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Máme za sebou horké a suché léto. 
Trpěli nejen lidé, ale i ryby byly v ohrožení.  

Více v Meteorologickém okénku na str. 46 - 47

foto:  René Tydlitát
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EDITORIAL
Vážení a milí čtenáři,
S podzimem přichází další vydání Přílepského zpravo-
daje a s ním změna v jeho vedení. 
Mám ráda výzvy, a proto jsem se ujala redaktorské židle 
s nadějí, že „tu káru“ potlačím stejně dobře, jako paní 
Eva Martínková. S Evou se ale dál budeme setkávat na 
našich stránkách, protože zůstane přispěvatelkou a jsem 
za to moc ráda!
Sama nemám moc ráda zásadní změny. Proto bych 
všechno ráda ponechala, jak bylo a jak jste byli zvyklí, 
aby vám každé setkání s naším čtvrtletníkem přinášelo 
potěšení. A pokud by vám snad něco chybělo nebo jste 
měli nápad či tip, nebo dokonce příspěvek, neváhejte se 
na mě obrátit.  
Přeju vám krásný podzim plný barev, vůní a radosti, 
úspěchů ve všech oblastech života a ať je nám v té naší 
obci společně co nejlépe!

Renáta Šťastná
Redaktorka Přílepského zpravodaje
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Vážení spoluobčané,

s každým číslem zpravodaje si uvědomuji, jak ten 
čas rychle letí. Nedávno jsem vám popřála hezkou 
dovolenou a dětem prázdniny bez úrazů a najednou 
je tu září, dveře školy se otevřely zvědavým   
prvňáčkům, ti starší si opět zvykají na každodenní 
povinnosti a rodiče plánují a bojují s časem.

Školáci se i letos mohou radovat z některých 
novinek. U budovy II. stupně základní školy 
„vyrostlo“ přes prázdniny moc pěkné hřiště,          
na kterém bude radost sportovat, a nedaleko 

dětského hřiště V Lískách stojí cvičební sestava pro ty starší.                     
Samotnou mě překvapilo, jaký je o ni zájem. Streetworkout systém, jak se 
toto zařízení odborně a zcela nečesky nazývá, by mělo sloužit nejen 
sportující veřejnosti, ale i starším žákům při hodinách tělesné výchovy. 
Bude tak trochu drobnou náplastí na zatím neexistující novou tělocvičnu. 
Není ale třeba zoufat a osočovat obec ze slepoty k potřebám školy.       
Jděte se podívat na výstavu dvou místních architektů do galerie Domu      
U Korychů a tělocvičnu naleznete, sice zatím tzv. „na papíře“,                   
ale zastupitelstvo jistě udělá brzy další kroky, aby u toho „papíru“ 
nezůstalo. Tělocvična by měla být mladší sestřičkou polyfunkčního domu. 
S výstavbou domu pro potřeby školy jsme už začali a obec bude dělat vše 
pro to, aby tyto sourozence nedělil velký věkový rozdíl.  

Časný a ještě teplý podzim je každoročně nabitý různými událostmi, 
dožínkami, koncerty, sportovními soutěžemi. Letos je jeden velký důvod     
k oslavě, připomínáme si sto let od vzniku republiky.  Ani my jsme nezapo-
mněli. Na sobotu 6. října připravujeme zajímavý program. Zmínila bych 
alespoň výstavu fotografií, která bude dokumentovat, jak jsme prožili těch 
sto let v naší obci. Pokud i vy nějakou zajímavou fotografii vlastníte, 
zejména staršího data, pochlubte se. My jí najdeme místo po boku těch 
ostatních.

Říjen 2018 je také měsícem komunálních voleb. V tomto čísle najdete 
jednotlivé kandidátky. Jsou na nich lidé, kteří se uvolili rezignovat na svůj 
volný čas a nabídnout své schopnosti ve prospěch obce. V pátek a sobotu 
5. a 6. října 2018 můžete využít svého volebního práva a svým hlasem 
rozhodnout o dalším směřování naší obce. Vybírejte pečlivě, vaše hlasy 
rozhodnou o tom, kdo bude obec v příštích čtyřech letech spravovat a jak 
se vám bude v obci žít. 

Přeji vám šťastnou ruku.

   

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
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ZPRÁVY Z OBCE A ZASTUPITELSTVA

Hromadná doprava v obci

Za uplynulé tři roky došlo v hromadné dopravě v naší obci       
k velkým změnám. Připomeňme si úspěšné rozšíření páteřní 
linky 316. Vybranými spoji byla prodloužena do Kralup nad 
Vltavou, což výrazně zjednodušilo dopravu studentům do 
tamních základních a středních škol, ale také zajistilo 
dostupnost úřadů a obchodů.  

Dalším úspěchem bylo zavedení nové linky 456 na trase 
Slaný – Holubice – Libčice nad Vltavou. I když tato linka přes 
naši obec nejezdí, má velký vliv na obsazenost linky 316           
v dopravní špičce. Nabízí totiž cestujícím rychlé spojení             
z Holubic do centra Prahy v návaznosti na vlakovou linku S4. 
Změny se dotkly i linky 350. Tu se v loňském roce podařilo 
prodloužit z Okoře do Kladna. 

Pro změnu trasy či zavedení nové autobusové linky je nutné 
dosáhnout dohody všech obcí na dané trase (včetně umístě-
ní zastávek), dosažení dohody s regionálním organizátorem 
pražské integrované dopravy (ROPID) a tím nejdůležitějším 
je vyřešení �nancování dané linky. Úspěšným vyjednáním se 
podařilo všechny tyto změny realizovat tak, že měly 
minimální ekonomický dopad na naši obec. Většinu nákladů 
tímto vzniklých hradí Středočeský kraj.

V současné době další rozšiřování hromadné dopravy naráží 
na nedostatečné kapacity infrastruktury (zejména směrem 
do Prahy), ale i možnosti dopravců. 

Již několik let se snažíme o zavedení dopravní obslužnosti 
naší obce se Suchdolem. Poslední návrh obce byl takový,       
že by vybrané spoje linky 316 jezdily přes zastávku Horomě-
řice, LIDL. Zde by byla možnost přestupu na linku 359 
jedoucí směrem na Suchdol. Tuto variantu ROPID                           
v posledních dnech opět zamítl/ nedoporučil. 

Z vyjádření citujeme: 

 „Linka 316 zajišťuje páteřní spojení pro přepravu cestujících      
z obcí Holubice, Tursko, Velké Přílepy, Černý Vůl a Horoměřice 
k zastávce metra Bořislavka. V případě zajíždění vybraných 
spojů k Lidlu  by muselo dojít k prodloužení jízdní doby o cca       
5 minut pro stávající cestující jedoucích z nebo do Prahy, 
kterých by bylo v porovnání s cestujícími využívající zastávku    
u Lidlu nepoměrně více.  Prodloužením jízdní doby vybraných 
spojů při variabilnosti jízdní doby by dále docházelo                          
k nerovnoměrnému rozložení mezi spoji v následných úsecích 
linky.“ Panuje také obava z kapacitních možností autobusové 
zastávky a průjezdnosti parkoviště u Lidlu. 

Další možností je přímá linka Velké Přílepy – Suchdol,     
která by byla plně hrazena obcí. Toto je však provozně velmi 
nákladná varianta a naráží na postoj hlavního města Prahy 
na povolení využívání konečného obratiště BUS v Suchdole, 
které je již nyní kapacitně nedostatečné. Jsme optimisté          
a věříme, že bude v dohledné době nalezena taková varianta 
dopravní obslužnosti, která bude ekonomicky přijatelná          
a umožní pohodlné cestování jak na nákupy do Lidlu                   
v Horoměřicích, tak do pražského Suchdola. A hlavně, že to 
bude dříve, nežli v roce 2030, kdy by měly až do Suchdola 
jezdit tramvajové linky, což výrazně změní dopravní 
obslužnost, která bude mít dopad i na naši obec.

V současné době Velké Přílepy obsluhuje 89 párů spojů na     
3 linkách, za které obec hradí 97 tisíc Kč měsíčně. 

Další vize veřejné dopravy? 
 K dopravní obslužnosti našeho regionu více využívat 
vlakovou dopravu. Ať v souvislosti s nádražím v Noutonicích 
či v Roztokách. 
  Připravovaný územní plán obce počítá s novými zastávka-
mi. Pro linku 316 připravujeme umístění poblíž křížení ulic 
Pražská a Spojovací. Po případném navrácení linek 350 a 954 
do své původní trasy, po opravě komunikace v Úholičkách, 
bude zřízena nová zastávka u rybníka v Podmoráňské ulici. 
  Vizionářsky lze uvažovat i o obecní hromadné dopravě, 
kdy by linka 350 mohla být vedena ulicemi Podmoráňská – 
Roztocká – Okružní – Pražská – Kladenská – Boženy 
Němcové – Svrkyňská.  Zda se jedná o sci-� či budoucnost 
ukáže pouze čas.

  Text a foto: Tomáš Hošek, místostarosta
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ilustrační foto

Ve dnech 5. a 6. října 2018 budeme v naší obci volit patnácti-
členné zastupitelstvo. Kandidátů je hodně a opravdu není 
jedno, kterému z nich dáme svůj hlas. Vybírejme pečlivě, 
chceme-li, aby se naše obec dál úspěšně rozvíjela. Nemusíme 
dát hlas jednomu celému uskupení. Zákon nám umožňuje 
zakřížkovat 15 kandidátů napříč stranami. V takovém případě 
však nemůžeme zároveň volit některou z kandidátek jako 
celek. 

Přemýšlejme tedy, jak by měl správný zastupitel vypadat. 
Rozhodně nestačí dobrá vůle spolupodílet se na vedení obce. 
Zastupitel by měl mít vlastnosti a schopnosti, které mu 
pomohou tuto obtížnou a často i nevděčnou roli efektivně 
plnit. Měl by to být člověk, za kterým je vidět kus práce pro 
obec a nejen prázdné mluvení. Správný zastupitel by měl mít 
na řešení problémů obce čas a energii. Je-li plně vytížen svou 
profesí, je to pro něho složitější. Na druhou stranu lidé, kteří 
uspěli v náročných povoláních, mohou být svými kontakty, 
rozhledem a odbornými znalostmi pro obec přínosem.            
Ale i důchodce se svými zkušenostmi, znalostmi dané lokality 
a plným nasazením může být v zastupitelstvu pilířem.

Jak vidíte, rozhodování vůbec není jednoduché. Zastupitel by 
měl počítat s tím, že se na něj budou občané obracet i v jeho 
volném čase, že řada víkendů a večerů bude pracovních,             
a že �nanční odměna bude téměř nulová. Měl by umět jednat 
s lidmi, být laskavý, trpělivý, ale ne populistický.

Musí vědět, že pokud se dostane do střetu zájmů svých                
a obecních, pak vždy musí podpořit obec. Nesmí se snažit 
přihrávat svým známým či kamarádům «malé domů». Toto je 
velmi důležité. Stává se totiž, že někdo chce být v zastupitel-
stvu právě proto, aby prosazoval dílčí zájmy skupiny obyvatel, 
které jsou v rozporu se zájmy většiny.

Zastupitel musí nést zodpovědnost za svá rozhodnutí. 
Zároveň by měl ovládat umění vyjednávat a být přístupný 
kompromisům, vedou-li ke konsensu. To je také důležité. 
Pokud se totiž v zastupitelstvu ocitnou dvě nesmiřitelné 
strany, rozvoj obce tím trpí.

Žádnému zastupiteli by nemělo chybět koncepční myšlení, 
měl by umět rozlišit věci podstatné a nepodstatné, dokázat 
shánět dotace, mít základní orientaci v zákonech, atd.             
Ale v první řadě – měl by mít rád lidi a práci pro ně. 

Eva Martínková

1. Volím jednu stranu 
Pokud má člověk jasno, že chce dát svůj hlas jedné straně bez 
ohledu na pořadí jejích kandidátů, zakřížkuje ji na volebním 
lístku. Je to nejjednodušší způsob volby. Strana získá všechny 
„díly“ vašeho hlasu.

2. Volím zastupitele napříč stranami 
Další možností je zvolit si své vlastní zastupitelstvo, složené     
z kandidátů napříč volebními stranami. Na volebním lístku 
jednoduše zakřížkujete přesně tolik lidí, kolik je v místě 
vašeho trvalého bydliště zastupitelů – tedy 15. Tato možnost 
volby je nejvíce využívána v menších městech a obcích,          
kde voliči kandidáty znají. 

3. Volím jednu stranu, ale jeden člověk se mi tam nelíbí 
Chceme-li dát hlas svému oblíbenému uskupení, ale s někým 
na jeho kandidátce nesouhlasíme, můžeme dát „preferenční 
hlasy“. Každý volič má tolik preferenčních hlasů, kolik má 
jeho obec zastupitelů, ve Velkých Přílepech je to 15.             
Tedy: kdyby chtěl člověk volit stranu A, ale nelíbil by se mu 
někdo z jejích členů, zakřížkuje zbylých deset kandidátů. 
Pozor! V tomto případě nesmíme s jednotlivými jmény 
zakřížkovat zároveň i celou stranu. Křížek celé straně je totiž 
křížkům u kandidátů nadřazený a „preference“ by se 
nepočítaly, volební komise by na ně nebrala ohled. 

4. Volím stranu a také kandidáta z jiné strany 
Patrně nejsložitější možnost volby je ta, že sice chceme dát 
hlas své oblíbené straně, například A, zároveň se vám však líbí 
i nějaký kandidát z jiné strany, třeba B. V takovém případě 
zakřížkujeme stranu A, (už ne její jednotlivé kandidáty),             
a k tomu dáme křížek ke jménu kandidáta ze strany B. 
Znamená to, že jsme dali hlas 10 kandidátům z uskupení A       
a jednomu z uskupení B.

5. Kdy je hlas neplatný?
- Když budeme kroužkovat, a ne křížkovat.
- Když zakřížkujeme více kandidátů, než má být v naší obci
   zvoleno zastupitelů, tedy více než 15.
- Když zakřížkujeme více než jednu stranu.

Ve Velkých Přílepech letos kandidují tři volební uskupení. 
Seznamte se s jejich kandidátními listinami.

Komunální volby se blíží Jak vyplňovat volební lístky

VOLBY 2018
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VOLBY 2018



•  Obec dokončila před začátkem školního roku světelný přechod 
na Pražské ulici v křížení s ulicemi Spojovací a Formanská. Skončilo 
tak období jednoho z nejnebezpečnějších úseků pro přecházení. 
Teď mohou školáci zcela bezpečně přejít od Svrkyňské a Spojovací 
ulice až k budově základní školy. Část nákladů na přechod byla 
hrazena z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

•  V Roztocké ulici platilo část letních prázdnin dopravní omezení. 
Důvodem byly práce na rozšíření chodníku. Pohyb po chodníku je 
teď mnohem bezpečnější. Bezpečnost ještě zvýší plánované 
zábradlí.

•   Omezení zažili řidiči také na Kladenské ulici. Část komunikace 
má nový povrch a při rekonstrukci vozovky byly opraveny také 
některé kanály.

•  Další objízdná trasa a omezení čekalo na řidiče od pondělí            
17. září. Začaly práce na propojení vodovodního řadu v ulicích 
Boženy Němcové a Halasova. Obyvatelé ulic v lokalitě „ARI“ se 
dočkají zlepšení tlaku ve vodovodní síti.

ZPRÁVY Z OBCE A ZASTUPITELSTVA

6 Nový povrch v ulici Kladenská

Světelný přechod na Pražské ulici
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ZPRÁVY Z OBCE A ZASTUPITELSTVA

•  Zastupitelstvo schválilo na zasedání 12. září vítěze výběrového 
řízení na realizaci stavby Polyfunkčního domu. Práce tak mohou 
začít po podpisu smlouvy. Na místě bývalých dílen na Pražské ulici 
vyroste dům pro potřeby základní školy. Jeho útroby budou tvořit 
především velkokapacitní kuchyně, školní knihovna, kluby a další 
prostory pro zájmovou činnost žáků. Výstavba bude �nančně 
podpořena Ministerstva �nancí ČR.  

• Zastupitelé odsouhlasili podání žádosti o dotaci na Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). S její pomocí by měla 
obec vystavět multifunkční hřiště vedle fotbalových kabin. Hřiště 
tvoří část projektu plánované rekonstrukce fotbalového areálu. Po 
jejím dokončení by měly dostat svůj prostor i atletické disciplíny.

Věra Čermáková, starostka obce  
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Polyfunkční dům (vlevo)

Multifunkční hřiště



Zajímá vás, jak by mohlo v budoucnu vypadat centrum naší obce? 
Jaké změny čekají současnou travnatou plochu? Kde by mohly být 
zastávky autobusů? Jak se změní průjezd Kladenskou ulicí?             
Kde bude stát nová tělocvična základní školy, případně další 
budovy? 

V úterý 11. září byla zahájena výstava na téma centrální prostor         
v obci Velké Přílepy. Návrhy předložili dva u nás žijící architekti     
Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D. a Ing. arch. Libor Přeček. Na obou 
návrzích je patrné, že oba pánové velmi dobře znají místní 
prostředí a k tématu přistoupili velmi citlivě. Přijďte se podívat            
a posoudit jejich návrhy. Váš názor můžete na místě vyjádřit 
písemně, napsat dotaz nebo jen hlasovat pro jeden z návrhů.

Galerie bude otevřena 
každé úterý od 13:00 do 19:00 hodin
 a ve čtvrtek od 9:00 do 11:00 hodin. 

Případně vám po dohodě na telefonu 730 157 145 
výstavu zpřístupníme i v jinou dobu. 

Expozice končí 6. 10. 2018.   

ZPRÁVY Z OBCE A ZASTUPITELSTVA
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Bude mít naše obec náměstí?

Tvůrci návrhů architekti Petr Lédl a Libor Přeček 
se svými spolupracovníky Martinou Bejčkovou a Martinem Kollárem.



9

Přílepský zpravodaj  | www.velke-prilepy.cz

ZPRÁVY Z OBCE A ZASTUPITELSTVA



10 

Ve středu 12. září se louka mezi školou a dětským hřištěm hemžila 
zvědavci. Venkovní cvičební sestava, v obci zatím nevídaná, čekala 
na slavnostní uvedení do provozu. Nutno podotknout, že od chvíle, 
kdy zaschl beton u patek, byl tento cvičební prvek, zvaný též 
„workout“, plný dětí. Tu visely hlavou dolů, tu se snažily dosáhnou 
na nejvyšší příčku, někteří se alespoň vlnily u tyče. V poslední době 
se říká, že děti neláká pohyb, ale u nás v Přílepech to není pravda. 
Však také po brilantní exhibici dospělých cvičenců a po slavnostním 
přestřižení pásky vyrostl na cvičební sestavě hrozen dětí, in�kova-
ný sportovním nadšením. Dospělí, kterým je tento „posilovač těla“ 
určen především, se v tu chvíli tzv. neblamovali a jen přihlíželi. Však 
je také brzy přistihneme ! 

Dav sportovních nadšenců se pak posunul o několik desítek metrů 
dál k základní škole. Zde před vchodem do budovy bylo s plnou 
parádou otevřeno školní hřiště na míčové hry. O něm vás informuje 
paní ředitelka na jiném místě zpravodaje.

Chtěla bych poděkovat paní Marii Válkové za perfektně připravené 
odpoledne a paní ředitelce Ben Saidové za manažerské úsilí při 
stavbě hřiště. Tělesné výchově zdar, té velkopřílepské zvlášť!

Věra Čermáková
starostka obce

A pak že se děti nechtějí hýbat!

ZPRÁVY Z OBCE A ZASTUPITELSTVA

Úspěšná atletka Naďa Koštovalová získávala medaile zejména v běhu na 400 metrů. 
Dnes bydlí ve Velkých Přílepech a ráda by se věnovala malým sportovcům



V dnešní době většina lidí již vlastní „chytrý telefon“. Byla by 
škoda nemít možnost informovat občany o krizových situací, 
kulturních akcí nebo o novinkách z obce právě přes mobilní 
aplikaci.  Touto cestou se na konci loňského roku rozhodla jít i 
naše obec zavedením takzvaného mobilního rozhlasu.   

Základem celého systému je registrace, kterou může každý 
provést několika způsoby. 
1. osobně na obecním úřadě 
2. Prostřednictvím internetové stánky 
     velke-prilepy.mobilnirozhlas.cz
3. Stažením mobilní aplikace „Mobilní rozhlas + ZmapujTo“ 
prostřednictvím Google Play nebo App Store.

Využijeme-li první dvě varianty, budou registrovaným 
docházet pouze zprávy ve formě emailu či SMS zprávy. 
Nejvýhodnější řešení je však stažení aplikace do mobilního 
telefonu. Získáte tak aplikaci, díky které se dovíte o důležitých 
aktualitách - upozornění na odstávky energií, pozvánky na 
kulturní události a mnoho dalšího. Bonusem aplikace je i 
možnost nahlásit nějaký ten nešvar, který se Vám na obci 
nelíbí – například neuklizené prostranství, poškozenou 
lavičku aj.

V posledních měsících jsme byli v těsném kontaktu s vývojáři 
této aplikace, kde jsme řešili funkcionalitu tohoto systému, 

tak aby byla maximálně přizpůso-
bena obcím jako je ta naše. 

Výsledkem je nová aplikace 
Zlepšeme Česko, která v nejbližších 

dnech bude k dispozici ke stažení do mobilních telefonů. Tato 
aplikace bude nástupcem aplikace Mobilní rozhlas a je 
propojená se stejnojmenným systémem pro SMART komuni-
kaci. Tedy informace z obce budou přístupné z obou aplikací.

Přílepský zpravodaj  | www.velke-prilepy.cz

Mobilní rozhlas v obci

ZPRÁVY Z OBCE A ZASTUPITELSTVA

Nedílnou součástí regionálního dopravního systému je také 
spuštění mobilní aplikace PID Lítačka, která umožní kromě 
nákupu jednorázového jízdného (s platností až tři dny), také 
nákup lístků dopředu s jejich pozdější aktivací, přeposílání 
jízdenky třetí osobě či aktivaci více jízdenek najednou. 
Cestující si tak snadno vyhledá nebližší spoj a aplikace už mu 
sama vypočítá, jaká jízdenka je pro tuto trasu optimální, a 
nabídne i její nákup.

https://app.pidlitacka.cz/

Mobilní aplikace PID Lítačka

Zpráva terénní pečovatelské služby
Kvalitní podzim života, která působí 
i v naší obci

Vážení klienti a přátelé KPŽ, 

rádi bychom Vás informovali, že díky Nadaci ČEZ, od které 
jsme letos obdrželi nadační příspěvek ve výši 95 000 Kč, 
jsme mohli pro naši půjčovnu kompenzačních pomůcek 
pořídit čtyři polohovací lůžka, jednu pěnovou matraci, tři 
velice šikovné noční stolky s kterými lze pohodlně manipu-
lovat a také dva vozíky. 

To znamená, že pokud jste po úrazu či máte rodinného 
příslušníka, který naše pomůcky potřebuje, jsme Vám k 
dispozici. 

Kompletní nabídku pomůcek a podmínky půjčovného 
naleznete na našich webových stránkách www.kvalitni-
podzimzivota.cz v sekci Služby. 

Mirka Lebovičová
Kvalitní podzim života, z.ú.

11



Záhadné rolety, záhadná odpověď 
paní místostarostky

V naší opoziční rubrice jsme s občany sdíleli řadu nepravostí 
a záhad, které se na obci dějí. Nejinak tomu bylo i letos v 
létě, kdy zastupitelstvo na svém červnovém zasedání 
projednávalo úpravy rozpočtu obce. Mezi návrhy, které 
navyšovaly výdaje z obecního rozpočtu, byla i položka 
„Výměna rolet v budově kina“ v hodnotě 35 tisíc Kč. 
Vzhledem k tomu, že budova prošla komplexní nákladnou 
rekonstrukcí teprve nedávno, byla nám tato položka 
záhadou a snažili jsme se od vedení obce zjistit, jaké jsou 
důvody pro výměnu. 

Vedení obce nám sdělilo, že rolety již nejsou v záruce a že 
jsou nefunkční, proto je prý potřeba koupit nové a vyměnit 
je. Jeden ze zastupitelů PRO Přílepy proto šel funkčnost rolet 
ověřit a ejhle, všechny byly plně funkční. Pídili jsme se proto 
po tom, kdo tedy výměnu prosazuje. Podle místostarosty 
Hoška vzešel požadavek od kulturní referentky. Evidentně 
ale nikdo nekontroloval, zda je výměna opravdu potřeba. 
Vyžádali jsme si tedy, aby byly přesné informace o důvodech 
zařazení položky zastupitelům sděleny mailem s odůvodně-
ním, kdo a proč ji navrhnul. Zároveň jsme navrhli, aby z byla 
tato položka rozpočtu vypuštěna, což přes většinu zastupite-
lů neprošlo. Paradoxně o pár týdnů později vypuštění 
navrhnul sám místostarosta Hošek.

V průběhu července a srpna jsme dodání odpovědí na naše 
otázky několikrát urgovali. Bez jakékoli odezvy, až do konce 
srpna, kdy paní místostarostka Válková zaslala odůvodnění, 
že byly podle hlášení paní uklízečky a dalších uživatelů kina 
dvě rolety porouchané. Odpověď na dodatečné otázky, jak je 
možné, že při fyzické kontrole byly plně funkční, jsme se ale 
nedostali. V zaslaném odůvodnění bylo navíc uvedeno, že 
nové rolety byly objednány. Jak mohly být objednány, když 
nebyly v rozpočtu, to už jsme se opět ani přes opakované 
dotazy nedozvěděli. Průběh otázek a odpovědí k tomuto 
tématu si můžete přečíst na www.proprilepy.cz, které jsou v 
dodatku k této zprávě. V době vzniku tohoto textu na 
počátku září jsme, ani po více než dvou měsících, odpovědi 
nedostali. Toto názorně dokresluje způsob jednání vedení 
obce s „vybranými“ zastupiteli a bohužel v řadě případů i s 
občany.

Rozloučení

Jak už jste se mohli před několika měsící dočíst na našem 
webu, naše sdružení na podzim letošního roku v komunál-
ních volbách již kandidovat nebude a nadále se nebude 
přímo angažovat v obecní politice. Toto je tedy „poslední 
výstřel“ opoziční rubriky v našem podání.

Aktivity Sdružení PRO Přílepy nicméně s okamžikem voleb 
nekončí. I nadále se budeme podílet na veřejném životě 
obce, upozorňovat na nepravosti, zveřejňovat křiklavé 
případy nekompetentnosti, obcházení zákonů či uvádět 
informace nezakládající se na pravdě na pravou míru. 
Budeme také nadále organizovat společenské a veřejně 
prospěšné aktivity tak, jak jsme činili doposud. O tom všem 
se budete i nadále dozvídat na www.proprilepy.cz. 

Dvanáct let jsme aktivně působili v obecní politice a přitáhli 
k ní mnoho dobrých a aktivních spoluobčanů a udělalo se 
hodně dobré práce. „Stopa“ PRO Přílepy zůstane ve vedení 
obce v určité formě pravděpodobně i nadále. Paní starostka 
Čermáková a paní místostarostka Válková začínaly svou 
kariéru v komunální politice právě na kandidátce našeho 
sdružení. Ačkoli s jejich současnou činností často nesouhlasí-
me a mnohá jejich minulá konání proběhla za, z našeho 
pohledu, ne zcela čistých okolností, přejeme jim do budouc-
na hodně úspěchů.

Do letošních voleb kandidují v Přílepech tři subjekty a na 
každé z kandidátek je několik silných osobností. „Klání“ to 
bude tedy velmi zajímavé. Věříme, že mezi nimi bude 
převažovat zdravý selský rozum nad stádním myšlením, 
které občas charakterizovalo část stávajících zastupitelů. 
Přejeme všem občanům v komunálních volbách šťastnou 
ruku ve výběru budoucnosti naší obce a děkujeme všem, 
kteří nás v naší činnosti od roku 2006 podporovali.

Za zastupitele PRO Přílepy  
Richard Kapsa,  

Petr Morysek,  
Kamila Handlová
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Vážení spoluobčané,

V úvodu bych chtěl poděkovat všem, kteří pomohli a 
pomáhají Obecní polici při její nelehké práci. V minulosti 
jsme se na vás několikrát obrátili s výzvou o pomoc. Ať ve 
věci ztotožnění osob, které se dopouštěly protiprávního 
jednání na katastrech obcí nebo při nálezu či ztrátě zvířat. 
Občané se vždy zapojili a většina nalezených i ztracených 
zvířat se vrátila zpět svým majitelům. Děkujeme všem, kteří 
se dostavili přímo na služebnu nebo se s námi spojili jiným 
způsobem a dali nám na vědomí, že v jejich lokalitě dochází 
k protiprávnímu jednání. 

Strážníci se během letních prázdnin potýkali s obvyklými 
problémy. Jednalo se o nedovolené táboření v lesích a na 
veřejném prostranství. Objevilo se několik případů sprejer-
ství, kdy se obecní policii prostřednictvím městského 
kamerového dohlížecího systému (MKDS) podařilo identi�-
kovat pachatele. Dále se jednalo o prohřešky v občanském 
soužití, několik případů bylo předáno ke správnímu řízení. 

Dalším nešvarem v tomto období byly krádeže věcí v okolí 
rodinných domů. V neposlední řadě se jednalo o krádeže 
motorových vozidel, kdy při řešení těchto případů spolupra-
covala Obecní policie s Útvarem speciálních činností služby 
kriminální policie a vyšetřování (SKPV) Praha. Bohužel zde 
není dostatek prostoru a brání tomu i legislativa ohledně 
uvedení konkrétních případů, ale stručně jich pár uvedu. 

Jedním je krádež vozidla v hodnotě přes dva miliony korun. 
Pachatelé vozidlo odcizili v nočních hodinách a okamžitě s 
ním směřovali k hranicím republiky. Obecní policii se 
podařilo odcizené vozidlo i spolupachatele identi�kovat a 
informace byly neprodleně předány kolegům z SKPV. Rád 
bych vyzdvihl kamerový systém Obecní policie, který 
prochází neustálou modernizací. V současné době je 
vybaven kamerami, které využívají speciální operativní 
software. Výsledkem akce bylo, že se odcizené vozidlo 
podařilo zajistit mimo území ČR a dokonce se podařilo 
odcizených vozidel nalézt více. 

Dalším problémem, který se v době letních prázdnin 
opakuje, je nudící se omladina, která mnohdy přichází s 
nápady, nad kterými zůstává rozum stát. Jedním z nápadů 
bylo poškození autobusové zastávky v obci Tursko.  Dvě 
dívky tady poškodily skleněnou výplň zastávky barvou. 
Dalším případem bylo poškození dopravního značení v 
centru obce Tursko podnapilým mladíkem. Díky kamerové-
mu systému se podařilo velmi rychle podezřelé osoby 
identi�kovat. 

Při běžné hlídkové činnosti v obci Úholičky si hlídka všimla 
kouře, který stoupal směrem od drážního tělesa u náplavky. 
Vzhledem k vysokým teplotám a zákazu rozdělávání 
otevřených ohňů se strážníci vydali věc prověřit. Na místě 
byl nalezen muž bez domova, který si v prostoru vedle lesa 
připravoval na otevřeném ohni jídlo. Strážníci oheň uhasili a 
následně s mužem provedli nezbytné služební úkony. 

V neposlední řadě je nutné zmínit problém, týkající se 
špatně parkujících vozidel. Strážníci jsou ze zákona povinni 
tento problém řešit a taky tak činí. Obecní policie nemůže za 
chyby, které se staly během výstavby některých lokalit. 
Strážníci společně s vedením obcí hledají způsoby, jak v 
daných oblastech s nedostatkem parkovacích míst, předejít 
problémům. Chtěl bych pouze podotknout, že tento 
problém začíná na úrovni mezilidských vztahů a následně 
končí u obecních orgánů. V současné době se připravuje v 
některých lokalitách úprava dopravního značení. 

VÝZVA: 
Aby mohla Obecní policie posílit výkon hlídkové služby, 
stále hledá nové kolegy do týmu. Chcete-li přispět k 
bezpečnosti na katastrech obcí, které máme ve své správě, 
neváhejte a kontaktujte nás. Každého zájemce rádi 
přivítáme a podrobně s ním probereme náplň práce.
Závěrem bych chtěl popřát všem dětem, které se vracejí do 
školních lavic nebo školu navštíví poprvé, aby byl jejich 
školní rok úspěšný a hlavně bezpečný.

Vr. prap. Karel Krá - velitel Obecní policiel

Z DENÍKU OBECNÍ POLICIE
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Abychom mohli účinně zasáhnout, je nutné mít informace přímo od občanů. 
Stále se však najdou ti, kteří na Obecní policii nemají kontakt. Proto je zde rád připomínám. 

Telefony:  vr. prap. Karel Král 731574283     prap. Martin Ventura 723187157 
email: obecnipolicie@seznam.cz   nebo nás najdete na Facebooku (Obecní policie Velké Přílepy). 
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V prvním květnovém týdnu proběhl zápis pro školní rok 
2018/2019. I letos byl zájem velký. Počet uchazečů převyšo-
val počet volných míst. Přesto všechno se však podařilo 
přijmout všechny děti ze spádového obvodu, které dovršily 
věku tří let do 31. 8. 2018. 

Ke konci školního roku proběhlo screeningové šetření zraku. 
Zjištěné výsledky byly následně předány zákonným 
zástupcům s případným doporučením návštěvy dětského 
očního lékaře.

Každoročně oblíbenou a dlouho očekávanou akcí byla školka 
v přírodě. I v letošním roce se nám podařilo naplnit kapacitu 
areálu Bret v Žacléři. Tento ročník ŠVP se nesl v duchu objevů 
a objevitelů. Na děti čekaly zapeklité úkoly, hry a zábava.           
A tak se domů vrátily plné nových zážitků a dojmů.

Na začátku června byl pro děti k jejich svátku připraven 
zábavný program. Paní učitelky pro ně připravily soutěže           
a hry. Všichni měli možnost vyzkoušet si své schopnosti               
a dovednosti při plnění nejrůznějších úkolů. V pondělí poté 
přijely do MŠ složky Integrovaného záchranného systému, 
konkrétně dobrovolní hasiči a Obecní policie. Děvčata                   
a chlapci měli možnost si prohlédnout auta, vybavení                     
i výstroj. Ke konci ukázky si děti mohly vyzkoušet hasičský 
zásah na ukázkovém domečku pro děti.

Ještě ten samý týden nás čekala zahradní slavnost.  Jako již po 
několikáté navštívila naší školku Inka Rybářová s klaunem 
Rybičkou. Zahrada ožila veselými písničkami a smíchem dětí, 
které se rozléhaly po celém okolí.    

I letos k nám zavítal pan Bečka s výukovým programem   
„Život včely“. Seznámil nás s tím, co obnáší práce včelaře a co 
vše předchází tomu, než si domů přineseme sklenici medu. 
Tento program má u dětí pokaždé velký úspěch a to i proto,   
že je zakončený ochutnávkou výborného medu z produkce 
pana Bečky. 

V Jablíčku se pořád něco děje
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Dne 19. 6. proběhlo o�ciální rozloučení s předškoláky na školní 
zahradě za přítomnosti paní starostky Věry Čermákové a pana 
místostarosty Tomáše Hoška. Dětem jsme společně popřáli 
mnoho úspěchů a nových kamarádů ve škole. 

Poslední akcí byl celodenní výlet do Olbramovic u Benešova, 
kde se nachází ekocentrum „Čapí hnízdo“. Počasí nám přálo,        
a tak jsme si výlet užili a dozvěděli se mnoho nových zajímavých 
informací o zvířatech. Součástí prohlídky areálu byla Naučná 
stezka procházející různými biotopy a expozicemi hospodář-
ských zvířat i volně žijících živočichů, a také malá ZOO Labyrint, 
kde našli útočiště nejen poranění ptáci ze širokého okolí,             
ale třeba i vydra, liška či divočák. Expozice je rozšířena                        
o pavilony s exotickými zvířaty. Výlet byl zakončen velkým 
dobrodružstvím v lanovém centru.  

I letos MŠ zajišťovala prázdninový provoz a to prvních čtrnáct 
dní v červenci. Poté se i dveře školky zavřely a znovu se otevřely 
3. září.
  

Během prázdnin realizovala paní Hesslerová s dětmi malbu 
hospodářských zvířat na zeď u dětského hřiště. Děti byly prací 
tak nadšeny, že jsme využili této situace a jejich nabídky.      
Veselé malby oživily vstupy do jednotlivých budov. Touto 
cestou děkujeme všem malířům. 

Za celý kolektiv MŠ Jablíčko 
Šárka Jednorožcová

Přílepský zpravodaj  | www.velke-prilepy.cz
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Dva noví kamarádi z Velkých Přílep vykouzlí úsměv na tváři nejen dětem, ale snad i dospělým. Budou nám 
přinášet dobrodružství, nečekané zážitky i zábavné úkoly. 

Začalo to ve středu někdy večer. „Všechny děti už asi spí,“ říkala si jedna paní, když procházela kolem prázdného hřiště. Tou 
dobou se u nás v obci připravoval dětský den a ta paní marně přemýšlela, čím by přílepským dětem udělala radost. 
A v tom se objevili. Nerozluční kamarádi. Přílepák je kluk, který občas zazlobí, ostatně jako každý správný kluk a Přílepanda 
je holčička, na které byste hledali chybu jen marně. Oba jsou ještě předškoláci, ale tu a tam už nějaká písmena přečtou. 

„Jakpak se jmenuješ, chlapečku?“ ptá se starší paní bydlící u hřiště. Kluk trochu srandovně zakoulel očima, ale své jméno 
nevěděl. Kamarádka také v zamyšlení kývala hlavou ze strany na stranu, ale své jméno ne a ne vyslovit.

A je tu úkol pro vás, milé děti: Pomůžete vymyslet jejich jména? Poproste taťku nebo mamku, zda si na vás udělají chvíli čas a 
přes tu neviditelnou poštu, které se říká e-mail, nám napište! Adresa je: valkova@velke-prilepy.cz. To je paní, která dva nové 
kamarády objevila.

Příště se můžete těšit na jejich první vyprávění, třeba o výpravě ke křížku na Kamýcké skále nebo na vyprávění, které sami 
vymyslíte a zase tou neviditelnou poštou sami pošlete.

Námět, text: Marie Válková
Náčrt postaviček: Eliška Hesslerová

Gra�ka: Karolína Kříčková

Přílepák a Přílepanda hledají svá jména



Nové multifunkční hřiště s originální zdí 

Základní škola byla v posledních letech rozšířena a vybavena 
moderní didaktickou technikou. Teď se žáci i učitelé dočkali       
i krásného multifunkčního hřiště. Během jara a léta probíhala 
výstavba hřiště umožňujícího hraní volejbalu, streetballu, 
mini fotbalu a tenisu. Můj velký dík patří panu školníkovi 
Vratislavu Rudolfovi, který práce koordinoval a sám se také   
na výstavbě podílel. 

Mám zájem na tom, aby se žáci podíleli na vzhledu i směřová-
ní školy a cítili se u nás dobře. Využili jsme dvou slunečných 
zářijových dnů, během nichž žáci druhého stupně pod 
vedením paní učitelky Mgr. Elišky Hesslerové vyzdobili zeď 
sousedící s hřištěm. Objevili se na ní sportovci hrající výše 
uvedené sporty a také logo školy. I to je výsledkem 
žákovských návrhů. Zeď poutá pozornost svým krásným 
zpracováním. Žáci pracovali se spreji, což pro ně byla úplně 
nová technika s nádechem rebelství. Jsem ráda, že jsou naši 
žáci tak kreativní.
 
Tak krásné hřiště si zaslouží slavnostní otevření. K tomu došlo 
ve středu 12. září. Součástí akce bylo i otevření workout hřiště 
na louce mezi ZŠ a MŠ a autogramiáda přílepských sportovců. 
Přeji všem sportovním nadšencům, aby jim hřiště dělalo jen 
samou radost.

Mgr. Bc. Pavlína Ben Saidová, ředitelka školy 
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Nový školní rok už je v běhu, ohlédněme 
se za tím minulým

Již v dubnu si žáci 1. stupně, a posléze v květnu žáci 2. stupně, 
připomněli významná výročí roku 2018. V rámci projektového 
dne žáci spolupracovali ve skupinách podle ročníků a každá 
skupina se věnovala vybraným výročím. Přiměřeně svému 
věku pracovali s informacemi z oblasti historie, kultury, 
sportu a dalších. Nové poznatky zaznamenávali do pracovních 
listů, řešili úkoly a kvízy, ale také tvořili a sportovali.                
Díky pečlivě připraveným stanovištím získali přehled o celé 
řadě letošních osmičkových výročích.

Radost jsme měli ze sportovních úspěchů našich žáků.             
10. května si vedly výborně mladší žákyně, které v okresním 
přeboru v atletice, v Poháru rozhlasu, obsadily v konkurenci 
čtrnácti škol skvělé 4. místo. V kategorii jednotlivců získaly 
dokonce dvě zlaté medaile – ve skoku vysokém a v běhu na 
600 m. Úspěšní byli 15. května i starší žáci a starší žákyně,          
v obou kategoriích vybojovali 5. místo rovněž mezi čtrnácti 
školami. Chlapcům cinkaly medaile – zlatá za skok daleký, 
stříbrná za skok vysoký a bronzová za štafetu, v dalších 
disciplínách se umístili na 4. a 5. místě. Děvčata obsadila 
třikrát 5. místo. Ceníme si všech těchto výkonů!

Sportem naši žáci oslavili i Den dětí 1. června. Mohli si změřit 
síly v mnoha disciplínách, což také s nadšením udělali. 
Program profesionálně připravila paní učitelka Šestáková. 
Náladu ještě pozvedla zmrzlina paní Lapáčkové, na níž přispěl 
spolek SRPŠ. 

Den Země se sice slaví 22. dubna, u nás ve škole si ale tento 
svátek tradičně připomínáme až v červnu, kdy je větší pravdě-
podobnost, že jej žáci oslaví v přírodě za pěkného počasí.     
Žáci prvního stupně se rozdělili do družstev napříč ročníky         
a deváťáci pro ně připravili řadu úkolů s tematikou ochrany 
životního prostředí. Kromě environmentálního cíle má náš 
Den Země přínos i pro rozvoj vzájemné spolupráce a dobrých 
vztahů mezi žáky různých ročníků, což se projevilo v nasazení 
při společném plnění všech úloh.



V druhém červnovém týdnu si žáci II. C a IV. A užili příměst-
skou školu v přírodě. Každý den putovali do skautské osady      
v Roztokách, aby zde plnili úkoly celotýdenní hry, a kde 
společně trávili den až do odpoledne. Nechyběly ani zajímavé 
výlety, a tak se děti každý den vracely plné nových zážitků.

Naše škola se v letošním roce stala úspěšným žadatelem             
o dotaci ze Státního fondu životního prostředí České republiky 
na revitalizaci školní zahrady v souladu s trendy environmen-
tálního vzdělávání. Realizace je naplánována na jaro a léto 
2019. 

V průběhu léta bylo v areálu budovy druhého stupně vybudo-
váno multifunkční hřiště. Žáci zde mohou hrát volejbal, 
streetball nebo minikopanou. Na vybavení hřiště přispěl 
spolek SRPŠ. Slavnostní otevření hřiště proběhlo ve středu   
12. září 2018.

Dnes, kdy máte v rukách tenhle Zpravodaj, jsou už školáci 
zpět ve svých lavicích. Na úvod školního roku jsme připravili, 
letos již třetí, projektový den Bezpečně do školy a ze školy, 
aby si všichni žáci připomněli nejdůležitější zásady bezpečné-
ho chování v dopravním provozu. 

Každoročně se 26. září slaví Evropský den jazyků. Cílem svátku 
je propagovat jazykovou rozmanitost a studium jazyků                
v zemích Evropy. Letos se k oslavám připojíme i v naší škole 
projektovým dnem, během něhož budou žákům představeny 
další evropské jazyky vedle těch, které se učí ve škole.            
Paní učitelky už se pustily do přípravy rozmanitých aktivit, 
takže se žáci mají na co těšit.

Text: Mgr. Kateřina Sedláčková, zástupkyně ředitelky 
Foto: Archiv ZŠ
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Rozloučení s deváťáky

Pátek 29. června byl nejen poslední školní den, po kterém 
přichází radostné a bezstarostné dvouměsíční lenošení.          
Byl dnem loučení žáků devátých ročníků. 

Po rozdání vysvědčení a posledním zvonění školního zvonku 
se přesunuli do CVA, kde proběhlo slavnostní rozloučení za 
přítomnosti rodičů. Z rukou paní ředitelky Mgr. Bc. Pavlíny 
Ben Saidové a místostarosty Ing. Tomáše Hoška obdržel každý 
z žáků památeční šerpu a malý dárek. Bylo to, obzvlášť pro 
rodiče, velmi dojemné dopoledne. Tím spíš, že se na to ta 
naše mládež opravdu dobře připravila. 

Nejprve jsme mohli vidět připravené video poskládané z fotek 
spolužáků, když byli ještě malí. Potom přišel další snímek, 
který byl průřezem školních let za použití snímků z výletů, 
exkurzí a nakonec i vyučování. Poskládali to vtipně a dojemně 
zároveň. Nešetřili květinami pro učitelský sbor a nakonec 
zazpívali společnou písničku. Věřte mi, že jedno oko nezůstalo 
suché.

Jako mamka deváťáka jsem odcházela s uslzenýma očima,       
a to nejen proto, že celé setkání bylo dojemné, ale hlavně 
proto, že jim skončila jedna etapa a byla před nimi další – 
středoškolská. 

Dneska, když čteme nové číslo, už mají za sebou měsíc na 
nových školách a jsou malinko jiní, než byli vloni – dospělejší 
a snad i moudřejší. Přeju touto cestou nejen jim, našim 
dětem, které právě rozečetli novou životní kapitolu,                   
ale i jejich rodičům, ať jim všechno šlape co nejlépe a daří se 
jim ve studiu i v životě!

Text a foto: Renáta Šťastná

Sběr víček pro nemocnou Eleni

Tradiční akcí Základní školy se stala sbírka víček na podporu 
osmileté Eleni, která žije v řecké Soluni a je těžce postižená 
Westovým syndromem. Narodila se zdravá české mamince      
a řeckému tatínkovi. Po druhém povinném očkování                   
se dostavily záchvaty, vedoucí k formě epilepsie, jejíž původ 
se zjišťuje jen velmi těžko. Téměř polovinu svého života 
strávila Eleni v nemocnici. Nemoc se projevuje častými 
epileptickými záchvaty a zasahuje mozek. S tím je spojená         
i těžká hypotonie (svalová 
ochablost) a dítě v podstatě 
nevidí. Jedná se o neléčitelný 
stav, neboť jde o vadu funkce 
mozku. Takto nemocné děti mají 
celkově nejistou prognózu. Eleni 
má navíc těžké dýchací potíže, 
kvůli kterým musí být často 
hospitalizována v nemocnici, být 
na kyslíku a na kapačkách                
a třeba i běžná rýma ji může 
ohrozit na životě. Maminka 
Zuzka o ni pečuje čtyřiadvacet 
hodin denně.

Předprázdninová sbírka proběhla 1. června před budovou 
druhého stupně. Koordinátorkou dlouhodobé akce je Jana 
Stojanová ze Statenic, která víčka vozí do Úholiček, kde se jí 
podařilo vyjednat výkup. „Chtěla bych poděkovat paní 
učitelce Pavle Řičařové, která zorganizovala sbírku. Těší mě, 
že se zapojují děti i rodiče, i když poměr úsilí proti výdělku        
je nesrovnatelný. Ale za tu pomoc Eleni to stojí!“ 

Příběh Eleni je dlouhý a složitý a my jej přineseme v některém 
z příštích čísel. Věříme, že ve sbírkových akcích bude Základní 
škola pokračovat a i redakce se připojuje s poděkováním!

Text a foto: Renáta Šťastná
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Začal nový školní rok

První krůčky třiačtyřiceti přílepských prvňáčků vedly i letos na 
slavnostní přivítání do CVA. Bylo to milé a veselé setkání,  po němž 
je rodiče doprovodili do tříd. A pak už to všechno začalo…

Současná kapacita školy činí po letech desetimilionových 
investic 515 žáků, přičemž aktuální stav žáků je 401. 
Vzhledem k počtu dětí v předškolním věku již nepředpokládá-
me velký nárůst a počet tříd by se měl ustálit na dvě třídy            
v ročníku. Nyní se snažíme o rozšíření kapacity kuchyně, 
družin a zázemí pro školu vůbec. Doufáme, že tyto nedosta-
tečné prostory vyřeší nový polyfunkční dům, který by měl 
podle plánu stát do dvou let. Projekt pro výstavbu chybějící 
tělocvičny bychom viděli rádi už letos. 

Náborový příspěvek pomohl!

Po dva roky jsme řešili problém s nedostatkem pedagogů, byť 
se paní ředitelce podařilo vždy plně zajistit výuku.                     
Většina učitelů měla nadúvazkové hodiny a v případech 
nemoci byli ostatní velmi zatěžováni suplováním. I přes tyto 
personální komplikace se díky ochotě pedagogů dařilo zajistit 
i odpolední doučování, aktivity a kroužky! 

Před dvěma lety byl zastupitelstvem schválen náborový 
příspěvek ve výši 10 tisíc korun. Ten ale nebyl efektivní.            
Na jaře letošního roku byl náborový příspěvek zvýšen na          
30 tisíc korun. Ten už byl účinnější. Dosáhli na něj tři z šesti 
nových pedagogů. Podařilo se úspěšně zajistit výuku i pro 
půlené hodiny jazyků, informatiky a pracovních činností,      
což znamená zvýšení kvality výuky.

Vedení obce přeje paní ředitelce Mgr. Bc. Pavlíně Ben Saidové 
a paní zástupkyni Mgr. Kateřině Sedláčkové, stejně tak všem 
zaměstnancům školy, do dalšího školního roku plno síly                 
a energie!
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Počet I. tříd I.A a I.B    21 + 22 žáků
Celkem tříd na I. stupni 12
Celkem tříd na II. stupni 5
Celkem žáků 401
Počet učitelů 26 (6 nových pedagogů)
Počet vychovatelů 7
Počet asistentů 6
Provozní zaměstnanci 17
Celkem pracovníků školy 56

Demografický vývoj - Počet dětí v obci ve věku 0 – 7 let
Počet dětí ve věku 6 – 7 let 109 (z toho 50 již v povinné školní 

docházce)
Počet dětí ve věku 4 – 5 let 105
Počet dětí do 3 let 151

Základní škola v číslech

Marie Válková, místostarostka obce
foto: Zuzana Kučerová



Pražská padesátka je cyklistický 
závod. Tento závod projíždí 
Velkými Přílepy. Závod se jezdí 
už dvacet let! 

Odstartování závodu bylo         
15. září 2018 v 10:00 hodin           
v Dejvicích a konec byl na Okoři. 

Délka trasy je 50 km a  převýšení je 910 m. 

A teď k závodu. Na závodě mohly jezdit dokonce i rodiny. V 
rodinném týmu musí být muž nebo žena starší 18 let a dítě 
kterému je v den závodu 10 let. Zjistil jsem, že se dá závodit taky na 
dvoukole.  Sice nevím kolik  bylo závodníků ale nejvyšší  číslo co 
jsem viděl bylo 859. 

Ve Velkých Přílepech se konec ulice   Kladenská   uzavírá   proto   aby 
se závodníkům nic nestalo a  mohli bezpečně  projet. V některých 
zatáčkách a křižovatkách stáli hlídači nebo i policajti. Letos se při 
závodě myslím nikomu nic nestalo, ale loni si nějaký pán rozbil 
hlavu a musel si u nás nechat kolo, protože pro něho přijela sanitka.  
Na kole jel taky  nějaký pán, který byl starší než můj děda. 

Závod jsem fotil zrcadlovkou a musel jsem přebíhat tam a zpátky, 
abych vyfotil všechno.

Závod se mi moc líbil a těším se na příští rok.
Matěj Doskočil, 10 let

REPORTÁŽE  A FOTOGRAFIE MLADÝCH REDAKTORŮ 

Pražská padesátka 2018
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REPORTÁŽE  A FOTOGRAFIE MLADÝCH REDAKTORŮ 

Víme, že mezi dětmi je hodně šikovných a vnímavých jedinců. A proto je tímto vyzýváme ke spolupráci: Uvidíte-li něco 
zajímavého nebo půjdete na obecní akci, která se vám bude líbit, vyfoťte pár snímků a napište krátký text. Moc rádi jej 
otiskneme.  Stejně jako dnešní reportáž, kterou nám poslal Matěj.  Buďte i vy součástí zpravodaje!

P.S. Samozřejmě budeme rádi i za příspěvky od starších čtenářů! 

Kam poslat příspěvek?      Příspěvky můžete zasílat na e-mail: zpravodaj@velke-priplepy.cz

Renáta Šťastná, Redaktorka Přílepského zpravodaje

Staňte se redaktorem!



Začátkem července (jako v předchozích letech) jsme v knihov-
ně zahájili prázdninový provoz. Půjčovní doba se zredukovala 
jen na pondělí a hodiny jsme upravili od 15:00 do 20:00. 
Nechtěli jsme úplně zavřít, i když hodně knihoven to tak dělá. 
Většina čtenářů se pochvalně vyjádřila k tomu, že může              
o prázdninách do knihovny přijít, i k tomu, že délka výpůjček 
byla prodloužena do 3. září. Nemuseli se tedy vracet z dovole-
né nebo prázdnin, aby knihy vrátili.  

Na letní měsíce obvykle neplánujeme veliké akce, spíše se 
soustřeďujeme na výstavy. Letos máme v knihovně výstavy 
dvě. O obě se zasloužila naše základní škola. První se nazývá 
Družinové tvořeníčko. Jedná se o výrobky dětí ze školní 
družiny za uplynulý školní rok. Nechce se ani věřit, že některé 
práce vytvořily děti prvních až třetích tříd. Také si můžeme 
prohlédnout fotogra�e z různých akcí. Paní učitelky přinesly 
tolik výrobků, že jsme měli problém je v knihovních 
prostorách umístit. Kdo jste výstavku viděli, dáte mi za 
pravdu, že by byl problém některý výrobek vyřadit.                  
Moc dětem děkujeme za pěkný zážitek a obdivujeme paní 
učitelky za kreativitu a nápaditost.

O druhou výstavku se zasloužily také děti se svými učiteli, 
tentokrát však děti z prvního i druhého stupně. Výstava se 
jmenuje Třídím, třídíš, třídíme a už její název napovídá, o čem 
pojednává. Tříděním odpadu se zabývá jeden z projektů 
Základní školy Velké Přílepy. Paní učitelka – Ing. Pavla 
Řičařová, která ve škole tento projekt koordinuje, vystavila 
rozmanité práce. Například výrobky z plastelíny od menších 
dětí, modely sběrných dvorů, koše vyrobené z papíru, krabice 
s příklady třídění papíru, plastů či skla. Větší děti popisovaly 
recyklování, některé dokonce i v angličtině. Velmi nápadité 
byly hry, které děti vytvořily. Mně se nejvíce líbila mapa 
Velkých Přílep se zakreslením míst, kde jsou umístěny 
kontejnery na odpady. 

Knihovna v letních měsících
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Text a foto: Jana Kouřimská

KNIHOVNA
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NOVÉ KNIHY V NAŠÍ KNIHOVNĚ

Pochvalu zaslouží i mnohé verše, které děti vymyslely, např. 

Třídím, třídíš, třídíme
přírodu tím čistíme,
sami sebe chráníme.

Fotogra�e z obou výstav si můžete prohlédnout na webu 
knihovny.

V letošním horkém létě se nám v chladném prostředí knihov-
ny dobře pracovalo. Podařilo se nám zařadit většinu knižních 
darů, které se v posledních letech nahromadily, a tak 
přírůstek knih v tomto jubilejním roce knihovny je značný. 
Přijďte si vybrat! Také chystáme několik výstav, výtvarnou 
soutěž, autorská čtení a přednášky. A navrch také jednu 
novinku - herní akci pro děti i rodiče.

Text a foto: Jana Kouřimská

Beletrie pro dospělé:
Bryndza, Robert
Mlynářová, Marcela
Klevisová, Michaela
Červenák, Juraj
Hejna, Tomáš
Mornštajnová, Alena
Rečková, Jana
Melichar, René
Soukupová, Petra
Viewegh, Michal
Hobb, Robin
Mosse, Kate

Beletrie pro mládež:
Fischerovi, Michal a Daniela
Hendrych, Josef
Pařízková, Tereza
Kellyová, Mary
Maďarková, Kateřina
Butlerová, D.H.
Harasimová, Markéta
Brooke, Lauren
Russellová, Rachel R.
Peroutková, Ivana
Kastnerová, Alena
Smolíková, Klára

Naučná literatura:
Gregor, M. - Vejvodová, P.
Petry, Christian
Neradová, Alice Lily
Šťastná, Renáta a kol.
Soros, George
Wihoda, Martin
Joannides, Paul
Lenková, Jitka
Junek, Václav
Hnízdil, Jan
Guilianová, Mireille
Junek, Václav
Lopezosa, Pilar

Do posledního dechu
Důchodkyně nestřílejte
Dům na samotě
Ďábel v zrcadle
Podivně pravdivé příběhy
Hana
Misteri
K čemu ženy mají muže
Zmizet
Muž a žena
Živé lodě 1-3
Citadela

Martin v tajemném lese
Dvojčata na stopě (2 knihy)
Městečko Lážoplážo
Zasněžená červenka
Justýnka a asistenční jednorožec
Strašidelná knihovna
Z deníku kočičky Ťapičky
Jezdecká akademie 4-5
Maxovy trable 1-2
Anička a … (2 knihy)
O líné babičce
Králík málem králem

Nejlepší kniha o fake news!!!
Vše o fotbale
Báječný svět literatury
Vzpomínkomat
Věk smyslnosti
První české království
Sex je umět, chtít a vědět
Voynichův rukopis
Pravda o první republice
Příběhy obyčejného uzdravení
Francouzky netloustnou
Hitler před branami
Jak to tedy je se sexualitou?

inzerce

Červený Hrádek  prodává slepičky Tetra  hnědá a Dominant  ve  všech barvách  a  slepičky Green Shell-typu Araukana.  
Stáří 14- 19 týdnů.  Cena 159 - 195,- Kč/ ks .   
                             
Prodej :  2. října a  5. listopadu  2018            Velké Přílepy  – pneuservis u Floriana  –   10.40  hod.                                                                                                          

Výkup králičích kožek  - cena dle poptávky.
Informace : Po-Pá  9.00 – 16.00 hod.     tel.: 601 576 270, 728 605 840         www.drubezcervenyhradek.cz

PRODEJ SLEPIČEK
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CTÍME MINULOST, MYSLÍME NA BUDOUCNOST

1.  Polyfunkční dům pro základní školu - V ŘÍJNU 2018 ZAČÍNÁME   

    • velkokapacitní kuchyně
    • knihovna
    • klubovny

2. Tělocvična základní školy

3. Rekonstrukce ulice Nová, včetně navýšení kapacity 
     vodovodního řadu a vybudování dešťové kanalizace

4. Rekonstrukce fotbalového hřiště
    • výstavba atletického oválu 
    • výstavba multifunkčního hřiště 
    • vyznačení běžeckých rekreačních tras

5. Revitalizace vodní nádrže a vybudování odpočinkové zóny

6. Obnova infrastruktury obce dle potřebnosti  

7.   Rekonstrukce budovy čp. 130 na Pražské ulici 
       pro potřeby obecního úřadu a obce

8.   Výstavba dalšího vodojemu, navýšení kapacity

9.   Dopravní situace
      • zklidnění dopravy v centru obce
      • vyřešení objízdných tras ve spolupráci s ostatními obcemi

10. Vytvoření centra sociálních služeb 
       • pro seniory, 
       • pro handicapované občany 
       • pro rodiny s dětmi

11.  Výstavba sociálních bytů a domu seniorů

12.  Zahájení přípravných prací 
        a první kroky při realizaci nového centra obce

Plánované projekty na období let 2018 – 2022

Dlouhodobé projekty, přesahující do dalších let

Revitalizace vodní nádrže a vybudování odpočinkové zóny

Tělocvična základní školy bude realizována na louce za školou

V říjnu začínáme !!!  - Polyfunkční dům pro základní školu

inzerce

TRADICE - BUDOUCNOST



Zveme Vás na
 

SETKÁNÍ S NAŠIMI KANDIDÁTY  
v úterý 2.10.2018  od 19. hodin 

v galerii Domu U Korychů, Pražská 142.

TRADICE - BUDOUCNOST 2018

Věra Čermáková (65 let) 
1

Ing. Tomáš Hošek (39 let)
2 Mgr. Libuše Smidžárová (51 let)

4
Mgr. Bc. Marie Válková (39 let) 

3 Mgr. Naďa Koštovalová (47 let)
5

  

 

PhDr. Jitka Šimková (68 let)
15

Ing. David Bečka, Ph.D. (43 let)
14

Mgr. Radoslav Mihalka (28 let)
13

Mgr. Eva Tluková (41 let)
7Jan Klicpera (40 let)

6
Bc. Josef Daněk (35 let)

8
Ing. Jan Farfán (46 let) 

10

Bc. Martin Žižka (42 let) 
11

Ing. Martina Maršíková (37 let)
9

Ing. Alexandr Bykov (69 let) 
12

TRADICE - BUDOUCNOST 2018



Vazební věznice Praha-Ruzyně, oddělení výkonu trestu, 
objekt Velké Přílepy je určený ženám, zařazeným do 
věznice s ostrahou se středním a vysokým stupněm 
zabezpečení. V současné době je tady přibližně sto 
padesát odsouzených, které se prohřešily různou trestnou 
činností, od majetkové, přes podvody až po vraždu.

Objekt bývalých kasáren a uprchlického tábora byl v lednu 2012 
uveden do provozu jako oddělení výkonu trestu pro ženy. Vybavení 
cel je skromné, avšak zánovní a čisté a poskytuje dostatečný 
komfort, včetně sprchování. Povídala jsem si se zástupcem 
vedoucího oddělení nadporučíkem Tomášem Peškem.

Jaký je denní režim uvnitř zařízení?
Denní režim stanovuje vnitřní řád a časový rozvrh dne a odsouzené 
jej musí respektovat. Po budíčku v půl šesté následuje hygiena, 
příprava na snídani a početní prověrka. Každá odsouzená má 
stanovený program zacházení, který je povinna dodržovat. 
Programy vedou vychovatelé a specialisté. Nyní jich je osmnáct, 
rozdělených do čtyř oblastí: práce, zájmová, vzdělávací a speciálně-
-výchovná.

Odsouzené si mohou volit činnosti, ke kterým mají vztah a co umí 
dělat. Patří sem výuka bezpečnosti silničního provozu, rodinná 
výchova, �nanční gramotnost a další. 

Aktivity probíhají mezi devátou a jedenáctou podle přihlášených 
skupin. Následuje oběd a odpolední režim, který končí ve čtyři,     
kdy začíná o�ciální vycházka. Ženy mohou jít ven, do jednoho ze tří 
oplocených dvorů v areálu. V pět hodin je večeře a poté mimopra-
covní doba, kdy mají zákonem povoleno nosit civilní oděv.          
Volný čas tráví dle vlastního uvážení až do večerky v půl desáté.

V rámci věznice jsou odsouzené odstupňované v rámci vnitřní 
diferenciace a jednotlivé skupiny mohou třeba sledovat televizi i po 
večerce a to až do půlnoci, za předpokladu, že dodržují daná 
pravidla.

Zaznamenali jste stížnosti od občanů na chod věznice?
Rozlehlý venkovní prostor je občas (v součinnosti s Policií České 
republiky a armádou) využíván pro nácvik modelových situací,   
jako je útěk, napadení eskorty, dopadení zločince. Nácviky jsou 
hlučné a některým občanům, žijícím v bezprostřední blízkosti, se to 
nelíbí. Za hluk se jim i touto cestou omlouváme, současně žádáme 
o shovívavost a pochopení.

Kritická situace může nastat i v okamžiku, kdy budou v blízkosti 
civilní osoby a každý musí vědět, co má kdo dělat. Když si policista 
nezkusí zmáčknout spoušť nanečisto, v reálné situaci s tím bude 
mít problém. Věříme, že i tyto občasné akce budou občané vnímat 
jako součást jejich bezpečnosti.

PATŘÍ DO NAŠÍ OBCE

V oddělení výkonu trestu jsou i věřící ženy

30 
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PATŘÍ DO NAŠÍ OBCE
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Jak ženy získávají peníze? 

Více než sto žen je zaměstnaných, z toho asi pětadvacet ve vnitřní 
režii. Vydávají stravu, starají se o údržbu, úklid, sklady, jedna 
upravuje poškozené ústavní oděvy. Za práci dostávají mzdu ve výši 
zhruba pět tisíc pět set korun, pokud dodrží všechny podmínky. 
Zbylých sedmdesát žen pracuje u čtyř společností. Osmihodinová 
pracovní doba je součástí programu zacházení, ženy jsou hodnoce-
ny podle toho, jak pracují a jak se staví k práci.

Pracovní proces je jeden ze zdrojů příjmů. Dalším jsou důchody, 
které jim sem chodí, například invalidní. A pak i jejich vlastní 
peníze, které jim rodinní příslušníci posílají na účet věznice. Z toho 
si mohou nakupovat podle svého uvážení v určených �nančních 
limitech.

Jak, co a v jakém množství nakupují?
Zákon umožňuje dva nákupy týdně až po osmi stech korunách.         
K nám jezdí „kantýna“ v sobotu dopoledne a přiváží objednané 
zboží. Platba probíhá bezhotovostně převodem na účet.

Množství osobních věcí, které u sebe mohou odsouzené mít je 
limitováno velikostí skříňky. Mohou tam mít oblečení, jídlo, dopisy, 
ale musí počítat s tím, že budou-li nakupovat, musí se tam vejít           
i všechno ostatní. Mezi nepovolené patří všechno s obsahem 
alkoholu, pepř nebo chilli. Velký zájem je o cigarety, kávu, cukr.        
U dovezených nákupů nedochází ke kontrole, ale pokud přijde 
balík z venku, při příjmu se obsah zkontroluje. Nepovolené je cokoli 
domácí výroby, ať jsou to dorty, řízky nebo koláče.

Kdy si mohou obléknout civilní oblečení?
Odsouzené zařazené do středního stupně zabezpečení mohou 
nosit civilní oděv v mimopracovní době, na akce mimo věznici, 
duchovní akce a v době návštěv. Odsouzené ve vysokém stupni 
zabezpečení mohou civilní oděv nosit pouze v době návštěv.             
Na vycházku a sportovní aktivity je povoleno užívat vlastní sportov-
ní oděv.

Duchovní setkání probíhají pravidelně?
Nacházejí se zde i věřící ženy a duchovní setkání jsou jednou                  
z pravidelných aktivit. Jednou v měsíci sem přijede kněz, který je 
zaměstnancem věznice. Dobrovolnou činností je i návštěva 
kroužku s duchovní tématikou, pořádaná také měsíčně.                      
Začínají modlitbou, zpívají náboženské písně a poté probírají různá 
témata. Na každé další sezení dostanou za úkol napsat esej. 
Zkušenosti odsouzených, jak jim víra pomohla, šíří spolek dál.             
A to ne jen během výkonu trestu, ale hlavně po propuštění na 
svobodu, což vůbec není jednoduchý okamžik. Nemají-li dobré 
rodinné zázemí, je to velice složité. S tím souvisí i opakované 
pobyty žen, které žít na svobodě prostě nezvládnou a vrací se zpět 
za mříže.

Jak jsou řešeny lékařské prohlídky?
V areálu máme ordinaci, kam každé úterý a středu dojíždí praktický 
lékař a nahlášené odsouzené jsou k němu předvedeny.                 
Pokud je potřeba speciální vyšetření, jsou převezeny do Ruzyně, 
kde je zdravotní středisko. Případně je jim k dispozici nemocnice ve 
Vazební věznici Praha-Pankrác, nebo jsou eskortovány do civilních 
nemocnic v Motole, Krči nebo Střešovicích. Při akutních 
problémech voláme běžnou rychlou záchrannou pomoc.

Renáta Šťastná
Foto: Miroslav Martinovský 

a archiv Vazební věznice Praha-Ruzyně

Volnočasová místnost s knihovnou

Chodby a společné prostory jsou vyzdobené 
kresbami a malbami odsouzených

Ložnice obývá běžně osm odsouzených, 
vzhledem k vysokému počtu jich je tu jedenáct



Až na ten déšť…

Přílepské ladění má už zvuk a pokud se dá při pátém ročníku 
festivalu mluvit také o tradici, tak prosím! Každoročně zvou 
organizátoři mistry odlišných žánrů. Nosnou linkou ale vždy 
zůstává propojení hudebního školství s profesionální scénou. 
Mění se jen místo, kam mohou posluchači za hudbou přijít.

Letos jsme zvolili louku v centru obce. Možná jsme se trochu 
obávali, že tapety na stěnách Centra volnočasových aktivit 
neodolají razanci zvuku trumpety Laca Decziho, možná jsme 
chtěli skvělý hudební zážitek nabídnout co nejširšímu 
publiku. A byla to dobrá volba. Několik stovek milovníků 
swingu, jazzu a hudby vůbec se sešlo v sobotu odpoledne pod 
širým nebem a s chutí vyslechlo skvělý soubor ZUŠ Kralupy 
nad Vltavou KralupSwing, cenami ověnčený Epoque Kvartet   
a pak se chvíli, ale opravdu jen chviličku, čekalo na hvězdu 
odpoledne Laca Decziho. Chápeme, že Stars mají jakési 
nepsané právo chodit poněkud později. Nakonec, kam 
spěchat. Počasí bylo pěkné a nebe nejevilo známky, že by 
snad na diváky zamýšlelo seslat déšť. Vždyť sám pan 
místostarosta Hošek, znalec a milovník digitálních technolo-
gií všeho druhu, ujistil přítomné, že jakýsi nejnovější program 
v mobilu hlásí nadále pěkně a slunečno. Bohužel, opět se 
prokázalo, že moje rosnička ve sklenici to ví lépe. 

Na závěr vystoupení Laca Decziho a jeho souboru Jazz Celula 
New York se spustil takový liják, že zahnal publikum pod 
stany, zvukaře vyburcoval k akci „aparatura pod plachty“           
a zaskočený dodavatel elektrické energie až do večera široko 
daleko nic nedodal. Závěr však byl i v této kritické situaci 
famózní. Na podium svěže vyběhla paní místostarostka 
Válková s kyticí pro umělce a společně s Lacem Deczim 
nadšeně mávali prchajícím deštníkům. Potlesk ani v této 
sibérii neutuchal. Ve stanu sousedícím s podiem ale byli 
připraveni další umělci, vynikající čeští jazzmani Adam Tvrdý 
Trio a originální kytarista a zpěvák Justin Lavash. Ten dokonce 
přijel i se svojí milovanou, stejně sympatickou fenkou, 
zotavující se po operaci. Moje kolegyně Zuzka Kučerová však 
okamžitě rozhodla, že nepřízeň počasí nemůže přílepáky             
i hosty z okolních obcí připravit o tyto skvělé hudební lahůdky 
a navrhla „Dozvuky festivalu“.

32 

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI



Přílepský zpravodaj  | www.velke-prilepy.cz

Ano, 13. září jsme „pokračovali v jízdě“. Tentokrát pod 
střechou CVA, v suchu a teple a se stejným hudebním 
nadšením. Muzikanti byli skvělí a publikum s vytříbeným 
vkusem to náležitě ocenilo. Na podiu bravurně džezovalo 
Adam Tvrdý Trio, s kytaristou Justinem Lavashem se předsta-
vila i jeho fenka Mia a sklidila na závěr ovace publika. Chtěla 
bych poděkovat všem, kteří přispěli svojí mravenčí prací ke 
zdaru této akce, Středočeskému kraji za pěkný sponzorský dar 
a Svatého Petra vyzývám: „Petře,       v roce 2019 trochu větší 
ohledy!“         

Věra Čermáková, starostka obce
Foto: Jiří Kučera

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
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Obec má nové papírnictví

Výtvarnici Elišku Hesslerovou není třeba představovat. Vede 
umělecké kurzy pro děti i dospělé, učí výtvarku ve škole,            
je autorkou kresby na autobusové zastávce Pražská. Koncem 
srpna otevřela v blízkosti obou budov základní školy malé,   
ale roztomilé papírnictví se širokým sortimentem. 

Těší ji, že si mohla od obce pronajmout prostor v historickém 
domě z roku 1888 a s kreativitou sobě vlastní vyzdobit jeho 
interiér i exteriér. A školáky i jejich rodiče zase těší možnost 
nakoupit školní propriety v místě bydliště.

(em)

Setkání po padesáti letech

„V neděli 8. července 2018 proběhlo v Základní škole setkání 
spolužáků po padesáti letech od ukončení povinné školní 
docházky. Mohli jsme si projít starou, nyní opravenou školu, 
kde je první stupeň, stejně tak jsme si prošli i novou budovu. 
Paní ředitelka i zástupkyně byly výborné průvodkyně a tak 
jsme si díky nim mohli zavzpomínat na stará, tedy naše 
mladá léta v Základní škole Velké Přílepy. Bylo to milé setkání 
s bývalými spolužáky a doufám, že nebylo poslední!“

Děkujeme Janě Pálové za krátkou zprávu nevyčíslitelné hodnoty. (ReŠ)
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Díky krásnému počasí si děti užily 
dosyta všech atrakcí

Letošní Dětský den se uskutečnil v parku V Lipkách v sobotu 
16. června. Už od ranních hodin se děti přihlašovaly na 
soutěžní stanoviště, která prověřila jejich fyzické schopnosti, 
obratnost, pohotovost, ale také vědomosti a znalosti.            
Celá akce proběhla k naprosté spokojenosti dětí i přítomných 
rodičů, a to i díky sponzorům, kteří ji podpořili. I jejich 
zásluhou se letos radovalo 260 dětských účastníků.

(ReŠ),  Foto: Jiří Kučera

34 

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI



Přílepský zpravodaj  | www.velke-prilepy.cz

Zahrádkáři na cestách

Zaplněný autobus zahrádkářů vyjel 11. srpna, tentokrát 
směrem na sever. Cíle byly velmi zajímavé - stáčírna minerál-
ních vod v Bílinské kyselce, uhelné safari ve Vršanské uhelné, 
kostel v Mostě, Panenský Týnec. Opravdu zdařilý výlet.

(em)

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
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Jednou ze vzkříšených tradic jsou dožínky

Zahrada úholičského zámku v sobotu 1. září ožila. Slavil se konec žní. Byl to před několika lety moc hezký počin oživit tuto 
tradici. Už poněkolikáté si tak návštěvních připomněli, že mezi námi žijí sedláci a ti se s láskou a pokorou starají o velkou 
cennost, zvanou půda.  

Dožínky v zahradě zámku nejsou jen obyčejnou slavností, je to vzdání holdu všem zemědělcům, jejich nelehké a tolik prospěšné 
práci, poděkování Bohu za úrodu. Setkání pořádají každoročně rodinné farmy, mezi nimi i velkopřílepská rodinná farma Josefa 
Ženíška, s přispěním viceprezidenta Asociace majitelů hradů a zámků pana Petra Svobody. Také letos byl program více než 
pestrý. Hudba, pohádka a další atrakce pro děti, výstava replik historických terčů v zámecké galerii i každoročně obdivovaná 
výstava zemědělské techniky. 

K dožínkám neodmyslitelně patří dobré jídlo, samozřejmě domácí z rodinných farem a s láskou připravené. Bylo snad něco,        
co by tu sobotu v Úholičkách chybělo? Možná trochu více sluníčka, ale to už bychom byli příliš neskromní! Představitelé jedenác-
ti obcí dostali, jako každoročně, od těch „svých“ farmářů nádherné dožínkové věnce. Tradice říká, že věnce by měly být 
ponechány ve stavení až do jarní setby. Ale jsou každý rok tak krásné, že ten náš bude opět viset na chodbě obecního úřadu až 
do dalších dožínek. A do té doby přejeme všem sedlákům hodně zdraví a přízeň patrona Svatého Medarda.    

Věra Čermáková
starostka obce
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Paní Jarmila Homolová oslavila osmdesátiny 6. července

Paní Jarmila dostala k osmdesátinám od rodiny společný výlet po jižních 
Čechách. Prachatice, Bavorov, Český Krumlov – do míst odkud pocházeli její 
rodiče. Ona sama prožila většinu dospělého života v Praze na Červeném Vrchu 
a od maturity až do důchodu pracovala v nedaleké Aritmě. Neměla to lehké. 
Manžel záhy zemřel, zůstala sama s dvěma dcerami. Protože měla stavební 
průmyslovku, přivydělávala si návrhy rekonstrukcí chat a chalup.                      
Nikdy nežádala o pomoc sociálku a přesto dokázala udržet dcerkám slušnou 
životní úroveň. Po odchodu do penze se starala o vnuka, a proto se s dcerou 
rozhodly pro společné bydlení. Obě prodaly byt a koupily si rodinný dům ve 
Velkých Přílepech. Obavy, zda to bude s mladými dohromady klapat,                
byly zbytečné. „Mám tu svůj svět,“ říká paní Homolová. 

Dopoledne se trochu stará o domácnost, něco uvaří a odpoledne si jde po svém. Má hodně přátel ještě z Aritmy, má ráda 
převážnou část sousedů (děti z okolí jí říkají „babičko“) a stará se o toulavé kočičky.  Je knihomol, luští křížovky a baví jí ruční 
práce. Je zvyklá hodně chodit, bohužel o psího kamaráda na dlouhé procházky přišla. Je usměvavá a spokojená. Život jí těší.      
Má dvě dcery a jednoho dospělého vnuka.

Pan Jiří Stříbrný oslavil osmdesátiny 19. července

Pan Stříbrný pochází z Prahy, ale pobyt ve Velkých Přílepech už počítá na 
dlouhá desetiletí. V sedmdesátých letech se dozvěděl o prodeji parcel v obci,     
o které do té doby nikdy neslyšel. Parcelu s manželkou Blankou koupili,         
dům postavili, dvě děti tu vychovali. 

Pan Stříbrný je povoláním stavitel, přesto vlastnoruční stavbu domu považuje 
za největší dobrodružství svého života. Autobus tu jezdíval třikrát denně,   
bláta bylo tolik, že museli na botách nosit igelitové pytlíky, děti chodily do 
dvoutřídky do Noutonic. Obec se podle jeho mínění v posledních letech 
neobyčejně pozvedla. 

Na co v životě rád vzpomíná? Na mládí, kdy jezdil na koni a v drezúře třikrát zvítězil v národní dorostenecké kategorii.                         
A také si přivydělával u �lmu, když bylo třeba natočit pády z koně.  Rád vzpomíná i na podnikání, jemuž propadl hned po roce 
1989. Založil stavební �rmu, které prosperuje dodnes, i poté, co ji předal kolegovi. Miluje cestování a poznávání světa.                      
S manželkou procestovali přes 40 zemí, Indonésii, Vietnam, Malajsii, Thajsko. Po Jávě například najezdili za měsíc 3000 km. 
Však také k narozeninám dostal od rodiny �nance na další cestu za poznáním. V plánu má Tanzánii a Zanzibar.

Pan Stříbrný žije v harmonii s manželkou Blankou, kterou si pamatujeme z její práce na obecním úřadu. Mají syna a dceru,        
oba bydlí ve Velkých Přílepech. Jejich vnoučata Maxe a Bena známe jako nadané kytaristy, kteří doprovázejí mnohé společenské 
akce v obci.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
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Pan Otto Kettner oslavil osmdesátiny 22. července

Při návštěvě obecního úřadu překvapil čerstvý osmdesátník pan Kettner osazen-
stvo nejen mladistvým vzhledem, ale i chválou, adresovanou vedení obce za péči 
o svěřenou obec - však to znáte, na úřad si lidé většinou chodí stěžovat.                   
Pan Kettner zde žije přibližně patnáct let a důvody ke stížnostem nevidí. Přistěho-
val se s rodinou dcery do rodinného domu v jedné z nových zástaveb. Rozhodl se 
tak poté, co ovdověl. V Přílepech se podle jeho názoru žije dobře, jen lesy mu tu 
chybí. Často přebývá nedalo v rodném Kladně, s nímž ho pojí čtyřicet let poctivé    
a nelehké práce.  V POLDI Kladno začínal jako učeň, od píky prošel všemi provozy, 
dodělal si průmyslovku a stal se vedoucím dílen. Podle jeho názoru si člověk musí 
svou práci „osahat“ ze všech stran, pak teprve může řídit lidi a radit jim.

Pan Kettner má dvě dcery a tři vnoučata. Stále ještě bez problémů řídí auto, má jasné názory na svět kolem sebe a žije život 
aktivního seniora. K narozeninám si přál let balonem. Dcery však usoudily, že je to nebezpečné a darovaly tatínkovi pobyt na 
zámku v Loučné.

Paní Božena Daňková oslavila osmdesátiny 25. července

Dům ve Velkých Přílepech, v němž paní Daňková žije, koupila její babička před 
sto lety. Paní Božena tu prožila typické přílepské mládí se Sokolem, ochotnickým 
divadlem a zábavami U Korychů. Jednoho dne ale přišel zlom. Slečna Božena jela 
tramvají do práce, tramvaj cukla a ona se ocitla na klíně sympatického mladíka. 
A tam už zůstala. Vzala si ho a přestěhovala se k němu do Prahy.                                
Ona, která v mládí protancovala nejedny boty, se musela smířit se zapřisáhlým 
netanečníkem. Jinak prý byl hodný, pracovitý, manželství se vydařilo,                      
ale bohužel, před osmnácti lety pan Daněk zemřel. 

Paní Daňková pracovala celý život jako administrativní síla. Bydlela v Praze.            
V přílepském domku žili její rodiče a později syn s rodinou. Po smrti rodičů                 

a odchodu syna domek osiřel a začal chátrat. Paní Daňková nechala pražský byt synovi a přestěhovala se zpět do svého rodiště. 
Dům musela zrekonstruovat a také se pustila do zahrádky. Ta je dnes plná cuket, okurek, rajčat a květin. Má starosti se starším 
synem, který prý nežije podle jejích představ. Ale vědu z toho nedělá. „Když mě něco rozčílí, vyluštím si křížovku a hned jsem 
klidná, “ směje se. Do společnosti příliš nechodí, je ráda doma, má hodné sousedy a občas si popovídá s bývalými spolužáky           
z noutonické školy. Vadí jí, že už nefunguje obecní rozhlas. Od dvou synů má šest vnoučat a už i jedno pravnouče.

Společenskou kroniku připravuje Eva Martínková
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Velké Přílepy v době Velké války

První světová válka nebo také Velká válka (1914 až 1918) byla 
do té doby nejkrvavější válkou. Vyžádala si mnohamilionové 
oběti na obou válčících stranách. Začala měsíc po sarajevském 
atentátu, spáchaném na následníku trůnu Františku 
Ferdinandu d´Este a jeho ženě Žo�i v červnu 1918. 

Do války narukovali i muži ze spojených obcí Kamýk-Velké 
Přílepy. Snažil jsem se zjistit alespoň přibližný počet mužů, 
kteří odešli z naší obce na bojiště světové války, ale žádný 
takový zdroj jsem nenalezl. Dle posledního sčítání lidu, které 
bylo v roce 1910, žilo v obcích Kamýk a Velké Přílepy 724 lidí. 
Vzhledem k tomu, že na vojnu odcházeli zdraví muži mezi 
osmnáctým a dvaačtyřicátým rokem věku (od 1. května 1915 
byla domobranecká povinnost rozšířena až do padesáti let). 
Odhaduji, že z našich obcí rukovalo cca sto až sto padesát 
mužů. Z různých dokladů nebo vyprávění se mi podařilo 
dohledat padesát osm jmen. Bojovali na ruské, srbské nebo 
italské frontě. 

Zpráv, týkajících se našich obcí, mnoho není. Kromě protokolů 
z obecního zastupitelstva jsem nalezl pouze několik 
poznámek pana Ant. Procházky, úryvky z deníku paní Marie 
Tomkové ze statku v Kamýku čp. 17. Dění v tomto období 
popisují i farní kroniky noutonická a únětická. 

Farář Jan Kříž popsal ve farní kronice Noutonice počátek války 
takto:

 „Dne 26. července 1914 byla zde vyhlášena mobilizace celého 
pražského sboru, tj. všech pluků ke sborovému velitelství                 
v Praze. Mobilizační vyhláška byla natištěna na dlouhých 
žlutých plakátech po celé obci kolem 5. hodiny odpoledne. 
Ihned bylo v obci živo. Všichni s úžasem mobilizační vyhlášky 
četli, o nich rokovali, byli jsme všichni velice zaraženi a plni 
starostí do budoucna. Druhý den po 8. hodině celé zástupy 
vojínů spěchaly v průvodu svých žen, dětí, rodičů a příbuzných 
ku vlaku. Vyhlášky nařizovaly dostavit se během 24 hodin              
k plukům. Byl to nadmíru bolestný pohled. Ve vlaku někteří 
vojáci zpívali, jiní byli velmi vážní, na každém nádraží plno 
pláče.“ 

Právě probíhající žně i následné podzimní práce se podařilo 
zvládnout s pomocí školních dětí a dělníků z továren, které 
zastavily výrobu. Začaly nákupy potravin a výběry peněz. 
Přijeli první uprchlíci z Haliče. V roce 1915 se rozmohl skvrnitý 
tyfus. Obchod obilím a moukou byl řízen státem, byly vydány 
vyhlášky na denní spotřebu potravin. Již v tomto roce začali 
dojíždět lidé z měst na venkov, aby tajně koupili jakékoli 
potraviny. Začínaly se vypisovat válečné půjčky. Prováděl se 
soupis zvonů na kostelích. Zásobovací komise vydávala 
občanům chlebenky, moučenky, cukřenky, tabačenky a další 
-enky. Obecní zastupitelstvo 27. června 1915 jednalo o druhé 
válečné půjčce a usneslo se, že bude upsáno celé kmenové 
jmění obcí Kamýk-Velké Přílepy ve výši 6.500 K (Kamýk 2.500 
K, Velké Přílepy 4.000,-K). 

Z HISTORIE OBCE
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Václav Petrák, který přijel v dubnu 1918 na dovolenou, 
aby se oženil s Alžbětou Krejčíkovou.

Antonín Blažek (první zleva) v ruském zajetí. Byl zajat se svým 28. plukem 
3. dubna 1915, domů se vrátil 8. prosince 1918.
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V roce 1916 byl od 1. 5. do 30. 9. zaveden letní čas. V obcích 
probíhaly rekvizice všeho možného – sena, slámy, vajec, 
cukru. Dělaly se soupisy dobytka a barevných kovů. Při pečení 
chleba se používalo stále více kukuřičné nebo fazolové 
mouky, otrub, později i slámy. I na takový chléb stávaly 
nekonečné fronty. Pro výrobu piva se nesměl používat 
ječmen, pivovary našly náhražku v řepě a pýru. I prodej 
tohoto „řídkého“ piva byl regulován. Lidé si začali vařit pivo 
doma, stejně tak se vyrábělo mýdlo, perník, suchary, svíčky      
z parafínu, pražilo se žito náhražkou za kávu. 

Ant. Procházka si poznamenal: 

„Ve vsích, zejména pak na velkostatcích jsou zaměstnáváni 
rusínští uprchlíci a také ruští zajatci. Objevilo se tu rovněž 
mnoho polských Židů, pejzatých a v černých kaftanech.“

Pondělí, středa a pátek byly vyhlášeny jako bezmasé dny           
a hostincům bylo zakázáno pořádat vepřové hody. 

V roce 1917 letěla nad našimi obcemi několikrát vzducholoď 
Zeppelin, zmiňuje to ve farní kronice Únětice tamní pan farář 
Jedlička. S přibývajícími měsíci války se prohlubovala bída, 
byl stále větší nedostatek potravin, snižovaly se příděly               
a stoupal počet kontrol a rekvizicí. 

Píše se o tom v následujících poznámkách: 

Ant. Procházka píše, že mnoho žen nahrazuje v zaměstnání 
muže. Zmiňuje Annu Vlkovou, která nahradila svého muže na 
poště. Ženy pracovaly i jako cestářky. 

„V této době chodili vojáci krajem a žali kopřivy, které se 
zpracovávaly v náhradní látky, ze kterých se hotovily mundůry 
pro armádu i obleky pro civilní obyvatelstvo. Vojáci tito 
rozhodně důstojně nevypadali, poněvadž prolezli všechna 
smetiska za humny. Pamatuji se, že vojáci vázali kopřivy do 
velkých otepí a snášeli je na náves, odkud pak byl náklad 
hromadně odvezen. Uzrálé kopřivy dají po máčení podobná 
vlákna jako len či konopí; jsou však hrubá a nepevná. Látka           
z těchto vláken zhotovená pak nic nevydržela.“ 

Paní Marie Tomková si zapsala 10. března 1917: 

„Teď se provádějí rekvizice pod vojenským dozorem, všechno se 
zpřehází a proleze, jestli nemáme něco zahrabaného a nebo 
zakopaného. V nejbližší době bude také klasi�kace koní, 
seberou kde co je, na hovězí dobytek jest každý měsíc rekvizice   
a teď budou také sádlo rekvírovat. Letos byly velké mrazy,            
že není pamětníka takové zimy, až 24 stupňů bylo pod nulou. 
Všecko zmrzlo na kost, ptactvo pomrzlo, vrány chodily po dvoře, 
zvěř taky. Brambory zmrzly (ve sklepě) skoro každému a co bylo 
nejlepší, uhlí nebylo k dostání, od šachet vidíme komíny a topit 
nemáme co. Cent uhlí stál až 4 zl., lidé za něj ještě prosili,            
tak bylo vzácné. V Praze přestala jezdit elektrická dráha, 
divadla nehrála a nejvíc měli strach, že nebude uhlí na pohon 
strojů v Káranském vodovodu. Školy byly zavřeny, doktoři 
nemohli operovat, co pomrzlo a udusilo se lidu. My jsme měli 
takovou zimu v kuchyni, že jsme si nesměli ani chvilku sednout, 
jak nás zábly nohy, já byla neustále pod peřinou, abych se 
zahřála, ještě dnes na začátek března moc nepovoluje, k tomu 
ta strašná bída ke všemu…“ 

Z HISTORIE OBCE

41
Josef Blažek posílá pozdrav své ženě Marii Blažkové a dětem do Kamýka a píše dne 23. 2. 1915:
 „Jsem zdráv a zde vám posílám landšturmáka, který je 7 měsíců ve válce“. 



V dalším zápisu ze 7. dubna píše: 

„Máme teď stále komise, vojenské prohlídky na denním 
pořádku, někdy přijdou až třikrát po sobě – když to někdo udá, 
ze msty, že mají sedláci ukryté zásoby – aby neumřeli hlady.     
To přijde asi 20 vojáků, 2 poddůstojníci, komisař, starosta              
a prolezou každou díru; i do psích bud, do trub, skříní, kufrů, 
peřin; všude vlezou a běda, když najdou. Nejvíc na udání, pak 
ho 5.000 K pokuta nemine a všechno mu zabaví; semena béřou, 
krátce bída k nevypovězení. Darebáctví bez konce. Lidu chodí 
žebrat – mladý, ženský a každý pláče hladem a pomoci se jim 
nemůže, protože je každý rád, že sám se nají. K tomu odvody 
jsou neustále; již chodějí takoví ubožáci, že se z toho nedá nic 
vybrat – a ta armáda ubohá – to jsou takoví trhani a tak 
hladoví, že chodějí žebrat; s tím chtějí zvítězit? V novinách stále 
píší – ,naši čačtí bojovníci´ a naše nádherná armáda, v jaké jest 
skvělé náladě, že nejsou k udržení, jak jsou udatní.“ 

Ant. Procházka: 

„Chodí se nyní pro mléko odstředěné, které se často dostane         
u Ženíšků v Přílepech čp. 3. Dostane se tu také podmáslí. Stávají 
tu lidé v celých houfech. Dobré to mají někteří zaměstnanci ve 
mlýně u pana J. Douši, ti si přeci jenom vynesou. 

Byl také z toho soud. Jinak se tu peče chléb po celou dobu války. 
Nyní se mele jenom kukuřice. Chleba se peče jenom z kukuřičné 
mouky. Některé ženy snaží se péci i buchty, ale z této mouky se 
všecko drolí. U chleba, který za čerstvého stavu velmi krásně 
voní, ale po rozkrojení byla vždy vrchní kůrka odfouklá a střídka 
se po ochladnutí úplně rozdrobila. Jedl se proto chléb ještě 
horký. Na tento chléb tu stávaly velké zástupy lidí. Když se 
chleba vydával (ovšem na lístky), chodili sem lidi ze Statenic, 
Černého Vola, z Úholiček, ba i z Horoměřic a Suchdola.                       
U čekajících front u mlýna nikdy nechyběl obecní strážník.“ 

Poznámka ku konci války: 

„Byl již patrný rozklad státního aparátu včetně armády.     
Přesto, že zdejší strážmistr Procházka denně běhal svým 
rajónem, zdržovalo se doma tuto dobu mnoho vojáků,                      
3 prodlužujíce si svoji nemoc, zranění a i svoji dovolenou, 
skrývajíce se před četníky doma, v lesích a jinak opuštěných 
místech. Každý již čekal konec války.“ 

Z HISTORIE OBCE
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Fotogra�e Lad. Sasky z čp. 88, který bojoval na srbské frontě, foto z 

nemocnice v Karlíně 29. 12. 1916 (stojící vpravo v plášti).

Každý voják nosil na krku identi�kační známku. Byla z mosazného plechu, 
uzavíratelná a uvnitř byly nejdůležitější informace o nositeli. 
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Ten byl občanům našich obcí de�nitivně potvrzen dopoledne 
29. října, kdy do obce dorazily první noviny. Zprávy přinášeli 
také někteří občané, kteří se vrátili z hlavního města.      
Zavládla všeobecná radostná atmosféra a na některých 
domech se vyvěšovaly první červenobílé prapory, symboly 
nově vzniklého státu. V Kamýku na návsi zorganizoval oslavu 
pádu nenáviděné rakouské monarchie Josef Zach. Zapálil 
černožluté fangle a prapory, obrazy a emblémy posledních 
monarchů vládnoucího rodu habsburského a nad hranicí 
pronesl slavnostní řeč. Pro zajištění pořádku byly zřízeny 
Národní stráže. Byla obnovena činnost místního Sokola a jeho 
členové, vyzbrojeni puškami, drželi hlídky a kontroly v obcích 
Lichoceves, Noutonice, Kamýk-Velké Přílepy, Úholičky                 
a Podmoráň. Rodiny, jejichž příslušníci byli účastníky právě 
skončených bojů, netrpělivě čekaly na návrat svých blízkých. 
Dvacet mužů, kteří narukovali z obcí Kamýk a Velké Přílepy,   
se už domů nevrátilo. Jejich jména jsou uvedena na pomníku 
padlých v Kamýku, který byl odhalen v červnu 1936. Ostatní 
se vraceli dle vzdálenosti od místa bydliště. Někteří ještě do 
konce roku, jiní až v roku 1919. Pozdě se vraceli především 
příslušníci legií v Rusku, ti poslední z nich po strastiplné cestě 
přes Vladivostok a dále po moři až v roce 1920. 

Václav Kašek, září 2018
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Na rubu spodní fotogra�e je napsáno Sarajevo 1916 (L. Saska stojící vpravo).

Josef Malý byl zařazen jako kovář u jednotky v Salzburku (stojí vpravo).



… patří mezi nejdéle osídlené české lokality, což dosvědčují 
četné archeologické nálezy, ke kterým zde stále dochází.   
Kvůli tomu, že Čeněk Rýzner (1845 až 1923), lékař a amatér-
ský archeolog z Roztok, začal provádět své výzkumy v bližších 
Úněticích, nese celá kultura ze starší doby bronzové název     
po nich. Kdyby byl začal kopat u nás, mohl ji třeba pojmeno-
vat jinak, protože památky z doby únětické kultury byly 
později nalezeny i zde.

Mezi další zajímavé archeologické nálezy patří například 
bohatýrský hrob, jehož pohřební výbavu tvořili i dva koně, 
náhodně objevený v meziválečném období při orbě na poli 
směrem k Noutonicím. Dále největší známé sídliště lidí 
kultury nálevkovitých pohárů, které bylo odkryto v ulicích 
Smetanova a Dvořákova při přípravných pracích �rmy 
H-Systém, a také mimořádně dobře zachovalý hrob                 
tzv. skrčence objevený při stavbě kulaté budovy školky.                          
K neočekávaným objevům ale může dojít kdykoli. Můj syn 
našel v roce 2015 kost, o které si myslel, že je dinosauří.              
V roztockém muzeu ji nechtěli, ale odhadli její stáří na šest 
tisíc let.

Velké Přílepy vznikly roku 1859 sloučením dvou obcí, Přílep      
a Kamýka. Obě byly církevním majetkem a první zmínky             
o nich pocházejí z roku 1228. Také nejstarší a jediná památko-
vě chráněná budova u nás, nynější restaurace Špejchar 
pocházející ze 16. století a později barokně přestavěná,              
je pozůstatkem původně církevního statku. Přesto Velké 
Přílepy neměly nikdy svůj vlastní kostel. Patřily pod únětickou 
farnost a Kamýk pod noutonickou. Za zmínku jistě stojí, že na 
konci 19. století působil jako kaplan v Úněticích mladý 
katolický kněz a spisovatel Jindřich Šimon Baar (1869                  
až 1925), jehož vlastnoruční zápisy lze nalézt ve starých 
přílepských matrikách. Autor knih Hanýžka a Martínek, 
Holoubek, Na Putimské faře a další literatury, popisující 
tehdejší život na české vesnici, měl na svou dobu velmi 
moderní názory. Například zpochybňoval nutnost celibátu 
katolických kněží, a často se tak dostával do sporů se svými 
nadřízenými a měnil působiště. 

ZAJÍMAVOSTI NAŠÍ OBCE
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Pravěký nález mladého badatele z roku 2015

Kříž na kamýcké skále ve třicátých letech
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Dvě kaple, které má naše obec ve znaku, jsou kulturními 
památkami. Kaple Panny Marie na Roztocké ulici stojí na 
místě, kde prý byly v době rekatolizace páleny zakázané 
knihy. Poté zde byla postavena zvonice, důležité signalizační 
zařízení při ohlašování požáru, a jejím rozšířením v období 
baroka vznikla typická vesnická kaplička. Novorománská 
kaple Sv. Gottharda na Kladenské ulici pochází z konce            
19. století. Světec, kterému byla věnována, byl opatem 
benediktinského kláštera a biskupem, který podporoval 
rozvoj školství ve své diecézi.

Dalším zajímavým místem naší obce je Přílepská svatyně, jak 
se nazývá nižší vrchol kamýcké skály. Dostaneme se k němu 
ulicí Ke Křížku. Obec nechala před několika lety původně 
zarostlou cestu vyznačit, upravit, připevnila podél ní naučné 
tabule a strmá místa opatřila zábradlím. Přílepská svatyně 
prý vyzařuje silnou pozitivní energii, kterou v roce 2014 změřil 
přístrojem badatel Pavel Kozák. Vyšší vrchol skály, geodetický 
bod osazený křížkem, je třetím symbolem na znaku naší obce. 
Ke kamýcké skále se pojí pověst, kterou si můžeme přečíst na 
naučných tabulích. Dvě z jejích tří verzí hovoří o ženě, která 
zde spadla ze skály, v jednom případě za přispění muže nebo 
mužů. Zajímavé je, že při archeologickém průzkumu úpatí 
skály byly nalezeny kosti jedné ženy a dvou mužů, byť z doby 
mnohem starší, než pověsti uvádí. Legenda tak má možná 
reálný základ, jen se časem pozapomnělo, jak to skutečně 
bylo.

Místem k příjemným procházkám, i když nyní poněkud 
divokým a zarostlým, je les Hajnice mezi ulicemi Pod Lesem     
a Pod Lomem. Vyjdeme-li po cestě vinoucí se po severozá-
padní straně kopce až na jeho vrchol, naskytne se nám krásný 
výhled do krajiny. Je to také jediné místo v naší obci, odkud 
lze pozorovat startující letadla. V příštích letech by obec 
chtěla na Hajnici vybudovat lesopark, který nebude přístupný 
pouze pro zdatné chodce a pejskaře, ale třeba i pro méně 
pohyblivé osoby a rodiče s kočárky. Pod lesíkem u cesty            
na Statenice stojí kříž, klidné místo s lavičkou, na které                
si můžeme odpočinout a potěšit se výhledem do kraje zase       
z jiné perspektivy. 

Mgr. Eva Tluková
Foto: autorka a archiv obce

ZAJÍMAVOSTI NAŠÍ OBCE

Laco Deczi

Občané Velkých Přílep před kamýckou kapličkou ve třicátých letech

pozvánka



Počasí v dubnu až červenci 2018 ve Velkých Přílepech

Po neobvykle studeném březnu přišel mimořádně teplý duben (nejteplejší od roku 
1961), který byl následován dalšími teplotně nadprůměrnými měsíci. Poslední mrazy 
nastaly začátkem dubna. Horký nástup léta a výrazné sucho s úhrnem srážek,               
od začátku roku nižším než v suchém roce 2015, jsou nejvýznamnější charakteristiky 
jarního až letního období ve Velkých Přílepech.   

Duben byl mimořádně teplý a srážkově podle obvyklého hodnocení normální, 
přestože v obci napršeno jen 24 mm, tj. cca 70 % měsíčního normálu. Poslední 
mrazivá rána nastala 7. a 9. dubna. Sněžení se již v dubnu nevyskytlo. Prvního letního 
dne jsme si mohli užívat 20. 4., kdy teplota dosáhla 26,3 °C. Tak, jak byl mimořádně 
výrazný nárůst průměrných měsíčních teplot z března (1 °C) na duben (13 °C), tak i denní rozdíly min. a max. teplot byly                    
v některých dnech měsíce značné. Například 7. dubna denní teplotní amplituda ve Velkých Přílepech dosáhla 22,8 °C (ráno mráz 
a odpoledne 20 °C).   

Květen byl silně teplý a silně suchý. V obci napršeno 20 mm, což pro toto roční období znamená pouze 30 % měsíčního 
normálu. 27. května v obci nastal první letošní tropický den s hodnotou 30 °C.

Červen byl v naší obci teplotně i srážkově nadnormální, tedy teplý a vlhký. Měsíční úhrn srážek byl 95 mm, tj. 140 % normálu 
(jako v roce 2017). Hned první červnový den padaly kroupy a napršelo 23 mm. Den po letním slunovratu (22. 6.) došlo                       
k výraznému ochlazení v odpoledních hodinách. Pokles denních maxim byl až o 15 °C (z 31 °C na 16 °C), přičemž nepřetržité 
ochlazování toho dne bylo o cca 22 °C. Jev se odehrál za silného větru a téměř beze srážek.

Červenec byl silně teplý a srážkově mimořádně suchý. V obci v průměru napršeno jen 8 mm srážek, tj. 10 % měsíčního 
normálu. Teplotní extrémy jsme nezaznamenali. Nevyskytl se ani supertropický den s teplotou nad 35 °C (31. července bylo 
„pouze“ 34.6 °C) a ani jedna tropická noc, přestože závěr měsíce byl velmi teplý a suchý (8 dnů v řadě tropických a 19 dnů v řadě 
nepršelo). Mimořádně horké dny nastaly začátkem srpna. 

Věděli jste, že …

… v současnosti je nejskloňovanější pojem (v souvislosti s počasím) 
sucho. Sucho dělíme na meteorologické, agronomické, hydrologické     
a socioekonomické. Dále rozlišujeme stálé sucho, sezónní sucho                
a nahodilé sucho. Sucho podle meteorologického slovníku patří mezi 
největší meteorologicky podmíněná přírodní ohrožení zejména                  
v chudých zemích. Vynasnažme se, aby to neplatilo i pro nás! 

Více aktuálních informací o suchu v krajině najdeme na:  
http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/sucho

René Tydlitát

METEOROLOGICKÉ OKÉNKO
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Letošní úmorná horka jsme všichni pocítili na vlastní 
kůži. Vedro k zalknutí, seschlá tráva a povadlé listy 
stromů volaly po vláze, která nepřicházela. Podobně 
na tom byly i ryby, kterým se nedostávalo kyslíku. 
Rybník potřeboval rychlý zásah hasičů a ti 1. srpna 
2018 přispěchali na pomoc.

foto: René Tydlitát

inzerce



Jak a kde běhat ve Velkých Přílepech a okolí
Máte-li rádi běhání a rádi byste se o něm dozvěděli víc, pak je tento 
článek právě pro Vás. A to nejen pro běžce, vše platí též pro turisty. 
Chůze je ideální pro všechny a běhání je vhodnou aktivitou pro 
rozvoj aerobní vytrvalosti, tedy schopnosti realizovat pohyb po 
určitou dobu bez přerušení. Naším průvodcem je Naďa Koštovalová.

Jak mohu začít běhat a účastnit se veřejných běhů?                 
Co si mám na trénink obléci, kde a jak mám trénovat?     
Proč běhat a co všichni s tím běháním mají?
Jediné zdravé běhání je v přírodě. Říká se mu přespolní běh neboli 
běh v terénu a příznivě působí na organismus. Zlepší se fyzická 
kondice, vytrvalost, dýchání, krevní oběh i periferní prokrvení.  
Posílí se srdíčko a tím sníží klidová tepová frekvence a vyrovná 
sedavý způsob života. Běh v terénu přirozeně zpevňuje klouby             
i střed těla. Intenzivnější pohyb má kladný vliv na metabolismus 
cukrů. Nejdůležitějším předpokladem je celkový zdravotní stav. 
Proto je před začátkem tréninku vhodná konzultace s lékařem            
a pak se klidně vrhnout do tréninku.

Jak je to s tím běháním?
Běh je přirozený pohyb. Vytrvalostní běh je základní prostředek pro 
rozvoj kondice a vhodnou pohybovou aktivitou pro většinu lidí. 
Nepotřebujeme speciální vybavení, stačí kvalitní obuv do terénu, 
funkční oblečení (které nabízejí specializované obchody)                         
a můžeme vyrazit. „Nedoporučuji běhání lidem s nadváhou deset    
a více kilo, stejně jako těm, kdo mají závažné zdravotní obtíže              
a lékař běhání nedoporučí.“ 

Běháním rozvíjíme vytrvalost, posilujeme svalstvo, srdce i plíce. 
Tělo se zátěži přizpůsobí, zlepší se efektivita metabolismu, přenosu 
kyslíku a funkce oběhového systému. Tyto adaptační změny vedou 
k růstu výkonnosti zlepšením vitální kapacity plic a navíc získáme 
optimální váhu.  

Zátěž se musí zvyšovat postupně, dát tělu čas, aby se adaptovalo 
na zátěž a posílilo pohybový aparát, tedy kosti, vazy, šlachy                   
a klouby. „Běhání není nebezpečné, pokud běháme správně                 
a zátěž zvyšujeme postupně. Tělo je stavěno na běh po měkkém 
lesním porostu, který nám přináší mnohem víc příznivých účinků, 
než běh po tvrdém povrchu. Při zvýšeném dýchání se tělo 
odkyseluje, účinně se odbourávají odpadní látky a vyplavují 
endor�ny, které přispívají k pocitu dobré nálady. Přiměřeným 
tréninkem posilujeme klouby a měkké tkáně. Před i po tréninku je 
třeba se protáhnout. To nám pomůže k rozvoji pohyblivosti, která 
je důležitá pro ekonomiku pohybu.“

Jak běhat?
V první fázi trénujeme v zóně velmi nízké intenzity do 65 % 
maxima a zaměřujeme na postupné prodlužování souvislého běhu 
vůči chůzi. Trénink bychom měli absolvovat minimálně 2x týdně. 
Zátěž 1x týdně nevyvolá žádné adaptační změny v organismu             
a dostatečný tréninkový podnět. Začínáme od 15 min a každý 
týden přidáme maximálně 5 minut doby trvání zátěže. 

SPORT V OBCI

Běháme ve Velkých Přílepech a okolí
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Trasa Tiché údolí směr Únětice – Roztoky



Kdy běhat?
„Jak to váš pracovní režim dovolí. Záleží, co komu vyhovuje, 
někdo je ranní ptáče a někdo raději běhá odpoledne a večer. 
Já doporučuji ráno, když je člověk svěží. V tropických vedrech 
je lepší plavat. Určitě není vhodné se do tréninku nutit, když 
je teplota vyšší než 30 °C.“ 
 
Kde běhat u nás?
„Ideální je terén. Velké Přílepy jsou obklopeny poli, která 
nejsou pro běžce ideální. Vhodnější jsou lesní cesty, kde se dá 
schovat, když fouká vítr nebo prší. Například V Tichém údolí 
se dá běhat po celý rok.“ 

V Přílepech máme tyto možnosti:

1. Okruh: Start v Okružní a Dvořákově ulici – přes sad                      
k Černému Volu, nahoru k silnici na Roztoky a přes park            
Na Habří do Úholiček, ulice Nad Schody vběhnout do lesa 
směr Roztoky, běžet po vyšlapané cestě na vrch Hřivnáč              
a zpět. 

2. Okruh: Start u věznice, ulice U Rybníčku, dál nad ulicí 
Podmoráňská po cestě u pole do ulice Nade Dvorem                       
a Roztocká v Úholičkách, přes náves do ulice U Studny, do lesa 
směr Roztoky na Hřivnáč a zpět.

3. Okruh: Start v ulici Statenická, běžet směr Lom, vyběhnout na 
vršek a zpět, dále polní cestou směr Statenice až na konec cesty 
a zpět do Přílep. Tato trasa je krátká, ale náročnější kopcovitým 
terénem v Lomu. Trasa na Statenice je nechráněná.

4. Okruh: Start ve Svrkyni naproti zahradnictví, polní cestou 
směrem k Erzu. Zde se dá běhat křížem krážem a pak zpět do 
Svrkyně a do Přílep.

Pokud budete systematicky běhat, v každém tréninku se 
budete cítit lépe. Budete-li potřebovat osobní konzultaci 
nebo vytvořit běžeckou skupinu, neváhejte se na mě obrátit. 

Hodně radosti v tréninku přeje Naďa Koštovalová!

Text a foto: Naďa Koštovalová
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V neděli 26. srpna se odehrálo první kolo fotbalové soutěže III. třídy 
skupiny B mezi Kosoří B a Velkými Přílepy. Do zápasu jsme vstoupili 
velmi aktivně a již ve 33. minutě vedli 3:0. Hatrikem se blýsknul 
útočník Petr Šorfa a zajistil tak klidný první poločas, který i tímto 
výsledkem skončil. Hned na začátku druhého poločasu soupeř snížil 
na 1:3. V 50. minutě domácí gólman srazil našeho útočníka Dana 
Drahotínského a dostal červenou kartu. Bohužel Dan musel být 
převezen do nemocnice se zlomenou klíční kostí a podzimní sezóna 
pro něj pravděpodobně skončila. Domácím se podařilo ještě                     
v 81. minutě snížit na 2:3, ale to bylo vše. Náš tým tak odváží první tři 
podzimní body domů.

FK Kosoř B - TJ Sokol Velké Přílepy 2 : 3 (0 : 3)
Góly: 46. Jakub Hejret, 81. Miloš Barna - 4., 17., 33. Petr Šorfa
TJ Sokol Velké Přílepy: Jan Střihavka - Pavel Jiroutek, Roman 
Doubek, Otakar Moravec st., Patrik Kolísek - Martin Wachtl, Lukáš 
Vajnar, Karel Raděj (K), Zdeněk Rom - Petr Šorfa, Daniel Drahotínský
Střídání: 50. min. 14 Ivo Raděj za 11 Drahotínský Daniel
Trenér: Jiří Vajnar

Pavel Škurek

SPORT V OBCI

Přílepští vyhráli v Kosoři

50 

Přijďte se i vy podívat na domácí zápasy nejen našich mužů, 
ale i starší  a mladší přípravky v těchto termínech:



inzerce



VETERINÁRNÍ PORADNA MVDr. Riedlové

0 

Naše kočička často zvrací a hubne. Její srst není tak lesklá, jako bývala. 
Ale není smutná a pořád si hraje.  Máme s ní navštívit veterináře?

Příznaky, které popisujete, jsou typické pro onemocnění ledvin. Konkrétně pro zhoršení jejich funkce, 
tedy selhání. U koček je to bohužel poměrně častý problém. Ledviny, jejichž hlavní úkol je detoxikace 
organismu, nezvládají vylučovat interní toxiny do moče a ty zůstávají v krvi. Dochází pak vlastně k vnitřní 
otravě. Podle rychlosti nástupu a následného zhoršování rozeznáváme akutní a chronické selhání. 
Diagnostika je založena na stanovení hladin zmíněných toxinů v krvi, podle jejich výše je pak zahájena 
méně či více intenzivní léčba. Každopádně rozhodně doporučuji co nejdříve navštívit veterinární pracoviš-
tě, kde krev kočičce odeberou. Čím dříve je léčba zahájena, tím delší je přežívání pacienta.

Budeme si pořizovat štěňátko. Chovatelka nám říkala, že všechna očkování si 
zařídíme sami. Je to pravda?

Štěně odchází od chovatele ideálně ve věku sedmi týdnů. V té době by mělo být dvakrát až 
třikrát odčervené, a zcela určitě jednou očkované. První očkování se provádí ve věku šesti týdnů 
a zajišťuje je vždy chovatel. Důvodem je to, aby mělo štěně již nějaké protilátky, když přichází do 
nového prostředí. Další očkování pak ve věku osmi týdnů absolvuje se svým novým majitelem. 
Zde se k základním chorobám – psince, parvoviróze, hepatitidě a infekčnímu kašli přidává ještě 
leptospirový antigen. Tato kombinace je pak přeočkována za další tři týdny.

Byli jsme s naším psem celé léto na chalupě. Co bychom měli udělat po návratu?    
Mohl si třeba přivézt parazity?

Rozhodně mohl a co je také důležité, může je pak následně přenést na členy rodiny.                    
Takže doporučuji pejska odčervit dvakrát po sobě v intervalu deseti dní a pokud máte v domác-
nosti jiné zvíře, např. kočku, tak tu odčervit také. A to i v tom případě, že nechodí ven. Mohla se 
totiž nakazit právě od svého psího kamaráda.

Můj pes má často průjem. Má ale taky větší chuť k jídlu. O co by se mohlo jednat?

Takový stav může mít příčin více, od hormonálních onemocnění, přes metabolické poruchy, 
parazitární invazi nebo infekce. Každopádně by bylo vhodné vyloučit například postižení 
slinivky břišní, mohlo by se jednat o poruchu vylučování trávicích enzymů. V dřívějších dobách 
byla diagnostika poměrně nejistá, ale dnes máme k dispozici spolehlivé testy. Určitě by bylo 
vhodné pejskovi odebrat krev, výsledek pomůže odhalit hned několik možných příčin.

MVDr. Michaela Riedlová

Chelčického 1889, 252 63  Roztoky u Prahy
tel.: 739 443 837; e-mail: roztoky@vaseveterina.cz

Veterinární ordinace MVDr. Michaely Riedlové

www.vaseveterina.cz

Naši čtyřnozí kamarádi nám dělají radost, to bezpochyby.  
Ale co když přijde nečekaná zdravotní  komplikace a my si nevíme rady? 
I dnes přispěchala na pomoc MVDr. Michaela Riedlová.
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Ve středu 5. září jsme se v obřadní síni na Olšanech rozloučili s 
Petrem Láškem. Zemřel po krátké nemoci, nedlouho před svými 
padesátými narozeninami. Petr Lášek byl duší našeho kina. Začínal 
před několika lety jako promítač, pak ale převzal celou dramaturgii 
i organizaci a přílepské kino se pro něj stalo srdeční záležitostí. 
Protože působil i v dalších pražských kinech, dobře věděl, který �lm 
diváka zaujme a dokázal jej pro naše kino získat i pár dní po 
premiéře. 

Velmi se zasloužil také o to, že jsme u nás mohli opakovaně 
uskutečnit přímý přenos zahajovacího koncertu Pražského jara. Byl 
to jeho nápad pravidelně připravovat a vysílat před každým 
večerním �lmem „Přílepský videožurnál“ s událostmi z naší obce. 
Obec tak dnes vlastní cenný archiv záznamů z nejrůznějších akcí. 
Petr byl prostě obětavý nadšenec, nabízející další a další nápady. Žil 
pro svoji práci a pro svoji rodinu. Bohužel, uprostřed práce, ve věku, 
kdy měl ještě mnoho profesních i životních úspěchů před sebou, 
odešel. My, kteří jsme ho znali blíže, nikdy nezapomeneme na jeho 
milou, vlídnou a přátelskou povahu a profesionální odpovědnost.

Děkujeme, Petře Lášku, budeš nám moc chybět!

Poděkování

Manželé Renata a Bohuslav Ledlovi ze Zátopkovy ulice 1042 nás 
požádali, zda můžeme otisknout poděkování. My tak rádi činíme: 

Děkujeme neznámým poctivým manželům z Velkých Přílep, kteří v 
neděli 10. června na cestě v parčíku u Základní školy nalezli naši 
ztracenou peněženku s doklady a větším obnosem peněz. 
Peněženku nám v pořádku vrátili a nevzali si žádnou odměnu. Byli 
jsme tím činem tak překvapeni, že jsme se ani nezeptali na jména, 
proto jim chceme poděkovat touto cestou veřejně!   

Připravila: (ReŠ)
Foto: archiv

Desetileté výročí 

Gratulujeme panu Haubenwallerovi a stavebnímu úřadu Velké 
Přílepy k 10. výročí stavby garáže se skladem v Roztocké ulici. 
Vynikající práce! 

MUDr. Halina Čermáková s rodinou a sousedy 

Rozloučení
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NENECHTE SI UJÍT

ŘÍJEN
6. říjen
Oslavy „100 let republiky“ 
(více informací na straně 56)
Místo: CVA, louka u otočky autobusů, sál U Korychů

9. říjen v 18:00 hodin  
Vernisáž obrazů Zuzany Keifertové
Místo: Galerie v Domě U Korychů

10. října
Gulášování
Místo: Na Statku 

10. října v 13:15 hodin
Odpoledne pro školní družinu: Autorské čtení Jany Duchkové
Místo: Knihovna

14. října v 16:00 hodin
Pohádka pro děti – Duhové divadlo „ Pohádka o pirátech“
Místo: CVA, Pražská 129

20. říjen 
Setkání seniorů
Místo: Sál restaurace Na Statku v Úholičkách

21. říjen 
Vítání občánků
Místo: Galerie v Domě U Korychů

23. října v 19:00 hodin
Tomáš Hejna, Vznik republiky na Přílepsku
Místo: Knihovna

25. října až 30. listopadu 
Výstava obrazů pana Jiřího Šrámka
Místo: Knihovna

27. říjen 
Předvánoční knižní veletrh  – knižní vydavatelé přijedou s knižními 
novinkami, možnost zakoupe-ní kvalitního dárku pod stromeček, 
program pro děti i dospěláky, pro děti malé odměny
Místo: Sál U Korychů

září až listopad (termín bude upřesněn) 
Odpoledne pro děti i rodiče: Stolní hry a hlavolamy
Místo: Knihovna

říjen až listopad  
Výstava dokumentů a knih k výročí republiky
Místo: Knihovna

LISTOPAD
3. listopad v 19:00 hodin
Divadelní představení „Zub za zub“ 
divadelní agentura Familie Rózy Víznerové přiveze divadelní 
zpracování detektivky amerického spisovatele Ed McBaina
Místo: Sál U Korychů

5. listopadu 2018 v 19:00 hodin 
Přednáška: Petr Nazarov, Kuba
Místo: Knihovna

6. listopad 
Vernisáž výstavy „Karel Marx 90“ 
výstava kostýmních a scénogra�ckých návrhů k nedožitým     
90. narozeninám malíře, výtvarníka a scénografa Karla Marxe
Místo: Galerie v Domě U Korychů

11. listopad v 16:00 hodin 
Divadélko pro děti: Divadlo z pytlíčku a Pohádka o drakovi
Místo: CVA, Pražská 129

končí 15. listopadu (termín odevzdání prací)
Výtvarná soutěž na téma Vesmír 
vyhlášení vítězů proběhne v prosinci
Místo: Knihovna

27. listopad 
Vernisáž výstavy „Karel Marx  90“
výstava obrazů k nedožitým 90. narozeninám 
Místo: Galerie v Domě U Korychů

končí v listopadu
Humanitární akce
Pleteme dětem z klokánku v Hostivici 
Místo: Knihovna
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KINO PROMÍTÁ
19. říjen 
od 15:00 a 17:00 hodin 
Pat a Mat znovu v akci
Od 19:00 hodin 
Tři billboardy kousek za Ebbingem 
– kriminální drama Velké Británie s vynikající Frances McDormand v 
hlavní roli

23. listopad   
od 15:00 a 17:00 hodin 
Králíček Petr – animovaná dobrodružná komedie
od 19:00 hodin
Ztratili jsme Stalina 
– černá komedie Anglie-Francie, v hlavních rolích Steve Buscemi a 
Michael Palin ze slavných Monty Python

14. prosinec 
od 15:00 a 17:00 hodin 
Coco – animovaná hudební, fantasy komedie
od 19:00 hodin
Hastrman – český romantický thriller s Karlem Dobrým v hlavní roli, 
režie: Ondřej Havelka

PROSINEC
prosinec 2018 
Prodejní výstava obrazů Elišky Hesslerové
Místo: Knihovna

1. prosince 
Vánoční trhy
Místo: Na Statku 

5. prosince 
Mikulášská nadílka
Místo: Na Statku 

6. prosinec v 19:00 hodin
Vánoční koncert „Vánoce s Milanem Drobným“, 
Milan Drobný s kapelou
Místo: CVA, Pražská 129  

9. prosinec v 16:00 hodin 
Divadélko pro děti: 
přijede Divadlo Zvoneček s marionetovou pohádkou
Místo: CVA, Pražská 129

11. prosince v 18:00 hodin
Přednáška: Manželé Klempířovi, Vánoce v Grónsku
Místo: Knihovna

13. prosince v 15:00 hodin
Předvánoční humanitární akce
Místo: Knihovna

23. prosinec v 17:00 hodin 
Zpívání Ježíškovi
Místo: Kaplička sv. Gotharda v Kamýku

LEDEN
leden 2019
Výstava fotoobrazů Jindřicha Votýpky 
Místo: Knihovna

23. ledna 2019 v 18:00 hodin
Autorské čtení: Bohumil Lédl, 
410. výročí vydání Shakespearových Sonetů
Místo: Knihovna

6.12.2018 od  19:00 
v CVA, Pražská 129, Velké Přílepy  

“ Vánoce s Milanem Drobným“  - Milan Drobný s kapelou 

Vánoční koncert 

(ilustrační fotka z vernisáže jeho obrázků v naší galerii na jaře letošního roku)



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

INZERCE VE ZPRAVODAJI

V rámci oslav byla vyhlášena výtvarná soutěž k tématu 100 let republiky pro žáky Základní školy Velké Přílepy.  

Dne 30. září bude uzávěrka soutěže a 5 nejlepších výkresů bude vyhlášeno 
a autoři odměněni 6. října v 18:00 v CVA před večerním koncertem.

10:00 – 18:00 louka za točkou busů 
Velká výstava fotogra�í a historických dokumentů k tématu „ Století Velkých Přílep“, soutěže a aktivity pro děti, ukázka 

současné i historické hasičské techniky, zvířátka ze Zoo Zájezd pro potěchu dětí i dospělých, občerstvení.

10:00 – 18:00 sál U Korychů – výstava „Bohemia mia“
Česko - italská výstava fotogra�í vztahujících se k 1.světové válce 

a vysídlení obyvatel údolí Valle di Ledro během 1. Světové války do Čech. 
Promítání �lmů o vzniku našeho státu před 100 lety a dílničky pro děti.

 
18:00 CVA – Pražská 129 – vyhlášení vítězů výtvarné soutěže

Večerní koncert  - „ Jak se hladí duše“-básník, textař a moderátor František Novotný 
a jeho host, zpěvák a hudebník Karel Marinov Kekéši. 

Zazní též písně Karla Hašlera.

Oslavy „ 100 let republiky“ aneb „Století Velkých Přílep ve fotogra�i“

6.října 2018
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