
více na straně 4 - 5 

1
2018

ZPRAVODAJ
Přílepský čtvrtletník

 Volit přišla i téměř 101letá paní Anna Kučerová 

Volební účast ve Velkých Přílepech 
patřila k nejvyšším v republice



Nový rok zahájila obec ohňostrojem, 
který v širokém okolí nemá konkurenci. 

Působivá podívaná přijde přibližně na 50 tisíc korun. 

Atmosféru dotváří vůně grilovaných klobás 
a svařeného vína, na což plyne z obecní kasy
dalších 8 tisíc korun. 

OHŇOSTROJ

Foto: Vavřinec Doubek, Helena Uhrová



EDITORIAL
Milí čtenáři, 

život někdy přináší špatné okamžiky, ale i ty musí obecní 
zpravodaj zachycovat.  Nemohli jsme se proto v dnešním 
vydání vyhnout tragické nehodě autobusu č. 316. 
Naštěstí v obci převažují události pěkné,  o nichž vás 
informujeme s radostí. Například volby, plány obce do 
budoucna, výstavy, plesy, divadla, přednášky, fotbalové 
zápasy nebo životní jubilea starších spoluobčanů.

Seznamujeme vás i s historií obce, radíme, kam se vydat 
na výlet, jak se chránit proti chřipce a co dělat, aby 
pejskům nemrzly na sněhu tlapky.

Co nejvíce podobných zpráv vám i sobě přeje

Eva Martínková
redaktorka  Přílepského zpravodaje

I zvířata mohou nastydnout 
str. 43
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Vážení spoluobčané,

měsíc únor by nás měl naplňovat optimismem, 
nadějí, že nevlídné zimě pomalu ubývá sil,  a že 
by mohla ukázat přívětivější tvář.  Pokud jsme se 
během zimy neoddávali zimním radovánkám na 
horách, provázelo nás počasí, které deštěm            
a větrem bičovalo nejen naše tělo, ale i duši.  
Začátek tohoto roku navíc poznamenala 
tragédie, která se přímo či nepřímo dotkla každé-
ho z nás, nehoda autobusu u Horoměřic.          
Cestovali v něm naši blízcí, přátelé, sousedé, 
školáci. I když vaši rodinu třeba tato tragédie 

přímo nezasáhla, cítíte jistě s těmi, kteří byli zraněni a ve třech 
případech museli, bohužel, odevzdat tu nejvyšší daň. Každá taková 
nehoda nás vede k úvaze, že byla jako mnoho jiných zcela zbytečná. 
Více ohleduplnosti, méně frajerství a pýchy nad silným vozem, risková-
ní a spěchu na silnicích by ušetřilo mnoho bolesti.

Chtěla bych za obec vyjádřit upřímnou soustrast rodinám, jejichž 
nejbližší se stali oběťmi této tragédie. Přeji všem pozůstalým hodně sil 
při překonávání těžké životní zkoušky. Hodně sil přeji také rodičům, 
kteří prožívali a prožívají obavy o své zraněné děti. Všem postiženým 
přeji brzké uzdravení bez dalších komplikací a následků. 

Měsíc leden byl také měsícem, ve kterém jsme v přímé volbě prezidenta 
rozhodovali o budoucnosti naší země. Téměř 75 procentní účast vás 
občanů Velkých Přílep ve volební místnosti, to je pěkný výsledek. Za to 
bych vám chtěla poděkovat. Prokázali jste, že vám osud této země není 
lhostejný, že vám záleží na tom, jak bude naše země prosperovat, jak 
nás budou chápat ostatní země, kam budeme směřovat, zda nebude 
ohrožena demokracie, jaké hodnoty se budou ctít a zda se dočkáme,       
či si ještě počkáme na jev, kterému se říká politická kultura.               
Každý hlasoval podle svého vědomí a svědomí, vybral si cestu, které 
věří. Vybírala, zejména  pro své děti a vnuky, také paní Anna Kučerová, 
nejstarší volička v naší obci. Na titulní straně našeho zpravodaje právě 
vhazuje volební lístek do urny. Ve svých více než sta letech došla               
v prvním kole sama do volební místnosti a zdolala  schody do prvního 
poschodí. Ve druhém kole ji trochu zaskočilo nevlídné počasí a tak 
volila doma. Patří jí můj velký obdiv, nejen za fyzickou i duševní kondi-
ci, ale zejména za její občanský postoj. Vášně, tak prudké ve dnech 
voleb, pomalu utichají. V restauraci U Korychů si prý už „štamgasti“ 
neodsedávají dle příslušnosti k tomu či onomu kandidátovi. Bouře se 
ztišila a blíží se jaro. Poznáme to podle toho, že naši zahrádkáři už 
připravují tradiční ples, vyhlížejí sluneční paprsky, které by vytáhly 
první rostlinky z půdy, rybáři už mají připraven klíč na tradiční odemy-
kání rybníku a technické služby naší obce si pohrávají s myšlenkou 
odšroubovat radlice a sypače z traktorů. Raději počkejme, zima nás 
ještě potrápí, ale těšit se je tak pěkné.   

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 
Věra Čermáková

starostka obce



Je páteční odpoledne 12. ledna 2018. Jeden z pravidelných 
spojů linky 316 má vyjet  z Bořislavky v 15.30 hod. Bývá plně 
obsazený, zejména před víkendem. Spěchá na něj i paní Věra 
Brzicová. Potřebuje být doma ve Velkých Přílepech do čtyř 
hodin. Čeká ji rodinné setkání. Chtějí se rozloučit s jednou ze tří 
dcer, která má druhý den odletět na stáž do USA. A ještě by ráda 
zašla k volbám. Proto chce stihnout právě tento spoj, a aby ho 
nezmeškala, ani si nevyzkouší svetřík, který si rychle koupila 
cestou z práce. Policie ho později najde zablácený v poli u 
Horoměřic, právě tak jako její mobil a kupodivu i nepoškozené 
brýle.

Paní Věra usedá na druhé sedadlo za řidičem. „Všimla jsem si 
řidiče, protože jsem ho neznala, takový mladý hezký chlap,“ 
vypráví. Autobus startuje a paní Brzicová se dává do čtení. Na 
poslední chvíli nastupuje starší žena z Přílep a sedá si hned za 
řidiče. Ta, bohužel, štěstí mít nebude.

Na rovince před Horoměřicemi vytrhnou paní Brzicovou ze čtení 
příšerné rány, vrzot, náraz a posléze sypání skla. „Byly to vteřiny. 
Nejprve jsem myslela, že praskla pneumatika, a pak už si nic 
nepamatuji. Pak jsem se zase probrala a zjistila jsem, že se 
nemohu hýbat. Byla jsem tam zapasovaná a měla jsem strach, 
že už mi nikdo nepomůže. Někdo z ostatních cestujících, který 
byl už mimo nebezpečí, mi podal mobil. Ani nevím, jak jsem 
zavolala manželovi.“

Manžel ze zoufalého a málo srozumitelného telefonátu 
vyrozuměl, že je zle. Ihned nasedl do auta a vyjel na trasu 
autobusu. Dorazil dříve než záchranáři. „Byl to strašný pohled, 
desítky lidí, kterým se podařilo nějakým způsobem autobus 
opustit, chodily v šoku a zmateně kolem autobusu a po polích. 
Většinou nebyli schopni mluvit.  Ženu jsem mezi nimi nenašel. 
Stmívalo se. 

Podařilo se mi nahlédnout prostřeními dveřmi do autobusu. Ani 
tam jsem ji neviděl. Až po chvíli mě někdo upozornil, že úplně 
vepředu jsou tři zaklínění lidé. Byla mezi nimi. Visela z okénka, 
nohy zapasované mezi sedadly. Naříkala. Podpíral jsem ji, 
dokud nezasáhli hasiči. Nejprve museli vyprostit mladíka ze 
sedadla za ní, byl také z Přílep, měl nohy přitisknuté sedadly k 
prsům, ale jak jsme zjistili v nemocnici, dopadl celkem dobře. 
Mluvil jsem i s paní na předním sedadle, byla klidná, jen říkala, 
že ji bolí nohy. Nemohl jsem později uvěřit, že nepřežila,“ nerad 
vzpomíná pan Brzica a zároveň chválí naprosto profesionálně 
zvládnutý zásah hasičů, záchranářů a policie. Dostatek dek, 
tekutin, rychlá organizace rozvozu. Zapamatoval si zejména 
lidský přístup pana Svačiny a Dulmeka, záchranářů ze Záchranné 
služby Samaritán.

Paní Brzicová si pak už pamatuje jenom útržky. Měla těžký otřes 
mozku, dvojnásobnou frakturu bérce a byla řádně potlučená. Je 
to až neuvěřitelné, ale sanitka ji jako anonymní pacientku 
převezla na traumatologické oddělení FN na Karlově náměstí, 
kde sama působí již 30 let, nyní jako staniční sestra.  

Teď už je z nemocnice doma. A i když jí stále ještě bolí celé tělo, 
je šťastná.  Manžel a celá rodina také. „Změnily se nám životní 
priority, a to doslova ve vteřině. Radujeme se ze života a všechny 
minulé problémy nám připadají malicherné,“ dodává Rostislav 
Brzica.

Eva Martínková

Přílepský zpravodaj  | www.velke-prilepy.cz
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Tragická nehoda autobusu

REPORTÁŽ

Nehoda si vyžádala tři lidské životy 
a 45 zraněných.  Příčiny se dosud vyšetřují.
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Výsledky v obci Velké Přílepy

Účast 73, 26 % (celková účast v ČR 61, 90%)

Prezidentské volby 2018 - 1. kolo

JAK JSME VOLILI PREZIDENTA

Nejstarší volička paní Anna Kučerová  (101 let) 
má stále o politice přehled
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Výsledky v obci Velké Přílepy

Účast 74, 87 % (celková účast v ČR 66, 60 %)

Prezidentské volby 2018 - 2. kolo

Nejmladším voličem byl student Jakub, 
který dovršil osmnáctiny krátce 
před druhým kolem voleb

JAK JSME VOLILI PREZIDENTA



Hospodaření obce v roce 2017 

Obec v roce 2017 hospodařila s příjmy 73 575 061,- Kč a 
výdaji 71 277 274,- Kč. Tedy oproti plánovanému rozpočtu 
obce, který byl navržen se schodkem 26 mil. Kč, hospodaře-
ní obce skončilo s přebytkem ve výši 2 297 787 Kč. 

Proč je tak velký rozdíl mezi schváleným rozpočtem a 
výsledkem hospodaření obce za uplynulý rok? V rozpočtu 
obce bylo zahrnuto více investičních akcí, než bylo skutečně 
realizováno. Vedení obce chtělo být připraveno na realizaci 
všech investic, na které by získalo podporu formou dotační-
ho titulu. Některé investice nebyly uskutečněny například z 
důvodu  pozdržení vyřízení různých stupňů dokumentace, 
například s ohledem na jiné investice, ale také podáním 
odvolávání různých spolků či občanů obce.  Z tohoto 
důvodu nebyly například realizovány retardéry v ul. B. 
Němcové a propojení vodovodního řadu ulic B. Němcové a 
ul. Halasova. 

Obec úspěšně dokončila mimo jiné rekonstrukci a nástavbu 
budovy 2.stupně ZŠ s celkovými náklady přes 30 mil. Kč 
(získaná dotace 21 mil. Kč), posílení vodovodu, kanalizace a 
opravu komunikace v ul. Pod Hajnicí, Příčná, Souběžná za 
celkovou cenu  10,5 mil. Kč,  realizaci nového povrchu ulice 
Pod Lomem s náklady  2,6 mil. Kč a  část chodníku v ulici 
Formanská.  Z velkých investičních akcí nesmíme zapome-
nout na zahájení úprav v okolí fotbalového hřiště a 
dokončení dlouhodobě připravovaného vodovodního 
přivaděče, který byl postaven v rámci Dobrovolného svazku 
obcí.  Všechny tyto investice vyvolávají další návazné 
stavby, které obec intenzivně připravuje a chtěla by je 
realizovat v následujících letech. 

Rozpočet obce na rok 2018 

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2018 na svém 
prosincovém zasedání s plánovanými příjmy 62 648 756,20 
Kč a výdaji  79 574 000 Kč. Schodek rozpočtu bude pokryt z 
výsledků hospodaření obce z minulých let.  Rozpočet obce 
byl sestaven tak, aby obec mohla realizovat  investice s 
ohledem na svůj rozvoj, tedy podobně jako v letech 
minulých.

Z největších akcí můžeme uvést  zahájení výstavby domu 
Pražská 130/B, kde by měla vzniknout nová školní kuchyně 
a zázemí pro školní klub s knihovnou. Odhadované náklady 
na tuto stavbu včetně vybavení kuchyně jsou 36 mil. Kč. 
Tato investice nebude celá realizována v roce 2018. V 
letošním rozpočtu je na ni  alokováno 11 mil Kč. Obec na 
tuto investici požádala o dotaci. Další velké investice se 
chystají do kanalizační a vodovodní infrastruktury. Chtěli 
bychom provést propojení vodovodního řadu ulic. B. 
Němcové a Halasovy,  obnovu elektroinstalace čerpací 
stanice odpadních vod v ul. D. Medřické, rekonstrukci 
kanalizace a posílení vodovodního řadu v ul. Nová. Dále 
bychom rádi připravili projekty na zřízení posilovací stanice 
u fotbalového hřiště a zkapacitnění vodovodu mezi 
vodojemem a obcí. Odhadované náklady činí 7,5 mil. Kč.
Nový povrch čeká i ulici Novou, kterou prochází páteřní 
vodovodní řad obce. Pro bezpečnější přechod žáků by měl 
posloužit přechod se semaforem, který vznikne s podporou 
dotace na Pražské ulici v křížení s ulicemi Formanská a 
Spojovací. Dále je připravována projektová dokumentace 
chodníku v Podmoráňské ulici a studie zvýšení bezpečnosti 
v ul. Kladenské. Vše s náklady pro letošní rok 6 mil. Kč.

Opravu čeká také kaple Panny Marie v Roztocké ulici.  Rádi 
bychom  pokračovali  i v obnově a rozšiřování zeleně v obci, 
zrenovovali hřiště u ZŠ a MŠ, obnovili  zeleň v obci,  zrekon-
struovali vodní nádrž za MŠ, vystavili nové street workout 
hřiště a také pokračovali v modernizaci  sportovního areálu – 
fotbalového hřiště. Plánované investice převyšují 6,8 mil. Kč.   

V rámci činnosti v Dobrovolném svazku obcí (Přivaděč 
VPSÚ) budeme  připravovat investice na posílení vodovod-
ního přivaděče v úseku Úholičky – vodojem Velké Přílepy a 
zkapacitnění vodojemu Velké Přílepy.

Tomáš Hošek
místostarosta

ZPRÁVY Z OBCE A ZASTUPITELSTVA
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Obec loni uskutečnila opravu komunikace v ul. Pod Hajnicí, Příčná, 

Souběžná za celkovou cenu 10,5 mil. Kč,
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ZPRÁVY Z OBCE A ZASTUPITELSTVA

Název - účel grantu přiznaná částkažadatel

Hobby výstava 2018 10 000,-Ing. Morysek – Pro Přílepy

Zumba Fittnes a Juicer 0,-Talent studio s.r.o.
Velikonoční trhy 2018 2 000,-T. Lapáčková

Uspořádání kurzů první pomoci dětem 5 000,-Mateřská škola Veselý domeček

Pálení čarodějnic 2018 3 000,-TJ. Sokol  VP – J. Buk

Podpora běžné činnosti fotbalového   oddílu 10 000,-TJ Sokol VP – J. Buk

Společenský bál 5 000,-Sdružení rodičů a přátel školy

Velikonoční dílna 7 000,-Sdružení rodičů a přátel školy

Představení loutkového divadla  4 000,-Libor Schwarz

Zastupitelstvo schválilo na prosincovém zasedání �nanční podporu z grantového programu pro 
I. kolo roku 2018 následovně: 

Uzávěrka žádostí o grant pro 2. kolo 2018 je 1. června 2018. Podmínky programu jsou uvedeny na webových stránkách obce.

10 000,-

15 113,-
5 000,-

8 000,-

5 000,-

30 000,-

5 000,-

10 000,-

5 000,-

požadovaná částka

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
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Pro připravované kapitoly, 
popisující dění v 1. a 2. světové válce 

ve Velkých Přílepech a okolí, 
sháním jakékoliv dostupné informace.

1. světová válka: 
Jména mužů, kteří narukovali do této války 

2. světová válka: 
Rodiny, které se do obce přistěhovaly v roce 1938 

po zabrání Sudet

Jména totálně nasazených v období protektorátu

Rodiny, které odešly z obce v r. 1945 na osídlování 
pohraničí

Děkuji za případné informace 
na tel. 602 941 002 

nebo mail kasekv@seznam.cz
Václav Kašek

Zastupitelstvo schválilo 
ceny vodného a stočného pro rok 2018 

Oproti minulému roku se ceny nemění. 

Vodné :                      41,06,-  Kč  (bez 15 %  DPH)
Stočné:                       26,83,- Kč (bez 15 % DPH)
Celkem s DPH:        78, 073,- KČ za 1 m3

Poplatky za vodu ve Velkých Přílepech patří k nejnižším 
v republice.  

Jsou o více než 10,- Kč za 1 kubík pod celostátním průměrem. 

Např. v Praze se platí 87, 39,- Kč , v Táboře 114, 36,-Kč,  
v Berouně 95,91,- Kč. 

  



Sad svou krásu ukáže na jaře

V loňském roce jsme vás informovali o úspěšně získané 
dotaci na sadové úpravy u fotbalového hřiště. Dotace je 
přidělována obcím pro podporu a údržbu zeleně v obci, 
čehož jsme využili. Celou práci, údržbu a výsadbu zvládla 
zahradní �rma do konce listopadu loňského roku. Velkou 
část projektu sadových úprav tvořilo hlavně odfrézování 
pařezů původních topolů,  na jejichž místě se nyní nacháze-
jí nově vysazené záhony s okrasnými keři. Dvouřadá 
stromová alej je doplněna novými mladými stromy 
ořešáků, kde si můžete odpočinout na nově instalovaných 
lavičkách. V projektu jsme řešili hlavně zeleň, ale nezapo-
mněli jsme na říši živočichů a s tím spojený vývoj biologické 
rozmanitosti. Celý sad proto doplňují nové ptačí budky pro 
hnízdění ptáků a krmítka. Na jaře pak sad ještě doplníme o 
hmyzí hotel. K celému projektu se váže samozřejmě naše 
zodpovědnost, proto bychom byli rádi, kdyby byl námi 
všemi sad udržován v pozitivním vztahu k přírodě, k nově 
vysazeným keřům a stromům. Pokud se jím půjdete projít, 
nezapomeňte vzít sebou třeba slunečnicová semínka, které 
přisypete do krmítek.

Marie Válková

Obec vyhlásila soutěž architektů 
na ztvárnění centra Velkých Přílep

Zastupitelstvo obce schválilo 19. prosince loňského 
roku většinou hlasů soutěžní podmínky architekto-
nicko-urbanistické soutěže na „Plán využití centra 
obce Velké Přílepy“. Obec čeká v tuto chvíli na 
konečné vyjádření komory architektů. Samozřejmě 
s Českou komorou architektů byla celá soutěž ještě 
před schválením zastupitelstvem průběžně konzul-
tována. 

Proč obec přistoupila na vyhlášení této soutěže? Musíme se 
podívat hlouběji do historie. Obec Velké Přílepy vznikala v 
roce 1864 sloučením dvou obcí Kamýk a Velké Přílepy v 
jednu politickou obec. Každá z původních obcí měla v 
centru, tak jak tomu bývalo, náves s kapličkou. Dnes tvoří 
centrum obce rušná komunikace s malým parkem a točkou 
autobusu, místo, kde není vhodné vzhledem k hluku a 
prachu z projíždějící dopravy příliš dlouho setrvávat. 

Předmětem soutěže je projektový návrh k lepšímu a 
zdravějšímu využití centra obce. Architekti budou řešit 
plochu náměstí s občanskou vybaveností, zelení, s vodními 
prvky a drobnou architekturou, odtrubnění potoka a využití 
jeho koryta jako významného estetického a ekologického 
prvku. Projektant by měl do svého řešení zapracovat 
zklidnění hlavní dopravní trasy obcí ulicí Pražská, dále 
umístění světelné křižovatky a přechodů pro chodce na ulici 
Pražská, současně předložit návrh na zklidnění dopravy, 
umístění přechodů a světelné křižovatky, včetně řešení 
dopravní obslužnosti i hromadné dopravy. Projektant bude 
de�novat i umístění budoucí víceúčelové tělocvičny. 

Centrum obce by mělo plnit funkci místa setkávání, místa s 
občanskou vybaveností, místa odpočinku v nové zeleni a 
parku.

Návrhy jednotlivých architektů zhlédnete vy, občané, na 
výstavě. Těšíme se na vaše názory a připomínky. Vítěze 
soutěže vybere odborná porota architektů společně se 
zástupci obce.    

Věra Čermáková
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Zažádali jsme o dotaci na Polyfunkční 
dům se školní kuchyní

Za posledních několik let se obci podařilo s přispěním 
státních dotací navýšit kapacitu naší základní školy z 335 na 
515 žáků. Jsme jednou z mála obcí v tzv.“prstenci Prahy“, 
kde máme vyřešeno umístění dětí nejen v základním 
školství, ale i v mateřské škole. Modernizace školních budov 
přinesla kýžený efekt v počtu míst, ale co obec i základní 
školu nesmírně tíží, je nevyhovující školní kuchyně. 

Zaměstnanci se stále tísní v malé původní kuchyni, na 
zařizovací předměty se hledá každý centimetr volného 
prostoru, není možné připravit více než jeden druh jídla. 
Uspokojit dietáře či vegetariány a vařit například pro 
seniory je nemožné. To je nutné co nejrychleji řešit. Obec 
podala v druhé polovině prosince minulého roku žádost o 
dotaci na ministerstvo �nancí, a to na výstavbu „Polyfunkč-
ního domu se školním klubem a školní kuchyní“. 

Studie výstavby budovy i rekonstrukce budovy sousední 
pochází z architektonické dílny „Přeček architekti“, projekt 
pro stavební povolení zpracoval Ing. Arch. Michal Polák. V 
útrobách nového domu by měla nalézt místo nejen 
velkokapacitní kuchyně a malá jídelna pro zaměstnance 
školy, ale také školní klub, školní knihovna, prostory pro 
družinu a v neposlední řadě třeba i zázemí logopeda. 
Předpokládaná investice je téměř 37 milionů korun. Držme 
si palce !! 

Věra Čermáková
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Opravy komunikace II/240 přinesou problémy 
v hromadné dopravě

V letošním roce jsou plánované dvě stavby, které výrazným 
způsobem omezí hromadnou dopravu nejen v naší obci. První 
stavbou bude rekonstrukce povrchu silnice II/240 v úseku Velké 
Přílepy – Tursko.  

V první fázi rekonstrukce dojde k  týdennímu uzavření celé komunikace 
z důvodu generální opravy propustku u odbočky k věznici ve Velkých 
Přílepech. Navržená objízdná trasa je obousměrně vedena Svrkyňskou 
ulicí ke Svrkyni dále do Holubic a zpět na komunikaci II/240. Autobusová 
linka č. 316 bude obousměrně vedena po této objízdné trase Velké 
Přílepy – Svrkyně – Kozinec – Tursko – Kozinec – Holubice – Kralupy 
nad Vltavou. V dalších fází této rekonstrukce bude po komunikaci II/240 
umožněn jednosměrný provoz z Velkých Přílep do Turska. Opačný směr 
bude i nadále veden po výše uvedené objízdné trase.  Nákladní doprava 
bude vyloučena s výjimkou místní obsluhy. Plánovaný termín této 
rekonstrukce připadá pravděpodobně na období červen – srpen letošní-
ho roku, nicméně je nutné poznamenat, že v součastné době tato 
rekonstrukce nemá platné stavební povolení. 

Druhou nutnou úplnou uzavírkou bude oprava můstku v 
Černém volu. Tato stavba je plánovaná na čtyři měsíce. 

Stanovenou objízdnou trasu, kterou navrhl investor, vedení obce Velké 
Přílepy zamítlo. Investor naplánoval obousměrnou objízdnou trasu 
vedoucí přes Kladenskou ulici ve Velkých Přílepech, což bylo pro obec 
nepřípustné. Hledání akceptovatelné objízdné trasy komplikuje fakt, že 
průjezd obcí Únětice nebude zřejmě možný a to v důsledku plánované 
investice do vodovodní a kanalizační sítě této obce. Aktuálně projedná-
vaná objízdná trasa je navržena následovně : Statenice – Lichoceves – 
V.Přílepy s tím, že průjezd ulicí Kladenská bude veden jako jednosměrný 
(mimo MHD). Opačný směr vzhledem k tomuto opatření musí být veden 
přes obce Holubice – Svrkyně – Noutonice – Lichoceves – Statenice. 

S přihlédnutím k této navržené objízdné trase by bylo více než vhodné 
obě uzavírky realizovat ve stejném období. Bohužel ani tato oprava 
nemá v součastné době platné stavební povolení a tedy nikdo nezaručí 
souběh s výše uvedenou uzavírkou. Plánovaný termín je však červenec 
– říjen letošního roku. 

10 

DOPRAVA V OBCI

Návrh objízdné trasy  I. a II. etapy 



Přílepský zpravodaj  | www.velke-prilepy.cz

V roce 2019 čeká linku č. 316 další komplikace

Tou bude desetiměsíční uzavírka na Jenerálce. Všechny 
autobusové linky budou v době této uzavírky vedeny přes 
obec Nebušice.
 

Tomáš Hošek
místostarosta
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Dne 1.11.2017, tj. necelé dva týdny po uskutečněném 
referendu ve Velkých Přílepech, kdy 72% zúčastněných voličů 
odmítlo trasu vedoucí v těsné blízkosti obce, došlo k zásadní-
mu zvratu v rozhodnutí Odboru životního prostředí a 
zemědělství Středočeského kraje. Byla vrácena Dokumen-
tace k posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) s tím, že se 
bude posuzovat i trasa C vedoucí souběžně s 
železniční tratí za Noutonicemi, tj. v dostatečné 
vzdálenosti od obydlených oblastí a také od Velkých Přílep!

Dne 14. 11. 2017 však tisková mluvčí Středočeského 
kraje označila referendum ve Velkých Přílepech za 
nezákonné! Toto nepravdivé vyjádření následně převzala 
internetová média i Česká televize v pořadu Hydepark na 
ČT24 dne 15.11.2017, který se věnoval problematice 
referenda v ČR. Vedení kraje se tak touto nepravdivou 
informací opět snažilo ovlivnit rozhodování svých úředníků 
a mínění veřejnosti. Tato nepravdivá informace byla jen 
dalším zoufalým krokem ke zpochybnění referenda, které 
kvůli obstrukcím vedení obce musel vyhlásit až Krajský 
soud v Praze. K těmto skutečnostem došlo i přesto, že v 
zákonné lhůtě pro podání návrhu na neplatnost referenda, 
nikdo výsledek hlasování u Krajského soudu v Praze 
nezpochybnil!

Proti nezákonnému jednání vedení Středočeského kraje 
podal Spolek Kamýk tzv. Námitku systémové podjatosti. 
Jde o takové jednání vedoucích představitelů úřadu, které 
vytváří pochybnosti o nezávislosti rozhodování svých 
podřízených, kteří by však měli o věci rozhodnout nestran-
ně. Jde zejména o vyjádření Středočeského radního pro 
dopravu pana Františka Petrtýla v České televizi o údajně již 
dohodnuté trase propojky a výše uvedenou tiskovou 
zprávu, zpochybňující zákonnost referenda. Vedení kraje se 
tak jako investor stavby nezákonně snažilo ovlivnit předpo-
kládané nezávislé rozhodnutí svých podřízených.  

Dne 21.12.2017 Ministerstvo životního prostředí 
vyhovělo naší námitce systémové podjatosti a 
rozhodlo o vyloučení všech úředních osob Krajského úřadu 
Středočeského kraje z dalšího řízení ve věci Posuzování 
vlivu na životní prostředí EIA. Ministerstvo životního 
prostředí svým usnesením pověřilo k dalšímu projednání 
Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí. 
Protože Magistrát dlouhodobě prosazuje trasu severní části 
Pražského okruhu přes Suchdol, je zde vyšší šance k 
propojení dálnic D7-D8 touto stavbou, a nikoliv Středočes-
kým krajem prosazovanou variantou. Plán a trasa tzv. 
Aglomeračního okruhu dodnes ani není zahrnuta v 
krajském územním plánu, tj. v Zásadách územního rozvoje. 

Avšak důležité pro občany Velkých Přílep je to, že dne 25. 
11. 2017 bylo zveřejněno Usnesení obecního zastupitel-
stva, jímž byl pan místostarosta Hošek pověřen k jednání s 
pořizovatelem územního plánu, aby byl z návrhu územního 
plánu obce Velké Přílepy vyjmut koridor pro přeložku 
silnice II/240 (propojení dálnic D7 - D8) vedoucí přes 
katastr obce!

Naše občanské aktivity a Váš hlas v historicky prvním 
referendu tak společně přinesly zcela zásadní změny v 
rozhodování místních i státních úředníků! Budeme Vás 
nadále ve věci zastupovat a na rozdíl od vedení obce i Vaše 
rozhodnutí aktivně prosazovat. 

Detailní informace a dokumenty k této záležitosti jsou 
veřejně dostupné na internetové adrese http://www.ob-
chvatprilep.websnadno.cz/.

Vlastimil Zaviačič
předseda Spolku Kamýk

DOPRAVA V OBCI

Požadovaná trasa propojky dálnic D7 - D8 je zpět v projednávání EIA

Návrh objízdné trasy



inzerce



inzerce



Je tu volební rok – obec vás potřebuje!

Sdružení PRO Přílepy přeje všem spoluobčanům do roku 2018 hodně zdraví, štěstí i zábavy. Bude to rok na mnoha úrovních 
přelomový. Zvolili jsme si prezidenta, jakého si zasloužíme, brzy budeme mít (nebo už máme?) snad plnohodnotnou vládu. A na 
podzim nás čekají volby do obecních zastupitelstev. Jsou to volby, kde mají občané vlastně největší sílu – sílu ovlivnit své 
bezprostřední okolí. A nejen ovlivnit, ale také se přímo na řízení obce podílet. 

Žijeme v hektické době a zájem o věci veřejné upadá. Jede ráno autobus do práce? Teče mi voda? Dostalo se mi dítě do školky? 
Ano, ano, co víc si přát? Všechno zdánlivě funguje jak má, tak proč do toho nějak zasahovat, angažovat se? Taky postoj, ale 
nebezpečný...

Před 12 lety se sešla skupina devíti občanů Velkých Přílep, mladých i starších, starousedlíků i „náplav“, ze staré zástavby, H-Systé-
mu i ARI. Všichni byli nespokojení s tím, jak se obec v té době vyvíjela a měli za cíl změnit život svého okolí k lepšímu. Vzniklo tak 
sdružení PRO Přílepy, které v tehdejších volbách získalo 64 procent hlasů a začalo život v obci měnit. Ustanovilo do funkce novou 
starostku, která řídí obec dodnes. Vyřešily se palčivé problémy s dodávkami pitné vody i s kapacitou mateřské školy či základní 
školy. Z čističky odpadních vod v havarijním stavu se stalo jedno z nejmodernějších zařízení svého druhu v regionu...,  atd atd. 
Zažili jsme za tu dobu podrazy, „přeběhlíky“, lži, pomluvy, ale také úspěchy a řadu splněných cílů nejen z volebního programu.

Čas na generační výměnu

Klapka... 12 let poté. Většina ze zakládajících členů sdružení se stále aktivně angažuje v obecní politice, ať už na té či oné „straně“. 
Přesto pro část z nás nastalo období, kdy pracovní nebo osobní vytížení neumožňuje věnovat dostatek energie obecním záležitos-
tem tak jako doposud. Nastal čas na generační výměnu. Velká část z nás z osobních důvodů nebude moci letos na podzim znovu 
kandidovat. Nevyhovuje nám ale styl „sbohem a šáteček“, nechceme potichu zmizet. Budeme se i nadále ve věcech veřejných 
aktivně angažovat. 

Rádi tak přivítáme na kandidátku PRO Přílepy nové tváře, které převezmou „prapor“ a budou se snažit prosazovat poctivou 
lokální politiku bez lhaní, kamarádíčkování, manipulování výběrových řízení, zbytečně megalomanských plánů..., pragmatickou 
politiku založenou na selském rozumu a jednoduchých počtech. Těm, kteří mají zájem osobně se podílet na budoucnosti obce, 
poskytneme rádi své zkušenosti i rady, i možnost vést zavedenou kandidátku z čelních míst. Rádi také se svými zkušenostmi 
pomůžeme vzniknout novým kandidátkám pod novými názvy a s novými cíli.

Věříme (doufáme, že nikoli naivně), že se najde dost lidí, kteří budou mít zájem podílet se na řízení obce, ať už na jakékoli 
kandidátce. Máte-li zájem se jakkoli angažovat a nezávazně své cíle konzultovat s těmi, co mají více než 10 (a někdy i 20) let 
zkušeností, napište nám na proprilepy@seznam.cz. Poradíme, jak založit své sdružení, jak koncipovat kandidátku či jak se zařadit 
na kandidátku již existující formace. 

Za zakládající členy PRO Přílepy Richard Kapsa, Marie Palkosková, Petr Morysek, Libor Kettner (www.proprilepy.cz) 
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Vážení spoluobčané

rok se s rokem sešel a nastal pro většinu z nás příjemný a 
doufejme i klidný rok 2018. Obecní policie se bude i nadále 
snažit, aby jeho průběh byl poklidný a ničím nenarušený. 
Vzhledem k četnosti událostí se strážníci opravdu nezasta-
ví, mají plno úkolů, které je zaměstnávají nad rámec 
pracovní doby. Musejí reagovat na vzniklé okolnosti pružně 
a mnohdy z osobního volna. Vzhledem k nárůstu případů a 
vytíženosti obecní policie dojde k omezení její asistence na 
přechodech pro chodce. Obecní policie se snaží tento 
problém řešit tím, že obec zřídí asistenta přechodu. Tento 
člověk bude na přechod dohlížet místo obecní policie. 

Obecní policie nabízí spolupráci s občany formou častějších 
kontrol jejich nemovitostí v rámci hlídkové činnosti, a to po 
předchozí dohodě s majitelem nemovitosti, který může o 
tuto službu požádat prostřednictvím emailu nebo  osobně 
na služebně obecní policie. Dále je možné zaevidovat jízdní 
kolo do elektronického systému obecní policie. Obecní 
policie v uplynulém roce zasahovala u několika dopravních 
nehod a musím bohužel podotknout, že u mnoha případů 
byla tato nehoda zapříčiněna hrubou nepozorností a 
podceněním dalších okolností v dopravě. V souvislosti s 
touto zprávou bych chtěl vyzvat všechny řidiče k obezřet-
nosti,  a to zejména v tomto ročním období. Strážníci se 
zaměřují i na neosvětlené chodce, kteří si mnohdy 
neuvědomují závažnost svého jednání. 

Rád bych poděkoval starostům obcí, kteří pomáhají obecní 
policii při nelehkém plnění jejich úkolů. Věřím, že i nadále 
budeme moci pomáhat lidem v našem regionu. Jsem rád, 
že se nám daří dlouhodobě „bojovat“ s trestnou činností v 
obcích, které má obecní policie ve své správě. Strážníci 
využívají na plno zkušeností, které získali při dlouhodobém 
výkonu tohoto poslání. I přesto se stále setkáváme s něčím 
novým a to nás na této práci motivuje. 

Bohužel musím říci, že toto zaměstnání není žádané a 
určitě ho nelze označit za prestižní v dnešní době. Obecní 
policie již rok hledá nové kolegy, čímž by zlepšila 
služby občanům a mohla působit na katastrech obcí 
v delším čase. Bohužel i přes opětovně vypsané výběrové 
řízení na pozici strážníka nedošlo k žádnému výběru z řad 
uchazečů. Obecní policie se potýká se stejným problémem 
jako Policie ČR, které také scházejí uchazeči o tuto práci. 
Obecní policie začala využívat nový elektronický program, 
který jí pomáhá ve zpracování a evidenci přestupků. 

Dále dochází k automatizovanému přístupu do základních 
registrů a zjednodušila se elektronická komunikace s 
pověřenými úřady. Bohužel tato elektronizace klade 
značné nároky i na uchazeče o tuto práci. Jedná se převážně 
o práci se systémem jako s celkem a využívání potřebných 
právních znalostí při výkonu služby. Systém je zpracovaný 
tak, aby byl nápomocný při řešení různých událostí, ale 
hlavním faktorem zůstává a vždy zůstane strážník. 

Věřím, že se personální situace u obecní policie zlepší a 
budeme moci zajistit bezpečí občanům v delším čase než 
doposud.

S pozdravem vr.prap Karel Král,vel.OP
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OBECNÍ POLICIE

Výběrové řízení na místo strážníka Obecní policie Velké Přílepy
Obec Velké přílepy vyhlašuje výběrové řízení na funkci strážník 
obecní policie Velké Přílepy.

Zákonné podmínky: státní občan České republiky, věk min. 21 
roků, bezúhonnost a spolehlivost ve smyslu zákona č. 553/2991 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, fyzická, psychická a zdravotní 
způsobilost, středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou,
  
Další požadované předpoklady: komunikativní osobnost, 
organizační schopnosti, schopnost samostatné práce a aktivního 
přístupu k řešení problémů, znalost práce na PC, řidičský průkaz sk. 
B, zbrojní průkaz sk. D výhodou,

Způsob a termín nástupu: nástup okamžitý nebo dle dohody

Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., nařízením 
vlády ř. 564/2006 Sb., a nařízením vlády 222/2010 Sb.,  platová 
třída 7 (strážník čekatel platová třída 5), další zaměstnanecké 
výhody (stravenky a příplatek na rekreaci - dovolenou).

Lhůta pro podání písemné přihlášky: průběžně 

Náležitosti přihlášky: Jméno, příjmení, datum a místo narození, 
státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, 
kontaktní telefon, e-mail, datum a podpis, strukturovaný životopis,
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas s 
nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto 
výběrového řízení  ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů,

Kontaktní údaje pro zasílání přihlášek:

Obec Velké Přílepy
Pražská 162
252 64  Velké Přílepy 15

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ



Přestože nám kalendář ukazuje rok 2018, v dnešním čísle se 
ohlédneme za posledními měsíci uplynulého roku. Ještě 
než se třídy v MŠ Jablíčko uzavřely před vánočními prázdni-
nami, měly děti i paní učitelky napilno.

První týden v listopadu jsme navštívili CVA a zhlédli �lmové 
představení „Šmoulové“. Jak se ukázalo, legendární modré 
postavičky baví stále všechny generace, a to i přes to, že na 
�lmovém plátně dostaly novou modernější podobu. Ke 
konci měsíce byla i letos pro děti připravena ukázka 
nejrůznějších dopravních prostředků v podobě RC modelů. 
Po dobu dvou dnů byly k vidění různé druhy automobilů, 
dokonce i vozidla integrovaného záchranného systému.  

Prosinec byl akcemi opravdu nabitý. První prosincové 
pondělí proběhlo na zahradě mateřské školy tradiční 
rozsvícení vánočního stromu. K té pravé předvánoční 
atmosféře přispělo občerstvení a horké nápoje, na kterých 
se podíleli jak zaměstnanci MŠ, tak i rodiče. Děti ze zelené 
třídy si spolu s paní učitelkami připravily pásmo vánočních 
písní a koled. Ačkoliv nám letos počasí příliš nepřálo a 
chvílemi jsme zápasili s deštěm a větrem, vše se nakonec 
povedlo a za zpěvu koled se strom rozzářil.

Ani tento rok se neobešel bez tradiční návštěvy Mikuláše, 
který byl samozřejmě doprovázen čertem. I přes obavy a 
drobné prohřešky odešli nakonec oba s prázdnou. Čert do 
pekla s prázdným pytlem a Mikuláš s prázdným košem, ve 
kterém měl pro děti připravené sladkosti a drobné dárečky, 
pro některé i trochu uhlí.

K Vánocům neodmyslitelně patří pohádkové příběhy. Pro 
nás bylo v CVA připraveno představení, při kterém si děti 
spolu s herci zazpívaly vánoční koledy a někteří dokonce už 
začali budovat svou hereckou kariéru.

Následující týden se nesl v duchu dlouho očekávaných 
vánočních besídek a posezení. Po tři odpoledne se v 
jednotlivých třídách scházeli natěšení rodiče, sourozenci, 
babičky, dědečkové i tetičky a strýčkové. Všude byla cítit 
nervozita, která ale s prvními slovíčky básniček nebo 
písniček opadla. Děti si kromě ukázek toho, co se naučily, 
připravily pro rodiče drobné dárečky a pro všechny bylo 
nachystáno pravé vánoční pohoštění.

I v tak nabitém týdnu jsme zvládli ještě jedno divadelní 
představení, a to v podání žen z místní věznice. „Mrazík“ 
byl v jejich interpretaci vtipně a zábavně provedený a bavil 
kromě dětí i dospělé.

Poslední týden před Vánoci se i u nás rozdávala vánoční 
nadílka. Děti pod stromečkem našly nové stavebnice, stolní 
hry, cvičební pomůcky, kostýmy, nebo didaktické pomůcky. 
Každý dostal i svou vlastní pohádkovou knížku a dřevěný 
hlavolam.

Poté již nastal čas se rozloučit. Dveře školky se zavřely 22. 
prosince a opět jsme se všichni sešli 3. ledna. Děti se po 
prázdninách do školky moc těšily a už teď netrpělivě 
očekávají, co jim tento nový rok přinese. Už teď víme, že to 
budou nové zážitky, vědomosti, akce ve školce i mimo ní a 
mnoho dalšího.

Přejeme všem úspěšný rok 2018.

Za kolektiv MŠ Jablíčko
Šárka Procházková, Jana Choutková

MATEŘSKÁ ŠKOLA jABLÍČKO

Děti si užily Vánoce 
a teď se těší na nové zážitky
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V průběhu podzimu a začátku zimy se v naší škole opět 
uskutečnilo mnoho zajímavých akcí.

První z nich bylo 23. 10. 2017 již páté dlabání dýní. Opět 
se sešlo množství rodičů s dětmi a nadšeně vydlabávali 
rozličné obličeje do dýní. A ani letos nebyla nouze o 
zajímavé a nevšední nápady, stejně tak byly k vidění 
originální kostýmy. Pilnou práci na chvilku přerušil svým 
vystoupením improvizovaný halloweenský pěvecký sbor a 
o to, aby během tvoření nikomu nekručelo v bříšku, se jako 
vždy postaraly starostlivé maminky. A pokud už se někomu 
nechtělo pracovat, v 1. patře byl připravený papír a 
pastelky na malování nebo �lmová pohádka.

O týden později, 30. 10. 2017, si naši prvňáčci užili pravou 
halloweenskou náladu při zážitkovém vyučování. 
Všichni ráno přišli v maskách různých strašidel, čarodějů a 
duchů. 

Nejprve se seznámili se vznikem tohoto svátku a potom už 
nic nebránilo oslavě. Celý den soutěžili, stavěli, skládali, 
tancovali a hlavně mlsali dobroty, které napekly šikovné 
maminky.

Ve středu 22. 11. 2017 měli všichni žáci naší školy možnost 
nahlédnout do světa pravěku prostřednictvím mobilní 
výstavy Exkurze pravěkem. Mohli se seznámit s vývojem 
lidstva, životem zvířat i lidí, způsobem lovu, složitostmi 
získávání potravy i s počátky kultury. Na žáky čekaly 
realistické modely mamuta, pravěkých zbraní nebo 
Věstonické venuše. Během přednášky si mohli vyzkoušet 
i některé činnosti běžné pro život v pravěku. Akce měla 
velký ohlas a žáci pokládali paní lektorce spoustu 
zvědavých dotazů. Poděkování patří  SRPŠ, který program s 
podporou grantu OÚ �nančně zajistil, a všichni žáci jej 
proto měli zdarma.

Co nového v naší škole
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Živo je i ve školní družině

Děti se nenudí ani ve školní družině. V průběhu listopadu tu 
tvořily výrobky z přírodnin a všechny bavila bramboriáda 
– bramborová razítka. Prosinec pak děti věnovaly výrobě 
vánočních dekorací, před budovou I. stupně opět ozdobily 
vánoční stromek.

Novinkou jsou v letošním školním roce družinové výlety. 
Již v září podnikla družina výlet do svíčkárny v Šestajovi-
cích, v listopadu děti vyrazily na zámek Libochovice na 
výlet s názvem Když v pekle sněžilo. Oba výlety si děti velice 
užily, a proto paní vychovatelky už připravují další.

Před Vánocemi se vyrábělo i peklo cukroví

Než jsme se nadáli, byl tu začátek prosince. Ani letos 5. 12. 
2017 nevynechal návštěvu v naší škole Mikuláš se svou 
družinou krásných andělů a rozpustilých čertů. Obcházel 
všechny třídy I. stupně, dokonce počkal i na druháčky, než 
se vrátili z poslední lekce plavání. Dobře věděl, kdo byl 
vzorný a kdo občas zazlobí. Hodné děti dostaly od andělů 
bonbóny a nezbedníci museli slíbit, že se polepší. Překva-
pení čekalo za dveřmi I. B, která byla plná malých čertíků. 
Tady se totiž odehrávala pravá čertovská škola, kterou 
vedla čertí paní učitelka se svou čertí paní asistentkou.

Po úspěchu velikonočních dílen se ve čtvrtek 7. 12. 2017  v 
naší škole uskutečnily první vánoční dílny. Pro jejich 
návštěvníky bylo připraveno celkem 12 stanovišť, na 
kterých si mohli zhotovit výrobky s vánoční tematikou. Dětí 
s rodiči přišlo opět hojně a všichni pilně vyráběli. Na 
stanovištích pomáhali nejen paní učitelky, ale i ochotní 
žáci. Díky stanovišti s vánočními sušenkami v jídelně se po 
celé škole linula nádherná vůně vánočního cukroví. 
Málokdo toto stanoviště minul. Šesťačky předvedly, že s 
těstem už umí zručně pracovat a na pečení pomohla 
dohlédnout paní kuchařka. Nad hotovými sušenkami se 
všichni svorně olizovali a dožadovali se receptu. Pro 
zájemce ho paní učitelka Mgr. Veronika Bezděková 
poskytla a je zveřejněn na webových stránkách školy.

Přílepský zpravodaj  | www.velke-prilepy.cz
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Byli jsme v Drážďanech 

Ve čtvrtek 14. 12. 2017 se pro zájemce z VIII. a IX. třídy 
uskutečnila exkurze do adventních Drážďan. Nejprve byla v 
plánu prohlídka Hygienického muzea, která se poněkud 
protáhla, protože zde byla spousta zajímavých podnětů k 
zamyšlení a téměř všichni se chtěli dozvědět, jaké to je být 
starý. Kdo chtěl, mohl si obléci pomůcky, které „zajistily“ 
špatný zrak, vrtkavou chůzi, nemocnou páteř a špatný 
sluch. Nic příjemného, ale velmi poučného. I v nevlídném 
počasí byla zajímavá procházka městem kolem radnice, 
synagogy a krásného kostela Frauenkirche, zakončená 
mezi rozmanitými stánky na „Altmarktplatzu“. Zde si 
osmáci a deváťáci mohli při nakupování suvenýrů vyzkou-
šet své ve škole nabyté znalosti němčiny.

V novém kalendářním roce se na všechny lednové čtvrtky a 
ještě první únorový těší ti žáci I. stupně, kteří se přihlásili do 
2. ročníku Tangramiády - soutěže ve skládání tangramů. 
Jsme zvědavi, jak jim půjde letos.

Školní zahrada by se mohla proměnit

V průběhu ledna paní ředitelka Mgr. Bc. Pavlína Ben 
Saidová ve spolupráci s dalšími pedagogy, žáky naší školy i 
jejich rodiči, vedením obce a paní architektkou pracuje na 
dokončení projektu proměny školní zahrady, s kterým 
se chceme zúčastnit výzvy Státního fondu životního 
prostředí ČR čerpající prostředky z Národního programu 
Životní prostředí (NPŽP) na rozvoj environmentálního 
vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních 
škol. Pokud by projekt uspěl, mohla by naše škola získat 
�nanční prostředky na proměnu stávající zahrady, díky níž 
by naši žáci získali zahradu zcela přírodní, využitelnou jak 
pro výuku různých předmětů, tak pro aktivity školní družiny 
nebo jako prostor pro společná setkávání s veřejností. 

Kateřina Sedláčková
zástupkyně ředitele
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Nejprve mám dobrou zprávu pro ty z vás, kteří jste si 
nestačili v knihovně prohlédnout úspěšnou výstavu starých 
pohlednic Velkých Přílep a okolí. Fotogra�e jsou nyní ke 
shlédnutí v prostoru přístupového schodiště do CVA.

Pořádáme besedy a přednášky
V předchozím Zpravodaji jsem vás zvala na dvě říjnové 
akce. První bylo autorské čtení se známou spisovatelkou 
Irenou Fuchsovou. Paní Fuchsová nám v podvečer 12.10. 
představila své knihy a vyprávěla o jejich vzniku; také jsme 
si poslechli různé životní zážitky a „příběhy z natáčení“. 
Nejvíce nás pobavilo, že pojmenovala svůj fotoaparát 
jménem Kamil, povídá si s ním a píše o něm ve svých 
povídkách. Nakladatel paní Fuchsové poslal na ukázku 
krabici knih, z nich jsem 11 zakoupila pro fond knihovny a 
máte možnost si je za dlouhých zimních večerů přečíst.

Velmi zajímavou přednášku jsme si mohli poslechnout 26. 
října. Pan Ing. René Tydlitát se již dlouhou dobu zajímá o 
historické meteorologické sloupy. Vyprávěl nám, proč 
a kdy vznikly, promítl své fotogra�e. Museli jsme obdivo-
vat, kolik míst České republiky navštívil a kolik času věnoval 
pátrání po těchto drobných stavbách. Škoda, že se mnohé 
nezachovaly. Např. v nedalekých Kralupech zůstala z 
meteorologického sloupu jen socha, která je nyní umístěna 
v parku naproti gymnáziu. Budeme se nyní těšit na vydání 
knihy, kterou pan Tydlitát se svým spolupracovníkem 
chystá k vydání.

Po roce jsme 23. listopadu opět přivítali známého cestovatele, 
pana Petra Nazarova. Pan Nazarov přijíždí vždy na podzim, 
když ukončí svou cestovatelskou sezonu. Tentokrát jsme 
vyslechli přednášku o životě našich krajanů v oblasti Banátu. 
Díky dataprojektoru byla slova umocněna i záběry této krásné 
krajiny, ale viděli jsme také, v jaké chudobě zde lidé žijí. 

Největší překvapení nás čekalo na konci přednášky. Jeden z 
posluchačů nám prozradil, že z této oblasti pochází a že zná 
i některé lidi z promítaného videa. Pan  Petr Klepáček s 
sebou přinesl i některé knihy o Banátu a přednášku doplnil 
svými zážitky. Knihovně věnoval knihu Vojvodovo: kus 
česko-bulharské historie, které je spoluautorem. S panem 
Nazarovem jsme se dohodli  na příští listopad, můžete se 
těšit na přednášku o Kubě.

Organizujeme soutěže a výstavy
Do listopadu mohly děti odevzdat své výtvarné práce v soutěži 
na téma Sova – spisovatelka, malířka, herečka. A následně 
vyhlásíme soutěž pro začínající i pokročilé spisovatele – všichni 
již z předchozích let víte, že soutěž se jmenuje Talent. Oprašte 
tedy své práce nebo je vyndejte ze šuplíku, případně napište 
něco nového a neváhejte se přihlásit. Soutěž je pro všechny od 
pěti do sta let.

V závěru roku se v knihovně sešly dvě výstavy. V listopadu jsme 
vystavili výrobky roztockého řezbáře, pana Martina Štadlera. 
Pan Štadler vystavoval své práce poprvé, obdivovali jsme jeho 
techniku, smysl pro detail, práci s různým dřevem. Na webových 
stránkách knihovny je nejen několik fotogra�í z této výstavy, ale 
i fotogra�e z dalších uváděných akcí. V prosinci jsme přidali do 
výstavní místnosti 27 papírových betlémů, které dodaly 
prostředí v knihovně patřičnou předvánoční atmosféru. 

Závěr roku v knihovně
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Děti navštěvují knihovnu rády a často

Přednáška Reného Tydlitáta

KNIHOVNA

Petr Nazarov vyprávěl o krajanech v Banátu



Vánoce se v knihovně zabydlely
A co tradiční adventní akce? V den sv. Mikuláše vyslechly 
děti ze školní družiny vyprávění paní starostky Věry 
Čermákové o tom, co se přihodilo jejímu pejskovi 
Marušce. Byl to napínavý a opravdu předvánoční příběh s 
dobrým koncem. Maruška byla přítomná a kontrolovala, 
zda paní starostka vypráví všechno správně a děti se potom 
vyptávaly na podrobnosti pejskova dobrodružství. I další 
akce  - Těšíme se na Vánoce - patřila dětem. Tentokrát 
ale děti i účinkovaly. Za doprovodu kytar sourozenců Bena 
a Maxe Stříbrných jsme si zazpívali vánoční koledy a 
potom Ella Netřebová a Jakub Všetečka vyprávěli o 
vánočních zvycích. Největší úspěch jako obvykle mělo 
rozkrajování jablíček a pouštění svíček na vodu. Věřím, že 
děti vánoční zvyky vyzkoušely i na Štědrý den ve svých 
domovech. Kdo chtěl a uměl, mohl také přednést báseň 
nebo zazpívat koledu sám. Diváků nebylo mnoho, ale 
vytvořili pěknou atmosféru. Všichni účinkující dostali dárek 
a pro všechny pak bylo připraveno malé pohoštění.

Poslední adventní akce se konala také 14. prosince, ale 
tentokrát večer. Měli jsme příležitost uvítat mezi sebou 
pana Pavla Toufara, který právě vydal v nakladatelství 
Olympia knihu České Vánoce. Právě toto nakladatelství, 
které sídlí v naší obci, nám toto setkání zprostředkovalo. 
Pan Toufar vyprávěl o tom, jak kniha vznikala. Je to totiž 
vlastně návod, jak cestovat po naší vlasti za těmi nejkrás-
nějšími betlémy. Ale je jich tolik, že nevím, kam se vypravit 
nejdříve. Každý má svůj půvab, některý i svůj příběh. A 
ukazuje se, že hodně obcí vytváří betlémy nové. Posluchači, 
kteří tentokrát zaplnili knihovnu, se pana Toufara ptali 
nejen na jeho knihy o Vánocích, ale i na knihy o historických 
záhadách a hlavně na kosmonautiku –  na osobní setkání s 
kosmonauty, na jeho účast v experimentech spjatých s 
kosmickým výzkumem a přípravou dlouhodobých 
pilotovaných kosmických letů. Otázky se také týkaly toho, 
jak se tvoří a vydává nová kniha. K  této diskusi se připojil i 
další host, pan Jaroslav Lapač, který vytváří gra�cký 
vzhled knih tohoto nakladatelství. Na závěr jsme měli 
možnost si zakoupit knižní novinky z Olympie a knihy pana 
Toufara si nechat podepsat.

Závěrem bych chtěla popřát Vám všem v roce 2018 
hodně hezkých chvil, spokojenost a zdraví. Také 
bych si přála, abyste byli spokojeni se službami vaší 
přílepské knihovny. Víte, že na jaře oslaví knihovna 
ve Velkých Přílepech 95 let svého trvání a 20 let od 
znovuotevření?
Oslavíme to společně?

Jana Kouřimská
vedoucí knihovny
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Beletrie pro dospělé:
Macek, Miroslav
Lagercrantz, David
Ide, Joe 
Lapena, Shari
Riordan, Rick
Pekárková, Iva 
Sapkowski, Andrzej
Grisham, John
Vondruška, Vlastimil
Žamboch, Miroslav
Formanová, Martina
                          
Beletrie pro mládež:
Čech, Pavel
Foglar, Jaroslav
Smolíková, Klára
Hargrave, K.M.
Martincová, J. - Kubáčková, P.
Lomová, Lucie
Mongredien, Sue
Kinney, Je�
Dahl, Roald
Rowlingová, J.K.
Valenta, Milan
Droščáková, Dora

Naučná literatura:
Jarkovská, Helena
Ondrášek, Martin
Vokáč, Petr
Šeda, Karel
Lübeck, Walter
Sharamon, S. - Baginski,B.
Prückner, František
Ebr, Vráťa

Saturnin se vrací
Muž, který hledal svůj stín
IQ
Manželé odvedle
Magnus Chase a bohové Ásgradu (2 díly)
Dej mi ty prachy
Zaklínač I., II, VII.
Porota
Nitranská brána smrti
Koniáš: Na ostřích čepelí
Povídky na tělo
             

O mráčkovi
Hoši od Bobří řeky (komiks)
Spolkla mě knihovna
Dívka z inkoustu a hvězd
Jak děti přicházejí na svět
Anča a Pepík 1 - 3
Zachráněná sovička
Deník malého poseroutky 12.
Obr Dobr
Bajky barda Beedleho
Půďáci ze staré školy
Anna a země hvězd

Cvičení na velkém míči
Chirurgem v Kazachstánu
Železniční památky Čech, Moravy a Slezska
Recepty s vůní bylinek
Základní kniha o reiki
Základní kniha o čakrách
Skvosty československé fotbalové historie
Drobničky z Prahy
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Podzimní až zimní období přineslo v naší obci tři teplé 
měsíce statisticky hodnocené jako nadnormální. Z 
pohledu vláhové bilance po srážkově bohatém říjnu 
následovaly na déšť průměrné dva měsíce. Sněžení se 
téměř nevyskytlo a jeho příspěvek v rámci celkových 
srážek byl zanedbatelný. Nenastalo  dlouhé období bez 
srážek, respektive dny s deštěm byly poměrně 
rovnoměrně rozloženy v průběhu celého podzimního 
období. Rok 2017 skončil s celkovým úhrnem srážek 581 
mm, což je pro naši obec průměrná roční hodnota.  
Nejteplejším dnem těchto tří měsíců ve Velkých 
Přílepech byl 15. říjen (21,4 °C) a nejchladnějším 19. 
prosinec (-4,3 °C). Největrnějším dnem byl 29. říjen.  A 
jaký tedy byl podzim 2017 v jednotlivých měsících v naší 
obci?  

Měsíc říjen byl celkově teplotně i srážkově nadnormální. V obci 
napršelo 56 mm srážek, tj. 160 % měsíčního normálu (jako v 
roce 2016). Tento měsíc přinesl ještě několik teplých dnů. Pozdní 
tereziánské babí léto jsme si před dlouhým a nevlídným 
obdobím mohli užívat ve dnech 14. až 17. 10. Maximální teploty 
21 až téměř 22 °C byly měřeny 15. a 16. 10. Naopak mrazový den 
se v říjnu ještě nevyskytl. Asi nejvýznamnějším meteorologic-
kým jevem měsíce byla vichřice způsobená tlakovou níží 
Herwart dne 29. 10. Rychlost větru dosahovala v nárazech v 
nedalekém Suchdole 17 m/s (v 10 hod) a na letišti Praha - 
Ruzyně 26 m/s (94 km/h). Tak silný vítr přechodně pohyboval 
celými stromy a chůze proti větru byla obtížná. 

Listopad byl také teplotně nadnormální a srážkově normální s 
hodnotou 36 mm srážek (tj. 100 % měsíčního normálu). První 
mrazový den podzimu nastal  3. 11. a byl doprovázen nepříjem-
nou mlhou. První sněžení se v naší obci vyskytlo 12. 11. (hned 
den po svátku sv. Martina), ale sníh nevydržel a rozpouštěl se. 
Prosinec byl v naší obci teplotně hodně rozkolísaný a opět 
nadnormální. Srážkově však průměrný (28 mm, tj. 90 % 
normálu). Za srážkovou normalitu měsíce vděčíme jako vloni 28. 
12., kdy najednou napršelo 8 mm a vláhově chudý měsíc se 
změnil na normální. Během prosince se vyskytla tři významná 
větrná období. Nejchladnější období bylo předvánoční. 17. 12. 
napadl sice sníh (pouhé 2 cm), ale ten vydržel jen do 19. 12. Opět 
přišel čas tzv. vánoční oblevy (singularity). Nejnižší teplota 
vzduchu v prosince byla 19. 12. V ranních hodinách teplota 
vzduchu klesla na -4,3 °C, ale potom se už jen oteplovalo a 24. 
12. bylo až 9,5 °C, přičemž průměrná denní teplota na Štědrý 
den byla okolo 7 °C. Rovněž Silvestr byl velmi teplý s teplotou 
nad 10 °C. Bílých Vánoc ani konce roku se sněhem jsme se opět 
nedočkali. 

… věděli jste, že: 

termohygrograf je přístroj pro současný záznam průběhu teploty a 
vlhkosti vzduchu na jeden registrační pásek a také že - normální tlak 
vzduchu má hodnotu 1013,25 hPa, tj. 760 torrů a tato hodnota je 
přibližně rovná průměrnému tlaku vzduchu u hladiny moře na 45° z. š. 
A ještě pro doplnění z textu výše - singularita je odchylka od křivky 
dlouhodobého ročního chodu meteorologického prvku, zvláště teploty 
vzduchu a množství srážek. 

René Tydlitát
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Čertovský rej

Každoroční  Čertovský rej s mikulášskou nadílkou proběhl 
hned 1. prosince na sále U Korychů. Sál se rychle naplnil 
nedočkavými a hlavně odvážnými dětmi v maskách andělů, 
čertů i v maskách s jinou tématikou. Programem provázela 
paní moderátorka Petra, která vyzvala malé i velké 
návštěvníky k tanci a zpěvu. Mezi jednotlivými skladbami 
děti plnily různé úkoly. Když nastal čas příchodu Mikuláše a 
jeho čertovských pomocníků, shromáždily se děti u podia a 
na výzvu moderátorky volaly  ,,Mikuláši, Mikuláši!“ Ten i s 
čerty přišel a taneční zábava mohla pokračovat. A nejlepší 
samozřejmě nakonec. Mikuláš tradičně v podání pana 
místostarosty Tomáše Hoška předal mikulášský balíček 
nejen dětem, které mu zazpívaly nebo přednesly, ale i těm, 
které přemohla tréma. Bylo jich celkem 146. Poděkování 
patří všem, kdo svou účastí vytvářeli společně s organizáto-
ry příjemnou atmosféru. Dále obecnímu úřadu Velké 
Přílepy za pěkné mikulášské balíčky a všem, co se podíleli 
na přípravách a organizaci.

Děti rozsvítily vánoční strom i zazpívaly

O první adventní neděli 3. prosince se v podvečer s lampio-
ny a jinými světýlky sešlo u autobusových zastávek v centru 
obce velké množství malých i velkých dětí, rodičů, prarodi-
čů i dalších obyvatel Velkých Přílep. Jejich cílem bylo jako 
každý rok předat všechna světýlka a rozsvítit vánoční smrk 
vedle základní školy. Podařilo se a děti rozzářily vánoční 

strom se stovkami světýlek. 
Strom pak každý večer a noc 
svítil do dálky a zdobil centrum 
obce až do začátku ledna. Pod 
vedením paní učitelky Ireny 
Hajdové u stromečku přednes-
ly děti z 5.A a 5.B z přílepské 
základní školy pásmo 
vánočních písní a koled. O další 
hudební doprovod akce se jako 
obvykle postarala místní 
hudební skupina LiveMotive.

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V NAŠÍ OBCI
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Vánoční koncert Leony Machálkové
Kdo si koupil 6. prosince lístek na vánoční recitál Leony 
Machálkové, ten  jistě nelitoval. Zpěvačka nám svým profesio-
nálním vystoupením a krásnými písničkami vytvořila pohodový 
a příjemný večer.  Zazněly písně z muzikálů, ve kterých vystupo-
vala, písně šité přímo jí na míru, ale také to, co k vánoční 
atmosféře patří -  vánoční koledy. 

Ty jsme ve zcela zaplněném sále zpívali všichni. Zpěvačka, zvyklá 
většinou na velká muzikálová  podia, skvěle zvládla i náš 
komornější prostor sálu v CVA. Lidé odcházeli spokojeni a s 
poděkováním za hezký zážitek.

Mrazík v podání žen 
z nápravného ústavu
Ve středu 13. prosince  v dopoledních hodinách shlédly děti z 
Mateřské školky Jablíčko pohádku „Mrazík“. Nebylo by na tom 
nic tak zvláštního, kdyby tuto známou pohádku nenastudovaly 
ženy a dívky z Oddělení výkonu trestu z objektu ve Velkých 
Přílepech. Podaly velmi dobrý výkon, a ač si vše vyráběly samy a 
za skromných podmínek, kostýmy, dekorace i rekvizity byly na 
dobré umělecké úrovni. 

Představení byla dvě, aby se nám dětičky z Jablíčka všechny 
vystřídaly a užily si hezké představení, během kterého živě 
reagovaly a po skončení „herečkám“ dlouze tleskaly a tím 
dokázaly, jak se jim pohádka líbila.

Vánoční posezení v knihovně
Večer 14. prosince zavítal do knihovny známý publicista Pavel 
Toufar, autor knihy České Vánoce. 

Pan Toufar vyprávěl o svém putování za nejkrásnějšími betlémy 
v naší vlasti, i o tom, jak slaví vánoce mezinárodní posádky 
kosmických stanic. Dodal posluchačům nejen vánoční náladu, 
ale i řadu zajímavých poznatků.

Vánoční divadélko v CVA  
Na vánoční pohádku k nám opět přijelo Divadlo NAVĚTVI se 
známým příběhem o narození Ježíška, vyprávěným neznámým 
pohledem Oslíka a Volka, kteří jej v Betlémě hlídali. Divadélko 
mělo veliký úspěch u dětí i rodičů a tom, že byl sál CVA plný k 
prasknutí, netřeba mluvit.
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Adventní koncert 
v noutonickém kostele

V neděli 17. prosince se v kostele sv. 
Jana Křtitele konal adventní koncert, 
na jehož pořádání se podílí i naše obec. 
Členové opery Národního divadla měli 
za doprovodu varhan na programu 
staročeské roráty i známou Ave Maria. 
Přítomní se jako každý rok dočkali 
velkého kulturního zážitku.

Zpívání Ježíškovi

V předvečer Štědrého dne jsme se sešli v hojném počtu u 
kapličky sv.Gotharda v Kamýku, abychom i v roce 2017 
zazpívali Ježíškovi. Zpěváků bylo hodně, z řad dětí i 
dospělých.  Měli k dispozici nové zpěvníčky, do kterých 
jsme zařadili známé koledy, které se ještě u kapličky 
nezpívaly. Na zahřátí byl k dispozici „svařák“ a pro děti 
ovocný čaj. Paní ředitelka školky Jablíčko navíc napekla 
několik druhů vánočního cukroví. Bylo to příjemné naladě-
ní na vánoční svátky, které jsou nejkrásnějším údobím 
roku.

Krabice od bot

Již podruhé se Velké Přílepy zapojily před Vánocemi do 
akce Diakonie ČCE "Krabice od bot". Sběrné místo – chodba 
domu u paní Ivany Kudry -  se plnila dárky nejen od 
přílepských, ale zapojili se i obyvatelé Libčic nad Vltavou, 
Roztok, Holubic a Turska. Akce "Krabice od bot" má podtitul 
"děti darují dětem". Každý dárce tedy vzal nějakou krabici 
od bot a naplnil ji jako dárek k vánocům pro děti ze sociálně 
slabých rodin. Dárci byli různí. Někdo přišel s krabicí jednou, 
jiný organizoval jejich sběr 
v zaměstnání, nebo ve 
školce, kam docházejí jeho 
děti. Například paní Marie 
Palkosková krabic přinesla 
hned třicet. Dárcům i 
organizátorům patří velký 
dík.

Události zaznamenali a foto dodali:
Zuzana Kučerová 

Eva Martínková 
Richard Kapsa

Simona Mádlová 
Ivana Kudry

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V NAŠÍ OBCI
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Vánoční  trhy

Vánoční trhy jsme si tentokrát užili hned dvakrát.  V sobotu 
25. listopadu je pořádala obec v sále U Korychů, o týden 
později proběhly tradičně na Statku v Roztocké. Na sále U 
Korychů byly k vidění a ke koupi originální výrobky rukoděl-
ných řemeslníků, které posloužily i jako inspirace pro 
vánoční dárky. Návštěvníci oceňovali, že se trhy odehrávaly 
v teple pod střechou. O týden později se lidé sešli na Statku, 
kde je kromě tradičních vánočních produktů potěšil i pěkný 
hudební program a bohaté občerstvení.
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Paní Ludmila Zrůbecká oslavila 29. listopadu devadesátiny

Teď ji provází smutek, protože na podzim zemřel její manžel pan 
František Zrůbecký, s nímž prožila 67 let. A byla to prý šťastná léta. 
Ráda vzpomíná. Oporou jsou jí synové František a Pavel. Má čtyři 
vnoučata a již brzy přibude páté pravnoučátko. 
Paní Zrůbecká pochází ze Statenic. S manželem se seznámila v 
Úholičkách na zábavě a v roce 1950 se za ním přistěhovala do Velkých 
Přílep. V přízemí domu, který si v padesátých letech sami vybudovali, 
žije dodnes. 

Nikdy se nevyhýbala těžké práci, ať už jako jeřábnice v libčické 
šroubárně, nebo v cihelně v Černém Volu. Také prodávala v Jednotě. 
Do důchodu odcházela z přílepské Druchemy. A jak říká, všude se jí 
líbilo. Dlouhá léta jezdili na dovolenou pod stan k jihočeskému 

rybníku v Horní Pěně. Nevyměnila by ho za nejkrásnější mořské pláže. 

Chodí mezi Baráčníky, čte noviny, fandí Slávii a v televizi sleduje cestopisy a přírodní dokumenty. Po manželovi se jí nejvíce 
stýská večer. Ale život jde dál. Plánuje, že se vypraví na Zahrádkářský ples a na další zahrádkářské akce.

„Mám hodný lidi kolem sebe, a víc nechci,“ uzavírá naši návštěvu paní Zrůbecká.

Paní Soňa Pokorná oslavila 24. listopadu osmdesátiny 

Narodila se v Lounech. S manželem, který pochází z Holubic, se 
seznámili na Okoři, kam se chodívalo na čaje. Obě děti se jim narodily 
v Holubicích, až v roce 1975 koupili parcelu ve Velkých Přílepech a 
svépomocí postavili pěkný dům. Umožnili invalidní dcerce vystudo-
vat �lozo�ckou fakultu, což za minulého režimu, kdy neexistovaly 
bezbariérové vstupy a výtahy pro invalidy, znamenalo velké fyzické i 
psychické nasazení obou rodičů. Dokázali to a dcera získala červený 
diplom. Teď  žije v zahraničí, díky jazykovým znalostem se dobře 
uplatnila, vdala se. Často se s rodiči i bratrem navštěvují. Paní 
Pokorná je právem pyšná na čtyři vnoučata, které její manžel 
vzdělává v lekcích demokracie, Sokratem počínaje. Jsou spolu už 60 
let.

Paní Soňa to umí s čísly. Dělala hospodářku na zdejší základní i mateřské škole a také v Tursku. Je stále plná energie.  Navště-
vuje Univerzitu třetího věku, specializuje se na historii, na dobu Karla IV. Chodí s manželem do divadel a hlavně na koncerty. 
Se zahrádkáři jezdí na výlety, s Pokrupovými na pěší túry. Na zahradě pěstují vše do kuchyně, od bylinek po brambory a 
vyrábějí výborné višňové víno. Při rodinných setkáních pro ni není problém připravit menu nejméně pro deset lidí. A ještě 
stačí pečovat o devadesátiletého známého, kterému pere a nosí jídlo. Paní Soňa vypadá báječně, věk by ji nikdo nehádal. „To 
proto, že se o ni dobře starám“, tvrdí po šedesátiletém soužití její manžel.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
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Paní Milena Pernická oslavila 19. ledna pětaosmdesátiny

Paní Pernickou nemusíme starousedlíkům představovat. Narodila se 
ve Velkých Přílepech v rodině kováře a podkováře. Stará kovárna dnes 
už nestojí, paní Pernická bydlí v malém útulném domku za kapličkou. 
Od mládí ji v obci nebylo možné přehlédnout. Hrávala ochotnické 
divadlo a bývala velká sokolka – s místními děvčaty cvičívala na 
sletech a dotáhla to až do krajského náčelnictva. Po roce 1989 se 
snažila sokolskou tradici v Přílepech oživit, ale nebyl zájem. Spoluza-
kládala místní OF, před prvními svobodnými volbami v roce 1990 
objížděla voliče na kole a nabourala se tak, že ani sama k volbám přijít 
nemohla. Při zaměstnání vystudovala střední ekonomickou školu, 
pracovala v administrativě, na poště, v galanterii a ještě ve svých 77 
letech byla zaměstnána v Národní galerii.
 

Má dceru a syna, čtyři vnoučata a pět pravnoučat. Gratulace od obce tentokrát putovala do nemocnice, kde paní Pernická v 
den svých narozenin pobývala.

Společenskou kroniku připravuje Eva Martínková

inzerce



V Kamýku se chodilo na pivo na Starou 
myslivnu

Krčmy, později restaurace a hospody, bývaly a stále jsou 
nedílnou součástí života na vesnici. V naší obci bývaly v 
letech 1930-1950 dokonce čtyři hospody. Byly to Restaura-
ce a řeznictví Jaroslava Korycha, hostinec Na poště (dnes 
CVA), Hotel (dnes škola) a na bývalé návsi v Kamýku 
hostinec Stará myslivna. 

Tento dům čp. 1 je poprvé uváděn r. 1654, kdy byl jeho 
majitelem Vavřinec Danda. Později ho vlastnili Ryšánkové, 
Trinkmocové, Benešovi a od r. 1862 rodina Holečků. Roku 
1891 se přiženil do tohoto domu Jan Kalina a stal se 
majitelem spolu s manželkou Antonií, rozenou Holečko-
vou. Krámek se smíšeným zbožím přestěhovali do protější-
ho domku a místo něho byl zřízen hostinec Stará myslivna. 
Byl zde výčep se šenkovnou a kuchyně. Vedle výčepu byla 
od r. 1901 i tra�ka, v které Jan Kalina mohl prodávat 
„veškeré tabákové tovary, jakož i cenné známky důchodku 
kolkového a poštovního“. V roce 1913 získává Jan Kalina 
oprávnění provozovat hudební automat. V pozdějších 
letech byl za domem zbudován kuželník, který byl hojně 
využíván návštěvníky hostince. Z výčepu se jim okénkem 
podávalo pivo. 

Majitelkou vedlejšího domu, v kterém měl nejprve Jan 
Kalina Smíšený a střižný obchod, se stala později jeho dcera 
Marie, provdaná Kettnerová, jak je patrné z přiložené 
fotogra�e. Hostinec Stará myslivna byl pro občany 
významným místem nejen pro setkávání se u piva, ale i pro 
pořádání schůzí místních korporací, různých společenských 
a kulturních událostí. V roce 1907 se odbýval na zahradě 
hostince koncert populární Kmochovy dechovky, kterou 
řídil sám František Kmoch a sklízel bouřlivý potlesk 
vděčných posluchačů. Konaly se zde schůze místních spolků 
– Vysloužilců, Sokola (ten zde nějakou dobu i cvičil), měla 
zde své sídlo i stolní společnost Veselá bída. V období 
kolem 2. světové války zde konalo své schůze i osadní 
zastupitelstvo osady Kamýk. To už jsou majiteli hostince 
pan František Kalina a jeho žena Barbora. 

HISTORIE

Za hostincem býval kuželník, v okénku paní Barbora Kalinová

32 
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HISTORIE
Nejstarší fotogra�e z konce 19. st. Na bryčce pan Jan Kalina  
Usedlost, hostinec a obchod Jana Kaliny z Kamýka čp.1. Na bryčce sám majitel. 
Snímek asi tak před r. 1895.

Bývalý hostinec a obchod Jana Kaliny v Kamýku čp. 1, rok 1908 - 19 14 (asi) - Dnes domy čp.1 a čp. 37
Před 1. světovou válkou, hostinec a obchod



Slavnou kapitolou tohoto hostince bylo přírodní divadlo, 
které zde hráli členové místního Sokola. Bývaly to většinou 
veselé hry se zpěvy z venkovského prostředí. Představení se 
konala na zahradě a bývala hojně navštěvována. Paní 
Marie Vichrová má uschovanou většinu plakátů z této doby 
a tak si můžeme připomenout tehdejší názvy: Za tou naší 
stodoličkou, Naši furianti, Maryna ze mlýna, Vesnice zpívá, 
Lucerna a mnoho dalších. 

Václav Kalina, který je vnukem posledního majitele Františ-
ka Kaliny, mi popsal i provoz hostince. Pivo rozváželi 
vozkové po hospodách s pivovarskými valachy. Byl to ležák 
a pivo muselo ještě dozrát ve sklepě. Při náhlém nedostat-
ku piva vyslal pivovar traktor s várkou piva, které se dalo 
točit hned po doručení. Pivo se stáčelo do láhví 0,75 a 1 l. 
Láhve byly uzavřeny porcelánovým uzávěrem. Pro patentní 
uzávěr byly přímo v láhvi pod hrdlem vymáčknuty dvě 
prohlubně a nebo se pod osazené hrdlo umístil plechový 
pásek, ve kterém uzávěr držel. Stáčení se provádělo ve 
sklepě na ruční stáčecí stolici - postavila se tam láhev, 
nožním pedálem se zdvihla a přitlačila na stáčecí hlavu. Pak 
se v basičkách po osmi láhvích s kulatým držadlem nosily 
do šenkovny. Zde se pivo přelilo do půllitrů, nebo si je lidé 
kupovali domů, nebo na pole. Láhve se nezálohovaly. Jeho 
otec mu vyprávěl, že jako kluci chodili po vsi a sháněli láhve 
z jejich hospody. Ke každé museli čuchnout, zda v ní nebyl 
petrolej. Takto vrácené láhve se myly ve škopku s mýdlovou 
vodou a když se stalo, že se tam dostala láhev, v které 
někdo měl petrolej a kluci si toho nevšimli, musela se celá 
várka vyhodit. To pak dostali hodně vynadáno. 

Pivo se uchovávalo ve sklepě. Tam byly dvě místnosti 
oddělené příčkou 15 cm. V jedné bylo pivo a druhá se v 
zimě naplnila celá ledem. Tím byla zaručena zima ve 
sklepě. Když po nějaké době led zmizel, byla v zásobě 
náhradní lednice - kamenný sklep pod stodolou . Ten se 
také celý zaplnil ledem a led se zasolil, slil se a déle vydržel. 
Led se házel do sklepa-lednice z vrchu, přičemž boční vchod 
do lednice byl zazděný. Když byla do výčepu pořízena 
stolice s pípou, odpadlo stáčení do lahví. Pod stropem byl 
elektrický kompresor. Led potom dávali do té pípy a on 
chladil trubky s pivem. 

V bouřlivé atmosféře po roce 1948 pan František Kalina 
svou hostinskou živnost zrušil a hostinec, který byl v 
provozu 60 let, přestavěl na obytný dům. Jako obytný dům 
slouží bývalý hostinec i dnes.

Václav Kašek, leden 2018 

HISTORIE
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inzerce

Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky z našeho chovu, 
typu Tetra hnědá,  Dominant ve všech barvách  a  slepičky Green Shell-typu Arakauna .

Stáří 15 - 20 týdnů.  Cena 159-195,- Kč/ ks .              
                                                                                                                     
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 :  6. března, 12. dubna a  22.května  2018
Velké Přílepy  – pneuservis u Floriana  –   10.40  hod. PRODEJ SLEPIČEK



Přílepský zpravodaj  | www.velke-prilepy.cz

HISTORIE
So

ub
or

 po
 př

ed
sta

ve
ní 

Na
šic

h f
ur

ian
tů

 v 
r. 1

93
9 

inzerce

35



inzerce



inzerce



Myslivecký ples

Plesovou sezónu zahájil 13. ledna  Myslivecký ples Myslivecké-
ho spolku Svrkyně - Velké Přílepy. Za zvuku Halali, které zahrál 
jako obvykle pan Jaroslav Řepka, nastoupili členové spolku k 
slavnostnímu zahájení plesu. Úvodního slova se ujal 
místopředseda pan Jiří Říha. 

K poslechu a k tanci hrála kapela A-Club pana Šroubka. 

V bohaté myslivecké tombole bylo mnoho cen, z toho čtyři 
hlavní. O lístky do tomboly byl jako vždy veliký zájem, byly 
během chvíle prodané, a každý, kdo měl jen trochu štěstí, si 
odnesl cenu - ať už zvěřinu, něco do domácnosti, nebo něco 
dobrého na zub a nechybělo ani dobré pití. O další zábavu se 
tradičně postaral hod šipkami o ceny. První tři místa byly 
oceněny hodnotnými cenami.  Po rozdání výher a tomboly 
pokračoval ples v plném proudu až do druhé hodiny ranní. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem za příjemný průběh 
plesu a těšíme se za rok.

Jarka Kučerová

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
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Plastický chirurg U Korychů

V sobotu 27. ledna, po dnu plném volebního napětí, se diváci přišli 
odreagovat na divadelní představení v sále U Korychů. Oddechová a 
milá komedie francouzského dramatika Laurenta Ruquiera v 
podání souboru Agentury Familie byla pro dobrou náladu jako 
stvořená. Žádaný, leč průměrný plastický chirurg, klinika plná žen, 
silikony v akci, recepční bez smyslu pro diskrétnost.… 

Diváci se bavili, smáli, a tleskali výkonům Karla Zimy, Anny 
Stropnické, Kateřiny Seidlové, Magdy Weigertové, Miluše Bittnero-
vé a Anny Kulované. Bylo to hezké a příjemné představení.

(em)
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Proměna přílepské cukrárny

Oblíbená cukrárna vedle obecního úřadu má nového 
majitele. Paní Lucie Svobodová ji na podzim zrenovovala a 
podařilo se jí vytvořit příjemný moderní interiér se zasklenou 
terasou a velkou hernou pro děti. Změnil se též sortiment. 

Hlavním „tahákem“ nového konceptu je čerstvost a vysoká 
kvalita. Výborná káva osvědčené italské značky, různorodé 
chlebíčky, obložené bagety a máslové croissanty. Sladký 
sortiment je dvojího druhu – klasické české zákusky pečené 
dle tradičních receptur a italské dorty různých zajímavých 
chutí, které dodává italský cukrář přímo z nočního pečení. K 
pití domácí limonády, případně víno z Italských Benátek. 
Dorty i chlebíčky lze také objednávat  sebou. Na jaro se 
připravuje pravá italská zmrzlina. Cukrárna navíc v současné 
době poskytla čtyři pracovní příležitosti.

(em)

Přílepský zpravodaj  | www.velke-prilepy.cz

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI



Dvě Králové ve tmě, 
aneb kouzlo nechtěného.

Určitě jste už slyšeli o netradiční kavárně POTMĚ, či ji dokonce navštívili. 
Majitelé výstavních síní nás zvou na neviditelné expozice, kde se můžeme 
na chvíli ponořit do světa nevidomých a otestovat sílu ostatních smyslů, 
agentury pořádají romantické večeře ve tmě. O nic takového se ale nesnažili 
organizátoři zatím poslední výstavy v naší galerii a už vůbec z takového 
nápadu nepodezírám malířku Lilku Královou-Falgeovou a keramičku 
Zuzanu Královou. Svoji společnou výstavu si velmi pečlivě připravily, oku 
návštěvníka měly lahodil nejen jejich keramická díla a olejomalby, ale také 
lákavé občerstvení z kuchyně obou umělkyň. 

Návštěvníci vernisáže se dostavili v hojném počtu, květiny byly předány, 
víno nalito, fotoaparáty připraveny, opozdilcům byla dána desetiminutovka do zahájení a pak to přišlo -  světla náhle zhasla, 
příznivci umění začali ve zmatku hledat sirky a zapalovače, v zázemí galerie byly objeveny poslední tři svíčky. Nastala vskutku 
nečekaná, ale mile romantická atmosféra, umělkyně za svitu několika svící vyprávěly o své tvorbě, o umělecké cestě, životě, 
rodině a popisovaly exponáty zahalené do tmy. Šťastnější majitelé „chytrých“ telefonů si občas posvítili na ten či onen obraz, 
tu či onu keramiku. Kulturní referentka a strážkyně galerie paní Zuzana Kučerová přislíbila otevřít galerii v dalších dnech a v 
kteroukoli dobu každému, kdo by chtěl dodatečně spatřit to, co bylo výpadkem proudu oku skryto. Nakonec, jak to většinou 
bývá, vše dobře dopadlo. Na tuto vernisáž budeme zřejmě dlouho a v dobrém vzpomínat. 

Vy, kteří jste nebyli přítomni, jste sice přišli o skvělou  „černou hodinku“, ale obrazy a keramiku si můžete prohlédnout každé 
úterý odpoledne  nebo si návštěvu domluvit na telefonu 730 157 145.

Věra Čermáková

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
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 Minimální kvali�kační požadavky: 
- učební obor či středoškolské vzdělání 
- základní znalost práce s počítačem   

Další požadavky a dovednosti: 
- manuální zručnost, technické a organizační myšlení 
- dobrý zdravotní stav 

Pracovní doba: 
- práce ve dvousměnném provozu (pondělí až pátek) 

Možnost nástupu – ihned     

Nabízíme: 
- zaměstnání u stabilní a ekonomicky silné české společnosti 
- různé zaměstnanecké výhody 
- odpovídající �nanční ohodnocení 
- možnost osobního rozvoje, dalšího vzdělávání
 
Pracoviště: 
Statenice – Černý Vůl / dostupnost pražskou i středočeskou MHD 

Kontakt pro zaslání životopisu, telefonování: 
PANFLEX, s.r.o.  Martina Manková, vedoucí oddělení výroby tiskových forem 
mail:  martina.mankova@pan�ex.cz     tel.č. 606 092 197 

inzerce

Dělníka / dělnici do výroby 
hledá česká �rma PANFLEX, s.r.o. ze Statenic - Černého Vola

Hledáme nové kolegy na následující pozice:
 

Servírka / Číšník
hlavní pracovní poměr na krátký a dlouhý týden.  

Servírka / Číšník 
 na víkendy v pracovní době dle dohody, bez nutnosti praxe, 

vhodné pro studenty a maminky na mateřské 

Řidič / Operátor výroby  
stáčení a rozvoz piva, 

nutnost řidičského oprávnění min. B, C výhodou.  
 

Požadujeme chuť k práci a spolehlivost. 
Nabízíme příjemné pracovní prostředí české rodinné firmy. 

 
Kontakt

tel: 777 306 509 
e-mail: vycep@unetickypivovar.cz

POJĎTE PRACOVAT 
DO ÚNĚTICKÉHO PIVOVARU

Hledáme 
aktivní důchodkyni / ženu na MD na 
úklid kancelářských prostor 

v areálu kompostárny Úholičky.
 

Bližší informace na 
telefonním čísle: +420 603 520 771



1. Zaměřte se na povrch těla – nejen na teplé oblečení, 
ale i péči zevnitř. Tělo je na podzim a v zimě náchylnější k 
onemocnění, protože jindy expanzivní energie se ukládá k 
spánku a regeneruje se. Z toho důvodu je třeba dostat 
energii na povrch a cíleně vytvářet energetické brnění.

2. Vařte zázvor a vězte, že ty opravdové léčivé účinky se 
nevypaří. Číňané vypozorovali, že vařený zázvor má lepší 
zdravotní účinky, než ten syrový, navzdory tomu, že tento 
proces ničí některé vitamíny.
Ideální je zázvorová voda ze sedmi plátků. Bez medu a 
citrónu!

3. Když jste nemocní, na citrón zapomeňte. Kyselost 
citrónu totiž energii, kterou chceme dostat na povrch, 
naopak vtahuje dovnitř.
Proto po odeznění hlavních příznaků nemoci kašleme. 
Myslíme si, že na nás vlezlo zase něco jiného, co bychom 
měli léčit jinak. Podle Číňanů je to ovšem stále tatáž nemoc 
a my jsme ji nezvládli.

4. Dopřávejte si teplé snídaně. Více než na nadměrný 
vitamínový doping bychom se v zimě měli zaměřit na 
vytváření vnitřního tepla. Základem jsou teplé snídaně ve 
formě vývarů a kaší, během dne pak lehce kořeněná jídla.

5. Nezapomínejte na skořici. Že skořice zahřívá, to je 
známá věc. Opravdové imuno-stimulační účinky nemá 
ovšem kůra, která se běžně prodává, ale pouze větvičky. Ty 
seženete ve formě léčiva.

6. Čerstvé ovoce a zeleninu jezte v zimě jen výjimečně. 
Opravdu to s těmi vitamíny není tak horké, jak se říká. 
Čerstvé ovoce a zelenina ochlazují organizmus a to je 
přesně to, co v zimě nepotřebujeme. Způsobují totiž, že se 
naše cévy dostatečně neprokrvují a takto nedávají průchod 
imunitě, když potřebuje vyrazit do boje.
7. Nepotlačujte pocení. Když se tělo potí, znamená to, že 
se uzdravuje – vytlačuje energii zanesenou škodlivinami 
(bakteriemi či viry) na povrch kůže a odtud z organizmu 
ven. Pokud tento proces potlačíme, aby nám nepřekážel v 
aktivním životě, koledujeme si o nepříjemné následky v 
podobě vleklých bronchitid nebo rým.

8. Chraňte si celé tělo, nezapomínejte na ruce. 
Zatímco v létě do nás podle Číňanů vnikají bakterie a viry 
přes nos a ústa, v zimě je to kůže. Stačí tedy málo ponožek 
nebo vycházka v mrazu bez rukavic a máme nevítanou 
návštěvu.

9. Zchlaďte svou mysl. Čínská medicína upozorňuje, že v 
chřipkovém období bychom si měli dát pozor na emoční 
vypětí. To totiž přehřívá náš systém a když do takového 
terénu vtrhne chlad, exploduje nemoc i při sebemenším 
impulzu mnohem silněji.

10. A na závěr – příliš nepracujte. Dovolte si více 
odpočinku. Na podzim se celá příroda připravuje k spánku a 
i my bychom měli v aktivitách polevit. Těžko tohle vysvětlí-
te svému zaměstnavateli, ale pokud to vaše situace aspoň 
trochu dovolí, odsuňte náročné povinnosti na jaro.

DŮM ZDRAVÍ U RYBNÍČKU

42 

Desatero proti chřipce a nemocem z nachlazení

„V chladných měsících bychom si měli především chránit oslabenou energii a posilovat vnitřní teplo. 
Základem je vhodná vyvážená strava a dostatek tepla a odpočinku,“ říká MUDr. Rodion Schwarz svým pacien-
tům. Pro zdravotní okénko do Přílepského zpravodaje proto doporučil desatero odborníka na tradiční čínskou 
medicínu Jozefa Luckého  z TCM Clinic. 
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VETERINÁRNÍ PORADNA MVDr. Riedlové

Prochladnout mohou i zvířata

Zima je v plném proudu.  Při venčení vídáme pejsky v 
různých oblečcích. Je to móda, přehnaná starostlivost, 
nebo užitečná ochrana před prochladnutím, které by i 
zvířatům mohlo přivodit zdravotní komplikace?

O tom, do jaké kategorie oblečené zvíře zařadit, rozhodují 
zejména venkovní teploty. Důležité je také to, o jaké 
plemeno a v jaké tělesné kondici se nachází. Obecně lze říci, 
že méně osrstěné jedince je vhodné oblékat při teplotě nižší 
než – 5 C. Ještě citlivější budou na chlad psi naháči a 
hladkosrstí psi s lehkou konstitucí – např. chrti. U nich bych 
doporučovala obleček i při teplotách kolem nuly. Oblečky 
nejsou jen výsadou malých plemen, jsou vhodné i pro 
plemena velká, ale svým založením teplomilná, např. 
rhodézské ridgebacky. Pokud je majitel velkým milovníkem 
zimních sportů, nesmí při pobytu na horách na svého psa 
zapomínat. Kromě oblečku je třeba dbát i na polštářky, 
neboť ostré zmrzlé okraje sněhových závějí mohou psí 
packy snadno poranit. Zde pomohou speciální botičky. 
Poslední skupinou adeptů na běžné nošení oblečku jako 
zdravotní pomůcky jsou psi náchylní k onemocněním 
pohybového, dýchacího nebo močového aparátu. U nich je 
třeba zvolit opravdu teplý obleček, zakrývající kromě zad 
také břicho a ideálně celý hrudník. Do této skupiny lze 
zařadit např. jezevčíky a opět obecně malá, „přízemní“ 
plemena.
 
Jak tedy zabránit nastydnutí zvířat?

Kromě výše zmíněného oblečku je třeba dodržovat i jiný 
systém procházek. Je-li venku opravdu velká zima, volíme 
krátké a častější procházky, aby organismus psa příliš 
neprochladnul. 

Dbáme na to, aby se pes při procházce opravdu pohyboval a 
absolutně nepřípustné je nechat psa venku sedět uvázané-
ho před obchodem. V takových případech hrozí skutečné 
zdravotní komplikace – především záněty plic a močového 
měchýře. Chystáme-li se svého psa koupat, je třeba, aby šel 
pak ven až bude dokonale suchý.

Kdo snáší zimu lépe – psi nebo kočky?  Chovatelé si jistě 
všimli, že v nepohodě se kočky drží  více doma.  Zůstanou-li 
přes noc venku, hrozí jim až umrznutí?

Necháme-li v zimě venku kočku jinak zvyklou na domácí 
prostředí, rozhodně ji při velkých mrazech ohrožujeme na 
životě. Venkovní kočky, zimě uvyklé, mají jednak většinou 
mnohem hustší srst a kromě toho znají různé úkryty v okolí, 
kam se schovají.  Kočku domácí, která si občas vyjde ven, 
doporučuji nechávat v zimních měsících striktně přes noc 
doma. Obecně lze říci, že správně adaptované zvíře snáší 
zimu dobře a neadaptované hůře, bez ohledu na to, 
jedná-li se o psa nebo kočku.

Platí na zvířecí nastydnutí „člověčí“ léčba – tedy třeba čaj s 
citronem a acylpyrin?

V žádném případě! Majitelé bohužel často ve snaze rychle 
pomoci svému zvířeti najdou rychle něco ve své lékárničce, 
popadnou třeba paracetamol nebo ibuprofen či v otázce 
zmíněný acylpyrin a šup s ním kočce nebo psovi. V lepším 
případě se nežádoucí účinek těchto preparátů ze skupiny 
tzv. nesteroidních anti�ogistik projeví trávicími obtížemi, v 
horším případě to může skončit i orgánovým selháním a 
smrtí. Tak tomu bude, podáte-li například kočce paraceta-
mol. Proto velmi důrazně doporučuji s nemocným zvířetem 
raději navštívit veterinárního lékaře, který zahájí vhodnou 
léčbu veterinárními preparáty.

Veterinární ordinace
MVDr. Michaela Riedlová

Tel.: 739 443 837
 roztoky@vaseveterina.cz

www.vaseveterina.cz



K nehodě došlo 30. října 1975 dopoledne za nešťastné 
souhry okolností, kdy na ruzyňském letišti nefungoval 
elektronický přístrojový přistávací systém ani přistávací 
radar a jeho okolí zahalila mlha. Podle výsledků vyšetřování 
byl viníkem nehody pilot, který se nad Prahou otáčel 
odchylně od obvyklé trasy a chybně vyhodnotil výšku 
letadla. Sedleckým obloukem právě plula loď, jejíž kapitán 
si všiml nápadně nízkého přeletu letadla nad Vltavou a 
později uvedl ve své výpovědi, že se pilot na poslední chvíli 
snažil zvýšit rychlost a stroj zvednout, ale zavadil podvoz-
kem o skálu. 

Necelých 9 kilometrů od letiště se tak letadlo zřítilo do 
zahrádkářské kolonie, kterou se ještě několik set metrů 
setrvačností sunulo po zemi, než se rozpadlo a začalo hořet. 
Naštěstí zde za sychravého počasí nikdo nebyl a nenavýšil 
se tak počet obětí. 

Díky rychlé záchranné akci, při níž byla uzavřena silnice z 
Prahy do Suchdola, byli zranění během 20 minut od 
prvního telefonátu na tísňovou linku rozváženi do 
pražských nemocnic. Filmového zpracování, byť poněkud 
zjednodušeného, se tato událost dočkala v posledním díle 
seriálu Sanitka.

Při neštěstí zemřelo 75 cestujících a 4 členové posádky, ale 
vzhledem k tajnostem, které panovaly při vyšetřování 
nařízeném ministrem dopravy, se vyrojily fámy o ještě 
vyšším počtu obětí.  

Místo tragédie dnes nepřipomíná žádný pomníček ani 
pamětní deska. Můžete k němu dojet autem nebo dojít 
pěšky zahrádkářskou kolonií, leží v blízkosti GPS souřadnic 
N 50°8.16643', E 14°23.20975'.

Eva Tluková

TIP NA VÝLET
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Místo, kam spadlo letadlo

Dnes vás pozvu na procházku do Suchdola, na místo, 
kde před 42 lety došlo k největší letecké havárii na 
našem území. Zřítilo se zde jugoslávské dopravní 
letadlo DC-9 společnosti Inex Adria Airways, na jehož 
palubě bylo 151 cestujících vracejících se z dovolené 
v Černé Hoře.

inzerce



inzerce



Z přílepského fotbalu

Máme za sebou první poločas fotbalové sezóny 2017/2018 a za přílepský fotbal jej určitě můžeme hodnotit kladně. Tým mužů je 
sice na 11. místě tabulky,  ale zejména v závěru podzimu měl několik vítězství a nasbíral 5 výher z 13 zápasů. Doufejme, že 
výsledky z konce podzimu se přenesou i do jara a posuneme se do klidnějšího středu tabulky, kde na osmé místo nám chybí pouze 
tři body. Určitě by se daly v některým z podzimních utkání další body najít, protože ne vždy jsme se sešli v plné sestavě, a proto do 
jara vstoupíme s několika posilami, které snad oživí naši hru.

Daleko lépe se dařilo našim mládežnickým týmům. Starší přípravka na podzim 5x vyhrála, jednou remizovala a jen 2x prohrála. O 
góly se nejvíce postaral holčičí útok Karolína Vojáčková a Natálie Štefanová. Starší přípravka dává do fotbalu opravdu všechno a je 
radost sledovat jejich nadšení pro fotbal. Výborně se daří i dvěma týmům mladší přípravky. Na posledním turnaji v Holubicích se 
dokonce našemu A týmu podařilo vybojovat celkové prvenství, když hráči remizovali 3:3 s domácími a poté si poradili se všemi 
ostatními soupeři na turnaji – Červený Újezd, Roztoky A, Tuchoměřice a B tým Velkých Přílep, který skončil na 4. místě.

Nenechte si ujít jarní část sezóny a přijďte fandit na fotbalové hřiště na zápasy mužů, ale i se podívat jak bojuj naše fotbalové 
naděje.

Pavel Škurek

SPORT V OBCI
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Datum Tým Čas Zápas 

Neděle 8. 4. 2018 Starší přípravka 10:00 Velké Přílepy - Tuchoměřice 

 Muži 16:30 Velké Přílepy - Červený Újezd 

Neděle 22. 4. 2018 Starší přípravka 10:00 Velké Přílepy - Červený Újezd 

 Muži 17:00 Velké Přílepy - Horoměřice 

Neděle 6. 5. 2018 Starší přípravka 10:00 Velké Přílepy - Úhonice 

 Muži 17:00 Velké Přílepy - Kosoř B 

Neděle 20. 5. 2018 Muži 17:00 Velké Přílepy - Kazín 

Neděle 3. 6. 2018 Starší přípravka 10:00 Velké Přílepy - Rudná 

 Muži 17:00 Velké Přílepy - Statenice 
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SPORT V OBCI

Starší přípravka

Mladší přípravka



NENECHTE SI UJÍT

Výstava obrazů a keramiky Lilky Králové-Falgeové a 
Zuzany Králové v Galerii do 9. 3. (více na str. 40)

Dále Vám nabízíme možnost stát se sponzorem 
zpravodaje. 

Získáte umístění loga na titulní straně 

1/2 
STRANY

1/4 
STRANY

850,- Kč 550,- Kč

CELÁ 
STRANA

1.250,- Kč

CELÁ STRANA
OBÁLKA

-
CELÁ STRANA

STŘED

1.500,- Kč

Ceny jsou uvedene bez DPH a platné od 1.2.2016.

Objednávky inzerce zasílejte na e-mail: 
zpravodaj@velke-prilepy.cz

ÚNOR

INZERCE VE ZPRAVODAJI

březen - duben
Výstava obrazů Elišky Hesslerové 
Místo: Knihovna
13. březen v 18.00 hodin
Vernisáž výstavy obrazů české malířky Jitky Koláčkové
Místo: Galerie 1.p.Domu U Korychů
15. březen v 19.00 hodin
Autorské čtení Renáty Šťastné
Místo: Knihovna
17. březen od 10:00 do 16:00 hodin
Velikonoční trhy
Místo: Na Statku, Roztocká 134
22. březen
Velikonoční dílny pro veřejnost
Místo: Základní škola

BŘEZEN

10. duben v 18.00 hodin
Pěvecká legenda Milan Drobný
(výstava jeho obrazů, známý interpret zazpívá 
i některé ze svých hitů)
Místo: Galerie 1.p.Domu U Korychů
14. duben od 10 do 15 hodin
Hobby výstava
6. ročník akce s podtitulem „Jaké máme koníčky“ 
(zájemci se mohou obrátit na p. Petra Moryska, 
kontakt: 733 746 891)
Místo: areál „U Korychů“ - sál a okolí
19. duben v 19.00 hodin
Autorské čtení Jitky Lenková
Místo: Knihovna
24. duben 
Blešák na Statku
26. duben v 18.00 hodin
Setkání pletařek, akce Upleť čtverec pro Afriku
Místo: Knihovna

DUBEN

KVĚTEN
květen - červen  
Různé akce k 20. výročí znovuotevření knihovny v obci  
Výstava prací žáků ZŠ – téma“třídění odpadu“ 

16. květen
Kytičkový den Ligy proti rakovině
prodej kytiček organizuje knihovna
květen - bude upřesněno
Přílepská stodola (III. ročník přehlídky amatérských kapel)
Místo: Na Statku, Roztocká 134

ČERVEN
9. červen v 14.00 hodin
V. ročník hudebního festivalu Přílepské ladění 
Open air jazzový festival s hvězdnou účastí:
Laco Deczi a Celula New York
Epoque Kvartet
Adam Tvrdý Trio
Justin Lavash – Anglie
KralupSwing Band
Místo:  louka za autobusovou točkou v centru obce
16. červen
Hurá na prázdniny
Místo:  park V Lipkách
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NENECHTE SI UJÍT

KINO PROMÍTÁ
16. únor
od 15:00 a 17:00 hodin  Hurvínek a kouzelné muzeum
od 19:00 hodin  Zahradnictví – Dezertér (režie Jan Hřebejk)

23.březen
od 15:00 a 17:00 hodin  Earth – Den na zázračné planetě
od 19:00 hodin  Vražda v Orient Expresu 
– nové zpracování slavného detektivního  příběhu

24. duben
od 15:00 a 17:00 hodin  Lajka – český animovaný sci-� muzikál
od 19:00 hodin  Zahradnictví – Náhradník (režie Jan Hřebejk)

DIVADÉLKA PRO DĚTI
11. únor od 16:00  - místo: CVA
 Krkonošská pohádka - Divadélko Romaneto
   
11.březen od 16:00 - místo: CVA
„A bude legrace“ - Václav Upír Krejčí  

8. duben od 16:00  - místo: CVA
Kašpárek a čerti - Divadlo Před branou Rakovník

13. květen od 16:00  - místo: CVA
Bajaja-  Divadlo NAVĚTVI 

PLESOVÁ SEZONA

13. ledna Myslivecký ples - více na str. 38
10. únor  Rybářský ples
17. únor Zahrádkářský ples
3. březen Karneval MŠ Jablíčko
9. březen Školní bál
17. březen Obecní ples

- v sále Domu U Korychů




