlí a dokonce skřítky 
nakreslily. Knihovna pro tyto děti plánuje i další akce, které 
mají jediný cíl -  a to získat zájem dětí o četbu.

   Na ostatní děti i dospělé však nezapomínáme. Na jaře jsme 
přivítali v knihovně děti ze sedmi tříd mateřských škol. Přišly 
si prohlédnout knihovnu, zjistily, jaké knihy půjčujeme, 
prohlédly si výtvarné práce ze soutěže Večerníček. Starší děti 
ze 6. a 7. třídy zase zajímala současná literatura pro děti. 
Mohla jsem jim půjčit do ruky řadu knih současných autorů, 
českých i zahraničních. Nový dataprojektor nám umožnil 
promítnout portréty spisovatelů, o kterých jsme mluvili, 
případně knihy, které ještě knihovna nevlastní. Informací 
bylo hodně, určený čas rychle utekl. Šestá třída přišla ještě v 
dalším termínu, abychom na nic nezapomněli.  

 Večerní program akcí byl také bohatý:

20.1. Proběhla zajímavá přednáška o rakovině prsu, 
kterou zajistily pracovnice organizace Mamma help. Tato 
organizace pomáhá ženám, které onemocněly rakovinou 
prsu, a informuje o prevenci.
11.2. Autorské čtení velvarské spisovatelky Martiny 
Bittnerové z knihy Utajené životy slavných Čechů navázalo 
na loňské čtení o “utajených ženách” a přiblížilo nám 
nevšední osobnosti, známé i pozapomenuté.
24.3.  Přednáška Mgr. Nového ze Středočeského muzea v 
Roztokách “ Velké Přílepy v raném a vrcholném středověku” 
nás seznámila s výsledky aktuálního bádání o historii 
Kamýka a Velkých Přílep a přilákala mnoho posluchačů.
7.4.  Zájemce o Japonsko jistě potěšila druhá přednáška 
Mgr. Jany Duchkové, tentokrát nazvaná Okinawa – země 
šťastných nesmrtelných. Mladá japanoložka získala své 
poznatky z osobní návštěvy i ze studia, promítla nám 
zajímavé �lmy a odpověděla na otázky.
     
     

Knihovna informuje …
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Děti ze všech přílepských školek jsou v knihovně jako doma



NOVINKY V KNIHOVNĚ

Pro dospělé čtenáře - beletrie:
James, El
Nesser, Hakan             
Nesser, Hakan      
Nesser, Hakan                  
Viewegh, Michal                  
Lenormand, Fréderic                         
Pavlásek, Lukáš                 

Pro dospělé čtenáře - naučná literatura:
Flowerdew, Bob                     
Froböse, Ingo          
Kiedroňová, Eva             
Mendel, Miloš                   
Reeve, Karen         
Spitzer, Manfred 
Slouka, Jiří 
Koutek, Tomáš
                  
Pro mládež:
Baddiel, David
Březinová, Ivona                        
Bumbová, Stanislava 
Bumbová, Stanislava           
Čech, Pavel
Fischerová, Daniela 
Frantová, Zuzana 
Lindgrenová, Astrid

Pro mládež - naučná:
Lotta z Rošťáčké uličky          
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Přednášku o rakovině prsu sledovaly přítomné ženy  velmi pozorně

A jaké akce plánujeme do prázdnin? Knihovnu určitě 
navštíví některé třídy ZŠ Velké Přílepy. Pro rodiče malých 
dětí chystáme v květnu přednášku dětské lékařky o 
problémech, které mohou mít děti v létě. Termín ještě 
upřesňujeme, novinkou je, že počítáme s dopoledními 
hodinami.
     Na závěr bych ještě chtěla připomenout, že i letos běží 
literární soutěž Talent. Uzávěrku má 10. května a zatím 
evidujeme jen jednu přihlášku. Kde jsou všichni nadějní 
spisovatelé?

Jana Kouřimská
knihovnice

O středověké podobě Přílep a Kamýku přednášel archeolog Petr Nový

Grey
Dívka, která nikomu nechyběla
Čtvrtá oběť
Hlavolam
Biomanžel
Příručka čínského soudce
Z deníku ajťáka

Jak na plevel bez chemie
Zbavte se bolesti zad a šíje
Něžná náruč rodičů
Muslimové a jejich svět
Jóga prstů
Digitální demence                    
Mariánské a morové sloupy Čech a Moravy    
Románské kostely Čech

Zkušebna rodičů
Chobotem sem, chobotem tam
Cesta za Krásným ostrovem
Lapálie s mořskou pannou
Bludiště – Dobrodružství Rychlé Veverky 3.
Pohoršovna
Vikinská princezna
Lotta z Rošťáčké uličky

Ludmila, Václav a Boleslav   



Lenka Klemmová, Tel.: 778 038 883, 
Zátopkova 1036, 25264 Velké Přílepy   @: lenka.klemmova@its-my-life.cz



      NABÍDKA     
PRACOVNÍCH MÍST        

KOEVER CZ s.r.o.
LIBČICE NAD VLTAVOU

PŘIJMEME:
  PRACOVNÍKY PRO OBSLUHU STROJŮ 

NA VÝROBU PLASTOVÝCH DÍLŮ 
VE TŘÍSMĚNNÉM PROVOZU

POŽADUJEME:
Čistý trestní rejstřík

Dobrá fyzická zdatnost
Spolehlivost

Zručnost
Pečlivost

NABÍZÍME:
Práci v dynamicky se rozvíjející firmě
Zaškolení uchazečům z jiných profesí

Nástupní plat 115,- Kč/hod.
Po zapracování pravidelný nárůst mzdy

+ veškeré příplatky (práce ve svátek, v noci, přesčasy)
+ prémie

Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete prosím svůj životopis na adresu 
v.gerzova@koever.de nebo volejte 233 004 155, 774 456 432.

Nebudeme-li Vás kontaktovat do tří týdnů od přijetí Vašeho životopisu, byla v prvním 
kole výběrového řízení dána přednost jinému kandidátovi.





VVPPKKOOMMIINNIIKK  ss..rr..oo..          

PPeettrr  PPoozznnííččeekk 

nabízíme Vám dlouholeté zkušenosti v oblasti kominictví
•  kontrolu a čištění komínů a kouřovodů dle zákona HZS ČR č.320/2015 
•  revize spalinových cest
•  vložkování komínů
•  třísložkové odkouření
rádi pro Vás navrhneme  optimální řešení spalinové cesty 
včetně následné realizace až po vypracování revizní zprávy
608 866 775
vpkominik@gmail.com   



 
ROZTOCKÉ MATEŘSKÉ CENTRUM

 JIŽ 12 LET VÁM NABÍZÍME  KROUŽKY  
PRO DĚTI OD NAROZENÍ DO 6 LET A DOSPĚLÉ! 

 
PO 9:30-10:30 hod. MIMINKA – masáže, říkanky, písničky 
     17:30-18:30 hod. ZUMBA pro dospělé s programem pro děti 

ÚT 9-15 hod. SLUNÍČKA - program pro děti od 3 let bez rodičů 
     9-10 hod. JÓGA PRO RODIČE S DĚTMI (rezervace nutná) 
 16:15-17 hod. HRAVÁ FLÉTNIČKA 

ST 19:30-20:30 hod. ITALŠTINA pro dospělé s rodilou mluvčí 

ČT 9:15-10:15 hod. BATOLÁTKA – opičí dráha, hry, písničky 
 10:30-11:30 hod. VÝTVARKA 
 15:15-16 hod. JÓGA  PRO DĚTI 

Během roku pořádáme sobotní výtvarné laboratoře, karneval, jarní a 
podzimní rejdění, příměstský tábor, bazárky, přednášky a další akce. 

 
První lekce zdarma! 

Žádné předplatné, platíte jen lekce, které využijete! 
Zvýhodněné vstupné a přenosná permanentka pro naše členy!

Přijďte se podívat do naší herny a tělocvičny ZŠ na adrese  
17. listopadu 711, Roztoky!

Další informace naleznete na stránkách www.rozalek.cz 
Kontakt: tel. 773 245 147 a e-mail centrumrozalek@seznam.cz





 Králem rybářů
 byl korunován  Ladislav Král

PLESOVÁ SEZÓNA

Také rybáři sál téměř vyprodali.  V sobotu 6. února  jim hrál V- 
Systém Jiřího Vildy. Cen v tombole bylo více než tři stovky.  
Vítězové si odnesli divočáka, srnu, jelena Siku a další zvěřinu. 
Samozřejmě nechyběly ryby. Slavnostně byl vyhlášen král 
rybářů za rok 2015. Stal se jím pan Ladislav Král, který 
nachytal loni ve zdejším rybníku 25 kaprů.  Rybářský ples je 
pověstný nápaditým předtančením. Letos se o ně postarala 
„dívčí“ spartakiádní skupina v zelených sukénkách  se 
zlatými parukami. Tančili pěkně, ale nikoho neošálili – žádné 
dorostenky, ale rybářští muži.
Lístek stál 150, lístek do tomboly 10,- Kč

(em)

Myslivecký ples

28 

Rybářský ples 

Plesovou sezónu zahájil jako každý rok Myslivecký ples 
pořádaný Mysliveckým sdružením Svrkyně – Velké Přílepy.  V 
sobotu 23. ledna byl sál sál U Korychů  vyprodaný, přišlo 220 
platících hostů . Vyhrával A Klub pana Šroubka. Tento  ples je 
speci�cký slavnostním mysliveckým nástupem  sdružení  za 
doprovodu halali, které opět zatroubil pan Řepka.  Je to hezká 
podívaná -  členové sdružení stojí nastoupeni ve dvojicích 
před pódiem , kapela vyhrává…  a pak už přebírá  režii plesu 
pan Jiří Říha. Lístků do tomboly se prodaly čtyři tisíce, cen bylo 
370.  Nechyběli  dva divočáci, jedna laň od jelena Siky a jeden 
kolouch od jelena Siky. Také vítězové v hodu šipkami byli o 
půlnoci bohatě odměněni.  První dostal  kýtu z divočáka, další 
pak plecko , pár bažantů a metrový salám. Hosté se bavili, i 
tradiční čumba byla.
Vstup byl povolen pouze ve společenském oděvu,  vstupenky 
stály 150,- Kč, lístek do tomboly - 10 Kč

(em)



Sponzor pan Zrůbecký předává 1. cenu 
(víkendový pobyt v Mariánských Lázních) panu Vlkovi z Turska
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Již po sedmé Klub zahrádkářů Velké Přílepy pořádal ples, 
tentokrát v sobotu 20. února.  Ačkoli by psa nevyhnal – 
pršelo a bylo opravdu nevlídné počasí, tak na ples přišlo o 
padesát lidí více než loni. Všichni, kdo se plesu zúčastnili, 
byli přivítáni a uvedeni na místo. Pořadatelé návštěvníky 
upozornili na slosovatelnou  vstupenku,  slibující welnes 
pobyt v Mariánských Lázních pro dvě osoby. Letos vyhrál 
zájezd Václav Vlk z Turska – rodák z Velkých přílep. Loni to 
byl mladší pár z Libčic nad Vltavou. Tombola byla pěkná. 
Děkujeme všem, kdo přispěl a podílel se na darech do 
tomboly.   
Jako loni, tak i letos hrála skupina Harmonie. O kulturní 
zábavnou vložku se postarala děvčata z Úholiček  pod 
názvem Ú-holky. Zatancovala na píseň Když v baru 
houstne dým z �lmu Limonádový Joe u „barových židlí“. 
Následovaly je starší dámy s vtipným názvem „Pozdní 
sběr“, S písní Ta naše písnička česká  protancovaly celým 
sálem. Nakonec nám ještě čtyři tanečnice předvedly 
světelnou show. Děvčata v čele s paní starostkou z 
Úholiček, moc Vám děkujeme! Po druhé hodině ranní 
odešla poslední skupinka domů, uzamkl se sál a šlo se spát. 
Tak zase příští rok na shledanou! 

Anna Jiroutková

Zahrádkářský ples



PLESOVÁ SEZÓNA

Na jarním obecním plese jsme se 19. března setkali už po 
deváté. Také tentokrát byl posledním ze série úspěšných 
plesů sezóny 2016. Samozřejmě i letošní ročník byl ve 
znamení vítání jara a tomu odpovídala květinová výzdoba, 
ceny v tombole i nálada přítomných. Po dvou letech se k 
nám vrátila moderní kapela Dlouhá noc, se kterou, navzdo-
ry jejímu názvu, se noc zdála velmi krátká a tradiční i méně 
známé šlágry nenechaly nikoho dlouho sedět. Ještě 
prázdného parketu využil při zahájení plesu pár  Majka 
Románková a Martin Šafář a všem přítomným předvedl, 
jak dobře mohou tančit, budou-li navštěvovat netradiční 
nedělní taneční kurzy ve Velkých Přílepech. Významným 
tanečníkem se opět stal pan Jaroslav Řepka. Už po mnoho 
let nevynechal jako aktivní tanečník jediný ples. Také na 
tom letošním, coby zrozenec jara, oslavil narozeniny, dle 
rodného listu už osmdesáté deváté!  Právem mu patřilo 
sólo a obdiv přítomných dam. Jako každý rok byl velký 
zájem o ceny v tombole. Výherce vepřové kýty se tak 
radoval, že nevyčkal ani vydávání cen a ve strachu, že by 
mu cena mohla být odepřena, si kýtu před zraky překvape-
ných pořadatelů vydal sám. Byl to hezký ples. Na závěr jako 

každý rok pořadatelé posbírali zapomenuté věci v šatně i 
na sále a doufají, že si je dotyční brzy vyzvednou. Snad ty 
osiřelé věci nebude čekat osud pánského kabátu, který na 
věšáku obecního úřadu čeká marně na svého majitele už 
třetím rokem.  

Věra Čermáková

Jarní obecní ples

30 
foto: Jan Čermák



V bohaté tombole  nechyběly ani ryby
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V sobotu 13. února se od kapličky sv. Gottharda opět vydal 
maškarní průvod směrem Na Statek, kde probíhalo 
masopustní veselí.

Masopust

Více než půl století působí ve Velkých Přílepech pod 
různými dobovými názvy organizace zahrádkářů. Dnešní 
Klub zahrádkářů zažívá pod vedením pana Tománka 
vskutku rozkvět. Má 107 členů, ročně pořádá několik 
zájezdů nejen po Česku, ale i do Polska a Německa.  Oblíbe-
né jsou zahrádkářské plesy, a také zářijové výstavy 
výpěstků. Obec přispívá na činnost zahrádkářů pravidelný-
mi granty,  5000,- Kč dodaly Úholičky, odkud pocházejí 
někteří členové klubu. Tursko, odkud jsou také někteří 
zahrádkáři, �nančně podporuje tombolu.  Na výroční schůzi 
13. března se dostalo poděkování panu Ženíškovi za sele, s 
nímž přispívá do plesové a vánoční tomboly, a také panu 
Zrůbeckému za sponzorské dary. Klub uvážlivě hospodaří, 
proto může platit účastníkům zájezdů vstupné na akce a 
památky. Výroční schůzi obvykle zpestřuje taneční 
vystoupení -  tentokrát v podání čtyř tanečníků akrobatické-
ho rokenrolu z oddílu Sokol pražský. Hudební doprovod 
obstaral jako obvykle pan Antonín Blín s harmonikou. 
Občerstvení díky pečlivé přípravě žen z výboru bylo 
výborné, tombola bohatá (i díky rybářům a myslivcům).

Výroční setkání zahrádkářů

text a foto: (em)
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Již po čtvrté se v sobotu 9. dubna na sále U Korychů sešli 
sběratelé, modeláři, milovníci veteránů, výtvarníci - 
zkrátka ti, kteří mají zajímavé hobby a neváhají ho prezen-
tovat. Bylo jich letos kolem pětatřiceti. Organizátor výstavy 
pan Petr Morysek měl opět šťastnou ruku. Podařilo se mu 
obohatit exponáty o unikátní motocykly zn. Jawa z doby 
předválečné i poválečné. Zapůjčil je místní motocyklový 
závodník pan Ladislav Tománek. Na prostranství vedle sálu 
opět stála historická vojenská vozidla, letos doplněná o 
vzorně udržovaný starý traktor Zetor. V době výstavy 
otevřel své muzeum veteránů i pan Ženíšek.  

K vidění byly pochopitelně i výrobky šikovných rukou a 
výsledky trpělivé modelářské a sběratelské  práce. Jen 
namátkou: Krásná sbírka panenek, kresby talentovaného 
žáka Miloše Petráka, vyšívané obrazy paní Zory Mihalkové, 
pletené hračky paní Líbalové…  Paní Marcela Žižková 
obohatila vystavované spektrum o genealogii. Kromě 
historie vlastního rodu vystavovala vzácné dokumenty 
jako pobytová přihláška Mikoláše Alše k pražskému pobytu 
nebo „archy popisné“ ze sčítání lidu r. 1890. V tvořivých 
dílničkách si děti mohly vyzkoušet drátkování, legotvoření, 
i práci na tkalcovském stavu.

Hobby výstava

32 

(em)
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Podstatně více lidí než na brigádu přišlo v sobotním dopole-
dní 16. dubna Na Statek. Konal se tu jarní Blešák, opět 
zaměřený převážně na dětský sortiment. Sem tam se ale 
našly i sošky, vázičky, hrnečky a jiné poklady. Jak vidět na 
snímku, obléknout by se zde mohla i nevěsta.

Blešák Na Statku

Příjemný den Na statku  strávilo 12. března mnoho lidí díky 
každoročním Velikonočním trhům, které pořádá obec, 
sdružení Na Statku, školka Veselý domeček, Duhovka a 
další organizátoři. Stánky s jarním zbožím, občerstvení, 
voňavé klobásy, polévky, guláš, kytičky a sazenice, do toho 
pletení pomlázky a dětská vystoupení na mlatě. Stručně 
řečeno, vydařený den. 

Velikonoce se  tentokrát obešly beze sněhu, občas vysvitlo 
i sluníčko a kdo dobře hledal, našel i první kopřivy do 
nádivky. Sem tam bylo vidět i koledníky.

Velikonoční pondělí 28. březnaVelikonoční trhy Na Statku

Na koho asi pletou pomlázku dva opoziční zastupitelé Petr Morysek a Richard Kapsa? 

Beseda s Helenou Třeštíkovou
K nejzdařilejší kulturní události patří nejspíš beseda s 
dokumentaristkou Helenou Třeštíkovou, tvůrkyní �lmu 
Zkáza krásou. V pátek  19. února dorazila do Přílep spolu s 
kolegou Jakubem Hejnou a po promítání �lmu setrvala s 
přílepskými diváky půldruhé hodiny v družné besedě.  
Helena Třeštíková se s Lídou Baarovou setkala v jejím 
zahraničním exilu. Na sklonku hereččina života natočila její 
otevřenou zpověď. O to se diváci zajímali nejvíce. Přišla jich 
více než stovka, tedy více, než je kapacita sálu. Sedělo se i 
na přístavcích. Jedna paní si dokonce přinesla skládací 
židličkou pro případ, že by se na ni sedadlo nedostalo. To 
paní Třeštíkovou dojalo, protože něco podobného se jí prý 
na besedách dosud nepřihodilo. 

(em)
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Hana Procházková zpívá Amazing Grace

Popularita pěvecké soutěže, kterou loni přivedla na svět 
dnešní místostarostka paní Marie Válková, překročila 
hranice Velkých Přílep. Letos se do ní přihlásilo celkem 22 
mladých talentů z celého okolí. Z Kralup, Úholiček, Turska, 
Horoměřic…  přílepští byli nakonec v menšině.  Bylo 
nutné uspořádat výběrové předkolo, z něhož postoupilo 12 
nejúspěšnějších. Ti byli rozděleni do dvou věkových 
kategorií – šesti až jedenáctiletí a třinácti až patnáctiletí. 
Většinou zpívali za doprovodu karaoke nahrávek, jen Jirka 
Kubašta se sám doprovázel na klavír.  Atmosféra v sále si 
nezadala s profesionálními soutěžemi.  Zpěváci se na pódiu 
pohybovali suverénně, bez trémy a obecenstvo nešetřilo 
povzbuzováním. Celková úroveň soutěžících byla opravdu 
na výši. 

Porota pracovala ve složení: Paní starostka Věra 
Čermáková, pan ředitel ZUŠ Vladimír Kliment, paní 
učitelka Irena Hajdová, pan Omer Shimon Tal a pan Martin 
Maxa. Opravdu to neměli jednoduché, protože cenu za 
účast ve �nále si zasloužil každý.  A také každý alespoň 
keramického slavíka a další drobnosti na památku dostal. 
Ale co naplat, vítěze bylo nutné vybrat. Jak to dopadlo?

Kategorie mladších dětí
1. Tomáš Drgo z Kralup (11 let) 
– miláček publika, získal i cenu diváků
2.  Jiří Kubašta  z Velkých Přílep (10 let)
3. Lenka Linková z Velkých Přílep (6 let)
- nejmladší účastnice 

Kategorie starších
1. Hana Procházková z Turska (15 let) 
2. Karolína Burdová z Úholiček (15 let)  -  loňská vítězka
3. Rozálie Klimešová  z Horoměřic (13 let) 

Vítězka, patnáctiletá Hana Procházková,  je milá a 
skromná dívka, která svým hlasovým projevem umí 
překvapit. Je dobrá. Přesto se zpěvačkou stát nechce, 
připouští ale, že by občas zpívala jen tak, lidem pro radost. 
Od generálního partnera soutěže Franka Madaye dostala 
kapesní MP3 rekordér, dalším oceněním byl hudební 
nástroj ukulele.

Přílepská Superstar po druhé

Výborná moderátorská dvojice - Maruška Válková a Pepa Tůma

Paní starostka předvívá Tomáši Drgovi hvězdnou budoucnost

foto:  Zuzana Kučerová
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Zážitkem odpoledne bylo i vystoupení hostující Šárky 
Geroldové, vystupující pod jménem Sharkess.  V Přílepech 
tuto hiphopovou zpěvačku známe z Tančírny pro náctileté. 
Čiší z ní neobyčejná energie, je pohotová, bezprostřední, 
dokázala strhnout celý sál.

A bez koho by se toto odpoledne opravdu neobešlo? Bez 
paní Marušky Válkové, která ho nejen zorganizovala, ale i 
skvěle  moderovala za pomoci svého bývalého žáčka 
desetiletého Pepy Tůmy.

Jaké jsou její dojmy z letošního ročníku? „Není důležité, kdo 
vyhrál, ani hvězdné obsazení hostů,“ říká paní Válková. 
„Důležité je dát dětem zkušenost zazpívat si před publikem a 
mít z toho radost. Pro mne byl nejsilnějším zážitkem 
moment, kdy vítěz v mladší kategorii Tomáš Drgo věnoval 
svou druhou vítěznou cenu své paní učitelce Markétě 
Wagnerové. Taková chvíle nám dá více než hmatatelný 
vítězný dar, nebo potlesk,“ dodává organizátorka soutěže a 
všem děkuje za spolupráci. 

Těšíme se na příští rok!
Eva Martínková

Nedělní pohádková odpoledne v CVA si od podzimu získala 
velkou popularitu. Hraje se jednou za měsíc, ale sál by se 
nejspíš zaplnil, i kdyby byla představení každý víkend. Děti 
se baví, komunikují, protože loutkoherci je vtahují do děje, 
chvíli se bojí,  pak se zase hlasitě smějí – prostě divadlo pro 
děti, jak má být. Všechny soubory, které obec do Velkých 
Přílep zve, jsou na výborné úrovni, ať už je to rakovnické 
divadlo Před branou, Dětské divadýlko Aleše Bílka,  Divadlo 
Václava Upíra Krejčího nebo  Divadélko Romaneto (na 
snímku).

Do Galerie zve obec čas od času zajímavé osobnosti. 
V únoru to byl psychiatr Jan Cimický. Vyprávěl poutavě, 
nikoli však o psychiatrických problémech, ale o literátech a 
hercích, s nimiž se v průběhu života spřátelil. Veselé i 
smutné historky o Marii Majerové, Josefu Zímovi, Jarmile 
Glazarové,  Vlastovi Burianovi, Janu Werichovi a dalších 
postavách, známých především pamětníkům.  Galerie byla 
zcela vyprodaná (vstupné 50,- Kč), dokonce se  musely  
přistavovat židle.  

Herečka Jana Šulcová v dubnu již do Galerie tolik diváků 
nepřilákala, Škoda, na druhou stranu ale komorní prostře-
dí přispělo k přátelské atmosféře. Beseda byla bezpro-
střední a zajímavá, interiér  Galerie byl tentokrát vylepšen 
o exponáty prodejní výstavy obrazů a keramiky, která stále 
ještě probíhá (výtvarníci Josef Střítecký a Miroslav Novák). 

(em)

Besedy v Galerii

Divadélka pro děti

foto Zuzana Kučerová



SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Paní Miroslava Říhová 
oslavila 24. března pětaosmdesátiny
Ve Velkých Přílepech se paní Říhová narodila, právě tak jako její 
manžel, s nímž si to každý den vykračovali  do noutonické školy.  
Brali se mladí, ještě před vojnou, a už spolu ve velké svornosti 
žijí 66 let.  Paní Říhová pochází z rodu Čihákových, takže ji pojí 
příbuzenské vztahy s půlkou vesnice – tak jako ostatně všechny 
zdejší starousedlíky.  V kdysi malém domku žili s rodiči, dosta-
vovali ho, renovovali až do dnešní moderní podoby.   Paní 
Říhová je vyučená prodavačka. Prodávala například v Jednotě v Tursku a mnozí si jistě vzpomenou, že 
mívala  malý krámek u kapličky sv. Gottharda, kde je dodnes železná roleta. Syn a dcera se narodili záhy 
po svatbě. V padesátých letech se měli co ohánět, ale jak jubilantka říká: „Všechno jsme vydrželi!“ 
Později se vypracovala na vedoucí evidenčního oddělní podniku Ligna. Sama si doplnila potřebnou 
kvali�kaci a až do důchodu byla oceňovanou pracovnicí. Oba se radují ze života  a bez chmur překonávají 
i případné zdravotní potíže. Dodnes to umějí na parketu pěkně roztočit! Dcera a syn je obdařili čtyřmi 
vnoučaty a pěti pravnoučaty. 

Pětaosmdesáté narozeniny oslavila 14. dubna 
paní Jaroslava Vošahlíková
Blahopřáli jsme paní Vošahlíkové před pěti lety k osmdesáti-
nám, a nutno říci, že nestárne. Na zdraví si nestěžuje a stále 
nevydrží nic nedělat – šije, plete, háčkuje, teď právě plete ze 
zbytků vlny čtverce do dek pro děti s AIDS v Jižní Africe.   Její 
krásně oblečené panenky obvykle nechybějí na Hobby 
výstavách U Korychů. Když neplete, luští křížovky. Stále 
vzpomíná na rodné Otrokovice, odkud se do Přílep před více 
než 40 lety přistěhovali. Ale doma už se dávno cítí v Přílepech. 
Manžel pracoval na letišti, bohužel brzy zemřel. Paní Vošahlí-
ková ovšem vůbec není opuštěná. Žije s ní dcera s rodinou 
(paní Matyáková),  členy domácnosti jsou i dva malí psíci. 
Oporou je jí také syn v moravských Malenovicích. Ale co hlavní, v Přílepech si brzy po přistěhování našla 
spoustu přátel. Její dům je otevřený návštěvám, voda na kafe je vždy připravená. Mezi kamarádky, s nimiž 
navštěvuje cukrárnu, patří například Anina Blažková, paní Kostihová, Irenka Petráková, Libuše Šimková a 
další vrstevnice. Letní měsíce tráví paní Vošahlíková na chatě, kterou si kdysi pořídil manžel spolu s 
přáteli. Tam se věnuje houbaření, i když houby nejí.  
Od dvou dětí se jubilantka dočkala čtyř vnoučat a zatím čtyř pravnoučat. Rodina jí k narozeninám koupila 

tentokrát televizi s velikou obrazovkou, protože i sledování TV patří ke zpestření jejích večerů. 
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Osmdesáté narozeniny slavila 21. dubna 
paní Božena Bílková
Paní Bílková se narodila  v Přílepech, v ulici Májová, kde její 
tatínek Václav Bradáč vlastníma rukama postavil domek o 
jedné místnosti s verandou a tam prožila se dvěma souro-
zenci šťastné dětství. Tatínek byl písmák, pomáhal i s obecní 
kronikou. Bratr hrál v kapele Emila Pokrupy. „Jen ta válka, ta 
se dostane pod kůži i dítěti,“ vzpomíná jubilantka. Když si 
koncem války hrála na zasklené verandě u Motyčků s kama-
rádkou Danou, dostala veranda zásah od ostřelovače z 
malého letadla, stopa po kulce je tam dodnes.  Do školy se 
chodilo pěšky do Noutonic, děti byly zvyklé doma obstarávat 
zvířata, v létě sbíraly klásky, z nichž se pak cepem mlátila 
zrna, aby bylo pro slepice.  Přesto bylo veselo. Paní Božena 
hrála ochotnické divadlo, cvičila v Sokole,  zpívala ve sboru. Rodiče Bradáčovi chodili tancovat do budovy 
dnešní školy, kde býval hotel. Později ho v této budově nahradilo kino a právě tam se manželé Bílkovi 
seznámili. Dlouho kolem sebe jen tak chodili, ale když se mladý muž vrátil z vojny, byla ruka v rukávě a 
vzali se. V malém domku rodičů spali s rodiči na jedné posteli. Pak se přestěhovali do vlhké prádelny na 
dvorku. Porodní asistentka zasáhla kvůli zdraví dítěte,  takže získali dvě malé místnosti na obecním úřadě, 
vodu nosili od pumpy, ale byli šťastní, že jsou sami. V roce 1967 koupili starý zanedbaný domek, v němž 
bývala kovárna.   Dokázali zázraky, dnes je v domku prostorný a příjemný byt. 
Paní Bílková se začala učit kuchařkou, pak ale vystřídala řadu profesí a ve všech si dokázala poradit. Studo-
vala knihovnickou školu, prodávala v Našem vojsku, pracovala v Ústředním domu armády, byla mzdovou 
účetní v několika podnicích, naposledy v místním JZD. V důchodu ještě vařila v jídelně ZŠ.
Již 18 let je vdovou. Všechno zvládá, včetně luštění SUDOKU.  Má syna a dceru, oba žijí v Přílepech a jsou jí 
oporou.  Moc ji těší pět dospělých vnoučat a tři pravnoučata.

Vítání občánků
Od srpna 2015 do února 2016 se ve Velkých Přílepech narodilo 23 dětí (13 kluků a 10 holčiček). Na 
slavnostní uvítání do života je Sbor pro občanské záležitosti pozval na sobotu 7. května.  

Do Kroniky narozených přibývají tato jména:
Teodor Černoušek, Šimon Mihulka, Eliška Horáková, Dan Tauš, Filip Benko, Marek Ištvánek, Lenka Trnko-
vá, Aneta Urbanová, Tadeáš Bestandig, Tobias Bodnár, Theodor James Jakubíček, Jasmína Horáková, 
Anežka Hilgertová, Zdeněk Kutnohorský, Olivie Roubalová, Vendula Šťastná, Harry Halamíček, Laura 
Shamas Toma, Matěj Proks, Klára Martínková, Tomáš Kučera, Rozálie Vlasáková, Tobiáš Jelínek

Společenskou rubriku připravuje Eva Martínková



ŽIJÍ MEZI NÁMI

Při rozhovoru s ním jsem si připadala, jako bych se 
ocitla ve slunném Středomoří, i když jsme seděli na 
zahrádce ve Špejcharu. Se španělským šarmem a 
temperamentem mluvil o tom, co mým českým a 
přílepským uším znělo moc hezky a co člověk od cizince 
neslyší často. Jak je tu spokojený, jak mu vyhovuje česká 
povaha a že rozhodně neplánuje návrat na rodné Kanárské 
ostrovy.

Fran, jak se představuje, se do Přílep přistěhoval před třemi 
lety se svou českou manželkou, která tu má rodiče. 
Původním povoláním je geodet, ale nyní pracuje jako 
průvodce turistů převážně z Jižní Ameriky v Praze a 
Terezíně. V tomto pracovním prostředí češtinu moc 
nepotřebuje, přesto se ji učí. Ví, že lidé tu oceňují, když se 
snaží domluvit.

V době ekonomické krize, šedé ekonomiky a téměř 60 
procentní nezaměstnanosti na Kanárských ostrovech bral 
možnost přestěhování do Česka jako výzvu k osobnímu 
rozvoji a nyní má pocit, že ho život v odlišném prostředí 
hodně obohatil.

Překvapilo mě, že jako první věc, která se mu zde líbí, uvedl 
středoevropské klima. „Horko je dobré na pláži, ale špatně 
se v něm pracuje.“ říká. Také česká chladnější a odtažitá 
povaha je mu sympatická, protože ji považuje za 
upřímnou. „Lidé tady mohou otevřeně vyjádřit svůj názor, 
být sami sebou. Česká společnost je oproti té španělské 
dost liberální a méně pokrytecká. Možná to souvisí s tím, že 
pro lidi zde není tak důležité, co si o nich myslí ostatní.“ Ve 
Španělsku existuje  dvojí morálka, jakási uniformita nejen 
stylu oblékání a celkového vzhledu, ale i názorů.

S bydlením v Přílepech je Francisco Rodríguez spokojený. 
Češi si cení soukromí, což je věc, kterou považuje za velmi 
příjemnou. Neohlášené návštěvy se nekonají, pozvané 
návštěvy chodí včas a sousedé jsou ohleduplní. Dokonce i v 
restauraci Češi mluví jen tak hlasitě, aby nerušili hosty u 
vedlejšího stolu - na rozdíl od Španělska, kde se spíš snaží 
navzájem překřičet.

Jako asi každému člověku, který se přestěhuje daleko od 
domova, mu chybí přátelé, příbuzní a klidný, opakující se 
koloběh života na Kanárských ostrovech, na který byl 
zvyklý po většinu svého života. Jeho rodiče mrzí, že málo 
vidí vnoučata, ale naštěstí jich mají dost od ostatních dětí. 
Také zde postrádá čilý společenský život, který je na 
Kanárských ostrovech velmi důležitý a všudypřítomný. 
Dokonce i svatba je tam chápána nejen jako záležitost 
páru, ale jako spojení dvou rodin. Velký rozdíl oproti své 
vlasti vidí také ve výchově dětí, která je zde podle něj 
přísná, omezující. Již od malička se od nich očekává, že se 
budou na veřejnosti chovat jako malí dospělí, potlačuje se 
jejich spontánnost. Se svými dvěma dětmi mluví španělsky 
– sedmiletá dcera je bilingvní a čtyřletý syn zatím mluví 
směsicí obou jazyků.

Na otázku, co by změnil ve Velkých Přílepech, se Fran 
zamyslí a pak řekne: „Chtěl bych, aby tu bylo více života v 
ulicích a aby noční klid začínal alespoň o hodinu později.“ A 
se smíchem dodá, že když se v sousedství do noci koná 
hlučná oslava, jsou s manželkou asi jako jediní z okolí 
spokojení a na chvíli se cítí jako ve Španělsku.

„Chtěl bych v Přílepech více společenského života,“ 
říká Francisco Javier Rodríguez Lemes.
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S panem Rodríguezem 
ve španělštině rozmlouvala Eva Tluková



Kdo z vás, milí čtenáři, pamatuje stavění májí? Asi už málokdo. A 
přitom to bývala taková pěkná slavnost!  Na návsi vztyčili místní 
mládenci nazdobenou máji a celou noc ji hlídali, aby jim ji přespolní 
neukradli. To by byla ta největší potupa. Druhý den pak chodila 
kapela s průvodem dům od domu, a tam, kde měli mladé děvče, se 
zastavilo a tancovalo. Někde se stavěly malé májky u každého 
stavení, kde bylo děvče na vdávání. 

Ve Velkých Přílepech se slavnost dodržovala se vší okázalostí.  
Svědčí o tom zápisy v kronice, které učinil pan Bohuslav Kášek. 
Dočetli jsme se například, jak v květnu 1946 vyzráli nad hochy 
přílepskými ti stateničtí. Máj jim neukradli, ale naopak, v noci 
postavili vedle té přílepské máj další, s nápisem:  Všem děvčatům 
věnují Stateňáci.  To byla pro přílepské ostuda! 

Podrobný zápis o stavění májí učinil pan Kášek také v květnu 
1966, tedy přesně před padesáti lety:

„Již několik dní před nedělí chlapci opravovali starý kočár, 
který nalezli někde v JZD pod kolnou. Měl jim zpestřit 
průvod. V sobotu odpoledne přivezli z lesa májky pro 
děvčata (břízky) a velkou máj (smrk). V sobotu večer ji 
postavili proti hostinci Jednoty (dnes U Korychů), v ohybu 
křižovatky při silnici do Úholiček a Roztok.  Během noci činili 
chlapci z Úholiček pokusy, aby máj odnesli. Ale místní 
chlapci hlídali poctivě celu noc. Ráno kolem šesté hodiny, 
kdy už se rozednilo  a život v obci se počal probouzet, rozešli 
se do svých domovů. Jen odešli, přijeli  úholští s nákladním 
autem JZD, couvli k máji, tu vyvrátili, naložili a byli pryč. 
Odvezli ji do Úholiček a tam ji postavili na návsi.

Přílepským z toho bylo smutno. Věděli, že jim nezbývá nic 
jiného, než jíti s úholskými vyjednávat. Proto Míla 
Pokrupa, předseda ČSM, sedl na motocykl a jel do Úholiček.  
Odpověď přinesl a ta zněla:  „Dáme vám máj zpět, když si 
pro ni přijedete s hudbou a zde nám pod májí zahrajete a 
dáte lahev vína.“  Co zbývalo? Zapřáhli koně do kočáru, 
vzali kapelníka Emila Pokrupu a Antonína Valtra s nástroji 
a jeli. Slovo splnili, zahráli tři písničky  a dali požadovanou 
lahev vína. Na úholičské návsi byla snad celá ves. Úholský 
Dvořák sejmul iniciativně jednomu z našich cylindr a šel s 
ním vybírat. Do klobouku padaly koruny i desetikoruny. 
Naši nakonec přivezli nejen máj, ale ještě 200 korun.  
Odpoledne tak mohli přílepští hoši vyrazit s kočárem v čele 
průvodu v plné parádě a pod jednotlivými májkami tančit s 
děvčaty. Vyhrávala a po obci je provázela muzika Přílepan-
ka. Večer pak v sále Jednoty (dnes U Korychů) vyhrávala 
moderní hudba z Prahy, kde si místní i okolní mládež 
zatančila moderní tance. Nakonec se máj vydražila a 
porazila.“

Kdo se chce o májích i jiných kapitolách přílepského života 
dozvědět více, nechť zajde do místní knihovny. O odkaz pana 
kronikáře Bohumila Káška pečuje jeho syn Václav, s nímž vás v 
některém z příštích čísel zpravodaje seznámíme.
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Stavění májí

V nedalekých Číčovicích dokázali tradici májí oživit

Máj přinesená do Přílep 
statenickými mládenci 

v květnu 1946 

Oslava májí v padesátých letech. 
Tanečníkem je pan Kněžourek, 
bývalý statkář, jemuž patřívala  
dnešní budova Bowlingu, 
tehdy vepřín ( v pozadí)

(em)



Regionální archeologie přináší nikdy nekončící odhalování 
"záhadné" minulosti a často se badatel ocitne i v situaci připomí-
nající detektivku. Zápletka bývá na první pohled lehká, při 
pohledu druhém již úsměv zmizí a hlava se často ocitá v dlaních. 
Stává se to nejvíce při pokusech lokalizovat staré archeologické 
nálezy. V tomto příspěvku si ukážeme, jak jednoduché může být 
řešení, pokud prolomíme vědecký rámec práce a zapojíme do 
pátrání místní obyvatele. Jde o pátrání po místě archeologických 
nálezů, které na sklonku 19. století učinil Bohumil Ryšánek na 
rodových polnostech v Kamýku.

Kam Ryšánkovi kopli, tam byla pohřebiště

Pan Bohumil Ryšánek vykopal při zakládání zahrady na poli, 
koupeném od Josefa Ryšánka, pozůstatky pohřebiště z doby 
únětické. Údaje o tom převzal a doplnil spolupracovník  Národní-
ho muzea J. Felcman. Felcman se domníval, že pohřebiště mohlo 
zasahovat i pod sousední obytné stavení a mlýn, a zkoušel proto 
sondovat za plotem zahrady na poli Josefa Ryšánka. Další 
pohřebiště ale nenalezl, pouze sídlištní jámu bádenské kultury 
pozdní doby kamenné. Do údajů o místě nálezu pohřebiště 
ovšem Felcman nenapsal číslo parcelní, protože se domníval, že 
zmínka o sousedství mlýna stačí – jiný mlýn v Kamýku nebyl. 

Aby to však nebylo jednoduché, je třeba zmínit, že Ryšánkovi 
měli polí více. Z pole pana Ryšánka u rybníčku pocházejí nálezy 
knovízského sídliště a v jejich poli „Nad synagogou“ byly 
prokopány hroby z doby hradištní. Amatérský archeolog V. 
Schmidt ještě uvádí, že B. Ryšánek nalezl na svém poli blíže 
synagogy hroby s kostrami (tvořící zřejmě součást pohřebiště, 
nalezeného poprvé za mezí na panském poli). Tolik informace ze 
starých zpráv. 

Nezasvěcený stále nechápe. Máme tu mlýn, máme tu pole a 
zahradu, není co řešit. 
Na základě těchto údajů sestavili archeologové na sklonku 20. 
století teorii, dle které se hledaná lokalita nálezů pohřebiště 
nachází na západním okraji Kamýka v blízkosti bývalé synagogy, 
kam situovali i domnělý Ryšánkův mlýn. Ten se jim ovšem 
nepodařilo nikde vypátrat. 
V těchto místech není ani náznak mlýnské stavby, a tak se 
usoudilo, že mlýn beze stopy zanikl; dokládáno to bylo i 
tvrzením, že místní lidé se na mlýn již nepamatují a ani o něm 
neslyšeli (na stavbu stojící na konci 19. století !). Zarážející také je, 
že tak významná stavba, jakou mlýn bezpochyby byl, ne�guro-
vala na žádných studovaných mapách katastru datovaných před 
i po datu zmínky. Poslední zmatek pak do problému vnesla 
lokalizace z dalších informací o nálezech archeologa J.A. Jíry, 
které kladou nález hrobů kultury se šňůrovou keramikou, 
učiněný kolem roku 1898, na „skálu u Kříže nad Kmochovým 
mlýnem“. Do problému tak vstoupila nejen skála a kříž, ale i další 
majitel mlýna (pokud se nejedná o další mlýn). 
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Příběh málem detektivní 
K lokalizaci naleziště u mlýna 
Bohumila Ryšánka v Kamýku

Fotogra�e někdejšího Ryšánkova mlýna z r. 1917

Objekt, v němž bývala v 19. století židovská synagoga, a v jehož okolí se také nacházely 
Ryšánkovy polnosti. Dnes je dům prázdný. Nachází se na konci obce, tam, kde se z 

Kladenské ulice jede směrem na Lichoceves nebo na Noutonice 
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Ten mlýn mně nedal spát

Neznalost existence mlýna byla pro mě zarážející, sám jako 
člověk vyrůstající shodou okolností také ve mlýně vím, že paměť 
venkovské komunity sahá daleko. I když žijící usedlíci nemuseli 
stavbu pamatovat, přece jen nemohl zmizet naráz a minimálně 
pojmenování místa by muselo přetrvat přinejmenším řadu 
desetiletí. Vždyť například po p. Kmochovi zůstalo do dneška 
pojmenování „Kmochovo pole“, nacházející se v okolí skály nad 
Přílepy. "Skála u Kříže" ovšem byla oříškem. Jediná skála, která je 
uváděná ve spojitosti s křížem, je skála nad starým jádrem 
Kamýka. Potůček a skály jsou dost daleko od sebe, byl tedy 
zmiňovaný mlýn opravdu vodní, nemohlo se jednat o nějaký 
jiný? 

V tomto momentu se začala záhada rychle rozplétat. Než jsem se 
obrátil na kronikáře, kontaktoval jsem starostu (pátrání probíha-
lo na podzim roku 2005). A už korespondence s ním ukázala, jak 
archeologové dokáží dělat z komára velblouda. Starosta o mlýnu 
v místě vsi Kamýk nikdy neslyšel, „jediná zmínka spojená s 
mlýnem je budova bývalé Druchemy stojící za starou školou při 
výjezdu s obce směrem na Tursko. V této budově se údajně ještě do 
druhé světové války mlelo obilí.“

Toto zjištění bylo pro výše uvedenou teorii takřka trapné. Mlýn 
fungoval nejméně do války, skutečnost, že místní lidé mlýn v 
Kamýku neznali, odrazila fakt, že jsme se ptali na mlýn v Kamýku 
tam, kde jsme ho chtěli najít, ne kde ve skutečnosti byl. Nejdůle-
žitější zjištění, že mlýn nebyl vodní, nápadně korespondovalo s 

dosavadními podivnými údaji o jeho poloze. A bylo jasné, že 
záhada přestala být záhadou. A co víc, z jedné archeologické 
lokality se staly dvě - jedna u mlýna na severním okraji obce a 
druhá nad bývalou synagogou na konci západním. Celá záhada 
byla vlastně nedorozuměním, vzniklým důsledným nerozlišová-
ním jednotlivých pozemků patřících členům prastarého 
kamýckého rodu Ryšánků. 

A co ten křížek? 

Bývalý mlýn Bohumila Ryšánka se nachází na katastru obce 
Kamýk, nikoliv však v jádru obce, ale při Velvarské silnici na 
východním okraji katastru – dnešním severním okraji Velkých 
Přílep. Jeho vznik lze klást do období mezi rok 1851, ve kterém 
vznikal mapový list II. vojenského mapování bez zakresleného 
mlýna, a nejpozději rok 1878, kdy je zachycen na mapě III. 
vojenského mapování. Pravděpodobně nedlouho po zmiňova-
ných nálezech pana Ryšánka  mlýn přechází do majetku nebo 
nájmu p. Kmocha, jak uvádí zpráva o nálezu hrobů nad jeho 
mlýnem. Záhadný kříž by snad mohl být obvyklým křížem, jaké 
bývaly umisťovány na křižovatky cest (před mlýnem jedna 
taková křižovatka byla, z formanské cesty do Turska odbočovala 
cesta do Svrkyně) a jeho zmínka mohla být pouze odkazem na 
další orientační bod – bylo napsáno na skále u kříže, nikoliv na 
skále s křížem. Tuto záhadu však rád přenechám jiným. 

Petr Nový, Středočeské muzeum Roztoky

Dvě lokality, které archeologové omylem spojili v jednu. 
Vlevo okolí synagogy, vpravo bývalý mlýn, později Druchema.



Paní doktorko, s kterými méně obvyklými zvířátky se ve 
své ordinaci setkáváte? Ošetřovala jste nějakého 
exotického pacienta? Nebo jste o jeho ošetřování slyšela 
mezi kolegy?  

V naší roztocké pobočce byl asi nejzajímavější a našemu 
běžnému portfoliu pacientů nejvíce vzdálený nadmutý kozel. V 
pražské pobočce to pak bylo divoké prase se zánětem spojivky.  
Oba případy se kolegyním podařilo vyřešit. V dobách, kdy naše 
ordinace začínala, jsme ošetřovaly také plazy – ještěrky i velké 
hady. Postupně jsme ale tyto zvířecí druhy nechaly kolegům – 
specialistům a věnujeme se především psům, kočkám a malým 
hlodavcům. Novinkou mezi pacienty jsou poslední dobou díky 
jejich vzrůstající oblibě ježci bělobřiší, z nichž mohou být 
navzdory bodlinám přítulní kamarádi.

A co želvy? Máte s nimi zkušenosti i s nimi?

Želva je jedním z poměrně častých domácích mazlíčků. V 
současné době převažují želvy suchozemské, obvykle rodu 
Testudo. Vodní želvy, nejčastěji želva nádherná (Chrisemys 
scripta elegans), vyžadují díky nárokům na vodní prostředí větší 
péči. Bohužel se stává, že se rodiče při pohledu na roztomilou 
želvičku velikosti pětikoruny nechají dětmi ke koupi přesvědčit. 
Už si ale neuvědomují, že želva jako každý plaz, potřebuje 
vytápění, osvětlení, suchozemská čistou podestýlku a vodní 
navíc čistou a teplou vodu. Navíc želva roste a například vodní se 
z původní velikosti během roku změní na mnohonásobně 
většího predátora, kousajícího do všeho, co se hýbe. Tedy i do 
dětského prstíku pohybujícího se v její blízkosti. Tohle všechno by 
si měli rodiče včas uvědomit a přizpůsobit tomu např. umístění 
terária.

Jakými chorobami může želva trpět?

Choroby plazů mívají příčinu právě v nevhodných zoohygienic-
kých podmínkách. Hlavně nedostatek tepla, málo časté čištění 
vivária nebo nevhodná strava jsou důvody pro rozvoj jejich 
nemocí. Proto je tak důležité se před nákupem důkladně 
seznámit s jejich potřebami. U želv to pak bývá často měkký 
krunýř (nevhodná strava a málo minerálů a vitamínů), onemoc-
nění dýchacího aparátu (příčinou může být průvan a studené 
prostředí) nebo otoky očních víček (hypovitaminóza A) apod.

Psy a kočky trpí často nadváhou, způsobenou tím, že jim 
majitelé příliš dopřávají. Hrozí tloušťka i drobným 
hlodavcům? 

Rozhodně hrozí a má stejné důsledky jako u psů, koček i člověka. 
U králíků, morčat, křečků, myší nebo potkanů se pak objeví 
pohybové a dýchací obtíže, mohou také uhynout na selhání 
srdce. Je proto důležité znát optimální váhu svého zvířátka a 
hlídat ji.
 Například křeček by měl mít v kleci či boxu nějakou „atrakci“, s 
jejíž pomocí se bude více hýbat. Strava i těchto zvířat by měla být 
pestrá a zahrnovat ovoce, zeleninu a kompletní krmné směsi 
obsahující dostatek vitamínů a minerálů.

VETERINÁRNÍ PORADNA
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MVDr. Michaela Riedlová
Tel.: 739 443 837

 roztoky@vaseveterina.cz
www.vaseveterina.cz

V naší veterinární poradně směřujeme dotazy převážně na psy 
a kočky, a to proto, že ve Velkých Přílepech žije některý z těchto 
čtyřnohých přátel téměř v každé rodině.  

Ale co chovatelé jiných zvířat? Vždyť i papoušci, křečci, želvy či 
myši mají své neduhy. A právě jim se dnes budeme věnovat.



Přílepský zpravodaj  | www.velke-prilepy.cz

TIP NA VÝLET

43

Hradiště Libušín

Tentokrát se podíváme na hradiště Libušín, které je dalším místem v našem okolí, odkud před tisícem let 
přemyslovská knížata spravovala svůj stát. Podle Kosmovy kroniky právě zde vyslovila kněžna Libuše věštbu o 
městě, jehož sláva hvězd se dotýká. Blízko pramene zvaného Libušina studánka, který tudy protéká, se opravdu 
našla keramika pocházející ze 6. století, tedy z doby, kdy v těchto místech mohla legendární kněžna žít.

Podle jiné teorie ale kronikář z přelomu 11. a 12. století pouze využil název přemyslovského hradiště stojícího 
tu v té době již přes sto let, což se mohlo jevit jako „od nepaměti“, a kněžnu pojmenoval podle něho.

Libušín patřil mezi největší přemyslovská hradiště, byl dokonce rozsáhlejší než Pražský hrad. Valy, pod kterými 
leží jeho pozůstatky, zabírají plochu přes 12 hektarů. Dnes tu stojí  kostel sv. Jiří ze 13. století a zrekonstruovaná 
dřevěná zvonice z 15. století, které obklopuje hřbitov s hroby pocházejícími až z doby třicetileté války. Část valů 
je zarostlá křovím, část  zabírají staré sady a  severní strana areálu byla v minulém století poškozena těžbou uhlí. 
Zajímavé je prohlédnout si, jak se krajina zotavuje z takového zásahu.

V roce 2014 na hradišti zbudoval Český svaz ochránců přírody kilometr dlouhou stezku s jedenácti naučnými 
tabulemi. Každou poslední sobotu v měsíci se tu konají komentované prohlídky, ale pokud nestojíte o průvod-
ce, můžete si výlet naplánovat po celý rok. Kostel sv. Jiří je také otevřen během vybraných akcí, např. o Noci 
kostelů, která se letos bude konat 10. června.  Další informace naleznete na stránkách www.hradistelibusin.cz.
Od Přílep je hradiště vzdálené 31 km, leží v kladenském okrese. Z náměstí města Libušín se dáte po modré a pak 
po zelené turistické značce, cesta je dlouhá asi 1,5 kilometru.

Eva Tluková



„Upleť nebo uháčkuj čtverec!“ 
Charitativní projekt “Knit A Square” pomáhá sirotkům a dětem s AIDS v Jižní Africe. Odhaduje 
se, že takových dětí  je v Africe kolem 15 milionů, z toho v Jižní Africe kolem 1,4 milionů. 
Uplést nebo uháčkovat čtverec zabere necelou hodinu a může pomoci zachránit dětský život. 
Do pletení a háčkování se snadno může zapojit každý. Vrhly se do něj základní školy, domovy 
důchodců, denní stacionáře, kluby mládeže a samozřejmě jednotlivci - maminky na 
mateřské, babičky v důchodu a vlastně ženy jakéhokoli věku, které rády pletou a háčkují a 
chtějí zároveň podpořit dobrou věc. Zapojíte se take Vy ???  

Stačí uplést nebo uháčkovat čtverec !

Chcete se přidat? Pokud ano, stačí ze zbytků vlny, které máme doma,uplést nebo uháčkovat 
hřejivý, příjemný a nekousavý čtverec libovolného vzoru a barvy o rozměrech 20×20 cm. 
Hotovému čtverci je potřeba nechat "ocásek" dlouhý zhruba 50 cm. “Ocásek” slouží k sešití 
čtverců do deky. Na výrobu jedné deky je potřeba 35 čtverců. Čtverce sešívají dobrovolnice 
až na místě v Jižní Africe. Jen tak se dá vyhnout dovoznímu clu.  

Sběrným místem, kam můžete donést upletené/uháčkované čtverce, bude u nás ve Velkých 
Přílepech místní  knihovna. Čtverce můžete do knihovny přinést kdykoliv v otvírací době. Akci 
plánujeme ukončit v září 2016 na společném setkání v knihovně a shromážděné čtverce 
budou poté odeslány na kontaktní místo v ČR. Další informace naleznete:
www.sikovnerucepomoci.cz; https://upletctverec.wordpress.com/; http://www.knit-a-square.com
Informace také poskytne:  p.Kouřimská – v otvírací době knihovny a  p. Palkosková – tel. 
00420 602 171 914. 

Organizace  Knit A Square  (Upleť čtverec) byla založena v roce 2008. Do povědomí veřejnosti v ČR  se dostala teprve před dvěma lety. I za 
tak krátkou dobu si však projekt již získal v České Republice mnoho příznivců, ale především si získal jejich šikovné ruce a jejich srdce. 
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Anna Kučerová: Bramborové placky s mrkví
Paní Kučerová je nejstarší obyvatelkou naší obce. Za měsíc oslaví 99. narozeniny! A ještě se dokáže točit kolem 
plotny!

„Bramborové placky byly v našem vesnickém jihočeském jídelníčku velice oblíbené. Jedli jsme je většinou na 
podzim či v zimě a jako přílohu jsme měli hlavně mrkev, ale i dušené kopřivy či špenát. Náš recept je z vařených 
brambor. Placky jsou tak chutnější i dříve hotové“, říká paní Kučerová.

Bramborové těsto z teplých brambor:

• brambory cca (1,5 kg) oloupeme, překrájíme na kousky a vaříme v osolené vodě do měkka
• scedíme a rozmačkáme šťouchadlem na brambory 
• přidáme polohrubou mouku, sůl, 2 vejce i vodu (vše dle hmotnosti – přiměřeně)
• těsto pak vypracujeme a válem uděláme „ placku“ cca 3-4 mm vysokou
• skleničkou vytvarujeme kolečka a pak je opékáme na horkém tuku

Mrkev: 

• očištěnou mrkev cca (1/2 kg) nakrájíme na kolečka (cca 2mm vysoká)
• nejdříve dáme zpěnit na drobno nakrájenou cibulku na té mrkev podusíme  (cca 20 minut) ve  vodě, po 
změknutí přidáme kousek másla, osolíme, ochutíme a pak zahustíme (3 velké lžíce polohrubé mouky rozmíchá-
me ve sklenici studené vody, tak aby nebyly žmolky) a pak ji přidáme do mrkve tak, aby vznikla jemná omáčka

Podáváme teplé tak, že na talíři jsou placky a mrkev s omáčkou jsou vedle sebe, jako běžná příloha.

V nové rubrice chceme představit jednoduché a možná i zapomenuté recepty, které naše maminky a 
babičky připravovaly ze všeho, co rostlo kolem nás  - v lese, na louce i na zahrádce.  Po mnoha 
desetiletích jsme konečně dospěli k tomu,  že právě taková jídla jsou nejzdravější.

Také vaše recepty rádi zveřejníme!



SPORT V OBCI - TJ Sokol Velké Přílepy

V jarní části soutěže se v neděli 17. dubna odehrávalo na 
hřišti Turska derby mezi  Velkými Přílepy B a Turskem. 
Domácí vedli gólem Adama Fiedlera z 11. minuty a v 
prvních 20 minutách ukazovali, proč vedou tabulku s 
náskokem 11 bodů před druhým týmem. Ve 22. minutě 
však vyrovnal Štěpán Janáček, ještě před nedávnem český 
reprezentant ve skoku o tyči, který náš tým posílil na 
začátku této sezóny. Domácí začali být nervóznější a 
hlavně díky našemu brankáři již nedokázali vstřelit gól. 
Přílepští si tak odvezli z hřiště prvního Turska 1 bod a již 
potřetí v řadě bodovali.

Překvapení sezóny:
Béčko remizovalo v Tursku 1:1 7.5.2016 17:00 SO Velké Přílepy A Jinočany 

8.5.2016 17:00 NE Velké Přílepy B Kosoř B 

21.5.2016 17:00 SO Velké Přílepy A Horoměřice 

22.5.2016 17:00 NE Velké Přílepy B Drahelčice 

25.5.2016 17:30 ST Velké Přílepy B Řevnice 

28.5.2016 17:00 SO Velké Přílepy A Jíloviště B 

5.6.2016 17:00 NE Velké Přílepy B Dobříč B 

11.6.2016 17:00 SO Velké Přílepy A Tuchoměřice B 

19.6.2016 17:00 NE Velké Přílepy B Nučice 

 

Zveme vás na zbývající jarní zápasy sezóny 2015/2016

Všechny výsledky, tabulky a nadcházející zápasy nejdete na www.tjsokolvelkeprilepy.sklub.cz nebo v aplikaci Můj fotbal pro 
chytré telefony.

Platí od 100 ks A4
Dodání 3 pracovní dny

AKCE 

Akce platí od února do konce dubna

BAREVNÝ TISK
2,50 Kč/A4 Cena bez DPH

Brandejsovo náměstí 1219/1 | Praha-Suchdol
tel. 220 920 621 | obchod@powerprint.cz

otevírací doba po–čt 8–18 (pá do 17 hodin)



INZERCE 
VE ZPRAVODAJI

Dále Vám nabízíme možnost 
stát se sponzorem zpravodaje. 

Získáte umístění loga na titulní straně 
a dle dohody možnost inzerce nebo PR článku.

CELÁ 
STRANA

1.250,- Kč

1/2 
STRANY

1/4 
STRANY

850,- Kč 550,- Kč

CELÁ 
STRANA
OBÁLKA

1.500,- Kč

Ceny jsou uvedene bez DPH
a platné od 1.2.2016.

Objednávky inzerce 
zasílejte na e-mail: 

zpravodaj@velke-prilepy.cz
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Tajemství roztockého háje

V minulém čísle jsme uveřejnili zajímavý článek s 
názvem Tajemství roztockého háje, který pojedná-
val o hromadném hrobu několika desítek Němců, 
zřejmě vojáků, pohřbených zde v roce 1945.  
Některé informace k objevení hrobu nám upřesnil 
archeolog Petr Nový ze Středočeského muzea 
Roztoky, který se hledání hrobů sám zúčastnil: 

„ V první fázi bylo nutné válečné hroby lokalizovat, 
neboť situace se od konce druhé světové války 
výrazně změnila. Po počátečním marném hledání 
pomohla přesnější místo hrobů vypátrat společná 
akce archeologa a přizvaného pamětníka - někdejší-
ho spolupracovníka muzea. Nalezené ostatky se vší 
pravděpodobností  patřily příslušníkům německé 
armády. Další pátrání po hrobě s ostatky poprave-
ných místních kolaborujících občanů nebylo 
úspěšné.“ 

Až s velkým časovým 
odstupem se mi dostalo do 
ruky č. 1/2015 vašeho 
Přílepského zpravodaje, kde 
byl uveřejněn zajímavý 
článek Evy Tlukové o 
zastavení tzv. Transportu 
smrti v Roztokách na konci 
dubna roku 1945. Velmi mě 
potěšilo, že i sousední obec vzpomněla tento asi "nejsilnější příběh v 
novodobých dějinách Roztok,  příběh o soucitu a snaze pomoci lidem v 
nejvyšší nouzi i za cenu vlastního ohrožení", jak výstižně píše autorka. 

Protože se tímto tématem intenzivně zajímám, mohu upřesnit další 
osudy transportu, které autorce zajímavého článku nebyly známy. 

Je pravda, že železniční transport směřoval z Roztok dále na jih, patrně s 
původním cílem do bavorského Dachau.  Tento koncentrační tábor však 
byl osvobozen americkou armádou již 29. dubna, což ostraha transportu 
nemusela vědět. V každém případě tam však vlak nedojel. Byl osvobozen 
8. května 1945 u Velešína (u Českých Budějovic) českými povstalci spolu s 
předsunutou hlídkou americké armády za významné vojenské pomoci 
vlasovců.  Cestou ještě došlo k útěku vězňů (včetně žen) v Praze - 
Bubnech. V Roztokách se ženy ještě neodvážily uprchnout. Někteří vězni 
uprchli ještě i na Masarykově nádraží, kde byly připojovány další vagony z 
Hradišťka.

Naopak zastavení transportu v Olbramovicích, kam dojel vlak časně z 
rána 1. května,   skončilo nesmyslným masakrem.  Hned po zastavení 
vlaku byli zastřeleni tři vězni, kteří z vagónů vyskočili, aby sebrali pár 
brambor.  Vlak zde byl odstaven na vedlejší trať do Sedlčan, kde setrval do 
3. května. Zásobování transportu bylo velmi špatné, proto jeho ostraha (i 
benešovské gestapo!) souhlasila s tím, aby si vězňové něco sehnali k 
snědku v nedalekých Křešicích.  Cestou však narazili na oddíl Wa�en SS z 
Votic, který okamžitě spustil palbu. Na místě zemřelo 70 vězňů, dalších 
dvanáct bylo zastřeleno o tři dny později, což připomíná pamětní deska v 
Olbramovicích a pomník v Křešicích.

V hromadném hrobě na Levém Hradci, nad nímž byl v roce 1947 vztyčen 
žulový obelisk,  nalezlo poslední odpočinek 10 nebo 11 vězňů z transpor-
tu (údaje se různí). Každoročně se na tomto místě koná vzpomínková 
tryzna s vojenskými poctami. Odpustit neznamená zapomenout.

Stanislav Boloňský
Roztoky

Ještě k transportu smrti v Roztokách
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KVĚTEN 
10. května  
uzávěrka literární soutěže Talent
Místo: Knihovna

12. května  od 20:00 hod.
Přímý satelitní přenos ze zahajovacího koncertu 
Pražského jara 
(B. Smetana: Má vlast) zdarma
Místo: CVA

15.května  od 16:00 hod.
Divadélko pro děti Inky Rybářové
Místo: CVA

21.května  od 14:00 hod.
Přílepská stodola
I. ročník přehlídky amatérských kapel folk- country – blues
Místo: Na Statku, Roztocká 134

27.května  od 14:00 hod.
promítání  kina (program bude upřesněn)
Místo: CVA

Weisův zábavný podvečer  

ČERVEN 
2.-3. června
Hudební festival Přílepské Ladění III  

11. června  od 17:00 hod.
Weisův zábavný podvečer u příležitosti pojmenování 
ulice Karla Weise
Místo: CVA

12. června  od 16:00 hod.
Divadélko pro děti divadlo Pod čepicí
Místo: CVA

24. června 
poslední promítání kina před prázdninami (program 
bude upřesněn)
Místo: CVA

Velké Přílepy se brzy stanou jednou 
z obcí, které budou mít ulici 
pojmenovanou po jedné ve své době 
velmi známé a významné osobnosti 
českého kulturního života  - Karlu 
Weisovi. 

Někomu by se možná mohlo zdát, že 
by strohé pojmenování ulice mohlo 
stačit, tak proč kolem toho dělat 
nějaký rozruch. Vedení obce se však 
rozhodlo dílo a život Karla Weise 
svým občanům představit v 

zábavném komponovaném programu, ve kterém se můžete všichni 
přesvědčit, že se jednalo nejen o vynikajícího hudebníka světového 
významu, jehož díla se dodnes hlavně v cizině uvádějí, ale i o 
sběratele lidových písní, folkloristu, historika, fejetonistu, bohéma a 
neuvěřitelného vtipálka se srdcem na pravém místě.

Pražského rodáka Karla Weise a jeho neodmyslitelné přátele přijedou 
písničkami a humorným programem představit Jihočeši, kteří odkazu 
Karla Weise zasvětili i kus svého života. S hudebním dílem Karla 
Weise vás seznámí profesor doc. PhDr. Lubomír Tyllner CSc., ředitel 
Etnologického ústavu AV ČR, lidové písničky zazpívá malý folklorní 
soubor Tetičky z Plané nad Lužnicí v blatských krojích za doprovodu 
houslisty Tomáše Hubky a klavíristy Ladislava Dohnala. O mluvené 
slovo se podělí Josef Holický se Slávkou Rokosovou, která program 
připravila a dozvíte se i o pozůstalosti Karla Weise v Blatském muzeu 
ve Veselí nad Lužnicí, o které promluví kurátor Petr Šťovíček. 

Podvečer začne 11. června 2016 v 17 hodin malým programem 
pro děti, v němž zazní jedna z Pohádek Písničkových Froťánků a děti 
se mohou naučit jednoduchou písničku s tanečkem nebo básničku z 
národopisného sběru Karla Weise.  Další pokračování programu již 
bude věnováno spíše dospělým divákům.

Dobrou zábavu všem!
Slávka Rokosová 

organizátorka slavnosti






