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EDITORIAL
Milí čtenáři, 

i v tomto čísle vás chceme informovat o zajímavém dění v obci. 
Najdete tu informace o rozpočtu na tento rok, dočtete se, jaké 
investiční akce se v obci plánují a o čem jedná zastupitelstvo. 
Snažíme se informovat vás vyváženě, což znamená, že informuje-
me o všech akcích, ať už se na jejich organizaci podílí kterékoli 
politické uskupení či občanské sdružení.  Na závažnější proble-
matiku se snažíme přinést názory vedení obce i opozice. To je 
ostatně povinností každého obecního periodika. 

Kromě toho se tentokrát dozvíte, jaké bývalo spojení naší obce 
s Prahou, přečtete si rozhovor s paní Žižkovou, která se vyzná v 
rodokmenech,  nebo se můžete inspirovat recepty přílepských 
babiček. Svou stránku si najdou i děti, nezapomněli jsme na 
fotbalisty, ani na oblíbený Tip na výlet a další zajímavosti.

Pište nám své nápady a připomínky, čekáme na ně!

Eva Martínková
redaktorka Přílepského zpravodaje

zpravodaj@velke-prilepy.cz

Rozhovor s přílepskou 
genealožkou  
str. 20 - 21
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Vážení občané,

tradičním ohňostrojem za dopro-
vodu hudby Georga Friedricha 
Händla jsme 1. ledna přivítali v obci 
nový rok, popřáli jsme si navzájem 
vše dobré a přiťukli na zdraví.  Přeji 
vám, aby rok 2017 byl pro vás velmi 
příznivý, aby sedmička na konci 
letopočtu byla opravdu šťastným 
číslem, aby vás neopouštělo zdraví, 

štěstí vám bylo nakloněno a vaše přání dospěla k cíli.

Mým osobním přáním je, abychom my,  zastupitelé obce,  pro 
vás udělali maximum, abychom splnili  očekávání, které jste do 
nás vložili při volbách. Přeji si, aby si všichni zastupitelé uvědo-
mili, že komunální politika je především službou občanům, že 
názorová pluralita by měla dospět k pluralitní demokracii a 
kritika je prospěšná pouze tehdy, postrádá-li prvky destrukce a 
ve svém výsledku vede k jedinému cíli, tím je prospěch obce a 
občanů.  

I v tomto roce nás totiž čeká hodně práce, mnoho náročných 
úkolů. Dokončit nástavbu a přístavbu II. stupně základní školy, 
podstatně rozšířit kapacitu kuchyně základní školy, opravit 
místní komunikace i poškozené části kanalizace a vodovodu, 
vybudovat nový bezpečný přechod na Pražské ulici, dokončit 
územní plán. To byl výčet jen několika projektů, o některých se 
dočtete v tomto čísle zpravodaje, co plánujeme dál,  se dozvíte z 
textu nového Strategického plánu obce, který naleznete na 
webových stránkách obce.

Přeji vám, vážení občané, ještě jednou šťastný rok 2017, 
hodně zdraví a sil přeji rovněž zastupitelům obce, zaměstnan-
cům obecního úřadu a v neposlední řadě redakci našeho zpravo-
daje.

Věra Čermáková
starostka obce

        
 

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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• Změna v zastupitelstvu
Po odstoupení zastupitele Petra Němce z uskupení 
Tradice-Budoucnost  nastoupila  do obecního zastupi-
telstva podle pořadí na kandidátce PhDr. Jitka 
Šimková, kterou známe z jejího působení v zastupitel-
stvu z minulého volebního období. Paní Šimková se 
stala členkou Výboru pro školství a kulturu.

• Zastupitelstvo schválilo nové obsazení Stavebního 
výboru. Předsedou se stal Radoslav Mihalka (Tradice – 
Budoucnost), členové  Pavel Soukup, Pavel Válek, Jan 
Vichra,  Tomáš Hošek. 

• Zastupitelstvo schválilo změnu ve složení Dopravní-
ho a  bezpečnostního výboru: předseda Lubomír 
Šembera (Pro Přílepy), členové Zdeněk Pliška, Karel Král

• Zastupitelstvo schválilo navýšení počtu strážníků 
obecní policie na celkový počet čtyř. Bylo vypsáno 
výběrové řízení na nově vzniklou pozici s nástupem 
nejdříve od 1. února 2017.  

•  Schválená výše  vodného a stočného pro rok 2017 
Vodné (1 m3) – 41,06,- Kč + 15% DPH
Stočné (1m3) – 26, 83,- Kč + 15% DPH
Celkem (1m3) – 67,89,- Kč + 15% DPH

•  Posílení autobusových linek 
Úsilí obce o posílení autobusových linek bylo úspěšné. 
Od 14. ledna byla posílena linka 316 v ranní a odpoled-
ní špičce pracovního dne. K navýšení došlo na základě 
dlouhodobě rostoucího počtu přepravovaných cestují-
cích, zejména po zavedení parkovacích zón na území 
Prahy 6. Obec Velké Přílepy společně s obcemi na trase 
linky vyjednávala s přepravcem a našla podporu u i 
Krajského úřadu Středočeského kraje, který přislíbil 
podporu při �nancování navýšených spojů.
Nové spoje budou začínat na zastávce Velké Přílepy s 
odjezdem v 05:41, 06:55 a 07:54. Odpoledne v době od 
14:30 do 18:30 bude zkrácen interval ve směru z Prahy 
z 15 minut na 12 minut.
V rámci tohoto posílení zároveň dochází i k přemístění 
nástupních autobusových zastávek u stanice 
metra Bořislavka. Zastávka linek 316 a 356 bude 
přemístěna z provozních důvodů z Horoměřické ulice 
na Evropskou třídu, do čela zastávkového zálivu před 
budovou pojišťovny. 

• Zastupitelstvo schválilo plán investic pro rok 2017
Vodovodní přivaděč                                  
Rekonstrukce II. stupně budovy ZŠ      
Modernizace fotbalového hřiště           
Rekonstrukce vodní nádrže                  
Oprava komunikací : 
Pod Hajnicí, Příčná, Souběžná ,                 
Povrch ul. Pod Lomem,                               
Světelný přechod Formanská x Spojovací   

Přehled všech investičních akcí naleznete na 
webových stránkách obce.  Realizace některých z 
nich  závisí na přidělení dotací.

5 750 000,- Kč
15 500 000,- Kč

2 500 000,- Kč
2 750 000,- Kč

1 950 000,- Kč
3 100 000,- Kč
1 250 000,- Kč

• Zastupitelstvo schválilo Strategický plán obce   
Velké Přílepy
Bližší informace o dokumentu nám poskytla 
místostarostka Marie Válková (Pro Přílepy): 
„Strategický plán obce Velké Přílepy je koncepčním 
dokumentem, který v analytické části rekapituluje 
současný stav obce, hodnotí silné a slabé stránky, 
možná rizika a perspektivy rozvoje a ve strategické 
části formuluje vizi, jak by obec měla vypadat přibližně 
za deset let a stanoví problémové okruhy a projektové 
záměry. Ke strategické části dokumentu jsou volně 
připojeny projektové karty, v nichž jsou charakterizo-
vány jednotlivé akce, s nimiž v horizontu zhruba dvou 
následujících volebních období obec počítá a které jsou 
potřebné k tomu, aby se podařilo naplnit strategickou 
vizi formulovanou v tomto strategickém plánu.“

Strategický plán obce je zveřejněn na webu obce.
(em)



• Dům na Pražské 
 
Obec zakoupila od soukromého majitele dům čp. 130 
na Pražské ulici.  Obchody v přízemí domu nyní nabízí k 
pronájmu. Pro příští rok jsou v rozpočtu vyčleněny tři  
miliony korun na opravu domu a rekonstrukci prostor. 
Jaké bude využití domu? Odpovídá starostka Věra 
Čermáková:

„Obec už v tuto dobu zápasí s nedostatkem prostor, ať 
pro výkon obecního úřadu jako takového, tak prostor, 
které by se daly smysluplně využít ve prospěch školství, 
zdravotnictví, zájmové činnosti apod. Budova čp. 130 
tvoří dominantu středu obce, je to budova kvalitně 
postavená a má všechny předpoklady, aby po 

rekonstrukci byla ozdobou Pražské ulice. Obec si nepřála, 
aby tzv. „padla do rukou“ někomu, kdo ji eventuelně 
nechá zchátrat nebo svým účelem nebude sloužit 
občanům.

Co je v tuto chvíli jasné, je výstavba školní kuchyně v 
prostoru bývalých dílen v tomto domě. Současná 
kuchyně základní školy už nemá potřebnou kapacitu a 
zápasí s každým metrem čtverečním.  Využití dalších 
prostor domu bude výsledkem jednání uvnitř zastupitel-
stva a samozřejmě následně nebo současně s projektan-
ty. Musíme počítat s tím, že na rekonstrukci tohoto typu 
se budou zřejmě hledat těžko dotační tituly. Budeme tedy 
budovu opravovat postupně v řádu několika let.“

ZPRÁVY Z OBCE 

Název - účel grantu schválená částkažadatel

HOBBY výstava 2017 5 000,-PRO Přílepy o.s. - Ing. Morysek

Podpora běžné činnosti klubu 5 000,-Klub zahrádkářů - pí. Chalupská

Hudební festival - Přílepská stodola 2017 3 000,-T. Lapáčková

Masopust 2017 2 000,-J.Tydlitatová

Velikonoční trhy 2017 2 000,-T. Lapáčková

Fotbalové branky pro hřiště Na Kopci 7 638,-Spolek Nové Přílepy - E. Tluková

Tradiční pálení čarodějnic 30. 4. 2017 5 000,-TJ Sokol Velké Přílepy - J. Buk

Podpora běžné činnosti fotbalového oddílu 15 000,-TJ Sokol Velké Přílepy - J. Buk

Obnova sakrální stavby - Štrosův křížek 5 000,-Ing. M. Palkosková

Podpora běžné činnosti spolku 0Kamýcké sdružné pro klidné bydlení - JUDr. I. Palkoska

• GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ PŘIDĚLENÍ GRANTŮ (1. KOLO 2017)

Akce "Upleť nebo uháčkuj čtverec" 1 000,-Kristýna Palkosková

Podpora mládeže - juniorský fotbal. Klub 20 000,-JFK Velké Přílepy - P. Zedník

Podpora volnočas. aktivit dětí a mládeže 20 000,-Jam Dance Crew - L. Bláhová

90 638,-

V obecním rozpočtu je na podporu grantového programu věnováno 200 000,- Kč ročně.  Přihlášky se přijímají ve dvou 
kolech, informace o termínech naleznete na stránkách obce www.velke-prilepy.cz. Program podporuje především 
obecně prospěšnou činnost, kulturní, sportovní a vzdělávací akce, činnost spolků a další volnočasové aktivity. Grant 
nelze čerpat na investiční výdaje. Žádosti posuzuje grantová komise a výsledky schvaluje zastupitelstvo.
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• Anketa Osobnost roku stále probíhá

Upozorňujeme, že anketa Osobnost Velkých Přílep 
roku 2016 pokračuje. Nominovat svého kandidáta 
může každý občan. Podmínkou je, aby měl navrhovaný 
kandidát trvalé bydliště v naší obci. Zdůvodněte 
nominaci, popište jeho zásluhy a případný počin.

Soutěže se mohou zúčastnit děti i dospělí. Komise 
návrhy vyhodnotí a vyhlášení se spolu s předáním cen 
uskuteční na jarním obecním plese na jaře 2017.

Nominace zasílejte do konce února 2017 
na adresu: kultura@velke-prilepy.cz  

•  Pečovatelská služba v obci

Ve Velkých Přílepech již několik měsíců působí pobočka 
pečovatelské služby Kvalitní podzim života z Vestce. 
Pečovatelky se v domácím prostředí starají o seniory, 
kteří nejsou zcela soběstační.  Pacienty umyjí, pomocí 
vanového zvedáku vykoupou,  uvaří, poklidí, doprovodí 
na procházku, dohlédnou na užívání léků a hlavně 
vnesou do domácnosti kousek dobré nálady.  První 
přílepští klienti a jejich rodiny jsou s pečovatelskou 
službou velmi spokojeni.  

Její činnost  ve Velkých Přílepech podporuje nejen obec, 
ale například i děti a paní učitelky ze Studia Smile 
(školka a jesle ve Velkých Přílepech). Pro radost klientů 
se daly do malování a po několika dnech pilné práce 
společně s paní ředitelkou Kateřinou Popelkovou 
předaly pečovatelkám velkou krabici plnou balíčků s 
cukrovím a krásná novoroční přání pro klienty. 
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Kontakt pro zájemce:
Kvalitní podzim života, z.ú.
www.kvalitnipodzimzivota.cz
603 463 133

 

Osobnost 
Velkých Přílep 

 

Vyhlašujeme anketu 
Osobnost Velkých Přílep 
pro rok 2016, na kterou 
může každý zasílat své 

nominace na vítěze.  

Podmínky pro nominaci: 

jméno kandidáta, trvalé bydliště ve Velkých 
Přílepech, zásluhy, případný počin, 
zdůvodnění nominace. Je možné 

nominovat děti i dospělé. Hodnotit bude 
několikačlenná komise. Vyhlášení a předání 

odměn bude na jarním obecním plese 
2017. Zasílejte na: kultura@velke-prilepy.cz        do 

konce ledna 2017. 

 



Na veřejném zasedání 21. 12. 2016 schválilo zastupitelstvo předložený rozpočet obce na rok 2017, 
a to jednomyslně. Všech devět přítomných zastupitelů souhlasilo s rozpočtem, který je navržen se 
schodkem 26,7 mil Kč. O komentář k rozpočtu jsme požádali místostarostu Tomáše Hoška (Tradice 
– Budoucnost), který se na jeho přípravě nejvíce podílel. 

Tomáš Hošek 
(Tradice – Budoucnost) 
místostarosta

Schválení rozpočtu umožnilo nadále pokračovat v rozvoji obce a dokončit právě 
prováděné investice, zejména opravu ul. Pod Hajnicí a rekonstrukci 2. stupně ZŠ 
včetně nové kuchyně. Mezi velké plánované investice pro rok 2017 jsou zařazeny 
mimo jiné i investice do ulic Pod Lomem a projekční práce pro ulici Novou, 
Kladenskou a Podmoráňskou. Pro zvýšení bezpečnosti chodců bude zřízen 
světelný přechod pro chodce na křížení ulic Spojovací – Pražská.  Nesmíme 
zapomenout také na technickou infrastrukturu obce. Na jaře začne realizace 

posílení vodovodního přivaděče, který bude vystavěn v rámci DSO (Dobrovolný svazek obcí). Obec také připra-
vuje opatření k větší akumulaci pitné vody a posílení tlaku vody v obci. Nesmíme zapomenout na sport. Obec 
zřídí nové street workout hřiště a v případě získané dotace začne modernizace fotbalového hřiště. Ve výčtu 
připravovaných akcí bychom mohli dále pokračovat.

 Na velkou část investic se snaží obec získat podporu ve formě dotací a grantů, které právě umožňují realizovat 
tak velké množství investičních akcí současně. S touto podporou investit je právě počítáno i  při připravování 
rozpočtu obce a to tím, že spoluúčast obce je již do tohoto návrhu zanesena a obec tím deklaruje schopnost 
spoluúčasti.  Teprve v průběhu roku se obec postupně dozvídá,  zda či nikoliv obdržela dotace na jednotlivé 
investiční akce, a s ohledem na tyto výsledky následně hospodaří. Stačí jen se ohlédnout o rok zpět. Rozpočet 
obce byl schválen se schodkem 22,7 mil. Kč. Výsledkem hospodaření obce byl pak schodek 1,4 mil Kč, kdy obec 
splatila svůj krátkodobý úvěr, potřebný pro realizaci rekonstrukce ČOV a navíc zakoupila nemovitost Pražská 
č.p. 130, o níž ve schvalovaném rozpočtu nebylo uvažováno. 

Věřím, že obci se bude i nadále dařit udržet nastavené tempo rozvoje a úspěšné získávání dotací. Ano, i kritické 
hlasy se ozývají, ale to je v pořádku, vše je o �lozo�i, s jakou ke tvorbě rozpočtu přistupujeme. Kritické hlasy 
říkají, že do rozpočtu patří pouze projekty, které jsou připraveny do posledního puntíku. Tento pohled však 
nedává možnost operativního řízení s ohledem na aktuální situaci a termíny realizace projektů se pak neúměr-
ně prodlužují. 

KOMENTÁŘE K ROZPOČTU
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KOMENTÁŘE K ROZPOČTU

Petr Morysek 
(Pro Přílepy)
Předseda Finančního výboru

Bohužel musíme konstatovat, že pro řádné posouzení nebyly do doby uzávěrky 
Zpravodaje poskytnuty žádné podrobnější podklady, ani informace o nových 
plánovaných investicích, z nichž by se dala posoudit jejich rozpočtová a obsaho-
vá stránka, ač jsme o podklady opakovaně žádali. U nedokončených investičních 
akcí roku 2016 nám není známo aktuální plnění. Bereme to tedy tak, že za 
sestavení a plnění rozpočtu je plně zodpovědný správce rozpočtu, pan místosta-
rosta Tomáš Hošek a starostka Věra Čermáková.

Na prosincovém zasedání většina zastupitelů přesto schválila rozpočet, který má být rekordně ztrátový a 
obsahuje mnoho velkých nejasných investic. Naštěstí má obec úspory z minulých let a obdobně ztrátové byly 
navrženy i rozpočty roku 2016 a 2015. Ty skončily velkým přebytkem, protože velká část plánovaných investic 
nebyla uskutečněna. Dle posledních, nám známých informací (z listopadu 2016) bylo více jak 50 % plánova-
ných investic nečerpáno a o mnoha akcích zařazených v rozpočtu se obdobně jako předloni přestalo vedení 
obce průběžně zmiňovat. Běžné i kapitálové výdaje byly mnohokrát během rozpočtového roku měněny u 
jednotlivých položek i o stovky procent.

Na závěr tedy musíme smutně konstatovat, že příprava rozpočtu a zařazování akcí do něj jsou nyní u nás v obci 
jen velmi formální akty bez dostatečných analytických a rozpočtových podkladů. Vedení obce tím neposkytuje 
žádné závazné informace, jedná se tedy spíše o jeho politicko-populistickou deklaraci.
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O názor na rozpočet jsme požádali také opozičního zastupitele Petra Moryska (Pro Přílepy), který 
je předsedou Finančního výboru zastupitelstva obce a při hlasování na veřejném zasedání 21. 12. 
2016 rozpočet podpořil.



Vážená redakce zpravodaje, 

na podzim minulého roku jsem si dovolila poslat e-mail 
předsedovi redakční rady Mgr. Vichrovi, ve kterém jsem 
apelovala na vyváženost, troufnu si říci politickou, 
Přílepského zpravodaje. Léta strávená ve zpravodajství 
mě naučila, že požádám-li o názor stranu A, je profesio-
nální ctí, neřku-li povinností novináře požádat o názor i 
stranu B a zachovat tak  názorovou vyváženost. Ano, jde o 
Opoziční okénko, dříve nazývané Z opozičních lavic. Ve 
svém dopise jsem žádala o to, abychom společně s panem 
místostarostou Hoškem mohli reagovat na slovní spojení 
typu:  je velmi podezřelé, objevuje se mnoho podezřelých 
změn, z obecního rozpočtu unikají statisíce ………a 
jiné tzv. prohřešky vůči obci.   

Nikterak mě neuspokojila reakce redakční rady, že rubrika 
zůstane ve své stávající podobě a to z důvodu nesouhlasu 
opozičních zastupitelů s navrhovanou změnou. Jinak 
řečeno, opoziční zastupitelé by se na Radu zlobili!  Bylo 
nám tedy doporučeno, abychom na webu obce vytvořili 
jakousi sekci, ve které bychom se mohli ospravedlnit, 
případně naše reakce by mohly být uveřejněny v následu-
jícím čísle. To mně osobně připadá velmi úsměvné, 
představím-li si, že budeme reagovat v jiném médiu. Není 
snad běžné, aby např. na názor v Lidových novinách 
odpovídala dotčená strana v Mladé Frontě Dnes. Také by 
mně bylo líto čtenáře, který by po třech měsících dohledá-
val na půdě předcházející číslo zpravodaje, aby si osvěžil v 
paměti, na co to vlastně s panem místostarostou reaguje-
me. Nehledě k tomu, že ho to asi ve valné většině příliš 
nezajímá. Na závěr tedy chci konstatovat, že vedení obce 
tímto již po redakční radě nevyžaduje bezprostřední 
uveřejnění reakce na rubriku Opoziční okénko, s 
vědomím, že čtenář, potažmo občan, si v rámci svého 
inteligenčního potenciálu udělá názor sám. Jinak bych 
chtěla ještě jednou zpravodaj pochválit za jeho vysokou 
úroveň a zdařilé gra�cké zpracování a do tohoto nového 
roku popřát hodně zajímavých článků a spokojených 
čtenářů. 

Věra Čermáková
Starostka obce

Vážená paní starostko,

chtěl bych Vás jménem redakční rady a redakce Přílepské-
ho zpravodaje ujistit, že nám vyváženost a názorová 
pluralita příspěvků v obecním periodiku leží na srdci 
stejně jako Vám.  Redakční rada nebrání reagovat 
komukoli ze čtenářů a ráda zveřejní jeho pohled na daný 
problém.

Rubrika Opoziční okénko má v časopise ve stávající 
podobě tradici a umožňuje „opozici“ vyjádřit se souvislým 
textem k věcem, které se jí na práci vedení obce nebo 
obecního úřadu nelíbí. Jejím obsahem, ale i jakýmkoli 
jiným článkem, se může cítit dotčen kdokoli.  Dávat jeden 
text k dispozici pouze dvěma z několika set čtenářů nám 
připadá diskriminační.

Věříme, že si občané Vaši odpověď jistě i po třech měsících 
rádi přečtou. Pokud navíc v úvodu dvěma větami zmíníte, 
o čem byla minule řeč, nebudou se muset na půdu pro 
předchozí číslo vůbec vydávat. 

Jistě je Vám z Vaší novinářské praxe znám faktor poslední-
ho slova – kdo argumentuje poslední, vyvolává ve 
čtenářích podvědomý pocit, že má automaticky pravdu.  
Takže by se odpovědi na Vaši reakci v témže čísle pochopi-
telně dožadovala i protistrana a nakonec by se velká část 
jednoho čísla zpravodaje změnila v jakousi písemnou 
formu nekonečných hádek, které jsou jistě dobře známy 
nepočetným účastníkům zasedání našeho zastupitelstva.  
Dělo by se tak na úkor neméně zajímavých informací o 
dění v naší obci.

 Zaslání článku ještě před zveřejněním, abyste na něj ještě 
do uzávěrky daného čísla zpracovala odpověď, Vám navíc 
sebere možnost v klidu připravit fundovanou reakci 
prostou zbytečných emocí či oprávněně vytýkané 
záležitosti napravit.  

Redakční rada i redakce Vám, vážená paní starostko, 
děkuje za zájem, který o časopis projevujete, a zároveň 
Vás ujišťuje, že se neobává hněvu opozice, koalice ani 
nikoho jiného.  

S pozdravem
Jan Vichra

předseda redakční rady Přílepského zpravodaje

DOPIS REDAKČNÍ RADĚ A ODPOVĚĎ
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Obec se za posledních 10 let výrazně rozvinula

Je to přibližně 10 let od okamžiku, kdy došlo ve Velkých Přílepech k zásadní změně ve vedení obce a k novému 
nastavení jejího strategického směřování, proto nám dovolte malé ohlédnutí. Sdružení PRO Přílepy na podzim 
roku 2006 získalo většinu v zastupitelstvu a v dubnu 2007 se jeho zastupitelka Věra Čermáková stala starostkou. 
Ta sice o pár let později za ne zcela morálně čistých okolností „přeběhla“ a po vzoru některých poslanců a založila 
„svou volební stranu“, ale při pohledu zpět je zapotřebí objektivně uznat, že pod jejím vedením a s podporou 
mnoha ostatních se naše obec posunula o značný kus k lepšímu. Je škoda, že se nyní množí rozpory a poměrně 
časté porušování zákonů a vnitřních předpisů vedením obce, na které v této rubrice průběžně upozorňujeme.

S trochou příslovečného patosu lze říct, že při pohledu zvenku naše obec vzkvétá. Podařilo se vybudovat dva nové 
pavilony mateřské školy a ztrojnásobit tak její původní naprosto nedostatečnou kapacitu. Proběhlo a stále 
probíhá rozšiřování kapacity obou budov ZŠ spojené s nutnými rekonstrukcemi. Nový kabát i vnitřní dispozice 
získaly i další budovy v majetku obce (například restaurace a sál U Korychů, zázemí na fotbalovém hřišti či budova 
CVA – kina a knihovny). Povedlo se také zkrotit záměry některých developerů s další rozsáhlou výstavbou.

Zdárně proběhla i za posledních deset let zdaleka největší investice, a to rekonstrukce a rozšíření kapacity čistírny 
odpadních vod. Ta sice byla pro většinu občanů poněkud neviditelná, ale klíčová pro budoucnost obce. Podařilo 
se rovněž zvýšit kapacitu obecního vodojemu i průtok stávajícím přivaděčem a díky tomu se i v dobách dlouhodo-
bého sucha výrazně omezily výpadky v zásobování pitnou vodou, které nás dříve hodně trápily. Na to nyní po 
dlouhých letech příprav naváže vybudování nového přivaděče vody, který výrazně rozšíří zdroje vody do budouc-
na.  

Za poslední roky přibyla řada nových chodníků, povrchů silnic, parkovacích míst v centru či u školky. Zejména díky 
aktivitě soukromých subjektů se rozšířily i služby v obci. Co se výrazně zlepšilo, je oblast kultury a volnočasových 
aktivit a zázemí pro ně. V naší obci probíhá díky úsilí obce i řady dalších nadšenců taková řada kulturních, 
společenských a sportovních aktivit, že nám je může řada jiných obcí v okolí závidět, a to i díky vytvořenému 
grantovému programu. 

Na všech těchto pozitivních věcech mají velkou zásluhu všichni, kdo pro obec jako zaměstnanci, zastupitelé či 
spolupracovníci v předchozích letech pracovali a pracují. A za to patří jim všem, i při vědomí již zmíněných 
pochybení, velký dík a uznání.

Na tomto místě obvykle seznamujeme s aktivitami a zjištěními kontrolního, �nančního a dopravního výboru. 
Protože jsme tento příspěvek pojali „svátečně“, není pro ně zde již prostor. Aktuální informace o jejich činnosti 
naleznete na stránkách www.proprilepy.cz. 

Přejeme všem občanům Velkých Přílep hodně zdraví a úspěchů v roce 2017.

Richard Kapsa s přispěním Petra Moryska, Kamily Handlové a Lubomíra Šembery

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



Z DENÍKU OBECNÍ POLICIE

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY:
• státní občanství ČR
• věk min. 21 let
• zdravotní způsobilost (§ 4c zák.č.553/1991 Sb.)
• bezúhonnost a spolehlivost ( § 4a, § 4b zák.č. 553/1991 Sb.)
• středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
• řidičský průkaz skupina B

VÍTÁNO:
• platné osvědčení o splnění odborných předpokladů dle 
   zák.č.553/1991 Sb.
• zbrojní průkaz skupiny D
• řidičský průkaz skupina A
• znalost práce na PC

PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT:
• jméno, příjmení a titul uchazeče
• datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost uchazeče
• místo trvalého pobytu a telefonní kontakt uchazeče
• číslo občanského průkazu uchazeče
• datum a podpis uchazeče

K PŘIHLÁŠCE JE NUTNO PŘIPOJIT TYTO DOKLADY:
• strukturovaný životopis
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• čestné prohlášení ne starší než 3 měsíce dle § 4a 
   odst. 1 písm. b) c) zák.č.553/1991Sb.
• čestné prohlášení ne starší než 3 měsíce dle § 4b 
   odst. 4 zák.č.553/1991 Sb.
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

PLATOVÉ PODMÍNKY:
Platové podmínky se řídí nařízením vlády o platových 
poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých 
dalších orgánů a obcí, v platném znění, platová třída 7., 
rizikový příplatek, při kvalitním výkonu služby osobní 
ohodnocení.
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Výběrové řízení na strážníka Obecní policie Velké Přílepy
Obec Velké Přílepy vyhlašuje, v souladu se zákonem č. 553/91 Sb. o obecní policii, výběrové řízení na obsazení 
pracovního místa strážník obecní policie.

Druh práce: strážník obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a 
plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon č. 553/1991Sb., nebo zvláštní zákon.

Rozsah spravovaného území Obecní policií Velké Přílepy (místo výkonu práce): Velké Přílepy, Úholičky, 
Tursko, Svrkyně, Lichoceves-Noutonice

Přihlášku je nutno podat do 28. února 2017 písemně 
nebo osobně v úřední dny (pondělí a středa) na adresu:

Obec Velké Přílepy, Pražská č.p. 162, 25264

V případě splnění shora uvedených podmínek, bude 
uchazeč o zaměstnání vyzván k osobnímu pohovoru, 
zdravotnímu vyšetření, testům fyzické a psychologické 
způsobilosti. 
 

 zleva Karel Král, Josef Sm
itka a Martin Ventura

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

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

www.obecnipolicie.info



Podzimní období přineslo dva teplotně normální měsíce 
následované teplým prosincem, přičemž poslední měsíc 
roku nám opět nedal šanci na bílé Vánoce. Srážkově bohatý 
říjen vystřídal suchý listopad a suchý prosinec. Respektive 
na suchý prosinec to dlouho vypadalo, ale nastal 28. den 
měsíce a překvapivých 21 mm deště zcela vyrovnalo 
měsíční srážkový normál, čímž se prosinec stal ve Velkých 
Přílepech z pohledu srážkové bilance průměrným. Svatý 
Martin na bílém koni přijel letos již o den dřív, a proto jsme 
mohli 10. 11. vidět první sněhové vločky blížící se zimy, ale 
dalšího sněžení jsme se do konce roku již v podstatě 
nedočkali. Typicky podzimní, ale i teplotně výrazně 
podnormální dny nastaly již začátkem října. Další takové 
dny doprovázené mlhou a nepříjemnou inverzí přišly v řadě 
od 21. do 24. 11. Nejteplejším dnem tohoto celého období 
ve Velkých Přílepech byl 1. říjen (26 °C) a nejchladnějším 4. 
prosinec (-8 °C). Jaký tedy byl podzim 2016 v jednotlivých 
měsících v naší obci?  

První den října ještě nabídl letní den, ale potom od 2. do 6. 
10. přišly deštivé dny, během nichž napršelo v úhrnu 40 
mm srážek, což je vyšší hodnota, než je obvyklé pro celý 
tento měsíc. Celkově byl říjen teplotně normální, ale 
srážkově nadnormální. V obci napršeno 59 mm srážek, tj. 
160 % měsíčního normálu, což odpovídalo i celorepubliko-
vému rozložení srážek. Krátce před osmou hodinou 22. 10. 
jsme mohli pozorovat duhu klenoucí se vysoko nad západní 
horizont. Tento zajímavý optický jev byl způsobený slabou 
dešťovou přeháňkou přicházející od západu a současně 
paprsky vycházejícího Slunce z opačné strany. Závěr měsíce 
byl chladný s přízemními mrazíky. Teplota 23. 10. klesla na 
1 °C s přízemním mrazem -2 °C a 31. 10. byla minimální 
teplota -0,5 °C a při zemi -4,4°C. Jednalo se o první mrazový 
den letošního podzimu. První den měsíce se tedy loučil s 
létem a poslední připomněl blížící se zimu.

Listopad byl celkově teplotně normální a srážkově 
podnormální s hodnotou jen 20 mm srážek (tj. 60 % 
měsíčního normálu).  První sněžení nastalo 10. 11. a další 
nesmělé 12. 11., ale tenká sněhová pokrývka o výšce asi 1 
cm byla k vidění jen krátce. Až do poloviny měsíce klesaly 
průměrné denní teploty, přičemž 14. 11. ranní teplota 
spadla až na -7 °C. V tento den asi poprvé lehce zamrzl 
přílepský rybník. Obdobná situace nastala i koncem 
listopadu. Život nám všem znepříjemňovala 21. 11. 
celodenní mlha a dny následující výrazná inverze.

Prosinec byl v naší obci teplotně rozkolísaný a celkově 
nadnormální, přičemž srážkově průměrný (30 mm, tj. 
100 % normálu). Ovšem za srážkovou normalitu vděčíme 
28. 12., kdy cca za 9 hodin napršely dvě třetiny měsíčního 
průměru (21 mm). Jinak by byl prosinec srážkově velmi 
chudý, jako na většině území ČR (napršelo jen kolem 50 % 
normálu). Kdyby ovšem namísto deště ten den sněžilo, 
napadlo by i 20 až 30 cm sněhu. Jinak některé dny měsíce 
byly značně větrné (1., 11. a 27. 12.) a 29. 12. byl naměřen 
velmi vysoký tlak vzduchu (1044 hPa). Bílých Vánoc, jak 
nám potvrdila i pranostika týkající se počasí na svatou 
Barborku, jsme se u nás v obci nedočkali (26. 12. bylo až 
10,7 °C), ale poslední dva dny roku 2016 byly inverzní a 
ledové, kdy teploty nevyšplhaly nad bod mrazu. Na 
Silvestra jsme se mohli při přechodně slunečném počasí 
kochat i bohatou námrazou na stromech, která vydržela až 
do 2. 1. 2017.

… věděli jste, že v chladných a větrných dnech může 
pocitová teplota (Windchill) nabývat těchto hodnot: -5 °C 
(při 0°C a větru 5m/s), -11°C (při -5°C a větru 5m/s), -14°C 
(při -5°C a větru 10m/s) a -20°C (při -10°C a větru 10m/s)? 
Pozor na omrzliny nebo i jen na nachlazení!

René Tydlitát

Počasí v říjnu až prosinci 2016 ve Velkých Přílepech

Přílepský zpravodaj  | www.velke-prilepy.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Co nového v naší škole
Už v září se žáci 2. stupně a V. B mohli přesunout do 
rekonstruované budovy - mají zde v přízemí k dispozici 
zcela nové šatny se skříňkami pro každého žáka, novou PC 
učebnu s kompletním moderním vybavením, nové 
podlahy, elektro a datové rozvody. 

Od začátku října začaly probíhat pravidelné kroužky - jejich 
nabídku se nám podařilo podstatně rozšířit. Nově nabízíme 
kroužky matematiky prof. Hejného pro všechny žáky školy, 
badatelský kroužek pro žáky 2. stupně, kroužek ruštiny a 
němčiny pro 2. stupeň a přípravu na přijímací zkoušky na 
víceletá gymnázia pro 5. ročník.
 
Máme dobré chemiky
Letos poprvé si deváťáci prověřili své znalosti z chemie v 
soutěži "Hledáme nejlepšího chemika ČR 2016/2017", 
kterou organizuje Masarykova střední škola chemická, 
Křemencova 12, Praha 1. Tři úspěšní řešitelé, Kateřina 
Hladíková, Simon Matousch a Štěpánka Vyšehradská 
postoupili do 2. kola, které se konalo v prostorách MSŠCH a 
kam je doprovodila paní učitelka Zdeňka Hloušková. Kromě 
slušného umístění v první polovině výsledkové listiny z 258 
soutěžících si přivezli i spoustu nových poznatků z přednáš-
ky o využití radiofarmak v lékařství.   

Vím, co jím
Naše škola se nově zapojila do 
projektu Vím, co jím, který je 
zaměřen na zlepšení a ozdravění 
prostředí ZŠ s důrazem na zlepšení 
výživového a pohybového režimu 

žáků. Myšlenka projektu vychází ze zjištění, že správné 
stravování a fyzická aktivita významně snižují riziko 
chronických neinfekčních onemocnění a významně 
přispívají k zdravému vývoji dětí a dobré úrovni jejich 
života. 

Cílem projektu je motivovat, nabízet řešení, inspirovat a 
nabídnout pomocnou ruku žákům, rodičům a zaměstnan-
cům škol k pozitivním změnám vedoucím ke zlepšení 
stravovacích návyků, zvýšení pohybových aktivit a tím k 

zajištění rovnováhy mezi energetickým příjmem a 
výdejem u dětí i zúčastněných dospělých. 

V listopadu už se konal první workshop pro žáky 2. - 4. 
ročníku, v jehož průběhu si žáci připomněli hlavní zásady 
správné výživy i důležitost pohybových aktivit pro zdraví.

Zpívali jsme koledy
V letošním školním roce intenzivně spolupracujeme s 
Knihovnou Velké Přílepy a jednotlivé třídy chodí pravidelně 
knihovnu navštěvovat. Ochotná paní knihovnice Mgr. Jana 
Kouřimská připravuje pro naše žáky tematická setkání, 
která obohacují výuku literatury. Naši žáci se pak podíleli na 
Vánočním posezení, které proběhlo v knihovně.

Blížící se Vánoce se promítly do spousty školních aktivit. 
Děti ve školní družině začaly vyrábět vánoční dekorace již v 
listopadu, dokonce vyzdobily vlastní školní vánoční strom 
před vchodem do budovy 1. stupně. Žáci 4. ročníku nacvičili 
pod vedením třídních učitelek Ireny Hajdové a Mgr. Dagmar 
Heráňové pásmo vánočních básní a koled, s kterým se 
představili při rozsvícení vánočního stromu ve Velkých 
Přílepech. Většina tříd 1. stupně si připravila besídky pro 
rodiče, žáci některých tříd nacvičili se svými třídními 
učitelkami i divadelní představení. Na 2. stupni přispělo k 
vánoční atmosféře tradiční Zpívání na schodech v režii 
deváťáků a s přispěním V. B, tentokrát s téměř profesionál-
ním hudebním doprovodem za vydatné podpory pana 
Vlastimila Vrabce. Věříme, že všechny akce návštěvníky 
potěšily a pomohly jim zpříjemnit předvánoční čas.         

Kateřina Sedláčková
zástupkyně ředitelky                                                                                       
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Vánočního času si děti užívaly. Nazdobily i borovice před školou.
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Vznikl Spolek rodičů a přátel při ZŠ Velké Přílepy
Spolek vznikl v listopadu loňského roku,  aby byl zejména �nančně nápomocen škole v 
investicích nebo projektech, které si škola sama nemůže dovolit. Jinde jsou spolky tohoto 
typu samozřejmostí, pro nás je to novinka, která pomůže hlavně ve vztahu k dětem a 
jejich vzdělávání. Účelem spolku je tedy zejména podpora aktivit žáků, motivace k 
rozvoji jejich schopností a dovedností, smysluplné využívání volného času, vše v souvis-
losti s naplňováním výchovně vzdělávacích cílů. Dále má spolek zajistit trvalou spolupráci 
školy s rodičovskou veřejností a dalšími jednotlivci i organizacemi ovlivňujícími chod 
školy.

Jeho členy a tím i podporovateli se zákonní zástupci mohou stát zaplacením členského příspěvku. Informace 
dostávají rodiče prostřednictvím třídních učitelů nebo z webu školy.

Vedením spolku je rada, kterou tvoří Eva Tluková, Petra Škurková, Veronika Bezděková. 

První získané �nance z příspěvků budou využity dle návrhu pedagogů na reprezentativní trika školy, jízdné 
spojené s reprezentací školy (soutěže apod.). Dále rada spolku navrhuje relaxační prvky v chodbách školy a 
jeden z návrhů je i školní časopis pro každého žáka.

      Marie Válková
zakladatelka spolku

kontakt: eva.tlukova@seznam.cz



MATEŘSKÁ ŠKOLKA

Ani v uplynulých měsících se v Mateřské škole Jablíčko 
nezahálelo. Na programu bylo plno akcí. Děti navštívi-
ly dvě divadelní představení a promítání �lmu Snoopy 
a Charlie Brown v místním kině.

V říjnu zavítala do školky návštěva, která s sebou 
přivezla i mnoho krásných modelů aut a jiných 
dopravních prostředků. Ukázka byla doplněna zajíma-
vým povídáním a líbila se všem bez rozdílu věku. Ve 
stejném měsíci k nám přišla také paní doktorka, která 
všem přítomným dětem vyšetřila zrak. 

Velkou událostí bylo fotografování. Pro některé děti to 
bylo úplně první fotografování a všichni se na ně 
pečlivě připravili. 

V listopadu jsme zhlédli hudební vystoupení spojené s 
ukázkou hudebních nástrojů. Děti měly možnost si 
nejen společně zazpívat, ale i vyzkoušet hru na 
některé hudební nástroje. 

Měsíc prosinec se nesl ve znamení Vánoc. Ale ještě 
předtím třídy navštívil Mikuláš s čertem. Čert si sice 
přinesl pytel na hříšníky, ale hodný a moudrý Mikuláš 
vyřešil drobné prohřešky domluvou a čert musel odejít 
s prázdnou. Zato děti se mohly radovat z nadílky, 
kterou jim Mikuláš ve školce nechal.

Také proběhlo rozsvícení stromečku na zahradě 
mateřské školy. Rodiče s dětmi si zazpívali koledy, 
pochutnali si na svařáku, vánočce a cukroví. Letos si s 
námi přišla zazpívat také Barča Choutková, kterou na 
klávesy doprovázela paní Marcela Tupá.

Přípravy na besídky byly v plném proudu. Paní 
učitelky s dětmi pilně trénovaly básničky, písničky, 
tanečky i divadélka. Děti vyráběly dárečky a těšily se 
na ten den, kdy se rodiče přijdou podívat, co se 
naučily. Besídky letos proběhly ve třech dnech. 
Společně jsme strávili příjemné chvíle, podívali se na 
vystoupení dětí a popovídali si u domácího cukroví. 

V posledním týdnu před prázdninami byla pro děti 
připravena nadílka. Pod stromečkem děti našly nové 
hračky, ale i knihy nebo didaktické pomůcky. 

Děti měly velkou radost. Domů si odnesly osobní 
dárek v podobě re�exního batůžku, přívěsku a knihy 
od Ondřeje Sekory. 

Přejeme všem správné vkročení do nového roku, 
hodně úspěchů, zdraví a spokojenosti.

Za dospělý i dětský kolektiv MŠ Jablíčko
Šárka Procházková 
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Divadelní představení bývají pro děti velkým zážitkem
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V naší obci máme 60 ulic. Ty novější jsou pojmenovány po osobnostech z české kultury, vědy a sportu. 
Víte, kdo byli lidé, s nimiž se v názvech přílepských ulic setkáváme? Zkusme několik příkladů. 
Zakroužkujte správnou odpověď a do tabulky napište písmeno, které u odpovědi najdete.

1. ulice Boženy Němcové
a. malířka    
b. spisovatelka   
c. herečka   
d. pěvkyně   

2. ulice Emy Destinnové
a. malířka    
b. spisovatelka   
c. herečka   
d. pěvkyně   

3. ulice Dany Medřické
a. malířka    
b. spisovatelka   
c. herečka   
d. pěvkyně  

   

H
U
G
D

N
M
S
K

P
G
0
Z

4. ulice Erbenova (podle K.J.Erbena)
a. malíř    
b. spisovatel   
c. herec    
d. operní pěvec 

5. ulice Werichova (podle J.Wericha)
a. malíř    
b. spisovatel   
c. herec    
d. zpěvák    

6. ulice Hakenova (podle E. Hakena)
a. malíř 
b. spisovatel   
c. herec    
d. operní pěvec    

7. ulice Máchova (podle K.H.Máchy)
a. malíř    
b. spisovatel   
c. herec    
d. operní pěvec   

P
R
U
A

w
G
Y
E

L
I
Z

CH

B
A
D
F

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
       

Kde najdeme dům, jehož název je ukryt v tajence? 

Víte, proč jedna z nejznámějších staveb v obci 
nese právě toto jméno? 

Kdo to zjistí, 
ať nám napíše na adresu:
zpravodaj@velke-prilepy.cz

stránku připravila Jana Netřebová

inzerce

lenka.fernandes@re-max.cz    www.fernandes.cz

Nezávazná konzultace

Prodej za nejvyšší možnou tržní cenu

Kompletní právní a realitní servis

ing. Lenka Fernandes
realitní makléřka pro 

Velké Přílepy

776 161 261



     Když se na podzim začne brzy stmívat, zvláště po návratu 
z letního času na čas zimní, nastanou ty správné chvíle pro 
posezení s knihou. I v knihovně poznáme, že naši čtenáři 
zazimovali zahrady a více času tráví četbou. Když se začnou 
blížit Vánoce, jsou však mnozí v dilematu, zda začít péci a 
shánět  dárky nebo zajít do knihovny pro novou knihu či na 
pořádanou akci. Jsme rádi, že se vždycky najde více či méně 
těch, kteří přijdou. 
     Koncem listopadu jsme měli příležitost poslechnout si 
vypravování pana Petra Nazarova o jeho cestovních 
zážitcích z Havaje. Přednáška byla doplněna promítáním 
fotogra�í a videa z cesty po havajských ostrovech, umocně-
ného i zvukovým záznamem místní hudby. Pan Nazarov 
přinesl ukázat i různé předměty, které si z cesty přinesl. 
Nejzajímavějším předmětem byl velký kokosový ořech, 
který mu poslali přátelé poštou na jeho adresu. Můžete se 
přesvědčit na webové stránce knihovny v sekci FOTOGRA-
FIE. Kdo nemohl na přednášku přijít, může si v knihovně 
půjčit nejen knihu o Havaji – Aloha Molokai, ale i další 
knihy tohoto cestovatele. 

     V listopadu také končil termín pro účastníky výtvarné 
soutěže pro děti Místo, které mám rád(a). Dostali 
jsme opravdu velký balík výkresů a dokonce i nějaké 
prostorové práce. Porota měla docela těžký úkol – ostatně 
jako vždy. Výsledkovou listinu jsme uveřejnili ve vitríně u 
vstupu do knihovny a kopie vyvěsily paní učitelky ve škole. 
Odměny pro vítěze však nebyly ještě rozdány, protože se 
některé děti o svém úspěchu asi nedozvěděly. Věřím, že po 
tomto upozornění se dostaví a diplom a dárek si v knihovně 
vyzvednou.

     Předvánočních akcí je v naší obci i v okolí dostatek, je 
však už tradicí, že i knihovna pořádá setkání těch, kteří dají 
přednost společnému posezení před úklidem a pečením. I 
když je pravda, že přinesené cukroví je vítaným zpestřením 
pohoštění. Tentokrát se nejlépe povedly dortíky slečny 
Palkoskové. Recept na ně nemám, ale třeba nám jej na 
požádání prozradí. Můžete si však prohlédnout fotogra�e. 
Součástí výzdoby knihovny byly i letos papírové betlémy a 
velký Ladův betlém, který zapůjčila paní Lapáčková. 
Děkujeme. 

     

Hlavním programem pro děti bylo vystoupení paní Jany 
Netřebové, která vyprávěla o tom, jak píše příběhy do 
Čtyřlístku. Zajímalo to děti, které pozorně poslouchaly a 
bylo vidět, že příběhy znají, ale zajímalo to i rodiče, kteří je 
doprovázeli. Paní učitelka poutavě vyprávěla a zodpovědě-
la i  všetečné dotazy. Hudební doprovod na kytary zajistili 
sourozenci Ben a Max Stříbrných. Moc jim děkujeme, 
že jsme si mohli společně zazpívat koledy. Velkým překva-
pením pro nás bylo, že se našli i dobrovolní recitátoři a 
zpěváci. Poděkovat musím i děvčatům – Markétě, 
Karolíně a Jessice, které připravily povídání o vánočních 
zvycích a také vše názorně předvedly. Největší úspěch mělo 
pouštění svíček po vodě. Jestlipak víte, co znamená, když 
se svíčka drží u kraje nádoby nebo když pluje doprostřed? 
Ti, kteří se akce zúčastnili, to již vědí a věřím, že na Štědrý 
den si to také vyzkoušeli. 

     Pro dospělé se uvolila vyprávět o Vánocích autorka 
populárních encyklopedií  o významných dnech v roce, 
historička a spisovatelka, paní Valburga Vavřinová. I ona 
své vyprávění doplnila promítáním fotogra�í. Protože v 
roce 2016 měl významné výročí Karel IV., přednáška byly 
takovým porovnáním středověkých a současných 
vánočních zvyků. Hodně se mluvilo o jídle, různých 
pověrách, čím se zdobil stromek, o dárcích, o pravoslav-
ných Vánocích. Také jsme se dozvěděli o tom, proč se u nás 
naděluje 24. prosince a v anglosaských zemích 25. 
Rozebrali jsme osoby, které nadělují, od Ježíška po Santu 
Clause, který je vlastně odvozen od svatého Mikuláše. Paní 
doktorka vyprávěla plynule a zajímavě, ani jsme nevěděli, 
že místo plánované hodiny se přednáška protáhla téměř na 
trojnásobek.

     Novinkou předvánočních akcí byla nadílka pro knihovnu. 
Jistě se mnou souhlasíte, že knihovna si zaslouží odměnu 
za celoroční službu čtenářům. Byla to odměna v podobě 
nových knih, které se našly pod stromečkem a čtenáři je 
rozbalili. Některé z nich máte uvedené v přehledu, který 
následuje.

     Závěrem mi dovolte ještě jednou popřát všem úspěšný 
rok 2017.   

Jana Kouřimská
knihovnice

 

KNIHOVNA

Knihovna v čase zimním
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Kytarový doprovod koledám zajistili Ben a Max Stříbrných
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Pro dospělé čtenáře - beletrie:
Boček, Evžen                                   
Coelho, Paulo                                  
Fulghum, Robert                                   
Geislerová, Aňa                               
Gro�, Lauren                                                   
Keleová-Vasilková, Táňa    
Kundera, Milan                                                                  
May, Peter                              

Pro mládež:
Adamec R. – Zimmermann M.                                   
Haderleinová, Ute                                                                    
Kaletová, Lucie                     
Kosková-Třísková, Lenka                                                   
Lamková, Hana 
                                                                                   
       

Aristokratka na koni                            
Vyzvědačka
Poprask v sýrové uličce
P.S.               
Osudy a běsy   
Vůně života
Život je jinde
Ostrov Entry

Pohádky o nezbedných mašinkách
Příběhy před spaním s velkými písmeny     
Strašidla na Silvrštejně 
Ondráškova abeceda
Inspektor Fousek na stopě

    

Pro dospělé čtenáře - naučná literatura:
Cílek, Václav                                                                          
Kender, Jan                                                          
Mayesová, Frances                                                    
Hrych, Ervín                                                  
Pravdová, Markéta                             
Zahradníková, Markéta    
                                                

Co se děje se světem?
Návraty ke stromům, vodě a zemi                     
Toskánsko na každý den
Velká kniha evropských panovníků                                
Čeština nově od A do Ž 
Postel hospoda kostel. Zbygniew Czendlik
Pletení a háčkování
 

Maděra, Petr                                                                                                    
Pavlásek, Lukáš                                                     
Stewart, P. – Riddell, Ch.                                                                                                 
Špaček, Ladislav                                              
                                                                                   
       
                
                                                         

                     
  

Houbeles pictus
Ve tmě jako v ranci jdou tři počůránci
Hugo a podivné vzduchosaně
Dědečku, už chodím do školy

    

Knihovna Velké Přílepy vyhlašuje další ročník

literární soutěže

talent 

 
 

Své soutěžní práce odevzdávejte v knihovně

nebo pošlete poštou na adresu: Roztocká 129, Velké Přílepy

nebo e-mailem: mlkvelkeprilepy@seznam.cz

do 10.května 2017

(případné dotazy na e-mailu nebo telefonicky na čísle 220 930 768)

O středověkých Vánocích vzprávěla paní Valburga Vavřinová



Na snímku Josefa Zajdla  z druhé poloviny 
60. let prochází prvomájový průvod okolo 
jednoho dnes již neexistujícího statku. 

Poznáte, kde se nacházel? 

Správnou odpověď 
spolu s dalšími fotogra�emi 
naleznete na straně 39.

FOTOKVÍZ

inzerce

Letem přílepským světem



inzerce



ROZHOVOR

Co je na genealogii podle vás úplně nejzajíma-
vější?

To, že se dotýká každého člověka. Nebyli bychom na 
světě, kdyby se nepotkala naše maminka s tatínkem, 
naše dvě babičky s dvěma dědečky, prababičky s 
pradědečky a tak dále. Je svým způsobem fascinující, 
kolik máme předků. A já jim umím dát jména, v 
ideálním případě dojdu v pátrání až na konec třicetile-
té války, někdy do období kolem roku 1640.

Co všechno se dá o předcích najít?

Zjistit se dá, kdy a kde se narodili, od roku 1770 
existují čísla popisná domů, tak můžeme s přesností 
určit, kde rodina žila. Dá se zjistit, kdy a kde byl člověk 
pokřtěn, z popisu kmotrů lze usuzovat na sociální 
status rodiny, chudí lidé si totiž brali za kmotra 
kostelníka nebo třeba porodní bábu, bohatším chodili 
za kmotry třeba sedláci. Dále se dá najít, kdy se člověk 
oženil nebo provdal, koho a odkud si vzal, jakému 
povolání se v dospělosti lidé věnovali, kolik měli dětí a 
samozřejmě kdy a kde zemřeli. Z dalších dochovaných 
zdrojů, jako jsou gruntovní knihy, knihy svatebních 
smluv či soupisy poddaných, zjistíte další informace o 
rodině a najednou se před vámi rozvine pohled na 
rodinu, z níž jste vyšli,  a jejíž geny v sobě nosíte.

Jak jste se osobně dostala k takové práci? 

Historie mne vždy bavila. Když jsem byla na mateřské 
dovolené, oslovil mne článek o tom, že najít své 
předky není dnes již tak nemožné, protože většina 
archivů je digitalizovaných a úplně nejlépe ten 
jihočeský, Státní oblastní archiv v Třeboni. Protože 
mám sama předky v Jižních Čechách, našla jsem si 
příslušnou matriku a najednou viděla zápis o narození 

své prababičky v 19. století. Chtěla jsem se dozvědět 
víc, a tak jsem si našla záznam o její svatbě a o dětech. 
Podařilo se mi rozluštit rodinnou legendu, proč se v 
naší rodině nedává dětem křestní jméno František. 
Prvorozený syn mé prababičky byl totiž František, ale 
bohužel jako malý zemřel. Pohřbívala ho jako 
těhotná, zakrátko se jí narodil opět František, ale i ten 
jako osmiletý přišel o život. Tak zřejmě od té doby 
platí v naší rodině, že chlapcům se jméno František 
nedává. Pátrání ve vlastní rodině mě nesmírně bavilo 
a bylo impulsem k tomu, abych se stala členem České 
genealogické a heraldické společnosti, absolvovala 
jsem všechny kurzy, které nabízí. Sestavovala jsem 
rodokmeny svým příbuzným a přátelům a postupně 
našla odvahu k tomu, abych se této práci věnovala na 
sto procent profesionálně.

Objevila jste už v rodokmenech svých klientů 
nějakou zajímavou osobnost?

Vypátrala jsem, že se matka mého prastrýce přivdala 
do rodiny malíře Mikoláše Alše. Našla jsem jeho 
předky nejen hluboko do minulosti, ale objevila jsem i 
překvapivé spojení se současnou žijící osobou. 
Představte si, že tchán Mikoláše Alše Vilém Kail byl 
zároveň prapradědečkem Václava Klause, bývalého 
českého prezidenta. Pak jsem také měla tu čest setkat 
se s žijící legendou stříbrného plátna, americkou 
herečkou českého původu Kim Novak. Oba její rodiče 
měli české předky a Kim odmalička vštěpovali, že má s 
naší zemí hodně společného. Bohužel ale o svých 
předcích nevěděla nic, rodiče jí zemřeli a její dům prý 
dvakrát vyhořel i se všemi rodinnými dokumenty a 
fotogra�emi. Když v rámci Febiofestu přiletěla Kim 
Novak v březnu 2015 do Prahy, seznámila jsem ji s 
jejími kořeny a pojmenovala její předky. Byla velmi 
dojatá.
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Rozhovor s Marcelou Žižkovou, přílepskou genealožkou:
Aby vaši předci nebyli zapomenuti
O to se s trochou nadsázky stará genealog. Člověk, který umí pátrat v archivech, starých matrikách, najít rodovou linii 
vašeho rodu do hluboké minulosti a sestavit rodokmen. O tomto zajímavém tématu si povídáme s genealožkou 
Marcelou Žižkovou, která žije již dvanáctým rokem ve Velkých Přílepech
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O emoce asi není při pátrání po předcích nouze. 
Převažují ty kladné nebo záporné?

V každém rodokmenu se dá objevit něco zajímavého, 
smutného i veselého. Nedávno jsem např. pracovala 
na rodokmenu, ze kterého vyplynulo, že praprapředek 
té paní byl „obecní blb“. Úsměvné jsou i někdy 
netradiční poznámky farářů u zápisů z matrik, schova-
nou mám ofocenou poznámku u narození jedné 
holčičky, kde je později dopsáno, že „…ta husa 
hloupá přestoupila v dospělosti k helvetské církvi.“ Pak 
jsou ale i smutné momenty, třeba když narazím na 
úmrtí dětí. A že jich v minulosti bylo hodně, to si pak 
uvědomím, jak se dnes máme, že je tak rozvinutá 
zdravotní péče. 

Co všechno potřebuje člověk k tomu, aby začal 
pátrat po svých předcích?

Potřebuje k tomu shromáždit co nejvíce rodinných 
dokumentů. Jedná se o rodné či křestní listy, oddací a 
úmrtní listy předků. Z křestního listu babičky se např. 
lze dozvědět, jak se jmenovali její rodiče i prarodiče, 
kde žili,  a zkušený genealog pak již může zapátrat v 
místně příslušných matrikách, zahájit pátrání po 
tajemstvích rodu a znovu vynést na světlo zapomenu-
té události. 

Rozhovor vedla Eva Tluková

Marcela Žižková pomáhala pátrat po českých předcích i americké herečce Kim Novak. 
Na snímku (vpravo)  s herečkou a dcerkou 

Rodová kronika předků paní Žižkové, pocházejících z jižních Čech

e-shop tisku

inzerce



  
Jste časově vytížená a nezvládáte navštívit salón v Praze, Roztokách či jinde v okolí? 
Chcete profesionální službu ve svém bydlišti? 

Navštivte kadeřnictví Loreál ve Velkých Přílepech v Halasové ulici 716
Co vše Vám nabízím ?

-  proměny v trendy upravené vlasy
-                  barevné poradenství
-                  dárkové vouchery na služby i přípravky
-                  barvení vlasů barvami Loreal Professionnel  Inoa a Diariches
- módní blond, studené tóny s perleťovými, popelavými nebo namodralými tóny
- ošetření vlasů přípravky Loreal Professionnel
- kvalitní trendy střihy
- dámské, pánské, dětské i společenské účesy
- úpravu a barvení obočí i řas
- parafínové zábaly na ruce
- prodej vlasové kosmetiky Loreal Professionnel
- časovou �exibilitu

Akce v měsících leden a únor: K barvení vlasů parafínový zábal rukou zdarma.

Tel.:777 590 771
e-mail: kolenakova.p@seznam.cz

Pavla Koleňáková                            
Halasova 716                               
Velké Přílepy





inzerce



inzerce



SPOLEČENSKÝ  A SPOLKOVÝ ŽIVOT V OBCI

V prosinci jsme měli možnost zhlédnout v 
Galerii výstavu klasických černobílých 
fotogra�í předního českého fotografa 
Josefa Hníka. Jeho tvorba se vyznačuje 
originální technikou, jejímž výsledkem jsou 
jedním slovem skvosty. Kdo se nepřišel 
podívat, prohloupil.

Zátiší fotografa Josefa Hníka
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(em)

Do sálu U Korychů se v sobotu 19. listopadu zahrádkáři dostavili v 
hojném počtu.  Tak jako každý rok, i tentokrát se neslo jejich posezení v 
srdečném a veselém tónu, umocněném hudebním doprovodem pánů 
Blína a Fouska.  Sem tam se objevily  i  tančící páry. Šikovné ženy z 
výboru  usmažily řízky, připravily výborný bramborový salát a napekly  
vánoční cukroví. Předseda Klubu zahrádkářů pan Ladislav Tománek 
předal putovní ceny Josefa Kabelky vítězům podzimní přehlídky 
výpěstků: Karel Brych  zvítězil v kategorii Ovoce, paní  Barbora Lišková v 
kategorii Zelenina a paní Jaroslava Tománková v kategorii Květina. 
Zlatým hřebem odpoledne byla bohatá tombola. Ceny se dostaly 
opravdu na každého. 

Předvánoční posezení zahrádkářů

(em)

Jednu z putovních cen Josefa Kabelky si odnesl pan Karel Brych

Nemalou zásluhu na pěkném odpoledni mívá občerstvení, obětavě 
připravované členkami výboru zahrádkářského klubu

inzerce

Drůbež Červený Hrádek  prodává slepičky  typu  Tetra  hnědá a Dominant  ve  všech barvách  z našeho chovu ! 
Stáří 14- 19 týdnů.  Cena 149-180,- Kč/ ks .   
                             
Prodej :  7. března, 14. dubna a  6. června  2017            Velké Přílepy  – pneuservis u Floriana  –   10.40  hod.                                                                                                          

Při prodeji slepiček -výkup králičích kožek- cena dle poptávky.  
Informace : Po-Pá  9.00 – 16.00 hod.     tel.: 601 576 270, 728 605 840

PRODEJ SLEPIČEK
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Advent se tentokrát dostavil již poslední listopadovou neděli 
a přinesl sebou spoustu milých setkání. K těm nejhezčím již 
tradičně patří rozsvícení vánočních stromečků. V naší obci se 
nerozsvěcí pouze ten v centru obce, ale vlastní stromek si 
zdobí i sousedi z občanského sdružení Velké Přílepy. Zasadili 
ho před lety na přílepském „kulaťáku“ a letos se u něj sešli již 
po dvanácté. Stromek na zahradě školky rozsvítily i děti z MŠ 
Jablíčko.

Nechyběly samozřejmě ani 
Adventní trhy Na Statku s 
doprovodným programem a  
nabídkou vánočního zboží, 
knih, květin, keramiky i 
cukroví. Následoval Čertovský 
rej U Korychů a řada besídek. 
V knihovně se děti i dospělí 
seznamovali s vánočními 

zvyky, v CVA se konal vánoční koncert a v kostele sv. Jana 
Křtitele v Noutonicích jsme si na adventním koncertě mohli 
poslechnout koledy v podání hudebních profesionálů

Advent měl mnoho tváří

27

(em)

Děti s lampiony předaly světélka stromu u autobusové točky 

Rozsvícení stromu bylo tentokrát doprovázeno pásmem koled v 
podání dětí ze ZŠ 

Na přílepský „kulaťák“ přichází hodně lidí a mnozí z nich tam u 
svařáku a klobásy vydrží navzdory mrazu hezky dlouho. 

Není divu, je tam příjemná atmosféra 

Rodiče s dětmi si zazpívali koledy i při rozsvícení stromku na zahradě  MŠ Jablíčko. 
Letos si s nimi přišla zazpívat také Barča Choutková, kterou na klávesy doprovázela 
paní Marcela Tupá.
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Na Statku je vždy z čeho vybírat 

Vánoce se nevyhnuly ani pohádkové nedělí v CVA. Divadélko Romaneto přišlo s 
případnou hříčkou Jak pan Mysliveček s lesními přáteli oslavil Štědrý večer. Netřeba 
dodávat, že děti byly nadšené, ostatně jako obvykle při představení v CVA.

Fialové balónky s připojením přáníčkem Ježíškovi nevzlétly 9. prosince  
pouze ve Velkých Přílepech, ale v režii Rádia Impuls ve stejnou minutu 
po celé republice. V naší obci zorganizovala tuto akci již druhým rokem 
paní místostarostka Marie Válková. Část balónků se sice uchytila na 
stromech v centru obce, ale nevadí, Ježíšek si je určitě našel i tam.

Adventní posezení v knihovně mívají typicky vánoční atmosféru a přinášejí radost 
dětem i dospělým

Za všechny soukromé i veřejné vánoční besídky připomeňme jednu poněkud 
netradiční. Cvičenky a cvičenci kurzů pilates u Petra Němce po poslední předvánoční 
lekci usedají na karimatky a před rozsvíceným stromečkem připíjejí na blahodárnost 
fyzického pohybu, kterému se hodlají věnovat i v novém roce. 

foto: René Tydlitát
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Jaký by to byl 22. prosinec bez kádí s kapry? Letos rybáři opět nezklamali a na 
dvoře U Korychů prodávali tak dlouho, dokud se nedostalo na všechny zájemce. 
Fronta byla dlouhá, nohy zábly, ale „úlovek“ stál za to.

Ke Kapličce sv. Gottharda míří vpředvečer Štědrého dne stále více lidí. Však si také 
nikde nezazpíváte koledy tak pěkně, jako právě tady. Hudební doprovod zajišťuje 
každý rok paní Marcela Tupá a její hudbymilovné děti, občerstvení obstarává 
obecní úřad spolu s dobrovolníky,  uvnitř vyzdobené kapličky je připraveno 
betlémské světlo a letos k tomu všemu přibyl i živý betlém s Josefem a Marií. Jen 
škoda, že prostor kolem kapličky není větší! 

Novoroční ohňostroj si získal zasloužené renomé, o čemž svědčí přeplněné 
prostranství kolem autobusové točky  i  šňůra zaparkovaných aut na Kladenské. 
Bývá to krásná podívaná, letos bohužel trochu zastíněná padající mlhou. Ostatně 
mlha narušila i velký ohňostroj v Praze na Letné. Ale Händlova Hudba k 
ohňostroji  i přesto mohutně rozezvučela Velké Přílepy, lidé si nad opečenými 
špekáčky přáli šťastný nový rok a zahřívali se svařákem. Tato hezká tradice přijde 
obecní kasu na cca 50 tisíc korun. 

připravila Eva Martínková

foto: Jiří Kučera
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Tradiční ples Mysliveckého spolku Svrkyně - Velké 
Přílepy, který již několik let zahajuje místní plesovou 
sezónu, se konal v sále U Korychů  v sobotu 14. ledna. 
Všechny vstupenky byly do posledního místa vyprodané. 
Myslivecké halali  k nástupu členů sdružení  zatroubil 
pan Jaroslav Řepka spolu s Vojtou Pánkem. Po slavnost-
ním zahájení a úvodním slovu předsedy pana Kacálka a 
místopředsedy pana Říhy začala hrát k poslechu a tanci 
kapela A-Club pana Šroubka.  

V tombole bylo téměř 350 cen. Hlavní ceny představovala tři divoká prasata. O lístky do 
tomboly byl veliký zájem, byly během chvíle prodané. Každý , kdo měl štěstí,  si odnesl 
hodnotnou cenu (zvěřinu, něco do domácnosti, něco dobrého na zub a dobré pití). Hlavní 
ceny,  již zmíněné divočáky, si odnesly tři dámy. O další zábavu se tradičně postaral hod 
šipkami o ceny. První místo bylo oceněno husou, kterou si odnesl pan Král, druhé místo 
oceněno kachnou, kterou si vysoutěžil pan Fiala a třetí místo bylo oceněno bažantem, 
kterého si odnesl pan Chaloupek. 

Po rozdání výher a tomboly pokračoval ples v plném proudu až do druhé hodiny ranní. 

Myslivecký ples

Jaroslava Kučerová
Myslivecký spolek  Svrkyně – Velké Přílepy

Foto René Tydlitát
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Firma Koever CZ s.r.o. hledá
nové zaměstnance na pozice:
• OBSLUHY ZAŘÍZENÍ NA LITÍ PLASTŮ
• OBSLUHY CNC STROJŮ

                     Koever CZ - Libčice nad Vltavou – Česká republika
s tradicí od roku 2006

   Köver DE - Buxtehude , Německo  GeraTec – Gera, Německo
                      s tradicí od roku 1874        s tradicí od roku 2009

NABÍZÍME:
Stálé zaměstnání na HPP v Libčicích n.Vlt.

(200 m. od vlakového nádraží)
Motivační ohodnocení

+ Veškeré příplatky (práce ve svátek, v noci, přesčasy)
+ Stravenky

+ Prémie za kvalitu a za pravidelnou docházku
+ Příspěvky na životní pojištění

+ 5 týdnů dovolené

Kontakt: 233 004 155, 774 456 432, v.gerzova@koever.de
Našimi zákazníky jsou: MAN, Volvo, Bugatti, Daimler, Bomag, Liebherr

inzerce
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Manželé Lédlovi  žijí  ve Velkých Přílepech teprve sedm let.  Z  
Děčína se jim zprvu nechtělo, dnes jsou již v naší obci doma. A 
nejen proto, že tu žije syn s rodinou, ale i proto, že je to podle 
jejich názoru příjemné místo.  Do Prahy kousek, navíc veškerá 
infrastruktura, výborná paní doktorka Hlavová, i za kulturou se 
tu dá zajít. „Kdo tu bydlí, nemá si na co stěžovat,“ konstatuje 
pan Lédl, který po celý život vyučoval na základní škole češtinu, 
dějepis a hudební výchovu.   Chtěl jít na konzervatoř, ale v 
rodině nebyly peníze, tak musel volit něco praktického. 
Vystudoval pedagogické gymnázium a potom ještě pedagogic-
kou fakultu v Ústí nad Labem. Mohl učit na gymnáziu, lákali ho 
i na přednášky na univerzitě, ale on byl duší kantor a zůstal u 

dětí.  S manželkou, také učitelkou, se seznámili ve škole ve Verneřicích. 
 Auto nebylo, ale byly dva měsíce prázdnin, tak se rodina věnovala turistice.  Krkonoše mají prochozené křížem 
krážem.  Občas se jim podařilo jet do Řecka, protože odtud pochází rodina manželky. Jenže za minulého režimu 
to vůbec nebylo jednoduché .  Někdy směli vyjet, jindy povolení nedostali a dokonce ani na pohřeb manželčiny 
maminky je nepustili. 
Rodinný život byl pro ně hodnotou nejvyšší, což přineslo svoje výsledky.  Starší syn Bohuslav je zanícený 
muzikant, hraje, komponuje. Mladší Petr je úspěšný architekt. Právě on přišel s nápadem přestěhovat vzdálené 
rodiče do Velkých Přílep, kde se sám před časem usadil. „Mít vnoučata za rohem je báječné pro obě strany“, 
pochvaluje si pan Lédl. Vnoučata mu dělají radost.  Všechna zdědila hudební nadání,  jak dcery staršího syna,  tak 
i ti přílepští, Zuzka a Martin. Snacha pana Lédla učí na zdejší ZŠ. 
Manželům se v poslední době nevyhnuly závažné zdravotní potíže. Vše je naštěstí za nimi. Zůstala jim výborná 
zkušenost s českým zdravotnictvím, s lékaři i obětavými sestřičkami. Nechápou věčně nespokojené rýpaly. 

Pan Bohuslav Lédl oslavil 6. prosince osmdesátiny

„Ta ženská je nezmar, “ konstatuje jedna z kamarádek, s nimiž 
si paní Poštolková připomíná v místní cukrárně kulaté naroze-
niny. Je to výstižné. Narodila se v Číčovicích, vyučila se kuchař-
kou. Když jí bylo osmnáct, vydala se na přílepskou pouť a to se 
jí stalo osudným. Protančila tu noc s mladíkem, který tři měsíce 
na to narukoval. Dva roky na něho čekala, pak se vzali. Letos 
tomu bude 60 let. Svépomocí postavili dům na Pražské, v němž 
kromě nich bydlela celá manželova rodina. Narodil se jim syn a 
mladá paní, aby si něco přivydělala, začala plést. Svetry, čepice, 
šaty, kalhoty. Všechno z angorské vlny, které byl v Přílepech 
díky chovu králíků angoráků dostatek. Koncem padesátých let  
chodila na brigádu při zalesňování tehdy holého kopce Hajnice. 

Kamarádky vzpomínají, jak se dívala dolů na vesnici a snila sen o vlastním baráčku. S manželem ten sen uskuteč-
nili. A opět svépomocí.  

Osmdesát let bylo 8. prosince paní Marii Poštolkové 
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Spokojení manželé 

Učitelský pár nakonec zakotvil  ve Velkých Přílepech
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Když už byl syn větší, začala jezdit s dalšími přílepskými 
ženami uklízet budovy ministerstva vnitra. Každé ráno 
prvním autobusem před čtvrtou hodinou, zato ale byla 
dopoledne zpět a mohla se věnovat práci doma a na 
zahradě.  Pracovala až do 72 let, nakonec v místním 
zemědělském družstvu.
Syn je hodný, je na něho spolehnutí. Radost má paní 
Poštolková i ze dvou vnuků, které pomáhala vychovat. 
Dodnes  jsou u prarodičů jako doma, i když už dávno 
dosáhli dospělosti a jeden z nich jí již brzy přivede první 
pravnoučátko. 
Paní Marie stále výborně peče a vaří. Celý život pomáhá 
svému činorodému manželovi v jeho aktivitách. Je 
spokojená. Podařilo se jí to, co ne každému – šťastné 
manželství. 

„V dubnu mi začínají pstruzi, pak přijdou houby, “ směje se 
vitální muž, který navzdory věku nebere žádné prášky a z formy 
ho nedostala ani zlomenina stehenní kosti. Vystudoval 
zootechniku s rybářskou specializací a většinu profesního 
života přednášel na Zemědělské univerzitě v Suchdole, kde 
působil na katedře výživy.
Manželé Strádalovi bydlí v řadovém domku v nové přílepské 
zástavbě. Přestěhovali se sem z Dejvic, kde žili téměř 40 let. 
Když se ale nájem bytu začal po deregulaci šplhat ke dvaceti 
tisícům, šli raději do svého a spláceli půjčky. 
Mívali trabanta, s kterým procestovali republiku i všechny 
tehdy spřátelené země.  Dnes už pan Strádal autem nejezdí, 
přesto má zmapované všechny rybníky a potoky v okolí, ba i ve 

Středočeském kraji. Ví dobře, kde a jaké ryby berou. Na Vánoce mívají candáta. 
Zabýval se vědeckým výzkumem, zkoumal vliv výživy na chovná zvířata a má i klasické vzdělání – maturoval z 
latiny!
Paní Strádalová, bývalá knihovnice, později ministerská úřednice , vzpomíná, jak jí byl manžel oporou, když se 
dlouhá léta musela v malém bytě starat o nemocné rodiče.  „To by jiný chlap nedokázal,“ říká a váží si ho za to. 
Mají dva syny, jeden bydlí s nimi, druhý nedaleko v Černém Vole. 
Ve Velkých Přílepech se jim žije hezky. Malá zahrádka stačí, sousedi jsou prý moc fajn.  Kromě dvou synů mají 
desetiletého vnuka, s nímž prožívají radosti i starosti školního života. Harmonický manželský vztah jim vydržel 
již 55 let. 

Pan Milan Strádal oslavil 27. prosince 85. narozeniny   

Pan Strádal je náruživý rybář a houbař

Oslava narozenin s  kamarádkami v cukrárně

připravila Eva Martínková
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Přílepská mateřská škola zahájila provoz již před 77 lety. Podrobně jsme o ní informovali v minulém čísle zpravodaje, 
kde jsme také podle zápisu v dobové kronice z roku 1940 zveřejnili soupis dvacítky prvních žáčků. Pokusili jsme se 
vypátrat jejich osudy a v mnoha případech se nám to podařilo. Byli jsme ale odkázáni převážně na vzpomínky 
pamětníků, proto nemůžeme zaručit, že se zjištěné poznatky neodchylují od skutečnosti.

Děti, zapsané v roce 1940 do MŠ ve Velkých Přílepech, která sídlila v prostorách současné pošty

Kdo byli první žáčkové přílepské mateřské školy 

František Beránek
Bedřich Bradáč
Zdeněk Hájek
Bohumil Hauser
Jaroslav Hrabánek
Jiří Kohout
Jaroslav Kubovec

Josef Kubovec
Jiří Lánský
Jaroslav Kautský
Josef Ženíšek
Božena Bradáčová
Zdena Hauserová
Eva Hlaváčová

Jaroslava Chochutová
Jiřina Nitzbauerová
Marie Nováčková
Dagmar Sasková
Věra Sasková
Marie Černá
Marie Márová

Pan Zdeněk Hájek oslavil ve zdraví osmdesátiny. Jeho tatínek byl švec a  správce fotbalo-
vého hřiště. Poblíž hřiště, v Obloukové ulici, rodina bydlela. Chovali až 50 slepic a hromadu 
králíků. Pan Hájek se vyučil strojním zámečníkem, na vojně kvůli živnostenskému původu 
sloužil u PTP, jeho paní pocházela z Podmoráně. Postavili dům v Přílepech, narodil se jim 
syn a dcera (provdaná Carvanová), oba bydlí v Přílepech. V roce 2008 oslavili Hájkovi 
zlatou svatbu, několik let na to však manželka zemřela. Pan Hájek žije spokojeně, rodina 
se o něj hezky stará a pomáhá mu.

Pan Jiří Kohout zemřel před pěti lety. Jeho rodiče hospodařili na staré usedlosti, zvané Světlíkovský dvůr,  poblíž Špejcharu 
na Kladenské ulici. Statek jim byl při kolektivizaci zabaven a v polovině 70. let byl srovnán se zemí. Rodiče měli proto ve stáří 
smutný osud. Jiří jim pomáhal, ale nezahořkl. Měl v obci mnoho přátel. Pracoval jako projektant. Přiženil se do Úholiček, kde 
stále žije jeho paní. S naší obcí nikdy neztratil kontakt, hrál tu fotbal a nechyběl při žádné akci. „Byl to skvělý člověk, hodný 
a přátelský ke každému“, vzpomíná jeho letitý kamarád pan Jaroslav Poštolka.

Nežije již ani paní Věra Sasková, provdaná Slabochová, která také v Přílepech prožila celý život. Její pravnuk je mladý 
nadějný výtvarník Miloš Petrák, jehož tvorbu známe z výstav knihovně a Hobby výstav.

Sestřenice Věry Saskové, Dagmar Sasková, dnes Motyčková , oslavila minulý rok osmdesátiny 
a je v báječné formě. K narozeninám si přála let balonem. Ráda vzpomíná na mládí ve Velkých 
Přílepech. Měli dobrou partu, chodili tancovat, cvičili v Sokole. Vybavuje si i některé zážitky z 
mateřské školy, např. jak s Jiřím Kohoutem a Boženou Bradáčovou hráli divadélko. „Moc prima 
kluci byli Jarda Kubovec a Jirka Kohout,“ vzpomíná.

Božena Bradáčová, provdaná Bílková, žije v Přílepech a minulý rok oslavila osmdesátiny. Ve 
Velkých Přílepech prožila spokojený život. Hrála ochotnické divadlo, cvičila v Sokole, zpívala ve 
sboru. Vystřídala řadu profesí, prodávala v knihkupectví, byla mzdovou účetní a naposledy vařila 
v jídelně místní ZŠ. Už 18 let je vdovou, Syn i dcera s rodinami také zůstali ve Velkých Přílepech. V 
době uzávěrky zpravodaje byla paní Bílková v nemocnici, přejeme jí proto brzké uzdravení.

Bedřich Bradáč je  bratranec paní Bílkové. Žije v Horoměřicích.

Dagmar Sasková, dnes Motyčková 

Zdeněk Hájek s dcerou a vnučkou

34 

Božena Bradáčová, dnes Bílková
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Josef Ženíšek je o něco mladší, navštěvoval přílepskou školku až o 
čtyři roky později. Na soupisu prvních žáčků se zřejmě ocitl omylem. Byl 
synkem ze statku, který komunisti později vyvlastnili a rodina tehdy 
zažila hodně krušné časy. Dnes  pan Ženíšek zvelebil restituovaný 
majetek po svých rodičích.  Založil soukromé muzeum zemědělských 
strojů s cennými exponáty a těší se z vnoučat.  „Byl to a pořád je prima 
kluk,“  říká o něm „spolužačka“ ze školky paní Motyčková.

Jaroslav a Josef Kubovcovi byli bratranci. Oba prožili celý život ve 
Velkých Přílepech, avšak příbuzenské vztahy mezi rodinami si prý jejich 
potomci dnes už ani neuvědomují. Josef byl elektrikář a předčasně 
zahynul při nehodě na motocyklu. Jaroslav se vyučil instalatérem a 
měl dva syny. Zemřel před deseti lety. V jeho rodném domě žije jeho 
syn Luboš s rodinou. On také původní dům dostavěl a zrenovoval.

Jaroslav Hrabánek patřil patrně k rodině Hrabánkových, která se odstěhovala. Potomci druhé odnože Hrabánkových  žijí ve Velkých 
Přílepech dosud.

Se jménem Jaroslav Koutský se pojí dvě verze:
1. V dětství zde bydlíval u babičky, potom se odstěhoval a další zprávy o něm nejsou. 
2. Pan Jaroslav Koutský,  který v Přílepech bydlí, se domnívá, že by mohlo jít o jeho strýce stejného jména, vojáka z povolání. Tento muž 
prožil mládí ve Velkých Přílepech, potom se prý odstěhoval do blízké Kolče, kde založil rodinu. Časem se s rodinou o čtyřech dětech 
rozešel, odstěhoval se do Prahy, kde se znovu oženil. Protože jeho nová žena byla Němka, musel armádu opustit. Pracoval v tiskárně 
a zemřel v 54 letech. V rodě prý byla krátkověkost obvyklá. 
Jiní pamětníci nás však upozornili, že tento Jaroslav Koutský musel být starší, protože vojákem se stal již v padesátých letech. Je tedy 
pravděpodobnější verze, že se jednalo o dítě z příbuzenstva, které dočasně bydlelo u přílepské babičky a poté se 
odstěhovalo.

Tragický osud stihl  Marušku Márovou,  která zemřela jako školačka. Celá noutonická škola jí byla na pohřbu (děti z Velkých Přílep 
tehdy navštěvovaly školu v Noutonicích).

Marie Nováčková, provdaná Hášová, se přestěhovala do Úholiček. Již nežije, ale rodiny jejích dětí stále v Úholičkách bydlí. Její mladší 
sestra Jaruška  žije v Lichocevsi.

Eva Hlavačková (tatínek byl Slovák jménem Hlavačko) se prý odstěhovala do Chebu a učila na odborné škole podniku Amati 
Kraslice. Již nežije, ale její dcera Markéta i neteř Soňa žijí ve Velkých Přílepech a Statenicích.

Rodiče Františka Beránka bydleli ve Svrkyni, později se odstěhovali, další osudy nejsou známy. 

Zdena Hauserová a Bohumil Hauser  prý bydlívali s rodiči v nájmu v židovské synagoze, posledním domě obce, tam, kde se 
Kladenská ulice rozděluje na směr Lichoceves a Noutonice. Po válce se odstěhovali do pohraničí. I ve Velkých Přílepech  probíhal po 
válce nábor k osídlení pohraničí, z něhož bylo odsunuto německé obyvatelstvo. Mnoho přílepských rodin, zejména těch, které nevázal 
k obci žádný majetek, tehdy do pohraničí odešlo.  Patřili k nim i naši další žáčci:  Marie Černá, Jaroslava Chochutová, Jiřina 
Nitzbauerová, Jiří Lánský. 

připravila Eva Martínková

Josef Ženíšek ve svém muzeu
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Jak vypadala doprava mezi naší obcí a hlavním městem

Z Velkých Přílep do Prahy se chodívalo i pěšky!

V 2. polovině 19. století dochází k postupnému přesunu pracovních sil ze zemědělství do průmyslu. Dělníci a řemeslníci z obcí 
kolem Prahy hledají v Praze uplatnění jak ve stavebnictví, tak v nově budovaných továrnách. To se týkalo i občanů z našich 
obcí – Kamýka a Velkých Přílep. Museli však řešit, jak se k svému zaměstnavateli dostanou. 

První zmínky nalézáme ve vyprávění pana Bedřicha Bradáče (nar. 1904), jak v době stavby Národního divadla docházela 
skupina kamýckých zedníků na stavbu v Nuslích (pamatoval si to z povídání svého otce). Využívali k tomu tzv. pražskou 
pěšinku, která vedla přes Hajnici k Váze (u dnešní silnice do Černého Vola) a dále ku Praze. Jejich důležitou výbavou byly hole 
a „kožené boty, holiny, kterým věnovali nezbytnou péči. Denně je mazali �štrónem, aby byly hezky poddajný a nedělaly jim 
puchejře na nohou“.  Z Kamýka vycházeli po třetí hodině ranní a protože to bylo v době velkého  nadšení pro stavbu Národní-
ho divadla, nosili ve svých zástěrách ještě jednu nebo dvě cihly, kterou této stavbě darovali. Od Národního divadla pak ještě 
šli na své pracoviště v Nuslích. A večer zpátky do Kamýka. 

Pro movitější občany již byla v této době jiná možnost, jak se dopravit do hlavního města. V roce 1848 byla slavnostně 
otevřena c.k. Pražsko-podmokelská dráha, která vedla z Prahy přes Kralupy do Děčína. Zastávky byly v Žalově a Libčicích, 
teprve od roku 1902 i v Podmoráni. Nejprve byla bez čekárny a zastavovalo zde 7 vlaků denně. 

Později přibyla ještě c.k. rakouská státní dráha Pražsko-duchcovská. Poprvé na této trati jela kolem Noutonic vlaková soupra-
va v r. 1872; den před sv. Václavem a v ní komise ve dvou  vozech. Cesta z Noutonic do Prahy stála tehdy ve 4. třídě 60 
krejcarů,  ve 3. třídě 70 krejcarů. Zpáteční lístek do Prahy stál ve 4. třídě 1 zlatku a  2 krejcary.  Na trati se dopravovalo hlavně 
uhlí. Původní název stanice byl Noutonice-Lichoceves. 

Obě trati využívali naši občané hojně až do poloviny 20. století, kdy byla v naší obci rozšířena síť autobusové dopravy. Ta byla 
poprvé použita v r. 1925, ale zpočátku neměla mnoho pasažérů, především kvůli vyšší ceně. 

První autobusová linka projela naší obcí 28. září 1925. Provozovala ji Autodopravní společnost z Prahy-Holešovic pod 
patronací okresní správní komise. Linka byla vedena z Dejvic do Turska. Kronika obce Statenice popisuje tuto událost: 
„Z Turska autobus ráno vyjížděl a večer se tamtéž navracel. Jinak mezi dnem dojížděl toliko do Horoměřic. Již z počátku bylo 
patrno, že úsek Horoměřice-Tursko nebude se společnosti vypláceti. Hlavně pro blízkost a mnohem větší levnost trati Praha-Kra-
lupy pro obce Kamýk, Velké Přílepy a Tursko.“ 

Autobus měl v Praze stanoviště u dejvické Sokolovny. 

Později autobusy zajížděly jen do Statenic, linka na trase Velké Přílepy a Tursko nebyla dostatečně vytížena. 

V roce 1929 byla zavedena autobusová linka Praha-Kamýk, majitel pan Davídek. Později jezdil autobus Holubice-Kamýk 
-Praha, majitel pan Vácha. Po zkrachování těchto dopravců zajišťovala autobusovou linku Autodopravní společnost a začala 
doba pravidelného spojení s Prahou. 

Současně jezdil od r. 1932 státní autobus přes naši obec na lince Praha-Libochovice. 

Potíže s dopravou vlakovou i autobusovou nastaly až v průběhu a především koncem 2. světové války, což máme zachyceno 
v některých dobových poznámkách. Po válce již jezdily pravidelné autobusové linky, zavedly se školní autobusy do Lysolaj a 
Noutonic a je zřízena i autobusová linka pro dělníky libčické šroubárny. Železnici už občané naší obce téměř nepoužívali. 
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Fotogra�e autobusu, který jezdil od roku 1925 do Velkých Přílep.

Nádraží v Noutonicích

připravil  Václav Kašek



RECEPTÁŘ PŘÍLEPSKÝCH BABIČEK

Škubánky s mákem, tvarohem nebo na slano
Pokračujeme ve vyhledávání receptů, podle nichž vařily naše maminky a babičky. Máte-li takový, podělte 
se o něj s námi!

Paní Krákorové bude letos již 91 let, z toho víc než sedmdesát strávila ve Velkých 
Přílepech. Vychovávala dva syny, starala se o malé hospodářství. Peněz nazbyt 
tenkrát nebylo, ale paní Krákorová uměla vařit jednoduchá chutná jídla. Oba 
synové vzpomínají, že vyrostli na škubánkách. Ať už s mákem, tvarohem, 
strouhaným perníkem, nebo i na slano, vždy to byla velká pochoutka. 

Jak je paní Krákorová připravovala? Zde je návod:

Ingredience
1 kg brambor
špetka soli
¼ kg hrubé mouky
cca 20 dkg sádla
15 dkg mletého máku
20 dkg moučkového cukru

Mák lze zaměnit tvarohem, strouhaným perníkem, 
osmaženou strouhankou, případně zpěněnou slaninou apod.

Postup
Oškrábané brambory opláchneme ve vlažné vodě, překrojíme v 
půli, zalijeme vodou, osolíme a vaříme téměř doměkka. Vodu z 
brambor zpola scedíme, obrácenou vařečkou uděláme v 
bramborách několik otvorů, zasypeme hrubou moukou a pod 
poklicí necháme na mírném ohni vařit(pařit). Pak brambory 
rozšťoucháme a rozmícháme, aby bylo těsto hladké. Z takto 
připraveného těsta vykrajujeme noky lžící, kterou namáčíme v 
rozehřátém sádle, a klademe je na teplé talíře. Jednotlivé 
porce posypeme mletým mákem, moučkovým cukrem a 
omastíme rozehřátým sádlem. 

Dobrou chuť! 
Mimochodem, synové paní Krákorové vyrostli možná právě díky škubánkům ve zdravé a statné muže.

38 
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připravil  Jan Vichra

Na fotogra�i na straně 18 byla obytná část tzv. Světlíkovského dvora v Kladenské ulici kousek od restaurace 
Špejchar, která je ostatně na snímku také vidět.  Grunt číslo popisné 19 nazývaný také Bouškovský je zmiňován v 
dvorských deskách už k roku 1447 jako karlštejnské léno. Jeho majitelé nepodléhali na rozdíl od ostatních 
kamýckých sedláků  statenické vrchnosti, ale purkrabímu hradu Karlštejna.  

Usedlost, kde v posledním období hospodařila rodina Kohoutů (těm byla v rámci kolektivizace v 50. letech 
zabavena), nepřežila ani deset let od oné oslavy Svátku práce. V polovině 70. let byl statek před velkým počtem 
přihlížejících přílepských občanů zlikvidován odstřelem. 



Terapeutka a spolupracovnice naší ordinace Judita Petríková 
otevřela velmi zajímavé a v tuto roční dobu skloňované 
téma.

Jedním ze „strašáků“ vánočního období (pokud pomineme 
shon a stres) je obtížná kontrola přísunu dobrot a pochutin. 
Následně tedy kdekdo přistupuje na každoroční závazek, 
že „v lednu začnu hubnout!“ Hubnutí je sice téma 
skloňované celoročně, ale má svoje vrcholky, zejména po 
Vánocích, kdy je o něm více článků v časopisech a na 
internetu.  Podívejme se na to trošku z jiného úhlu.

Když slovíčko hubnutí nahradíme „regulací váhy“ a „dietu“ 
zase „optimalizací jídelníčku“, říkáme stejnou věc, ale 
můžeme si k ní najít osobnější přístup. Nezní to tak přísně a 
naopak, vtahuje to tu kterou slečnu – dámu anebo pána do 
velice přátelského vztahu s jídlem, vlastním tělem a jeho 
váhou. Je velice důležité uvažovat taky nad vlastní 
konstitucí, protože vskutku není všem dáno, aby měli těla 
jako modelky či modelové!

Každý jsme jiný
Čínská medicína se na snižování váhy dívá hned z několika 
úhlů a svým způsobem vysvětluje, že ne každý druh diety 
(jídelníčku) vedoucí k redukci váhy je vhodný pro každého. 
Ano, možná to znáte sama, že jste se začala stravovat dle 
jídelníčku kolegyně a zatímco ona zhubla 7kg, u vás se 
váha snížila jen o 3kg a i ty jste za 2 týdny nabrala zpátky. 
Anebo možná znáte někoho, kdo „snídá jogurty a večeří 
saláty“,  ale není schopen zhubnout ani gram!
Dalším velkým rozdílem, který je nutno zvážit, je přibíraní 
v pase anebo v hýždích, lidově řečeno, postava jablka nebo 
hrušky.
A copak teprve věk, obecný zdravotní stav, poměr pohybu 
a příjmu potravy a taky možnosti stravování v průběhu dne 
anebo skutečnost, že žena nabrala svá kila v průběhu 
těhotenství a nepodařilo se jí zbavit se jich ani po porodu! 
To vše jsou proměnné, které mají svůj podíl na úspěchu u 
snižování váhy.
Když to vezmeme z pohledu čínské medicíny, tak roli v 
tomhle procesu sehrává hned několik orgánů a jejich 
oslabení.

Co na to žaludek, slezina a játra? 
Žaludek a slezina, ležící ve středu našeho těla, jsou 
centrem veškerého trávení. Samy o sobě se oslabují 
nesprávným jídlem anebo přepracováváním se a starost-
mi. Na to, aby orgány trávení správně fungovaly, potřebují 
jednak „oheň“ ledvin (teplo, jang), který optimálně 
zahřívá trávicí systém, ale taky potřebují účast jater, která 
se podílejí na průchodnosti energie. Pokud jsou ledviny v 
oslabení, je to, jako by pod kotlíkem nehořel plamen. A 
pokud se k tomu přidají ještě játra, už je zaděláno na trávicí 
obtíže všeho druhu (nadýmaní, špatné trávení, tlaky v 
žaludku apod.).

Pozor na zajídání stresu!
Velké téma je také přejídání,  které není ani tak vyvolané 
potřebou utišení hladu jako spíš tzv. „zajídáním stresu“.  To 
pak se mimo posilovaní orgánů, optimalizaci jídelníčku a 
zařazení pohybu do denních aktivit, musí hledat i způsoby 
uvolňování napětí a vypořádávání se stresem. Jiným 
druhem nadměrného příjmu stravy je i tzv. vlčí hlad, když 
někdo v podstatě nemůže přestat jíst, protože má neustále 
hlad. Ne u každého se musí dostavit problém s váhou, ale 
přílišné zaměstnávání trávicích orgánů může dlouhodobě 
vést k narušení jejich funkce a problém s váhou se dostaví 
až ve vyšším věku.
Opačné problémy s váhou řeší lidé, kteří naopak nemohou 
přibrat, ani kdyby spořádávali tři výrazně kalorické večeře v 
pozdní noční hodinu. U nich taky mluvíme o narušení 
funkce trávicího systému, zejména na úrovni sleziny, která 
si z přijímaného jídla neumí vzít potřebné živiny.

Aby jídlo bylo potěšením
Jídlo je pro nás prostředek k vytváření energie a je nutné se 
na to i tak dívat.  Nicméně, je pro nás i zdrojem radosti a 
požitku, o to víc, když se můžeme o něj dělit s rodinou a 
přáteli, anebo s ním někoho potěšit a překvapit.
Cílem optimalizace (jídla, váhy) je nastavení takové 
rovnováhy, která nám dává, nebo spíš vrací, komfort do 
života, umožňuje bezbolestný pohyb, nebrání prožívání 
radosti z jídla (a tedy nevytváří výčitky za to, že jsme 
„zhřešili“) a hlavně vede ke dlouhodobé spokojenosti.

Hubnutí není o „nejezení“, ale naopak, o takovém 
„jezení“, které prospívá a neškodí.

MUDr. Rodion Schwarz, Judita Petríková

DŮM ZDRAVÍ U RYBNÍČKU

Hubnutí, aneb trochu jinak o nadváze
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PROBUZENÍ PÁNEVNÍHO DNA  
 

~ PRAVIDELNÉ LEKCE ~ 
 
 

PONDĚLÍ 17:45-18:45 v TJ SOKOL KRALUPY 
 

ÚTERÝ 18:15-19:30 v ZŠ MIKOVICE 
 

PÁTEK 09:00-10:15 VELVARSKÁ KOSTKA 
 

 

Probouzet své pánevní dno budeme jemným a správným provedením pohybu a dechu tak, jak je to 

pro pánevní dno přirozené,  jak je to s ním v souladu. 

Pozornost též zaměříme  i na korespondující oblasti, jakými jsou chodidla, hluboký stabilizační 

systém, krk a fascie. 

  

 

 Součástí lekcí budou i bioenergetická cvičení, energetické 

dýchání a meditace. 

 

S čím vám cvičení pomůže: 

* zlepší fyzický stav pánevního dna a ženských orgánů  

* zvýší tok energie a zlepší její vnímání 

* zlepší stav při poklesu pánevního dna a úniku moči 

 

* zlepší stav po gynekologických operacích 

* je prevencí inkontinence a jiných zdravotních potíží 

* zvýší hladinu hormonů ( při funkční neplodnosti či v menopauze) 

* zvýší sexuální touhu  

 

Motto: "SÍLA JE V JEMNOSTI, DECHU A POZORNOSTI" 

 
Lektorka:  Kamila JIŘÍKOVÁ 

Kontakt:    www.jogaaskolapanevnihodna.cz;  tel. 777 860 106 

Kde:          TJ SOKOL KRALUPY, ZŠ MIKOVICE Kralupy nad Vltavou, VELVARSKÁ KOSTKA 

HATHAJÓGA 
 

~ PRAVIDELNÉ LEKCE ~ 
 

 
 

PONDĚLÍ 19:15-20:45 PARTY KLUB, KRALUPY 
 

ÚTERÝ 19:45-21:15 ZŠ MIKOVICE 
 

STŘEDA 18:00 a 19:45 VELVARSKÁ KOSTKA 
 
  
 
 
 

Hathajóga je cvičení klidné a jemné zaměřené na vnímání vlastního těla a soulad pohybu s dechem. 

 

Jóga protahuje a posiluje svaly, zlepšuje 

pohyblivost páteře a kloubů, působí na vnitřní 

orgány a žlázy s vnitřní sekrecí, na oběhový, 

lymfatický a nervový systém. 

 

Ovlivňuje mysl a psychiku, dochází k  celkovému  

     uvolnění a pocitu pohody. Tím se uvolňuje energie pro samoléčivé procesy. 

 

 
 
 

"Motto" 
 

"NENÍ DŮLEŽITÉ MNOŽSTVÍ A OBTÍŽNOST, ALE VĚDOMÝ ZPŮSOB 
PROVEDENÍ" 

 
"VŠE PODSTATNÉ SE DĚJE V UVOLNĚNÍ" 

 
 

 
Lektorka: Kamila JIŘÍKOVÁ 
Kontakt: www.jogaaskolapanevnihodna.cz; tel.: 777860106 
Kde: Party klub Kralupy; ZŠ Mikovice Kralupy; Velvarská Kostka 

        

MUDr. Rodion Schwarz
praktický lékař pro dospělé

„Komplexní péče, individuální přístup.“

Očkování vč. do zahraničí
Prevence civilizačních chorob
Všeobecné praktické lékařství

Odběry krve a EKG přímo v ordinaci
Stanovení zánětu v těle z kapky krve

On-line objednávkový systém pacientů

Domácí návštěvy
Kontrola interakce léků
Pracovně-lékařské služby
Vyšetření okultního krvácení do stolice
Spolupráce s terapeutem tradiční čínské medicíny
Nadstandartní služby mimo rámec běžného pojištění

„I cesta může být cíl.“

www.prilepska-ordinace.com Haškova 783, 252 64 Velké Přílepytel.: +420 226 205 438

PŘIJÍ
MÁ NOVÉ PACIENTY

inzerce
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V  Přílepském zpravodaji 3/2016 jsme si na tomto místě mohli 
přečíst článek  o sousedském kon�iktu, plný zkreslení a 
polopravd. Protože se mě celá věc přímo dotýká, rád bych zde 
uvedl zásadní fakta a skutečnosti, vyvracející původní 
informace.
Každý z majitelů nemovitostí má svá práva a povinnosti, které 
jsou pro všechny stejné. Obecně se dají shrnout do základní 
myšlenky, že by nikdo neměl obtěžovat, omezovat a jinak 
poškozovat druhé.
Bohužel v naší společnosti věci nefungují vždy tak, jak by 
měly, což běžně vidíme u politiků, právě až po jedince, kteří se 
snaží svou vůli upřednostňovat nad práva ostatních, jako je v 
tomto případě. 
Asi nikdo nechce mít nad svým pozemkem větve, které 
přesahují od stromu souseda, větve které jsou popraskané, 
polámané a suché, ze kterých padá jehličí a jejich ulámané 
kusy. Navíc když jde o strom, o který se soused dlouhodobě 
nestará, neprořezává jej, a který není v pořádku a jehož větve 
přesahují více než 5 m přes hranice pozemku a prostor pod 
sebou tak znehodnocuje.
Asi nikdo nechce, aby si jeho děti hráli pod takovým stromem, 
u kterého každou chvíli hrozí, že při větru něco zase spadne, a 
tentokrát to nemusí být jenom malá větev, ale i její větší 
kolegyně.
Ruku na srdce, normální zodpovědný rodič by okamžitě 
zasáhl a na svém pozemku by hned zjednal nápravu a takový 
strom ořezal, nebo rovnou celý porazil. V případě, že by strom 
vyrůstal na sousedním pozemku, oslovil by souseda a ten by 
jako normálně uvažující člověk sám tyto větve ořezal. Všichni 
máme dobře na paměti, co se s neudržovanými stromy může 
stát, a je zcela běžné, že každý strom,  který potenciálně 
ohrožuje okolí je prořezán nebo celý poražen.
Bohužel v tomto případě několikaleté prosby a výzvy, o 
provedení ořezu nijak nepomohly. Majitelka pozemku, u níž 
by se s ohledem na její vzdělání měla očekávat určitá 
argumentační úroveň, není schopná re�exe a arogantní 
odpověď o tom, že když „prasklá větev nespadla do teď, tak se 
s ní nic nestane“ hovoří za vše. Prostě, kde není zájem o 
normální komunikaci, není jak se domluvit.
Proto jsme obrátili na pomoc a radu na místní Obecní policii, 
která ale také nedokázala s tvrdohlavostí majitelky pohnout. 
Následně nezbylo, než postupovat dle zákona, a opětovně 
jsme písemně vyzvali majitelku k odstranění popraskaných 
přesahujících větví a vyzvali jí k nápravě. Bohužel, když znovu, 

místo normální reakce, která by se dala očekávat, následovala 
odpověď, která se ohání dopisem od Inspekce životního 
prostředí s lajdácky zpracovaným hodnocením stromu, bez 
jeho bližšího prozkoumání. Odpověď o tom, že žádné 
polámané přesahující větve ořezávat majitelka nebude. 
Nezbylo nám, než provést ořez stromu z našich pozemků, 
najatou odbornou �rmou, což je přesně postup dle zákona, 
doporučovaný jak OP, tak veškerými právními autoritami. 
Během provádění zásahu jsme vše dokumentovali, a sami 
jsme také vyzvali OP, tak aby byla ořezu přítomná, aby si sama 
mohla vše zdokumentovat. Vše se dělo podle zákona a IŽP 
sama na místě věc zkontrolovala a po zjištění, že provádíme 
ořez popraskaných a poškozených větví (které dříve údajně 
nikdo z IŽP neviděl) sama konstatovala, že k žádnému 
porušení zákona nedošlo, a nechala nás v klidu ořez dokončit. 
Vše je zdokumentováno, z ořezaných větví jsme si nechali na 
ukázku poškozené části. To, jak strom nyní vypadá, je 
výsledkem dlouhodobé absence péče o strom. Správně by 
mělo nyní proběhnout dokončení ořezu popraskaných větví, 
které jsou na stromě stále, ale jsou již pouze nad pozemkem 
majitelky a jejich případný pád neohrožuje okolí. Ale to už je 
jiný příběh.

Michal Glončák

Borovice a sousedské vztahy

Vážení čtenáři, pište nám i vy svoje příběhy, 
které jste zažili v obci, a neváhejte se rozdělit 

se svými zkušenostmi s ostatními.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Pište na adresu zpravodaj@velke-prilepy.cz
nebo nechávejte své příběhy 
v podatelně obecního úřadu.
Telefonovat můžete na číslo 

723 147 817.
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Firma Jena přijme aktivní důchodkyni/ženu na MD 
na úklid kancelářských prostor v areálu kompostárny Úholičky. 

Bližší informace na telefonním čísle: 603 520 771

 
 

 
 
Finanční poradce pro oblast  Velké Přílepy/Roztoky u 
Prahy 
 
- prodej a nákup nemovitostí včetně analýzy tržní hodnoty 

nemovitosti 
- produkty České pojištovny ( pojištění majetku, auta, 

zajištění v době pracovní neschopnosti či dlouhodobé 
nemoci, úrazové pojištění, pojištění rizik spojených se 
sportovními aktivitami nebo dovolenou) 

 
Jste OSVČ  a neřešíte Vaše zajištění spojené s pracovní 

neschopností? 
Zajímá Vás, jakým způsobem  zajistit Vaši životní úroveň 

v případě Vašeho krátkodobého či dlouhodobého výpadku 
z pracovního poměru? 

Máte děti a chcete zajistit jejich budoucnost? 
Na všechny tyto otázky Vám ráda odpovím 

Kontakt : Petra Cenková , petra.cenkova@ceskapojistovna.cz 
Finanční poradce  , Tel. : +420 720 031 619 



VETERINÁRNÍ PORADNA MVDr. Riedlové

Paní doktorko, jak je to se sebepoškozováním u 
zvířat?
Sebepoškozování, odborně nazývané jako automuti-
lace, se může objevit u kteréhokoli zvířecího druhu. 
Stejně, jako u člověka. Ze zvířat, která nás nyní 
zajímají, zmíním psa, kočku a králíka.

Jsou známé příčiny?  
Příčiny automutilace je možné rozdělit do dvou 
skupin. První provází některé choroby a ta druhá 
zahrnuje poruchy chování. 
Mezi choroby, které jsou příčinou sebepoškozování u 
psů, patří např. kožní alergie, infekce kůže, bolesti 
kloubů, páteře nebo jiných struktur ležících pod 
místem zájmu pacienta. Také se může jednat o snahu 
o odstranění cizího tělesa, např. osiny z meziprstí 
nebo ucha. 
Z poruch chování pak lze uvést okusování ocasu, což je 
posledním stadiem honby za ocasem. Pes, který se 
točí za svým ocasem, může jeho konec, pokud ho 
chytí, okousat až na obratle. Další chorobou patřící do 
této skupiny, je psychogenní dermatosa, kdy pes z 
mnoha různých důvodů upne pozornost na jednu část 
těla a tu intenzivně olizuje. Bývá to pravidelně ta, na 
niž snadno dosáhne, tedy přední končetina, resp. její 
spodní část. Může to dělat, protože se nudí, ze strachu 
nebo ve stresu, při izolaci, nebo pokud je vystaven 
útokům jiného zvířete. 

A co kočky? 
U koček je to velmi podobné. Nicméně u nich je třeba 
zvažovat spíše některé z kožních onemocnění (svrab, 
alergii, blechy), než poruchu chování. Ta u nich mívá 
jiné projevy, např. močení a kálení mimo kočkolit 
nebo narůstající agresivitu. U králíka kromě výše 
zmíněných důvodů sem řadíme ještě frustraci u 
izolovaných nekastrovaných jedinců, kteří si vytrhá-
vají srst ve snaze vytvořit si partnera (samci) nebo 
postavit hnízdo (samice).

Nakolik si mohou zvířata sebepoškozujícími 
projevy ublížit? 
Nejčastěji je to intenzivní olizování až vykusování 
některých míst na těle, dále je to drbání. V případě 
neřešeného problému si zvíře umí vykousat kůži až na 
pod ní ležící tkáně, v případě nohy či ocasu až na kost. 
To způsobí v místě poškození velmi silný zánět, a po 
nějaké době se zde vlivem chronického dráždění 
může vyvinout až tumor. Proto je opravdu důležité se 
zvířeti věnovat a pokusit se nalézt kořen problému.

Co s tím můžeme dělat? Jaká je prevence?
Základem je určit, zda je příčinou potíží zdravotní 
problém. Po důkladném klinickém vyšetření pak ve 
většině případů následuje odběr krve na hematologic-
ké a biochemické vyšetření, nezřídka je třeba připojit i 
hormonální pro�l. Poté je v některých případech 
nutné provést i další testy (RTG, USG). Pokud je vše v 
pořádku, můžeme se soustředit na psychogenní 
problém. V některých případech lze na psychogenní 
problém usuzovat hned (typická lokalizace změn), ale 
i v těchto případech je vhodné alespoň základní 
vyšetření provést, abychom měli jistotu, že jsme nic 
nepřehlédli. Je nutné zdůraznit, že psychogenní 
potíže jsou jedním z nejobtížněji řešitelných problé-
mů a základem úspěchu je vynikající spolupráce 
majitele s lékařem. Pokud se jedná o opravdu zapekli-
tý případ, je možné se obrátit na odborníka na 
poruchy chování. Prevence v těchto případech není, v 
podstatě je důležité nevytvářet podmínky pro vznik 
poruch chování (např. správná socializace štěněte 
apod.).
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Možná to znáte. Váš pes si neustále kouše tlapku. Do krve.  Proč to dělá? Že by se i u domácích zvířat mohlo 
projevit sebepoškozování? Cožpak to není výsadou lidí a jejich psychických problémů? 

MVDr. Michaela Riedlová
Tel.: 739 443 837

 roztoky@vaseveterina.cz
www.vaseveterina.cz



Přílepský zpravodaj  | www.velke-prilepy.cz

SPORT V OBCI

Do podzimní části sezóny 2016/2017 nastoupil tým 
mužů pod vedením nového trenéra Jirky Vajnara. Náš 
tým měl dobrý rozjezd a získal 8 bodů z prvních šesti  
zápasů za dvě  výhry, dvě remízy a dvě prohry. Poté 
však bohužel přišla série čtyř proher, kdy chybělo 
několik hráčů základní sestavy z důvodů zranění nebo 
pracovních povinností. Na poslední tři zápasy tým ale 
opět zabral a získal sedm bodů za výhry nad Nučicemi, 
Statenicemi a remízu s Kosoří B. Zvláště výhra 1:0 nad 
Statenicemi, které jsou na druhém místě tabulky, byla 
velkým překvapením. Výhra však byla po bojovném 
výkonu celého týmu zasloužená. Po podzimu je TJ 
Sokol Velké Přílepy na 11. místě v patnáctičlenné 
tabulce s 15 body. 

V zimě se tým mužů účastní zimního turnaje ve Střešo-
vicích, kde se postupně utkáme s týmy Střešovice C, 
Střešovice „19“, Krňany, ČZU, Jinočany a Střešovice D. 
Doufejme, že se trenérovi v přípravě podaří připravit 
týmy na dobré jarní výsledky. 

Tímto bychom vás rádi pozvali 
na domácí utkání našeho týmu, 
abyste nás podpořili v našich 
výkonech a užili si fotbalu. Do 
jarních zápasů náš tým vstoupí v 
nových dresech v našich 
tradičních barvách – modré a 
bílé. 

Konec podzimu se fotbalistům povedl
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Domácí zápasy týmů TJ Sokol Velké Přílepy - jaro 2016/2017 

    Neděle 2.4.2017 16:30 Muži Horoměřice 

Neděle 16.4.2017 17:00 Muži Vrané nad Vltavou 

Neděle 23.4.2017 10:00 Starší přípravka Červený Újezd 

Neděle 7.5.2017 10:00 Starší přípravka Choteč/Třebotov 

Neděle 7.5.2017 17:00 Muži Třebotov 

Neděle 21.5.2017 17:00 Muži Jinočany 

Středa 24.5.2017 17:30 Muži Kazín 

Neděle 4.6.2017 10:00 Starší přípravka Úhonice 

Neděle 4.6.2017 17:00 Muži Nučice 

Neděle 18.6.2017 17:00 Muži Kosoř B 

 

www.tjsokolvelkeprilepy.sklub.cz 



TIP NA VÝLET

Břevnovský klášter
Pokud se vám nebude v tomto ročním období chtít jet na výlet do nevlídné přírody, můžete spojit procházku s kulturním zážitkem a 
navštívit barokní skvost, který leží na okraji Prahy nedaleko naší obce – Břevnovský klášter. 

Založili jej roku 993 pražský biskup sv. Vojtěch a kníže Boleslav II. Pobožný jako úplně první mužský klášter na našem území. Největší 
škody na něm kupodivu nebyly způsobeny při bitvě na Bílé hoře, ale během husitských válek a za komunismu. Současnou podobu 
kláštera položila přestavba po třicetileté válce, na které se podíleli Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferovi, Petr Brandl, Matěj Václav 
Jäckel a další přední barokní umělci. Díky nim vznikl nádherný architektonicky cenný komplex budov, jehož duchovní atmosféra na 
nás působí dodnes. 

Po uvěznění posledního opata Anastáze Opaska v 50. letech 20. století začal klášter chátrat. Jeho areál byl narušen také výstavbou 
silnic Patočkova a Bělohorská a sídliště Petřiny. Po pádu komunismu se klášter podařilo řádu benediktinů za pomoci státu  a církve 
obnovit, takže tisíc let své existence oslavil opět v plné barokní kráse. V roce 1997 jej dokonce navštívil papež. 

V současné době je klášter využíván mnichy a zčásti je otevřen pro veřejnost. Pro návštěvníky je v doprovodu průvodce zpřístupněna 
bazilika s podzemní kryptou z 11. století, sídlo opata a zahradní pavilon Vojtěška. Klášterní zahrada nazvaná Markétská se skládá ze 
dvou částí: tzv. horního sadu, který je veřejnosti přístupný stále, a dolní, tzv. klauzurní části, kterou je možné navštívit denně od 6:45 
do 20 hod.

Součástí klášterního areálu je i pivovar, restaurace a biohotel. V bazilice se konají církevní svatby a nyní je možné v Terezián-
ském sále prelatury či v zahradě uspořádat i civilní svatební obřad. Když jsem se před jedenácti lety vdávala, mrzelo mě, že 
tato možnost není, protože v našem okolí neznám jiné tak harmonické a zároveň velkolepé místo.  

GPS souřadnice kláštera jsou 50˚5`5.50``N014˚21`24.10``E. Před areálem je možné zaparkovat, pěšky se k němu dostanete ze 
zastávky tramvaje č. 22 a 25 Břevnovský klášter.
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připravila Eva Tluková
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POZVÁNKY

Houslista nastupující generace a žák proslulého českého virtuosa  
Bohuslava Matouška Jakub Junek, jehož hra se vyznačuje neoby-
čejnou muzikální hloubkou, Vás srdečně zve na svůj koncert v 
kulturním sále Velkých Přílep dne 7. dubna 2017 od 19 hodin. 

Klavírním partnerem mu bude skvělý a zkušený klavírista Karel 
Vrtiška, který byl díky svému neobyčejnému talentu přijat na 
pražskou Akademii múzických umění již v šestnácti letech.

Na koncertě zazní díla skladatelů J. S. Bacha, A. Dvořáka, L. Janáčka 
a dalších. Příslibem nevšedního hudebního zážitku budiž fakt, že 
Jakub má za sebou velmi těžké životní období spojené s bojem se 
závažnou nemocí a jeho touha zvítězit, přežít a vrátit se na světová 
pódia, se promítá právě v jeho hudebním projevu.

Pozvánka na koncert v CVA
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HOBBY VÝSTAVA aneb Jaké máme koníčky

Zveme všechny na již 5. ročník výstavy zájmových tvořivých 
aktivit, především modelářských, výtvarných a sběratel-
ských. 

Opět budete mít možnost vidět mnoho zajímavého a zkusit si 
i velké množství tvořivých a interaktivních dílniček pro děti i 
dospělé, pustit si plovoucí lodě, prolézt veterány na venkovní 
ploše ....

V případě dotazů či zájmu o účast kontaktujte organizátora 
na adrese petr.morysek@seznam.cz či telefonu 733 746 891.

25. března od 10 do 15 hod v sále "U Korychů"



NENECHTE SI UJÍT

ÚNOR 
1. února  od 19:00 hod.
Vernisáž výstavy obrazů výtvarníka Jana Hlavatého
Místo: Galerie v domě u Korychů
12.února  od 16:00 hod. 
Divadélko Ingrid Chrastinové- Princezna a kouzelná větvička
Místo: CVA
25. února 
VelkoPřílepský Masopust
Místo: Na Statku, Roztocká 134

KINO PROMÍTÁ
24. února od 15:00  a 17:00 hod
Doba ledová -  Mamutí drcnutí
              od 19:00 hod.
Dítě Bridget Jonesové

31. března od 15:00  a 17:00 hod
Hledá se Dory
              od 19:00 hod.
Bezva ženská na krku 
– česká komedie s Ondřejem Vetchým
            

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.

1/2 
STRANY

1/4 
STRANY

850,- Kč 550,- Kč

CELÁ 
STRANA

1.250,- 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

PLESOVÁ SEZÓNA
14.1.2017                Myslivecký ples  
 
4. února 2017        Rybářský ples

18. února 2017      Zahrádkářský ples

18. března 2017     Jarní obecní ples    -  Speciálním hostem plesu bude 
zpěvák Hynek Tomm, který svým vystoupením podpoří Terénní pečovatel-
skou službu Kvalitní podzim života, z.ú.

BŘEZEN
12. března  od 16:00 hod.
Divadlo Na větvi s pohádkou Kouzla skřítků
Místo: CVA
25. března  od 10:00 do 15:00 hod. 
Hobby výstava aneb Jaké máme koníčky
Místo: Sál u Korychů
30. března  od 19:00 hod.
Vernisáž karikatur Radovana Rakuse
Místo: CVA

DUBEN
1. dubna 
Velikonoční trhy Na Statku
Místo: Na Statku, Roztocká 134
7. dubna  od 19:00 hod. 
Koncert mladého houslisty Jakuba Junka
Místo: CVA
22. dubna 
Blešák Na Statku
Místo: Na Statku, Roztocká 134

KVĚTEN
12. května  
Přímý přenos ze zahájení Pražského jara v kině
Místo: CVA
13. května 
Přílepská Stodola (II. ročník přehlídky amatérských kapel)
Místo: Na Statku, Roztocká 134

48 



Foto: René Tydlitát

Rádi Vás přivítáme v novém fitness ve Velkých Přílepech v prostorách bývalé 
pizzerie na „kulaťáčku“. Nabídneme Vám nejen kvalitní vybavení na komplexní 
procvičení celého těla, ale i příjemné posezení u dobré kávy, čaje či chutného 
proteinového nápoje. Provoz zahájíme do konce ledna, aktuální informace 
naleznete na webu www.gymcafe.cz nebo volejte 602 217 806.  

Budeme se na Vás těšit  

 

 

inzerce



inzerce


