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Přílepský zpravodaj  |  www.velke-prilepy.cz

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
rok se pomalu blíží do druhé poloviny 
a přichází čas dovolených, odpočinku 
a prázdnin, na které se samozřejmě 
nejvíc těší školáci. Léto přímo vybízí ke 
sportovní aktivitě, na kterou v průběhu 
roku třeba nemáme čas. Ať už je to 
turistika, cyklistika, plavání nebo adre-
nalinové sporty, všechny nám mají 
přinést potěšení a dobrý pocit.  

Číslo, které držíte v ruce, je věnováno 
právě sportu, kterému v naší obci hol-
duje čím dál tím více lidí. Proto jsme 
moc rádi, že i rubrika Historie obce 
dnes povypráví o kopané v době, kdy 
ještě většina z nás nebyla na světě. 
Najdete tu zajímavosti o výstavbě 
v obci informace o tom, co se chystá. 
Těm, kdo neví, kam si zajít pro relaxaci 
a trochu pohybu, snad přijde vhod 
ucelený přehled sportovišť v naší obci.
Prožijte krásné léto, načerpejte sílu 
z přírody, choďte na koupaliště, do 
kina nebo na houby, dělejte to, co vám 
dělá radost. Přeji vám dny plné poho-
dy a dobré nálady. 

Renáta Šťastná
Redaktorka Přílepského zpravodaje
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Vážení spoluobčané,

v polovině června jsme se loučili na 
zahradě mateřské školy s předškoláky. 
Bože, jak ten čas letí. Vždyť je to jako 
včera, kdy jsme ty dnešní hrdé „sko-
roškoláky“ fotografovali v kolébce při 
vítání občánků a teď tu stojí nastou-
peni podle barev svých tříd k slavnost-
nímu vyřazení. Za neúprosného žáru 
letního slunce žáčci složili slavnostní 
slib, zazpívali a byli obdarováni prak-
tickými školními pomůckami. Moc si to 
užívali a rodiče a paní učitelky s nimi. 
Krásný vstup do léta! 

Na prázdniny a dovolenou, na dobu, 
která nám dovolí trochu vydechnout, 
se těšíme všichni. Nenechme si to 
těšení zkazit, třeba uzavřenými komu-
nikacemi a objížďkami. Přiznávám,  
letos už nás ty rekonstrukce v okolí  
i u nás dost potrápily a další uzavírka 
v polovině června začala. To náladu 
nezvedne a řidič si s chutí zanadává. 
Před pár dny jsem ale dostala zprávu 
od jedné mladé paní: „Mně ty objížďky 
moc nevadí, ráno dřív vstanu a obje-
du to, udělat se ta práce přece musí “. 
Vida, jaký optimistický přístup! Nic ne-
stojí, šetří nervovou soustavu, a navíc 

Slovo 
starostky

potěší každého investora a stavební 
firmu. Děkuji za ten mail, je to důkaz, že 
se lidi přece jen dokážou dohodnout 
a pochopit naléhavost situace. 

Děkuji dodatečně také všem, kdo přišli 
k volbám do Evropského parlamentu. 
Tajně jsem věřila, že u nás bude účast 
slušná a nemýlila jsem se. Volilo  
39,82 % oprávněných voličů, a to je,  
v porovnání s celostátním průměrem, 
velmi dobrý výsledek. I když na Evrop-
skou unii často nadáváme a nelíbí se 
nám některá nařízení či postupy, uvě-
domujeme si, že chceme-li něco změ-
nit, musíme u toho být. Také na nás, 
potažmo na zástupcích, které jsme 
vybrali, záleží, kam se bude Evropa po-
souvat, jaká bude i naše budoucnost. 
Největší počet hlasů získala ve Velkých 
Přílepech Koalice STAN, TOP 09, dále 
pak Česká pirátská strana  
a ODS, a to s rozdíly několika málo 
hlasů. Z volebních výsledků je vidět, že 
v obci žije hodně mladých lidí a co je 
důležité, volby jim nejsou lhostejné. 

Lhostejný vám jistě není ani život naší 
obce, a tak vám přeji příjemné listová-
ní v novém vydání Přílepského zpra-
vodaje a užijte si léto tak, jak to máte 
rádi.     

Věra Čermáková, starostka obce

S L O V O  S T A R O S T K Y

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 - 16:00

OBECNÍ ÚŘAD
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

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
MeÚ 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

Slovo starostky

Z P R Á V Y  Z  O B C E  A  Z A S T U P I T E L S T V A

Inzerce ve zpravodaji

Celá strana 
obálky

Ceny jsou uvedené bez DPH a platné od 1. 2. 2016. Objednávky zasílejte na email zpravodaj@velke-prilepy.cz

Dále Vám nabízíme možnost 
stát se sponzorem zpravodaje. 
Získáte umístění loga na titulní 
straně a dle dohody možnost 
inzerce nebo PR článku.

Celá
strana

1/2 strany 1/4 strany

1 500 Kč 1 250 Kč 850 Kč 550 Kč
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I přes velkou informovanost občanů 
prostřednictvím mobilního rozhlasu 
Mobisys, obecních webových stránek 
i sociálních sítí, šlo mnoho lidí volit 
automaticky na obecní úřad. Voliče 
zastavili až zaměstnanci úřadu nebo 
zamčené dveře, na kterých nápis 
informoval o změně volebního mís-
ta. Protože byly volby do Evropské-
ho parlamentu v naší škole poprvé, 
znamenalo to delší časovou přípravu 
a současně zkoušku pro další volby, 
které se budou, kvůli změně staveb-
ních dispozic obecního úřadu, téměř 
s jistotou vždy konat tady. Zasedací 
místnost je totiž menší, než bývala.
Vlajky Evropské unie a České repub-
liky byly vyvěšeny, vstupní hala školy 
obložena výstavou projektů a prací 
žáků a školní jídelna se státním zna-
kem vytvořila důstojné zázemí pro tuto 
událost. Úderem čtrnácté hodiny, kdy 
se volební místnost občanům otevře-
la, vstoupili první voliči. 

Přílepy se vymykají republikovým 
výsledkům
A jak to dopadlo? Z celkového počtu 
2165 přišlo vložit obálku 862 voličů, 
volební účast byla 39,82 %. Z volených 
stran se prvních třech místech umístili 
Koalice STAN, TOP 09 se 185 hlasy,  
Česká pirátská strana se 172 hlasy  
a Občanská demokratická strana se 
161 hlasy. Podrobné výsledky voleb jsou 
k vidění na obecním webu v odkazu 
Výsledek voleb do Evropského parla-
mentu v obci V. Přílepy 2019.

Marie Válková, místostarostka obce
Foto: Renáta Šťastná

Díky pilné práci stavební firmy a paní 
Evy Aulické, která celou akci koordinuje 
a nenechá nikoho z dotčených osob 
jen tak v klidu, stavba úspěšně pokra-
čuje. Stavební firma má jasně dané 
cíle v určeném termínu. Na nás je, 

abychom dům otevřeli včetně patřič-
ného zázemí. Největší úsilí je věnováno 
dokončení kuchyně, která je nezbytná 
pro zahájení provozu z důvodu ne-
dostatečné kapacity stávající školní 
kuchyně, a jejíž zprovoznění před-
pokládáme ke konci října. Myšlenka 
vybavení vzešla z původního návrhu 
pana architekta Ing. Libora Přečka. 
Do projektu tvorby zázemí pro školní 
knihovnu a školní klub je zapojená paní 
ředitelka Základní školy, společně vy-
tváříme a ladíme nejen vybavení, ale 
i design. Barvy prostor budou nava-
zovat na stávající interiéry školy. Směr 
vybavení je již daný, nyní pracujeme 
na projektové dokumentaci k jeho vý-
robě a dodání. Jestli naše plány  
a přání budou reálná a vše se povede 
plánovitě dokončit, uvidíme snad ke 
konci roku 2019. Přáním je, nechť je toto 
místo centrem, kde bude vzdělávání 

zábavnou cestou k růstu rozumné  
a všestranně rozvinuté osobnosti dětí, 
které tvoří naši budoucnost a jsou na 
světě šťastné.

Text a foto: Marie Válková, místostarostka obce

Zprávy z obce a zastupitelstvaZprávy z obce a zastupitelstva

Z P R Á V Y  Z  O B C E  A  Z A S T U P I T E L S T V A Z P R Á V Y  Z  O B C E  A  Z A S T U P I T E L S T V A

Návrh 2. nadzemního podlaží

Pracujeme 
na vybavení 
Polyfunkčního 
domu

Poprvé jsme volili 
v prostorách 
Základní školy

 Pohled do volební místnosti

Tato podoba domu bude již brzy minulostí 



76 Zprávy z obce a zastupitelstvaZprávy z obce a zastupitelstva

Z P R Á V Y  Z  O B C E  A  Z A S T U P I T E L S T V A

Zastupitelstvo schválilo záměr vybu-
dování zpřístupnění vyhlídek na skále. 
Jeho součástí je také revitalizace 
nejbližšího okolí, oprava a vybudo-
vání mobiliáře jako jsou lavičky nebo 
odpadkové koše. Součástí projektu 
bude také obnova již vyšlapaných 
cest tak, aby místním lesíkem prošla 
třeba i maminka s kočárkem. Malé děti 
se mohou těšit například na naučnou 
stezku nebo malé herní prvky.  

V současnosti je toto místo na vlastní 
nebezpečí dostupné pomocí nainsta-
lovaných lan. Již několik let pomáhají 

vystoupat až nahoru k „Přílepská sva-
tyni“, odkud vidět hora Říp. Dál už je ale 
skála strmá a hrozí nebezpečí pádu. 
Proto zde bude zbudované zábradlí. 
Projekt, který bude podkladem pro 
získání dotace, bude připravován  
s ohledem na místní krajinu a zacho-
vání přirozené funkce lesa.
Marie Válková, místostarostka obce
Foto: Archiv obce

Zastupitelstvo schválilo výběr projek-
tanta, a tak jsme zase o krok blíž tomu, 
co zdejší základní škole i sportovní ve-
řejnosti nyní chybí nejvíce. Na podzim 
bude dokončena stavba Polyfunkční-

ho domu a snad budeme navazovat 
položením základního kamene výstav-
by tělocvičny. Plán je zcela jasný. Nyní 
jsme v procesu takzvaného „papíro-
vání “. Vybraný architekt (Plans archi-

tekti s.r.o.) zakresluje naše předsta-
vy a dává je do souladu se získáním 
stavebního povolení. Dvoupodlažní 
tělocvična, která bude umístěna za 
budovou druhého stupně, vyžaduje na 
přípravu realizace nejen zkušenosti  
a odbornost, ale především čas. Ve-
dení obce v tuto chvíli aktivně vyhle-
dává příležitosti dotačních titulů, pro-
tože výše potřebných investic na tuto 
akci je odhadovaná kolem padesáti 
milionů korun. 

Marie Válková, místostarostka obce
Foto: Archiv obce

Sportovní výbor pracoval na plánu 
rekonstrukce sportovního areálu na 
místním fotbalovém hřišti, ze kterého 
vzešlo doporučení pro vedení obce. 
V květnu zastupitelstvo schválilo zá-
měr k rekonstrukci a vybudování vari-
anty areálu, která zohledňuje stávající 
rozměr fotbalového hřiště, vybudování 
nejen atletické rovinky, ale i dalších 
míst pro atletické zázemí. V plánu je 
vybudování víceúčelového hřiště  
a rozšíření zázemí, které vyžaduje kaž-
dý sportovní areál. To znamená rozší-

ření kabin a sociálního zázemí, zázemí 
pro občerstvení, vybudování skladu 
sportovních potřeb, ale také parkoviš-
tě. Na základě tohoto záměru pracuje 
vedení obce na zadání projektové 
dokumentace. Ta má opět zakreslit 
představy a přání občanů tak, aby byl 
areál maximálně využit pro sportovní 
aktivity a zároveň zapadal do místního 
prostředí. 

Marie Válková, místostarostka obce
Foto: Archiv obce

„Přílepské 
vyhlídky“ na 
skále u Křížku

Intenzivní přípravy výstavby tělocvičny 

Stávající stav fotbalového hřiště

Podobu tělocvičny máme zatím pouze  
ve vizualizaci, nyní vznikne projekt

Návrh podoby sportovního areálu

Z P R Á V Y  Z  O B C E  A  Z A S T U P I T E L S T V A

Rekonstrukce sportovního areálu

Od „Přílepské svatyně“ je vidět na Říp



98 Obecní policieZ opozičních lavic

Z  O P O Z I Č N Í C H  L A V I C

Na webu obce v rubrice Mohlo by vás 
zajímat je přístupný grafický návrh 
opatření k zákazu tranzitu nákladních 
vozidel pro naši i okolní obce pod ná-
zvem „Návrh opatření vedoucí k ome-
zení dálkové tranzitní dopravy nad 12t“. 
Díky tomuto omezení bude jedno-
značně snížena intenzita nákladní 
dopravy, která dle měření Ředitelství 
silnic a dálnic z roku 2016 dosahuje 
v pracovní dny v průměru 1569 těžkých 
nákladních vozidel. Většina kamionů 
přitom touto oblastí pouze projíždí. 
Vydání potřebného opatření obecné 

povahy formou vyhlášky je, po pro-
jednání s dotčenými obcemi a úřa-
dy, plánováno do konce tohoto roku. 
Cílem je dosáhnout trvalého omeze-
ní nákladní dopravy v obci, které je 
možné zaznamenat i nyní, ovšem jen 
díky dočasné rekonstrukci silnice II/240 
v úseku Velké Přílepy – Tursko.

Sjezd do Kladenské nebude
Do 10. 6. 2019 bylo možné podávat svá 
vyjádření k plánované trase propojky 
dálnic D7 – D8 v rámci procesu posu-
zování vlivů na životní prostředí (EIA). 
Po námitkách občanů se již nepočítá 
s přímým sjezdem do Kladenské ulice 
při cestě na Prahu, ale s využitím nově 
navrhovaného obchvatu Velkých Pří-
lep dostupného na webu obce v rubri-
ce Mohlo by vás zajímat pod názvem 
„Jižní obchvat obce“. Zbývá nám ještě 
prosadit, v referendu občany po-
žadované, oddálení trasy silnice od 
obce, které je nyní krajem plánováno 
ve vzdálenosti pouhých 210 metrů od 
rodinné zástavby na Kamýku.

Kontrolní výbor odhalil nesrovnalosti
Jak jsme již informovali, v dubnu za-
hájil činnost Kontrolní výbor kontrolu 
veřejných zakázek obce. Z důvodu 
značného rozsahu zjištění, najdete 
vše podstatné v přílohách zápisů ze 
zasedání zastupitelstva na webových 
stránkách obce nebo Spolku Kamýk.
 Ing. Vlastimil Zaviačič
 www.spolekkamyk.cz

Plánované omezení 
nákladní dopravy 

O B E C N Í  P O L I C I E

Obec Velké Přílepy vyhlašuje výběrové 
řízení na funkci strážník obecní policie 
Velké Přílepy.

Zákonné podmínky:
státní občan České republiky,
věk min. 21 let,
bezúhonost a spolehlivost ve smyslu 
zákona č. 533/2991 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů,
fyzická, psychická a zdravotní způso-
bilost,
středoškolské vzdělání s maturitní 
zkouškou,

Další požadované předpoklady:
Dobré komunikační a organizační 
schopnosti,

schopnost samostatné práce a aktiv-
ní přístup k řešení problémů,
znalost práce na PC,
řidičský průkaz sk. B,
zbrojní průkaz sk. D výhodou,

Způsob a termín nástupu:
nástup okamžitý nebo dle dohody

Platové zařazení:
řídí se zákonem č.262/2006 Sb., naříze-
ním vlády ř.564/2006 Sb., a nařízením 
vlády 222/2010 Sb, zaměstnanecké 
výhody (stravenky a příplatek na re-
kreaci)

Lhůta pro podání písemné přihlášky.
průběžně

Náležitosti přihlášky:
Jméno, příjmení, datum a místo naro-
zení, státní příslušnost, místo trvalého 
pobytu, číslo občanského průkazu,
kontaktní telefon, e-mail, datum  
a podpis, strukturovaný životopis,
ověřená kopie dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání, souhlas s naklá-
dáním s poskytnutými osobními údaji 
pro účely tohoto výběrového řízení ve 
smyslu zákona č.101/2006 sb., o ochra-
ně osobních údajů,

Výběrové řízení 
na pozici strážník 
obecní policie  
Velké Přílepy

Údaje pro zasílání přihlášek: 
Obec Velké Přílepy
Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy
Tel.: 220 930 535
Na obálku napište „strážník“

novinka pro letošní létonovinka pro letošní léto
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2019/ 2020, kterého se zúčastnilo 52 
uchazečů, z nichž bylo přijato 41 dětí. 
Pro tento rok bylo možné přijmout 
všechny děti ze spádového obvodu, 
které dovrší věk tří let k 31. 12. 2019. Na 
nové žáčky se těšíme a věříme, že se 
jim bude v naší školce líbit!

Libuše Smidžárová, ředitelka 
Foto: Archiv MŠ Jablíčko

Koncem května se přihlášené děti zú-
častnily školy v přírodě. Místem pobytu 
bylo již po několikáté středisko Bret 
v Krkonoších, kde mají děti veškeré 
zázemí a sportovní vyžití. I přes nepří-
zeň počasí, kdy v horách vládne nám 
známý Krakonoš, jsme si pobyt užili. 
Před koncem školního roku jsme si 
pozvali skupinu pana Vacíka TAMTAM 
BATUCADA. Školní zahrada se rozezněla 
bubnováním a brazilskými rytmy  
a představení bylo slyšet široko daleko 
od školky. Hlavní akcí června byl bez-
pochyby Den dětí plný her a soutěží. 
Děti dostaly za odměnu balíček drob-
ných dárků a sladkostí. 

Čekají je poslední školkové 
prázdniny
Nesmíme zapomenout na dlouho 
očekávané Rozloučení s budoucími 
školáky. Mateřská škola se za účasti 
paní starostky a pana místostarosty 
rozloučila s dětmi, které v září nastoupí 
povinnou školní docházku v základní 
škole. Dětem byly rozdány pamětní 
listy a pomůcky, které budou v první 
třídě potřebovat. Kuchařky nám při-
pravily malé občerstvení a den jsme si 
užili stejně jako závěrečnou diskotéku 
na zahradě školy.

Zápis do MŠ Jablíčko
V květnu proběhl zápis pro školní rok 

Škola v přírodě a bubnování

Mateřská škola

Děti jsou soutěživé ve všech ohledech

Po prázdninách už z nich budou školáci

Zahradní slavnost jsme si báječně užili

M A T E Ř S K Á  Š K O L A M A T E Ř S K Á  Š K O L A

Všem dětem přeji krásné a pohodové prázdniny a celému 

kolektivu mateřské školy děkuji za celoroční práci,  

ochotu a vstřícnost. 
Libuše Smidžárová, ředitelka
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Základní škola

svým telefonem? Jsou ospalé, podráž-
děné a pomalé. 

Škola se tématu kyberkriminality  
a závislostí také věnuje. V tomto škol-
ním roce proběhly besedy s pracov-
níky Policie ČR a zaměstnanci odboru 
sociální péče o dítě a také divadelní 
představení zaměřené na závislosti. 
Žáci byli formou besed seznámeni 
s pojmy souvisejícími s tématem  
a s právními důsledky nevhodného 
chování. Tato oblast je zařazena do 
výuky předmětu Výchova ke zdraví, 
v některých třídách byly tomuto té-
matu věnovány i třídnické hodiny.

Vzhledem k tomu, že jsme si vědo-
mi důležitosti opravdové mezilidské 
komunikace, neumožňujeme ve škole 
používat mobilní telefony. Chceme, 
aby byla bezpečným místem, a v 
některých případech pouze tady žáci 
zažijí opravdový digitální detox.

K aktuálnímu tématu se chtěla vyjád-
řit i zakladatelka Spolku rodičů a přátel 
školy Mgr. Bc. Marie Válková.

Teenageři potřebují naši pozornost!
Kdysi mi rodiče často vyčítali, že trá-
vím dost času s mobilním telefonem. 
Oponovala jsem slovy, že mobil může 
zachránit i život. Každá mince má dvě 
strany, a stejně je to tak i u mobilů, 
bez kterých můžeme dnes jen těžko 
fungovat. I dospělí se těžko orientují 

v záplavě zpráv z různých zdrojů. Natož 
potom mladiství. Jejich osobnost ještě 
není dospělá, hledají své místo v životě 
a pozornost se snaží získat ve skupině 
na sociální síti. 

Vedeme děti k samostatnosti, ale čím 
jsou starší, tím víc ztrácíme přehled  
o tom, jak tráví čas. Stále je velmi dů-
ležitý dozor, důslednost a dohled na to, 
co dělají. Je stále více případů, kdy si 
vyberou za oběť spolužáka a toho pak 
pronásledují hanlivými a ponižujícími 
esemeskami. Původně nevinné dětské 
posměšky a popichování mohou vy-
vrcholit v ponižování a úmysl druhého 
poškodit. Je těžké rozpoznat, do jaké 
míry je dítě schopno si své činy, které 
bere za normální a nevinné, uvědomit 
a na straně druhé, jak pevnou vůli  
a sílu mysli dítě má, aby odolávalo na-
rážkám či posměškům. S jakým poci-
tem jde asi dítě do školy, když předešlý 
večer dostalo ponižující  
nebo výhružné zprávy?

Věnujme více času našim dětem  
a zkusme je přesvědčit o tom, že 
vhodnou sociální skupinou může být 
třeba sportovní kroužek nebo jiné vol-
nočasové aktivity.

Foto: Archiv redakce

V poslední době je často probírané 
téma děti a mobilní technologie. V té 
souvislosti nás požádala o prostor 
ve zpravodaji ředitelka Základní školy 
Mgr. Bc. Pavlína Ben Saidová. 

Virtuální doba přínáší i rizika
Vážení čtenáři, v posledních letech 
dochází v chování dětí ke změnám 
způsobeným využíváním informač-
ních technologií. Jsou běžně dostup-
né žákům I. stupně, často i mladším 
dětem. Téměř každý žák má mobilní 
telefon, většinou tzv. chytrý. Kromě 
toho, že je skvělým zdrojem informací 

a může pomoci vzdělávání, má jeho 
používání také svá rizika. Důsledkem 
trávení stále většího množství času 
na internetu je omezení kontaktů se 
skutečnými přáteli, ztráta schopnosti 
běžné komunikace včetně schopnosti 
řešit problémy, neschopnost číst z ne-
verbální komunikace (gesta, mimika, 
postoje), uzavírání se do nereálného 
světa, ztráta koníčků.
  
Nezřídka se objevují i zdravotní problé-
my jako bolesti zad a zápěstí, zhoršená 
motorika i obezita. Jak vypadá výuka, 
tráví-li děti dlouho do noci čas se 

Jak tráví volný čas naše děti? 
S kamarády nebo s mobilem?

Základní škola

Máme jako rodiče přehled o tom, s kým a jak tráví naše děti svoje „virtuální “ schůzky s kamarády?
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solvovali na přelomu dubna a května. 
Přednášky přizpůsobené jednotlivým 
věkovým kategoriím probíhaly srozu-
mitelnou a poutavou formouVyučující 
i žáci se shodli na tom, že byl projekt 
velmi přínosný. Ve většině tříd na něj 
učitelé v dalších dnech navázali řeše-
ním úloh s finanční tematikou. Tomuto 
důležitému tématu se budeme věno-
vat i nadále.

Cestovali po Čechách i za Legem...
V týdnu od 13. do 17. května naši žáci 
cestovali po vlastech českých i ně-
meckých. Jedna skupina byla na škole 
v přírodě v Krkonoších, druhá v jižních 
Čechách. Pro obě skupiny byly naplá-
nované etapové hry a i přes nepřízeň 
počasí si žáci pobyt velmi užili.
Ostatní třídy zatím absolvovaly jed-
nodenní exkurze a výlety. Ať už to byla 

čokoládovna v Úholičkách, skanzen 
v Přerově nad Labem, vlastivědné 
vycházky, různá muzea, ZOO či farma 
pana Ženíška ve Velkých Číčovicích 
– všude na děti čekal zajímavý pro-
gram. Zejména ze zájezdu do Legolan-
du se všichni vrátili nadšení a s obrov-
skými plyšovými maskoty.

Stáli na stupních vítězů
Během května jeli naši žáci bojovat 
v atletických disciplínách na Pohár 
rozhlasu. Družstvo mladších žákyň 
nás reprezentovalo 9. května a vedlo 
si opravdu skvěle. Celkově obsadila 
děvčata 3. místo z jedenácti zúčast-
něných škol. Dívky získaly i individuální 
medailová a přední umístění. Ve skoku 
vysokém vybojovala Andrea bronz 
(134 cm), čtvrté a páté místo obsadila 
Dominika s Kájou. Nikita byla brambo-
rová v hodu míčkem, zlato si v běhu na 
600 m s velkým přehledem vybojovala 
Katka a Terezka k tomu přidala krásné 
páté místo. Skvěle běžely obě štafety, 
které obsadily třetí a čtvrté místo.
Starší hoši závodili 14. května. Byli 
opravdoví bojovníci a každý z nich 
se přičinil o úžasné 2. místo v druž-
stvech. Zlato k tomu přidal Tomáš H. 
ve skoku vysokém (170 cm) a skoku 
dalekém (550 cm), stříbro získal Tomáš 
D. v běhu na 60 m (7,3 s) a štafeta (Si-
mon, Lukáš, Tomáš a Tomáš) byla zlatá 
s výkonem 30,1 s.

Kateřina Sedláčková, zástupkyně ředitelky
Foto: Archiv Základní školy

Již tradiční a velmi oblíbené Veliko-
noční dílny se letos konaly 3. dubna. 
Děti, rodiče a návštěvníci vyrobili řadu 
krásných jarních výrobků. V pátek  
5. dubna jsme se znovu zapojili do 
akce Ukliďme Česko s heslem Ukliďme 
Velké Přílepy. Každá třída měla vyme-
zený prostor pro úklid, všichni dostali 
rukavice a pytle na odpad a odhodla-
ně se pustili do práce. Nikdo nelenošil 
a ze svých úseků všichni odcházeli 
s pocitem dobře vykonané práce. 
Díky nádhernému slunečnému počasí 
si všichni pobyt venku užili.
 

Žáci se seznamovali s financemi
Koncem dubna proběhl v naší škole 
projektový den zaměřený na finanční 
gramotnost, kterého se zúčastnili žáci 
všech ročníků. Formou workshopů se 
seznámili s vybranými pojmy z oblas-
ti finanční gramotnosti tak, aby byli 
lépe připraveni do praktického živo-
ta. Zvláštní pozornost byla věnována 
rodinnému rozpočtu s důrazem na 
důležitost rozlišení nutných a zbytných 
výdajů a předcházení zadlužování se.
Na projektový den navázal vzdělávací 
program ČSOB v oblasti finanční gra-
motnosti, který žáci 3. až 9. ročníku ab-

Velikonoce, úklid obce, peníze, 
cestování i medaile

Základní škola

Naši žáci se zapojili do projektu Ukliďme Česko – Ukliďme Velké Přílepy

Lekce finanční gramotnosti se v naší ZŠ 
stávají běžnou součástí výuky
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V průběhu května a června se konaly 
ve Velkých Přílepech, pod hlavičkou 
literárně-dramatického oboru ZUŠ 
Libčice s působností v Libčicích a ve 
Velkých Přílepech, tři zajímavé akce: 
Přílepský květináč (ve spolupráci  
s Roztoč, Z.S.), Chlubírna 2019 a Hraní 
pro družiny a přátele ZUŠ. 

U dětské autorské tvorby bylo zajíma-
vé sledovat, s jakým tématem kdo při-
chází a co dnešní děti ovlivňuje. Filmy 
„Babička Granny“ a „Jak dostat dítě od 
počítače“ vznikly na základě počítačo-
vých her. Děs v očích, zejména  
u mladších diváků, navodil filmový  
horor „Lidožravá myš 2“. S problemati-

kou šikany se po svém vypořádal sou-
bor Opičky ve filmu „Odpadková příše-
ra“. Za zmínku stojí dokumentární film 
„Evžen Novák“. Soubor Zapíci předvedl 
humorný divadelní seriál „Zchudlé krá-
lovství “. Zapojil se i služebně nejmladší 
soubor Bublina se svým zpracováním 
pohádky „Červená Karkulka“. Vtipná 
byla i krátká cvičení  
z běžných výukových hodin.

K největším počinům letošního roku 
patřilo zpracování divadelního před-
stavení „Jsem Ezra“, v němž účinkovalo 
šest souborů. 

Příběh zaměřený na ekologii a sílu 
přátelství vyprávěl o dvou znepřáte-
lených národech. Jeden z nich, Zelení 
lidé, vyhledává nové planety, které 
zušlechťuje a vytváří na nich podmín-
ky pro život. Druhý národ, Stolové, se je 
snaží najít a vyštvat na jinou planetu. 
Důvod je prostý – Stolové neumějí nic 
pěstovat, neví jak pracovat s přírodní-
mi zdroji. Žijí pouze na základě práce 
Zeleného národa. Děti obou národů 
se seznamují a zjišťují, že by mohly 
spolupracovat. Bohužel, dospěláci jim 
nenaslouchají. Nezbývá než doufat, že 
až děti dorostou, se všechno změní.
Filmy a představení jsou k vidění na 
youtube kanálu Základní umělecké 
školy. 

Jaroslav Hejnic, učitel LDO ZUŠ Libčice 
Foto: Alex-Litvin

Dramaťáci  
a filmaři v akci 

Alexandra Kurbanova

tel. 606 171 876
alexandra.kurbanova@re-max.cz

   DAROVÁNÍ NEMOVITOSTI            DĚDICTVÍ NEMOVITOSTI

Neplatí se. Darovací a dědická daň byla zrušena v roce 2013.

Pokud se rozhodne obdarovaný nemovitost prodat
do 5 let od získání daru, daň z přijmu se platí. Po

uplynutí 5 let se daň neplatí.  

Při běžné koupi platí kupující daň z nabytí ve výši 4%. U daru i dědictví se daň neplatí.

makléřka z Velkých Přílep

Darovací a dědická daň

Daň z nabytí nemovitosti

Daň z příjmů při nabytí nemovitosti

Daň z příjmů při prodeji nemovitosti

Rizika

Pokud se rozhodne nemovitost prodat dědic,
do období 5 let se počítá i doba, ve které žil zemřelý v

nemovitosti. Po uplynutí 5 let se daň neplatí.  

Při darování nemovitosti je vhodné, aby si dárce
zajistil bydlení v darovaném bytě věcným
břemenem, pokud jej hodlá dále využívat.

Při dědictví se dědí nejen aktiva, tedy nemovitost,
ale i dluhy a závazky zemřelého. Do hry mohou

vstoupit i tzv. pominutelní dědici.

Příbuzní v přímé nebo nepřímé rodinné linii daň
neplatí. Ostatní ano. Neplatí se v žádném případě.

Potřebujete poradit?
Zavolejte mi.

Sport 
 

Literatura faktu 
Beletrie pro ženy 

 
 

POZOR! Rozvoz knih po Velkých Přílepech                
a okolí zdarma.  

Stačí nám zavolat na 602 387 509  
nebo napsat na olysklad@volny.cz.  

Více knih najdete na stránce 
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Sport 
 

Literatura faktu 
Beletrie pro ženy 

 
 

POZOR! Rozvoz knih po Velkých Přílepech                
a okolí zdarma.  

Stačí nám zavolat na 602 387 509  
nebo napsat na olysklad@volny.cz.  

Více knih najdete na stránce 

200,- 
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199,- 

199,- 

199,- 

Inzerce
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První dubnový den se sešli v knihovně 
zájemci o výtvarné umění. Autorka 
Jana Motolová zahájila vernisáží svou 
první výstavu a měla velký úspěch.
24. dubna jsme přivítali děti ze dvou 
prvních tříd základní školy na tradiční 
akci – pasování na čtenáře. Všechny 
děti při zkoušce čtení uspěly, a tak je 
paní učitelky, porota i diváci mohli po-
chválit. Děti si odnesly pěknou knihu, 
na které si svou znalost čtení mohou 
vyzkoušet.

Děti ze školní družiny navštěvují 
knihovnu pravidelně. Chodí si s paní 

učitelkou půjčovat knihy, které pak  
v družině společně čtou. Na čtení do 
knihovny přišly i v dubnu. Z knihy Dani-
elly Krolupperové Kouzelná aktovka jim 
četla Galina Bláhová.

Do Přílep až z Grónska
Manželé Klempířovi, kteří v prosinci 
nemohli přijet ze zdravotních důvodů, 
nám vyprávěli o Grónsku 28. dub-
na večer. Dozvěděli jsme se spoustu 
zajímavých věcí, např. o působení 
Moravských bratří a shlédli jsme i film 
o životě současných obyvatel. Musím 
poděkovat panu Hejnovi z naklada-

telství Olympia, který nám tuto akci 
zprostředkoval a který také věnoval 
knihovně publikace, které Klempířovi 
napsali. Pokud jste se nemohli besedy 
zúčastnit, můžete si je přečíst.
Květnová výstava obrazů Evy Špačko-
vé měla krásný název: Máj – lásky  
a květin čas a působila velmi optimi-
sticky.   

Talent tentokrát netáhnul
V květnu také skončila letošní literární 
soutěž Talent. Mrzí nás, že se asi literár-
ní talenty mezi dětmi i dospělými po 
mnoha letech vyčerpaly. Dostali jsme 
totiž jen dvě soutěžní práce. Je to jen 
letošní úkaz? Máme soutěž ukončit 
nebo nějak změnit? Tyto otázky se nyní 
nabízejí a byli bychom rádi, kdybyste 
se k nim vyjádřili.

Jana Kouřimská  
Foto: Archiv knihovny

K N I H O V N A K N I H O V N A

Výstavy umění, Grónsko 
i pasování prvňáčků

KnihovnaKnihovna

Nové knihy

Na veletrhu Svět knihy jsme  
nakoupili tituly pro malé…

Velká knížka HASIČI pro malé 
vypravěče
Velká knížka LETIŠTĚ pro malé 
vypravěče
Velká knížka O AUTECH pro malé 
vypravěče
Knížkový pejsek
Zákon smečky: Rudý měsíc
Zákon smečky: Přízraky noci
Zákon smečky: Rozdělená smečka
Nejhorší děti na světě
Vidím duchy
Malá baletka

… i velké čtenáře:
Jak byli vyhubeni draci v Čechách
Čas odejít
Odmítnutí poslušnosti
Pusinka
Nejvyšší vrcholy evropských zemí
Vládce noci
Klasikové v nedbalkách
Kruh věrných
Poslední porotce
Ďáblova hora
Tonutí
Největší záhady kriminalistiky
Největší záhady dávných Čech
Protektoři
Ženy v životě císaře Františka Josefa
Zlatý fond her IV

Manželé Klempířovi zaujali poutavým vyprávěním o Grónsku

Český den proti rakovině  
2019 je za námi

Upřímně děkujeme všem 
dárcům, kteří i letos podpořili 
sbírku zakoupením kytičky.
Děkujeme i dobrovolníkům, kteří 
se o prodej postarali – manželům 
Jiroutkovým, paní Anně Řezáčové 
a ve škole učitelkám ze ZŠ Pavle 
Řičařové a Veronice Bezděkové.
Určitě vás potěší letošní výtěžek  
v naší obci, který činil 8 952 Kč.
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Střevní potíže
Při průjmu je nejdůležitější zavodnění 
organismu, ideálně minerálkou, čer-

ným čajem, nejlépe však rehydratač-
ním roztokem. Z počátku doporučuje-
me držet hladovku, pak přidat rýžové, 

zeleninové vývary, starší pečivo či 
dietní suchary. Nutné je vyhýbat se 
kořeněným a tučným jídlům.

Rehydratační roztok
Nemáte-li po ruce rehydratační 
prášek na výrobu roztoku, lze připra-
vit nápoj proti průjmu, který nahradí 
nedostatek tekutiny a minerálů. Na 
půl litru převařené vody 2 lžíce cukru, 
špetku soli a 2 dcl čerstvé pomeran-
čové nebo citronové šťávy.

Jak se průjmům vyhnout?
Při cestování do teplých krajin s nižším 
hygienickým standardem platí zása-
da: zapomeňte na vše, co se neloupe 
a nevaří. Pijte pouze vodu balenou  
v originálních obalech nebo převaře-
nou či upravenou desinfekcí. Častým 
zdrojem potíží je led podávaný do 
pití, nedostatečně tepelně upravená 
zelenina, mořské plody a nedodržo-
vání osobní hygieny. Před odletem 
do oblastí, kde cestovatel často trápí 
průjmová onemocnění, je vhodné na-
vštívit specializovaná centra Očkování 
a cestovní medicíny, kde doporučí vy-
bavení lékárničky, případně preventiv-
ní očkování. 

Repelenty
Aby byla zajištěna účinnost při pou-
žití repelentu a opalovacího krému, 
je třeba se nejdřív natřít opalovacím 
krémem, nechat jej zaschnout, pak 
teprve použít repelent. Přípravky po-

užívané v subtropických a tropických 
oblastech jsou obecně účinnější proti 
místním komárům. 

Jak na klíště?
Odstraňovače klíšťat mají různý tvar. 
Nejčastěji se používá plastová nebo 
kovová pinzeta, novější formou je plas-
tová karta, opatřená různými vidlicemi 
podle velikosti přisátého parazita. Tou 
se klíště podebere a nedochází k uvíz-
nutí hlavičky v kůži ani k jeho prasknutí.

Filtrační lahev 
Takzvaná lahev SOS s třífázovým fil-
trem zajistí čistou pitnou vodu kdykoli 
a kdekoli. Filtr dokáže zlikvidovat z jaké-
koli vody 99,99 % virů, bakterií a para-
zitů. Můžeme použít opakovaně, filtr 
bezpečně přefiltruje 400 až 600 litrů 
vody (podle jejího znečistění). Lahev je 
vhodná pro turisty a nepostradatelná 
pro cestovatele do zemí s nedostat-
kem pitné vody a musí se kupovat 
pouze balená. 

Očkování
Každý, kdo plánuje cestu do zemí, kde 
je potřeba povinné a doporučené 
očkování, by měl navštívit ordinaci. Lé-
kař informuje o možných zdravotních 
rizicích a o ochraně zdraví na cestě. 
Kromě očkování a aktuálních informa-
cí z různých zemí bývá i možnost za-
koupit si doplňkový sortiment určený 
pro cílovou destinaci. 
MUDr. Rodion Schwarz, Foto: Archiv redakce

Jak se ochránit před zdravotními 
komplikacemi v cizině?

Přílepská ordinace vystavuje i mezinárodní očkovací průkazy

U   cest do rozvojových oblastí by měla proběhnout 

konzultace s lékařem a následně očkování, a to nejpozději 

tři měsíce před plánovaným odletem. Některá očkování 

vyžadují několikatýdenní odstupy, jiná nabývají účinnosti 

až po více aplikovaných dávkách. Konzultace je ale nutná 

i v případě odjezdu na poslední chvíli. Co byste měli vědět?
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Naše obec poskytuje široké sportov-
ní vyžití pro všechny věkové skupiny. 
Mnoho mladých sportovců využívá 
také nabídky aktivit organizovaných 
sousedními obcemi. Jednu z atraktiv-
ních možností, jak pěstovat závodní 
sport na úrovni a zároveň v příjem-
ném a kamarádském kolektivu, před-
stavuje atletický oddíl TJ Sokol Roztoky.

Od svého založení v roce 1958 vycho-
val řadu vynikajících atletů, mistrů re-
publiky i členů reprezentace. Na práci 
Františka Tomišky navázali v roce 2011 
Martina a Martin Matasovi, kterým se, 

tegoriích přípravek, mladších  
a starších žáků, dorostu a juniorů, je až 
30 % našich atletů. Mnozí z nich se pra-
videlně umisťují na čelných místech 
na úrovni Středočeského kraje 
a často i v mezikrajových přeborech. 
Za všechny jmenujme Anetku Hanous-
kovou, Adélku Obstovou a Tomáše 
Bečku v kategorii přípravek, Radima 
Aulického, Zuzku Studenovskou, Kačku 
Bečkovou, Františku Aulickou a Davi-
da Zrzavého v kategoriích mladších 
žáků a žákyň, Tomáše Hanouska, Alexe 
Obsta a Simona Saint-Bonneta v kate-
gorii starších žáků, Gabrielu Golonku, 
Tomáše Dvorčuka a Olivera Gažiho 
v kategorii dorostu. Tomáš Hanousek 
se loni i letos v běhu na 100 m překážek 
a skoku vysokém probojoval na Mist-
rovství ČR staršího žactva. Za zmínku 
stojí i fakt, že oddílové ocenění atlet 
roku za minulý rok získali právě dva 
přílepští sportovci – Tomáš Hanousek 
a Adélka Obstová. 

Z Velkých Přílep je i několik trenérů 
roztockého klubu: Vlaďka Hanousková, 

i s pomocí Veroniky Bezděkové  
a za významné finanční podpory 
města Roztoky a MŠMT, během ně-
kolika let podařilo z původně malé 
skupinky nadšenců vybudovat oddíl, 
který na krajské úrovni směle konku-
ruje velkým a úspěšným oddílům.  Na 
svém domovském stadionu hostí vý-
znamné sportovní akce jako je Pohár 
rozhlasu nebo Krajské přebory druž-
stev přípravek Středočeského kraje.

Ke skvělým výsledkům roztocké atleti-
ky značnou měrou přispívají i přílepští 
sportovci: ze 140 dětí, trénujících v ka-

Dita Sýkorová, Zora Obstová a Naďa 
Koštovalová, která se podílí především 
na přípravě žactva a dorostu v rámci 
spolupráce s Olympem Praha. Velkou 
předností roztockého oddílu je to, že 
kromě kvalitní sportovní přípravy, k níž 
obrovskou měrou přispívá komplet-
ně zrekonstruovaný atletický stadion, 
poskytuje dětem i příjemné a přátel-
ské prostředí. Důraz je kladen nejen na 
dobré výsledky, ale také na to, aby se 
děti navzájem povzbuzovaly a vytvoři-
ly dobrou partu.

Tomu napomáhá (kromě nezbytné 
podpory ze strany rodičů, jimž patří 
velké poděkování) i řada akcí otevře-
ných pro veřejnost, jako jsou např. 
Svatojiřský a Svatováclavský pře-
spoláček, a především každoroční 
prázdninové soustředění v Jizerských 
horách. Činnost a úspěchy oddílu  
i jeho přílepských členů můžete sledo-
vat na www.majova-atletika.cz  
a www.facebook.com/atletika.roztoky.
Zora Obstová, 
Foto: Vlaďka Hanousková a Zora Obstová

Úspěchy přílepských dětí v oddílu 
roztocké atletiky

Halové přebory staršího žactva na Strahově (leden 2019, s trenérem Martinem Matasem)

Tomáš Hanousek, skok vysoký, Youth Athletics 
– Sokol Grand Prix Kolín

Tomáš Hanousek, 100m překážek, 
přebory Středočeského kraje na Kladně
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Po volbách do obecního zastupi-
telstva v roce 2018 byl zformován 
Sportovní výbor, jehož cílem je rozvoj 
sportovních a volnočasových akti-
vit. Jednou z priorit pro rok 2019 bylo 
obnovit po dvouleté pauze sportovní 
den. 

Ten proběhl dopoledne 25. května na 
fotbalovém hřišti. Snahou bylo na-
bídnout dětem všestranné aktivity 
na obratnost, fotbalové dovednosti 
a atletické disciplíny jako běh, skok či 
hod. Deset stanovišť za celé dopole-
dne navštívilo na 150 dětí ve věku od 

nout, že snaha a výkony sportující 
mládeže si to zasloužily.

Sportovní den by se neobešel bez 
podpory. Naďa Koštovalová za organi-
zátory děkuje obci, přílepským fot-
balistům, Středočeskému krajskému 

dvou let až po patnáctileté. Celým 
dnem prostupovaly běhy pro jednotli-
vé věkové kategorie. Ti nejmenší běželi 
60 metrů. Starší ročníky běželi podle 
kategorií 100 metrů a jedno, dvě a tři 
kola kolem hřiště. Vše završil společný 
běh rodičů a dětí.

O dobrou náladu se během prosluně-
ného dopoledne starala Marie Válko-
vá coby moderátorka, a především 
nadšení rodiče a fanoušci. Ti vytvořili, 
zejména během jednotlivých závodů, 
atmosféru jako na nejprestižnějších 
sportovních kláních. Nutno podotk-

fotbalovému svazu, Českému atletic-
kému svazu a dobrovolníkům z V. A,  
VII .A a IX. A přílepské základní školy, 
kteří pomohli obnovit tradici. 

Daniel Koštoval
Foto: Marie Válková

Sportovní den ve Velkých 
Přílepech obnoven!

Akce vznikla za podpory Středočeského fotbalového svazu
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Ve středu 19.6. se ve Velkých Přílepech 
poprvé uskutečnila akce, kdy v jeden 
den, ve stejný čas, na stejnou vzdá-
lenost, na různých místech světa, 
závodníci i amatéři, malí i velcí osla-
vují během sport a připomínají si tak 
mezinárodní Olympijský den. Tím je 
datum založení Olympijského výboru 
– 23.6.1894. Běh je organizován vždy 
nejbližší středu k tomuto datu. Celo-
světově se do oslav olympijského dne 
zapojuje různými sportovními aktivita-
mi přes 5,5 milionu lidí ve 150 zemích 
světa.

T-Mobile Olympijský běh je vůbec nej-
větší běžeckou událostí v ČR. Účastní 
se jej každoročně kolem 80 tis. běžců. 

bránil nedostatek finančních pro-
středků. Ze startovného každého běž-
ce jde totiž část do České olympijské 
nadace. V roce 2018 se během T-Mo-
bile Olympijského běhu pro nadaci 
vybralo 357 660 Kč. 

Letos i u nás
Organizace běhu ve Velkých Přílepech 
se chopil Sportovní výbor přílepského 
obecního zastupitelstva na základě 
iniciativy jeho člena Štěpána Janáčka, 
bývalého tyčkaře, který dnes pracuje 
pro Český olympijský výbor. Cílem je 
podpořit rozvoj aktivního pohybu  
a vytvořit tradici pro sportovce 
v našem regionu, kteří po takovýchto 
akcích volají. Nemenším cílem je šíření 
olympijských hodnot, jež jsou obsaže-
ny v Olympijské chartě. Jde zejména  
o propojení zdatnosti těla, vůle  
a ducha. V této souvislosti pak o spo-
jení sportu, kultury a výchovy, a tedy 
o vytvoření způsobu života, založené-

Český atletický svaz ocenil tuto akci již 
třikrát po sobě jako TOP běžeckou akci 
roku. 

Historie závodu
První ročník běhu v ČR startoval v roce 
1987 legendární Emil Zátopek. Od té 
doby až do roku 2015 šlo o akci pod 
názvem „Běh Olympijského dne“. Čes-
ký olympijský výbor však chtěl množ-
ství závodů a počet běžců rozšířit  
a spojil se proto za tímto účelem se 
společností T-Mobile. Cíle bylo dosa-
ženo, od roku 2015 narostl počet běžců 
z 13 tisíc na zhruba 80 tisíc ročně ve 
více než osmdesáti místech po celé 
ČR. Svou účastí běžci také podporují 
sportování dětí, kterým by v tom jinak 

ho na radosti z vynaloženého úsilí, na 
výchovné hodnotě dobrého příkladu, 
sociální odpovědnosti a na respekto-
vání základních universálních etických 
principů. 

Hojná účast
Historicky prvního běhu ve Velkých 
Přílepech se zůčastnilo na sto běžců, 
z toho dvanáct dětí do pěti let. Start 
byl na fotbalovém hřišti a nejdelší pě-
tikilometrová trať vedla centrem obce. 
Nejmenší děti běželi 100m, kategorie 
do devíti let měla trať 500m a 1km 
byl určen pro běžce do patnácti let. 
Sportovní výbor děkuje naší obci za 
podporu a přílepským fotbalistům za 
vytvoření zázemí pro akci a v nepo-
slední řadě patří obrovský dík České-
mu olympijskému výboru. Bez pomoci 
druhých by akci nebylo možné usku-
tečnit.

Daniel Koštoval, Foto: Marie Válková

T-Mobile Olympijský běh poprvé 
ve Velkých Přílepech

První ročník se setkal s velkým zájmem závodníků všech věkových kategorií
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pokroky studentů, i jejich nadšení. 
Mohu být u toho, když vyhrají soutěž, 
řešit jejich malé i velké osobní pro-
blémy a být jejich vzorem či inspirací. 
Tohle všechno na té práci miluji.

Věnujete se taneční skupině, která 
sklízí úspěchy. Jak dlouho funguje, 
pro koho je určena a jaký je zájem 
tanečníků?
Taneční skupina právě dokončuje 
svou sedmou sezonu a funguje lépe, 
než jsem na počátku očekávala. Je 
určena pro každého, kdo má chuť se 
naučit něco nového a pořádně se 
hýbat ve fajn partě. Kurzy máme pro 
všechny věkové i výkonnostní skupiny. 
Učíme i děti od tří let, na své si přijdou  
i maminky a od letošního roku i tatín-
kové. Zájem se každým rokem zvyšu-
je, za což jsem samozřejmě vděčná. 
Letošní sezonu jsme započali kurzy  
s rekordním počtem dvě stě čtyřicet 
pět tanečníků.

Máte čas na koníčky? A jaké to jsou?
Po pravdě: mám štěstí, že moje práce 

je spojena s mým koníčkem, a tím je 
tanec a hudba. Takže jsem si to vlast-
ně skvěle propojila. Také již nějaký ten 
pátek chodím dvakrát až třikrát týdně 
cvičit do posilovny a to mě nabíjí. Ale 
na jiné zájmy už bohužel čas nemám 
a popravdě už není ani síla.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?
Pracovní plány jsou jasné – prázd-
ninový taneční tábor, turné s jedním 
z nejuznávanějších bubeníků světa 
Natem Smithem, další charitativní 
akce, opět spolupořádat Dance Floor 
Attack v Hradci Králové, asi největší 
akci svého druhu u nás. Je to vlastně 
souboj o nejlepší street dance skupi-
nu ve všech tanečních stylech, bitva, 
která je improvizací – freestylem.  
A jestli se ptáte na osobní plány, tak 
toužím po rodinném krbu, to znamená 
najít férového milujícího muže, založit 
rodinu, a žít si krásný život plný lásky, 
přátel, pohody a tance. 

Je nějaké motto, které Lucii Bláhovou 
provází životem?
Mám jich více a všechna mě drží  
a pomáhají. První nechť si každý 
domyslí: Hlavní je, se z toho nepo…t. 
Druhé mám hodně pro motivaci: 
Nejde, neexistuje… A tím třetím je moje 
oblíbená věta Omnia vincit amor, ne-
boli Láska zvítězí nad vším.

Renáta Šťastná
Foto: Archiv Lucie Bláhové a Tomáš Hejna

To o sobě říká Ing. Lucie Bláhová, ně-
kolikanásobná mistryně České repub-
liky, vicemistryně světa a Evropy ve 
Street dance. Žije a působí ve Velkých 
Přílepech a je na to hrdá. 

Lucie, jaké je vaše povolání?
Moje povolání je neskutečně zajímavé 
a jsem vděčná, že jsem k němu časem 
došla. Jsem majitelka taneční skupiny 
Jam Dance Crew, tanečnice, choreo-
grafka, moderátorka a organizátorka 
tanečních a charitativních akcí. Být 
tanečnicí a starat se o taneční školu 
zní sice velmi jednoduše, zdá se, že je 
to jen o tanci a zábavě, ale je to i ob-
rovská dřina. Nejen fyzická, ale velmi 
často i psychická. Zajišťuji veškerou 
administrativu celé školy, ať jsou to 
pronájmy, kurzovné, sociální sítě, nové 
projekty, charitativní spolupráce, 
tábory, show nebo jednotlivé akce, 
k tomu dávám přes týden lekce, někdy 
máme víkendová soustředění nebo 
soutěže. Někdy je to velmi náročné  
a „přesčasy“ jsou většinou neplace-
né. Ale tu práci miluju. Mohu učit děti, 
ovlivňovat jejich fyzický vývoj, motivo-
vat je, ukazovat krásu pohybu, hudby  
a tvořit týmy, které spolu porostou  
a budou se podporovat, mohu vidět 

Mohu být vzorem  
a inspirací. A to 
mě baví!

Miluje život, rodinu, 

přátele, cestování  

a svoji taneční školu. Ráda 

poznává nové lidi, nová 

místa, zažívá nové zážitky. 

Je obrovský optimista  

a snílek, který věří v lásku 

a lidskou dobrotu. Nesnáší 

podlost a pocit, že s něčím 

nemůže hnout.
Tréninky v sále U Korychů probíhají pravidelně
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Historicky má sport ve Velkých Příle-
pech svoje nezastupitelné místo I dnes 
se daří  vytvářet podmínky jak pro 
organizovaný sport dětí, tak pro volno-
časové aktivity našich občanů.

Široká nabídka pohybových aktivit
Balanční, a relaxační techniky cvičení 
zajišťuje centrum San Cai, kde si 
v příjemném prostředí můžeme zacvi-
čit pilates, relaxovat při józe nebo vy-
užít místní saunu. Majitel pan Němec 
je odborníkem na čínskou medicínu 
a rehabilitační techniky. Instruktorka 
hathajógy, paní Elena Juránková, je 
jednou z nejlepších instruktorek jógy 
v Praze a okolí. Její empatický přístup 
a zkušenost zajistí optimální zatížení 
pro každého cvičence. Jóga je ide-
ální ralaxace pro velmi zaměstnané 
lidi, kteří sami nedokážou relaxovat. 
Pod vedením Eleny znovu obnovíme 
energii sil a protáhneme, těla ztuhlá 
stresem a každodenní zátěží. Velmi 

milí a zkušení trenéři vedou posilovnu 
Gym&Cafe. Každý návštěvník se zde 
cítí vítán. Motivující prostředí vytváří 
trenéři Zuzana a Jirka Freizingerovi. Ne 
každý si je vědom důležitosti posilo-
vání, které je zásadní při zpevňování 
svalstva. Jóga i posilování jsou vhodné 
pro každého. Pod odborným vedením 
je každý v dobrých rukou. 

Sportuje se uvnitř i venku
Vloni se podařilo zrealizovat instalaci 
venkovní posilovny. Tím se vytvořil 
prostor pro všechny nadšence outdo-
rového cvičení. Velmi nás těší pohled 
na plné cvičiště. Ve čtvrtek od 18:30 
hodin probíhá organizované sezónní 
cvičení pod mým vedením. Lekce  
a obsah cvičení jsou vždy přizpůsobe-
ny úrovni cvičících a jsou vhodné i pro 
náctileté. Po volbách do obecního za-
stupitelstva v roce 2018 byl zformován 
Sportovní výbor. Všichni se snažíme  
o popularizaci pohybu. Proběhl Spor-

Sport v obci včera, dnes a zítra

Přehled aktivit

Okolí Velkých Přílep skýtá spoustu možností pro vyjížďky na kole

tovní den, T-Mobile Olympijský běh  
a na říjen se chystá duatlon, spoluo-
rganizovaný Sportovním výborem 
a panem Tomášem Slavatou. Neměli 
bychom zapomínat na naše starší 
spoluobčany. Také pro ně chystáme 
cvičení a turistické výlety. Pohyb je 
důležitý, ale pojem kalokagathia pře-
sahuje do 21. století jako ideál harmo-
nického souladu a vyváženosti tělesné 
i duševní krásy, dobroty, ctnosti 
a statečnosti.

Chystá se rekonstrukce sportovního 
areálu včetně výstavby multifunkční-
ho hřiště a běžecké rovinky a výstavba 
tělocvičny.

Naďa Koštovalová, Foto: Archiv redakce

Fitness Gym&Cafe 
Oldřicha Nového 836 
(u kulaťáčku), Velké Přílepy 
+420 739 817 624 a +420 602 217 806
info@gymcafe.cz
www.gymcafe.cz 

Fotbalový klub 
TJ Sokol Velké Přílepy
+420 603 410 612 Pavel Škurek,
tj.skvp@seznam.cz,
www.tjsokolvelkeprilepy.sklub.cz 

Antukový tenisový dvorec  
u penzionu Jasoň 
Kurty: penzion Jasoň, Dvořákova 238 
Tělocvična: sál U Korychů,  
Pražská 45, Velké Přílepy 
+420 602 457 867 Jan Šrámek,  
sramek@tenis-skola.cz

Studio Neposedná pastelka
nabízí sportovní a výtvarné kroužky 
ve Velkých Přílepech a v Roztokách. 

+420 724 116 947 Martina Sasková, 
neposedna.pastelka@seznam.cz,  
www.neposedna-pastelka.wz.cz 

San Cai Centrum 
Okružní 1025, Velké Přílepy 252 64
+420 603 867 578 Petr Němec, 
sancai@seznam.cz,
www.sancai.cz/cviceni/

Workout hřiště
Venkovní posilovna, mezi ZŠ a MŠ Jablíčko

Máte tip na aktivity, které na těchto 
stránkách nejsou popsané? 
Dejte nám do redakce vědět.. .

Fitness hřiště Velké Přílepy, 
nedaleko MŠ Jablíčko bylo vybudováno pro 
dospělé a seniory 

V areálu Penzionu Jasoň je k dispozici jeden 
antukový dvorec a menší, kvalitně vybavená 
posilovna
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V příštím roce uplyne sto let od doby, 
kdy byl založen v naší obci fotba-
lový klub. V roce 1920 se domluvilo 
pár místních nadšenců, kteří tomuto 
sportu propadli. V té době byly v okolí 
fotbalové kluby jen v Roztokách, Libči-
cích, Kralupech a v Podbabě. Začátky 
byly těžké. Nebylo hřiště, nebyl inventář 
a hlavně nebyly finanční prostředky. 
Pravidla kopané pochopili mladí zá-
jemci rychle, ale nebylo kde hrát. Hle-
dali různé možnosti – posekané louky, 
sklizená pole, cesty, silnice. Neměli 
fotbalový míč. Kopalo se do neuměle 
vyrobených míčů z hadrů, tzv. hadrá-

ků. Postupně si našetřili na skutečný 
fotbalový míč, ale mohl se koupit jen 
obal, protože na duši nezbylo. Obal 
se naplnil senem, ale byla z něj brzy 
řezanka a tak se sháněly měchýře ze 
zabijaček, které sice nebyly špatné, 
ale přece jen duši nenahradily. Klub 
dostal název Čechie Kamýk. Členové 
dostali ručně dělané legitimace  
a platili členské příspěvky. Zpočátku se 
hrálo mezi sebou nebo s nadšenci  
z okolních vesnic. 

Jedním z prvních zápasů, kde už byl 
rozhodčí i diváci, byl zápas s nově 

vzniklým Meteorem Statenice, který se 
hrál v roce 1922 před kůlnami ve State-
nicích. Tento klub založil syn nájemce 
statenického panství, který se jmeno-
val Kummerman a hrál v té době za 
Slávii Praha. Pouze přihlížel mezi diváky 
porážce svého týmu v poměru 0:6. Po 
tomto zápase bylo mnoho živých de-
bat a dalo se očekávat, že dojde  
k odvetě. Ta se hrála na louce v Čer-
ném Vole a Meteor nastoupil i se svou 
hvězdou Kummermanem. Přihlíželo 
mnoho fandů z obou stran. Kummer-
man na sebe poutal pozornost jak 
hráčů, tak i diváků. V jednu chvíli ho 
ale kamýcký Bradáč zbavil míče  
a sám šel kupředu za velké radosti 
diváků z Kamýka. To Kummermana 
rozzlobilo natolik, že bez míče a zezadu 
srazil Bradáče, který se chystal vystře-
lit na branku Statenic. Byl to poslední 
moment zápasu, neboť obecenstvo 
vtrhlo do hřiště a nastala rvačka. Sice 
krátká, ale padly jí za oběť obě branky 
a Kummerman radši rychle zmizel. Na 
hřišti zůstali jen diváci z Kamýka  
a vytrhané branky si odnesli jako tro-
feje domů. 

Fotbalisté pokračovali ve své činnos-
ti, zápasy hráli většinou v okolních 
vesnicích a střádali korunky. Postupně 
splnili veškeré formality, aby mohl být 
klub přijat do fotbalového svazu. To se 
stalo v roce 1925, klub byl registrován 
pod názvem Sportovní klub Kamýk-
-Velké Přílepy a začal hrát soutěžní 

zápasy. Ale mezi příznivci i na pozván-
kách se vždy psalo SK Kamýk.  
V té době se hrálo na hřišti, které bylo 
u dnešní ulice Polní, mezi kamýckými 
statky a Hajnicí. V obci působil i druhý 
fotbalový klub – Rudá hvězda Kamýk, 
který založili členové Federace dělnic-
kých tělocvičných jednot (FDTJ). Oba 
místní týmy spolu hrávaly. Bylo tomu 
tak i v roce 1930, ale tento zápas se 
nedohrál. Bratři Hájkové (Čeněk hrál 
za Rudou hvězdu a František za SK) se 
po jednom z faulů poprali a zápas byl 
ukončen. 

O činnost klubu se dělilo hodně lidí.  
V zápisech jsou uváděny funkce: 
předseda, dva místopředsedové, 
pokladník, jednatel, sekretář, domácí 
správce, archivář, trenér (náčelník), 
zástupce spolkového odboru, revizoři 
účtů, případně členové bez funkce  
a několik náhradníků. Na schůzích byli 
určeni pořadatelé domácích zápa-
sů, členové pro lajnování, pro výběr 
vstupného na hřišti, výpravčí pro 
zápas venku. Často je v zápisech úkol 
pro některého člena (třeba, že zakou-
pí vápno, jestliže ne, zaplatí pokutu). 

H I S T O R I E H I S T O R I E

Blíží se sté výročí našeho 
fotbalového klubu

HistorieHistorie

SK Kamýk, jaro 1944

Hřiště u dnešní ulice Nové, rok 1945
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H I S T O R I E H I S T O R I E

Hráči se skládali na cestovné a často 
klubu věnovali např. kopačky, knihu, 
někdy se skládali na pohár apod. Na 
schůzích se řešila i doprava k zápa-
sům, k bližším soupeřům se chodilo 
pěšky, do vzdálenějších míst vlakem 
(z Podmoráně nebo Noutonic), jindy 
sjednaným autobusem nebo autem. 
Byl volen i zábavní výbor na celý rok, 
který měl na starosti pořádání zábav  
a podobných akcí. Z protokolů je 
patrné, že klub pořádal za rok i pět 
zábav. Většinou se jednalo o karneval, 
Šibřinky, Josefskou zábavu, Máje, pouť, 
posvícení, jindy to byla Mikulášská 
zábava, Silvestr či Jarní vínek. 

V roce 1932 se změnil název klubu na 
S.K. Sparta Velké Přílepy. Vyprávěl  
o tom v roce 1972 pan V. Bradáč: „Nový 
název vznikl proto, že při zápase  
s Roztokami došlo k inzultaci rozhod-
čího a pak s okamžitou platností byla 
zastavena činnost našemu klubu. Byl 
to důsledek nerozvážného jednání 
fandů. Znamenal vyloučení ze svazu 
ČSAF. Aby se mohlo dále hráti, přišla 
některá přemýšlivá hlava s nápadem 

dát klubu nový název a změnit fotba-
lový svaz.“ V soutěžích se hrálo větši-
nou s okolními kluby, ale v zápisech 
čteme i týmy: SK Rukavičkáři, Sportovní 
sdružení železničářů, SK Ohrada, Re-
publikán Košíře, Stadion Libeň, Osada 
Varao, ČAFC Žižkov, SK Hradčany. 

V této době již hrál klub na hřišti  
u dnešní ulice Nové. Klubovna byla 
většinou v budově restaurace pana 
Korycha a hráči pak v dresech chodili 
po dnešní Pražské ulici na toto hřiště. 
V klubu bylo 1.A mužstvo, 1.B mužstvo, 
později družstvo žáků a dorostenců  
a v některých letech působila i zájez-
dová jedenáctka. Hrály se soutěže  
v rámci okresu a koncem protektorátu 
byl fotbal jedinou zábavou v obci. Hrá-
lo se ještě 1. května 1945, pět dní před 
začátkem povstání. V té době byli 
hvězdami klubu Václav a Bohumil He-
láskové, Václav Tůma, Antonín Kohout, 
Kadlec ze Žalova a největší hvězda, 
střelec Jaroslav Korych. Přestup hráčů 
Kohouta a Korycha do Kralup znemož-
nily tehdejší válečné poměry. 

Po válce a následných nových pomě-
rech byl klub nucen přejmenovat se 
na Sokol Kamýk a později Sokol Velké 
Přílepy. Zápasy se hrály již na novém 
hřišti, které se začalo budovat v roce 
1949 na bývalém pozemku pana Stra-
ky. Bylo v mírném svahu a tak se musel 
terén upravit buldozerem. Nejprve 
bylo škvárové a později oseté trávou, 
ze dvou stran byly vysázeny topo-
ly. Dodnes slouží fotbalovému klubu 
i místní přípravce. Hrály se okresní 
soutěže, ale koncem padesátých let 
přišla krize a několik let se fotbal v obci 
vůbec nehrál. 

Naštěstí to netrvalo dlouho, počát-
kem šedesátých let se opět na hřišti 
hraje fotbal. Pamatuji se, že jsem začal 
hrát za místní žáky v roce 1962. Tehdy 
dokázali zbláznit hodně kluků zdejších 
i z okolí pánové Borek Musil a Jaroslav 
Seiml. Pro velký zájem se utvořilo áčko 
i béčko žáků, ale soutěže hrálo jen 

áčko. Zároveň hrál svou soutěž 
i dorostenecký tým. Během let stoupal 
i počet fandů a největší zájem byl ko-
lem let 1968 až 1969, kdy místní dorost 
vyhrál okresní přebor a kvalifikoval se 
do pražské 1.A třídy. Tehdy chodilo na 
domácí zápasy hodně diváků a na 
venkovní jezdil pravidelně plný auto-
bus. Dorost, který už vedl pouze  
J. Seiml, se udržel v pražské skupině 
dva roky. Hrálo se převážně s praž-
skými kluby, do Přílep přijely i Sparta, 
Slavia, Dukla a Bohemka, všechny 
tyto kluby ale se svými týmy C nebo 
D. V Praze se hrálo hodně na škváře, 
ale pamatuji se, že jsme si zahráli i na 
hlavním hřišti Dukly na Julisce a na 
starém hřišti Slávie v Edenu. 

Později z úspěšného dorostu profito-
valo i mužstvo mužů, které už také ob-
novilo svoji činnost. V roce 1972 se mu 
podařilo vykopat postup do 3. třídy. 
V roce 1970 se za velkého zájmu konal 

HistorieHistorie

Dřevěné kabiny na novém hřišti, šedesátá 
léta 20. století SK Kamýk s vítěznou trofejí, srpen 1944

Memoriál B. Heláska, rok 1970
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Veřejné plochy v Kladně získají díky 
Central Kladno nový kabát

„Rozhodli jsme se, že budeme více 
podporovat prostředí ve městech, 
kde působíme. Vše jsme odstartovali 
zajištěním hvězdy street-artu Emily 
Eldridge, u dalších objektů chceme 
spolupracovat s místními umělci, pro 
které plánujeme uspořádat i workshop 
nebo soutěž. Budou tak moci dokázat, 
že i oni dokáží vytvořit díla na světo-
vé úrovni,“ vysvětlila celý záměr Pe-
tra Holubová, marketingová ředitelka 
skupiny Crestyl.

V  první  fázi  se  uskutečnil  street  art 
na  opěrné  zdi  u  autobusové  zastávky 
v ulici Petra Bezruče a sloupech na láv-
ce vedoucí do Central Kladno. Návrhu 
a realizace se ujala americká umělky-
ně  a  ilustrátorka  Emily  Eldridge,  kte-
rá  v  posledních  letech  žila  a  tvořila 
v  Hong  Kongu,  Barceloně  a  nyní 
v Berlíně. Po bok těchto světových me-
tropolí  se  nyní  díky  Crestylu  zařadilo 

Skupina Crestyl, která vlastní obchodní centrum Central Kladno, se rozhodla 
dále rozvinout svou podporu veřejných aktivit v Kladně. Po uzavření dlouho-
dobé spolupráce s kladenským volejbalovým týmem se s městem dohodla na 
zajištění výtvarného ztvárnění některých ploch ve městě. Cílem je probuzení 
kladenské výtvarné scény a aktivit ve veřejném prostoru.

i  Kladno,  kde  Emily  Eldridge  během 
týdenní práce rozzářila betonovou au-
tobusovou zastávku. Název díla, které 
vzniklo právě pro toto místo, je volně 
přeloženo  „České  snění:  Pozorování 
světa“.

V dalších fázích v druhé polovině toho-
to roku a v roce příštím Crestyl počítá 
s výtvarným ztvárněním TEPO objektu 
v ulici Litevská a výduchů poblíž ulice 
Váňova. Zde se předpokládá spoluprá-
ce s místními umělci, detaily nicméně 
ještě nejsou pevně stanoveny.

Central  Kladno  byl  otevřen  v  roce 
2015  a  získal  ocenění  obchodní  cent-
rum roku. Obchodní centrum na svých 
více  než  26 000  m2  obchodní  plochy 
přineslo  přes  100  domácích  i  zahra-
ničních značek, které dosud v lokalitě 
nefigurovaly,  služby  i  místo  k  zábavě 
a společenskému vyžití.

InzerceH I S T O R I E

1. ročník Memoriálu Bohumila Heláska, 
který byl zároveň oslavou padesáti let 
fotbalu ve Velkých Přílepech. V této 
době byly snahy dát klubu opět název 
SK (je to vidět na fotografii dorostu), 
ale tato iniciativa byla záhy potlačena 
a klub působil nadále pod názvem 
Sokol Velké Přílepy. V dalších letech 
dochází k útlumu v činnosti klubu, ně-
kolik bývalých funkcionářů zanechalo 
činnosti a dá se říct, že klub doslova 
táhl pan Jaroslav Seiml. O družstva 
žáků a dorostenců se v této době sta-
ral Míla Blažek.

Pár slov o klubové vlajce 
V předválečném období vlála na 
stožáru při každém domácím zápa-

se. Bohužel není zachycena na žádné 
fotografii. Dohledal jsem alespoň po-
známku Bohumila Káška, který psal 
o vlajce 9. května 1969: „Dnes poprvé 
od znovuoživení fotbalové činnosti  
a vzniku I.A mužstva zavlála nad hři-
štěm vedle státní vlajky i vlajka fot-
balového klubu. Je to původní vlajka 
bývalého sportovního klubu. Obdélník 
vlajky je rozdělen úhlopříčkou na dvě 
části. Horní trojúhelník je bílý a spodní 
modrý. Nahoře na bílém trojúhelníku 
je modrá pěticípá hvězda. Za dob exi-
stence starého sportovního klubu  
v prvé republice byl pod hvězdou zlatý 
nápis: S.K. Kamýk-Velké Přílepy. Tento 
dnes na vlajce není.“ 
Václav Kašek, Foto: Archiv SK Kamýk

Historie

Dorost 1969, pražská 1.A třída, hřiště SK Břevnov
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Sociální oblast

dů. Skládají se z polévky a hlavního 
jídla a výběr na výběr je pět možností. 
Samozřejmě je rádi přivezeme až do 
domu, a zavážíme nejen pro seniory. 

Mirka Lebovičová, Kvalitní podzim života, z.ú.
www.kvalitnipodzimzivota.cz

Blíží se čas dovolených, které chceme 
trávit se svými staršími příbuznými. 
Někteří ke svému životu potřebují urči-
té pomůcky. S tímto vám problémem 
můžeme pomoci. Stačí, když navštívíte 
naši půjčovnu kompenzačních pomů-
cek na našich webových stránkách. 
I ve Velkých Přílepech máme řadu 
klientů, kteří tuto službu již v minulosti 
využili. Nabízíme chodítka, invalid-
ní vozíky, polohovací postele a další 
pomocníky. 

Abyste nemuseli v létě stát u sporáků, 
což je u seniorů ve vedrech, která již 
známe z minulých let obzvlášť obtížné, 
je tu zase naše pomoc v podobě obě-

Pomoc s pohybem i se stravováním

Ředitelka terénní pečovatelské služby Lenka Klestilová

+420 778 095 645
administrativa.kpz@email.cz

Pro případné 
dotazy se na nás 
neváhejte obrátit na
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Pro děti Pro děti

V sobotu 15. června se opět zaplnil 
park V Lipkách. Kolem osmé se začaly 
objevovat stany, slunečníky, stoly  
a cedulky. Přes padesát dobrovolníků 
přišlo ve svém volnu pomáhat, aby 
dětské dopoledne dopadlo co nejlépe. 
V devět bylo vše připraveno a letošní 
ročník Hurá na prázdniny mohl začít. 
Parné počasí neodradilo organizátory, 
ani účastníky, a tak byla letošní účast 
240 dětí rekordní. Soutěžící měli mož-
nost projít všech osmnáct stanovišť, 
která byla tentokrát inspirována pra-
věkem. Za získané penízky si v průběhu 

dopoledne nakupovali v krámku. 
O občerstvení se postaral Klub rybářů 
Velké Přílepy. Velmi vítaný byl zásah 
dobrovolných hasičů obce Holubice-
-Kozinec, kteří před jedenáctou uspo-
kojili všechny zájemce o studenou spr-
chu. Největší odměnou byly rozzářené 
(i když trochu opocené a zchvácené) 
tváře spokojených dětí.  

Děkujeme všem, kteří byli ochotni 
nás podpořit, jak fyzickou pomocí, tak 
formou finančních či věcných darů. 
Bez vaší laskavé pomoci bychom to 
nedokázali. Děkujeme!

Eva Aulická
Foto: Tomáš Hejna

1. Název místa hřiště u MŠ Jablíčko?
2. Název parku s hřištěm u rybníka?
3. Název hřiště u ulice Okružní?
4. Název ulice, kde je hřiště v ARI (mezi ulicemi B. Němcové a Vančurova)?
5. Název hřiště pro posilování mezi školou a školkou?
6. Název místa hřiště za ulicí Sportovní?

Třináctý ročník 
Hurá na prázdniny 
je za námi

Křížovka

W

1.

2.

3.

4.

6.

5.

Správné odpovědi najdete na str. 53

je pohyb!Tajenka:

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

Jednou ze sportovních disciplín bylo přejet rybník na jednoduchém plavidle
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Meteorologické okénko Meteorologické okénko

až 7 °C, 7. 5. jsme pocítili poslední mráz 
v této části roku. Měsíční množství 
srážek bylo průměrné, ale ve srovnání 
s minulými měsíci vydatné. V obci na-
pršelo 73 mm, 110 % normálu. Nejdešti-
vějšími dny byly pondělí 20. 5. (26 mm) 
a úterý 28. 5. (20 mm). Na 3. letní den 
tohoto roku jsme si museli počkat až 
do 19. 5.

René Tydlitát

Březen byl teplotně nadnormální  
a srážkově normální, v obci napršelo 
22 mm, tj. 70 % měsíčního normálu. 
Teplý měsíc byl znát hlavně v první 
polovině, přičemž již 4. 3. dosáhla ma-
ximální teplota vzduchu 18,9 °C.  
Ve dnech 11. a 25. 3. 

Duben byl teplotně i srážkově normál-
ní. Prvního letního dne jsme se podle 
teploty vzduchu dočkali 25. 4. (25,5 °C). 
Úhrn srážek v dubnu dosáhl 38 mm, 110 
% normálu. Ovšem až bouřka s deštěm 
26. 4. ukončila dlouhé suché období, 
které trvalo „antimedardovsky“ od 16. 
3. 40 dní. Srážky v těchto dnech nepře-
kročily v úhrnu 1 mm.  Z toho vyplývá, 
že průměrné množství dubnových 
srážek napršelo až v samém závěru 
měsíce.

Květen byl překvapivě deštivý a stude-
ný až silně studený. Mezi 3. až 7. 5.  
a 14. až 16. 5. přišly nepříjemně chladné 
dny s průměrnou denní teplotou jen 6 

Počasí ve Velkých 
Přílepech v březnu 
až květnu 2019
Koncem dubna to vypadalo, že 
se ani tráva nezazelená. Přes 
měsíc pořádně nezapršelo, ale 
květen to všechno změnil. A jaké 
byly jednotlivé jarní měsíce?

Inzerce

Neznámý vandal ořezal stromy ve Dvořákově ulici. Motiv ani pachatel tohoto činu, spáchaného 
pod rouškou tmy, v noci ze 14. na 15. 6. není zatím znám. 

… věděli jste, kde se nachází nejbližší 
meteorologické stanice? 

Ta vůbec nejméně vzdálená od 
Velkých Přílep je v Řeži (4 km) a v létě 
často zaznamenává teplotní rekordy. 
Další je v Suchdole v areálu kampusu 
ČZU, na letišti Praha-Ruzyně a také 
v Kralupech nad Vltavou. Ostatní jsou 
již vzdálenější, ale počasí možná měří 
třeba i váš soused. Stačí se jen zeptat.
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Veterinární poradna

a je důležité se informovat s dostateč-
ným časovým předstihem. Zejména 
požadují-li například nějaké očkování 
kromě běžné polyvalentní vakcíny, 
která obsahují v jedné dávce očkova-
cí látku proti více nemocem. Bývá to 
především očkování proti psincovému 
kašli, které je třeba provést asi 3 týdny 
před nástupem do hotelu. V každém 
případě doporučuji se do hotelu po-
dívat, než tam svého psa umístíte. Při 
té příležitosti se můžete také na vše 
potřebné zeptat.

MVDr. Michaela Riedlová
Foto: Renáta Šťastná a Martin Fafek

Chystáme se vzít našeho psa s sebou 
na dovolenou do Chorvatska. Jaké 
musíme mít doklady a je potřeba 
provádět nějaká preventivní zdra-
votní opatření?
Základní podmínkou pro cestu do 
zahraničí je zvířeti vystavený tzv. 
Europas a vakcinace proti vzteklině. 
Europas vydávají schválení veterinární 
lékaři, jejichž seznam je dostupný na 
webových stránkách Státní veterinární 
správy. Vystavení dokladu vyžaduje 
některou z forem identifikace zvíře-

te – v současné době je to mikročip. 
Vakcinace proti vzteklině pro účely 
cestování musí být provedena mini-
málně 21 dní před odjezdem. Časová 
souslednost v tomto případě zahrnuje 
nejprve aplikaci mikročipu, pak vydání 
pasu a nakonec očkování proti vztekli-
ně. Vše může být provedeno v jeden 
den. V dokladu nesmí být škrtáno ani 
prováděny opisy předchozích vakci-
nací. Proto, je-li psovi vydáván nový 
Europas, musí být znovu před cestou 
očkován proti vzteklině, i když je před-
chozí očkování ještě platné. Co se týká 
Chorvatska: v této zemi se vyskytuje 
srdeční červivost. Způsobuje ji krevní 
parazit, jehož zárodky jsou přenáše-
ny komáry. Tato choroba je obtížně 
léčitelná, a proto je vhodné učinit 
preventivní opatření spočívající v apli-
kaci účinné látky selamectin ve formě 
spot on asi 3 dny před cestou. Hladina 
selamectinu v krvi je pak udržována 
přibližně měsíc. Po návratu doporučuji 
pejska odčervit. Více informací  
o požadavcích při cestování se zvířaty 
do zahraničí najdete na zmíněných 
webových stránkách v rubrice Cesto-
vání se zvířaty v zájmovém chovu. 

Letos poprvé k moři poletíme, a tak 
musíme našeho psa nechat doma. 
Nemáme pro něj ale žádné hlídá-
ní. Budeme proto hledat nějaký psí 
hotel. Co všechno musí pes splňovat, 
aby ho do hotelu vzali?
Každý psí hotel má své požadavky  

S našimi mazlíčky 
na cestách

Takhle by zvíře určitě cestovat nemělo

Ideální způsob transportu zvířat

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?

Zašlete rozměry skel e-mailem nebo SMSkou,  
tentýž den obdržíte cenovou nabídku.

777 208 491 · info@har.cz
www.har.cz

SLEVA 40 % z montáže.
Po předložení 
tohoto inzerátu

stejné IČO
stejná adresa
stejný kontakt26 let

Kvalitní a odborná montáž 

přímo od výrobce!
Záruka 36 měsíců!

VIZTKY, LEÁ,
PAKÁY, BANRY
OŽURY
objednejte on-line,
vyzvedněte
osobně
na Suchdole

Inzerce
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ku poměrně nízká. Poté, co jsme se 
začátkem festivalu pořádně zmokli, se 
nakonec vyčasilo. Přes folk a country 
jsme se dostali až funk-rocku a rocku. 
Kapely Vrak, Country Seschlost, Bobr, 
Adovany Band a LiveMotive hráli ze 
všech sil a vládla tu pohoda a skvělá 
atmosféra. Občerstvení bylo chutné  
a nebylo ho málo. Děkujeme orga-
nizátorům, že pro občany pořádají 
takové pěkné akce!
Text a foto: Renáta Šťastná

Panu Klinerovi dali na délku 431 cm  
a panu Uhlířovi 415 cm a to je dost těs-
ný rozdíl. Závodníci na prvních čtyřech 
místech obdrželi hodnotné ceny dle 
svého výběru – kuchyňský robot, Gola 
sadu klíčů, meteorologickou stanici 
a sadu nožů. O tom, že jsme strávili 
příjemné dopoledne, svědčí i fakt, že 
účastníci i přihlížející zkonzumovali 15 
litrů rybí polévky, 30 kg smaženého 
kapra, 12 kg bramborového salátu, 7 kg 
klobás a 120 koláčů. K tomu tři soudky 

Pátý ročník hudebního festivalu Přílep-
ská stodola neměl zrovna na růžích 
ustláno. Sobota 25. května přinesla 
jednak proměnlivé počasí, ale také 
semifinálové utkání českého týmu 
na Mistrovství světa, které si nejen 
skalní sportovní fanoušci nenechali 
ujít. Možná proto byla účast Na Stat-

Tradičních rybářských závodů 11. květ-
na se zúčastnilo dvacet sedm rybářů. 
Ulovili celkem třicet šest kaprů, kteří 
dohromady dali úctyhodných 14,76 
metru. Závod byl napínavý do posled-
ní chvíle. O prvním místu rozhodovala 
takřka kapří ploutev. Dva závodníci 
chytili na udici shodně devět kaprů. 

piva, kávu a limonádu. Už dnes se těší-
me na další závody a všem vzkazuje-
me, že v druhé polovině srpna bude  
u našeho rybníka takzvaný Den ote-
vřeného rybníka. Příchozí místní i pře-
spolní si mohou zachytat, připraveno 
bude něco na zub a ke všemu nám 
pro radost zahraje kapela. Všechny 
srdečně zveme!!

Jiří Říha

Foto: Renáta ŠťastnáFestival Přílepská 
stodola už popáté

Bylo to o kapří 
ploutev…

Společenský život v obci

 S P O L E Č E N S K Ý  Ž I V O T  V  O B C I S P O L E Č E N S K Ý  Ž I V O T  V  O B C I

 K poslechu, tanci i zpěvu zahrála třeba skupina Country Seschlost
Před polednem sice zapršelo, ale rybáři jsou 
zvyklí i na nepřízeň počasí

Krásné počasí dalo vyniknout veteránům na 
venkovním prostranství

silnější, odhadem kolem pěti set lidí. 
Například v modelářských dílničkách 
jsme s dětmi postavili čtyřicet modelů. 
Zájem byl tak velký, že občas museli 
zájemci čekat, až se v dílničce uvolní 
místo.

Akci podpořily modelářské firmy Kovo-
závody Prostějov a AZ model, které do 
dílniček věnovaly své modely letadel, 
obec Velké Přílepy, která akci přidělila 

V sobotu 6. dubna 2019 se v sále  
U Korychů a okolních plochách konal 
již sedmý ročník HOBBY VÝSTAVY. Více 
než třicet vystavovatelů za velkého 
zájmu veřejnosti předvádělo své roz-
manité aktivity, především výtvarné, 
modelářské a sběratelské. Pro ná-
vštěvníky nechybělo ani sedmnáct 
kreativních dílniček, z kterých si děti  
i dospělí odnesli spoustu zážitků  
a krásných výrobků. Největšími expo-
náty byly letos opět historické vozy, 
umístěné na venkovní ploše. 

V sále bylo, mimo jiných zajímavostí, 
možné vidět i několikametrové modely 
lodí a RC modely v akci. Letošní účast 
byla za dobu trvání výstavy asi nej-

Sedmička 
přinesla vysokou 
návštěvnost
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dotaci a sdružení ProPřílepy, pod jehož 
záštitou se akce konala. Chtěl bych 
touto cestou poděkovat jak podpo-
rovatelům, tak návštěvníkům za jejich 
zájem a především vystavovatelům  
a těm, co pomáhali s přípravou  
a organizací akce, za jejich čas a úsilí. 
Všem patří velký dík!

Text: Petr Morysek
Foto: Petr a Anna Moryskovi

 S P O L E Č E N S K Ý  Ž I V O T  V  O B C I S P O L E Č E N S K Ý  Ž I V O T  V  O B C I

Velké RC modely v akci byly velkým lákadlem, 
jen je škoda, že pro velké RC lodě nemáme 
dost velký bazén, aby zde mohly i plavat

vil 14. května v Galerii U Korychů uměl-
cův obdivovatel Petr Jamník. Obsaho-
vě nabitá kniha je vyústěním autorovy 
mnohaleté badatelské a sběratelské 
práce, jsou v ní desítky, mnohdy uni-
kátních, fotografií a artefaktů. Vedle 
textů mapujících Horníčkův život ji 
autor obohatil o vzpomínky nejbliž-
ších přátel a spolupracovníků, jako 
byli Hana Hegerová, Jiří Suchý, Milan 
Lasica, Anna Sováková, Vladimír Just 
a mnoho dalších. Kniha tak není jen 
důstojnou poctou a poutavou připo-
mínkou Horníčkovy umělecké a tvůrčí 
činnosti. Je i zasvěcenou erudicí, zasa-
zující do kontextu množství dobových 
dokumentů, programů divadelních 
her, rukopisů, nepublikovaných glos, 
fejetonů či dopisů. Stává se komplex-
ním pohledem na jednu z nejvýznam-
nějších osobností českého kulturního 
života. Petr Jamník svou originální 
knihu představil slovem i obrazem.  
Byl to krásný večer pro všechny.

Text a foto: Zuzana Kučerová

proto, aby se tady dobře žilo i nově 
narozeným dětem. Poděkování za 
spolupráci při slavnostním obřadu  
patří i učitelkám a dětem z Mateřské 
školy Jablíčko, které s radostí a úsmě-
vem doplnily program svým vystou-
pením. Zajímavost závěrem: v prů-
běhu roku 2018 se narodilo třiatřicet 
miminek. Uvidíme, kolik jich bude letos.  

(red)
Foto: Archiv obce

Miroslav Horníček byl umělec, jehož 
lze jen těžko charakterizovat jedním 
slovem. Byl zkrátka výjimečný. Jeho 
nadčasový smysl pro humor, přiro-
zenou noblesu, pronikavý intelekt, 
pracovitost a vzácné herecké nadání 
připomíná výpravná publikace, která 
vychází u příležitosti stého výročí 
umělcova narození. Právě tu předsta-

Vítání občánků je jednou z tradic  
a právoplatnou událostí každé obce. 
Obava z nároků vzešlých z nového zá-
konného nařízení o ochraně osobních 
údajů se nepotvrdila, naopak, právě 
potvrzení účasti ze strany rodičů po-
mohlo v přípravě na tuto událost. Od 
listopadu loňského do dubna letošní-
ho roku se narodilo šestnáct občánků 
a ty jsme 18. května přivítali v Galerii. 
Rodiče si vyslechli krátkou řeč mís-
tostarostky Marie Válkové, která děti 
v naší obci přivítala. Ve svém proslovu 
zároveň rodiče obeznámila s počtem 
dětských hřišť, zmínila kapacitně 
přizpůsobenou školku a školu. Nechy-
bělo ujištění, že vedení obce koná vše 

Vzpomínka na 
Horníčka zaplnila 
Galerii

Přihlášky rodiče 
neodradily

Zajímavé povídání a projekci dosud  
nepublikovaných fotografií z Horníčkova  
života sledovala zcela zaplněná Galerie

Společenský život v obci

Výstavba světelné křižovatky začala 16. června. Plánovaný termín dokončení je 17. září 2019
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Společenský život v obci

V sobotu 15. června se skalní příznivci 
tvrdé muziky vydali na louku v cent-
ru obce na tradiční festival Přílepské 

ladění. Moderátor a herec Ondra 
Lechnýř vítá své krajany – rakovnický 
Brutus, klasiku, která opět nezklama-

la. Ačkoli se pohybuje pod různými 
názvy na hudební scéně už 53 let, 
nemá nouzi o mladé obdivovatele. 
Jeden čtyřletý fanoušek v nestře-
ženém okamžiku nastoupil do jejich 
auta v odhodlání pokračovat se svými 
idoly na další štaci. Po vyjednávání byl 
dovezen alespoň na konec louky a až 
úplatek v podobě čokoládové sušenky 
ho přiměl vystoupit.

Horko bylo sužující, muzikanti stateční, 
diváci posedávali ve stanu a v říd-
kém stínu podél potoka. Trojice Karol 

Komenda Group zastupovala Konzer-
vatoř Jaroslava Ježka. Jejich skvělý, tak 
trochu akademický, procítěný, jemněji 
znějící rock s pasážemi pro improviza-
ci, byl důkazem, že na jevišti stojí ostří-
lení muzikanti. Pražská pop-punková 
formace Covers for Lovers rockové 
nadšence rozezpívala a jak síla slunce 
slábla, diváci se přesouvali blíže k jevi-
šti. Slánská skupina Totální nasazení 
nešetřila razancí ani decibely a pod 
podiem to vřelo. S blížící se osmnác-
tou hodinou se začali trousit opozdilci, 
kteří dali možná přednost koupání či 

V Přílepech bylo opět naladěno!

Rakovnický Brutus zahájil letošní přehlídku kapel a obecenstvo vůbec nešetřil

Jednou ze zastávek turné Summer Tour 2019 - Limited Edition kapely Covers for Lovers byl 
právě náš festival
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Společenský život v obci

stínu domova, stánkaři dotáčeli po-
slední pivo a limonádu a festival spěl 
do finále. Moderátor představil po-
sledního účastníka, kladenskou kapelu 
Anopheles. Diváci, doposud sedící  
v klidu na lavičkách, se museli přidržet, 
aby je síla zvuku neodmrštila. Chlapci 
zprvu klamali neobvyklou sestavou  
– klasické violoncello není zrovna roc-
kový nástroj. O to větší bylo překvape-
ní, když spustili na plno. Muzika to byla 
vskutku dobrá. 

Chtěla bych poděkovat nejen paní 
Zuzaně Kučerové, na jejíchž bedrech 
příprava festivalu ležela, ale i všem 
ostatním, kdo se podílel na organizaci. 
sousedním obcím za zapůjčení stanů 
a lavic i úholičským hasičům, kteří 

vodou skrápěli zemdlené diváky. Bez 
dlouhé přípravy a práce obětavých 
lidí, by festival nebyl.

Věra Čermáková      
Foto: Zuzana Kučerová 

Správné odpovědi ke křížovce

 1. V Lískách, 2. V Lipkách, 3. Na Kopci, 4. Nerudova, 5. Workout, 6. Na Skalce
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Klub seniorů

Turistiku nápaditě organizuje Naďa 
Pokrupová. V tuto chvíli máme za 
sebou dvanáctikilometrový výšlap 
Českým krasem z Mořiny přes lom 
Amerika do Srbska, zakončený poseze-
ním v tamní hospůdce.

V knihovně jsme si vyslechli povídání 
Františky Vrbenské o Jaroslavu Seifer-
tovi, Mělo jiskru hlavně proto, že paní 
Vrbenská básníka ctila a milovala. 
Uspořádali jsme také zajímavou bese-
du o dlouhověkosti. Dozvěděli jsme se, 
že se nemáme uzavírat do sebe  
a na svět kolem máme hledět pozitiv-
ně. A právě o to se snažíme. Škoda, že 
jeli zahrádkáři ten den na výlet, takže 
účast byla nižší.

Zprávy o aktivitách Klubu seniorů brzy 
najdete ve vývěsní skřínce u knihovny, 
vedle vitrínek ostatních spolků. Dě-
kujeme obci za vstřícnost a příslib fi-
nanční spoluúčasti našemu počínání. 
Zmocněncem zastupitelstva pro náš 
klub je předsedkyně Sociálního  
a kulturního výboru Mgr. Eva Tluková.
Text a foto: Eva Martínková

Každá správná obec má dnes klub se-
niorů, tak proč by ta naše měla zůstat 
stranou? Zejména uvážíme-li, že u nás 
žije přes tři stovky občanů nad 65 let. 
Již třikrát jsme se sešli v místní knihov-
ně a zjistili, že je o nás, dříve narozené, 
v obci značný zájem. Výtvarnice Eliška 
Hesslerová nám přišla nabídnout kur-
zy malování. Prý naučí malovat i toho, 
kdo sotva udrží tužku. Do kurzů se hned 
na místě přihlásilo deset dam. 
Také o cvičení u Petra Němce v San 
Cai centru je velký zájem. Přihlásilo 
se 20 cvičenců obého pohlaví. Šetrné 
protahovací cvičení se prý bude konat 
pod heslem „bolesti kloubů vítány“. 

Přílepští senioři 
mají svůj klub

Bylo vedro, ale šlapali jsme statečně. Pod 
vedením manželů Pokrupových jsme  
nevynechali snad žádný lom. Sešlo 
se nás 14 a jeden pes

Přidejte se i vy do 
přílepského Klubu seniorů

Eva Martínková
+420 723 147 817
eva.mart@seznam.cz

Dlouhověkost bývá předmětem mno-
ha vědeckých studií a přednášek. Paní 
Anna Kučerová je dokáže shrnout do 
několika vět. Od dětství práce na poli, 
denně pěšky deset kilometrů do školy, 
celý život v pohybu, k tomu spousta 
povinností. A obyčejné, jednoduché 
jídlo. Například bramborové placky 
s kopřivovým špenátem. Ani mozek 
nesmí zahálet. V šedesáti přidala 
k němčině a francouzštině ještě ang-
ličtinu. Svou roli hrají samozřejmě  

i geny. A hodná rodina. Syn se sna-
chou se o babičku vzorně starají, tepr-
ve před pár týdny ji po nemoci předali 
do péče seniorského zařízení. Ale jsou 
u ní denně. Paní Anna, která oslavila  
8. června 102. narozeniny, vychovala
dva syny, má pět dospělých vnoučat
a čtyři pravnoučata.
Eva Martínková, Foto: Věra Čermáková

Nejstarší 
obyvatelka oslavila 
102. narozeniny

I ve svém požehnaném věku je paní Anna dámou
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Přeložka II/240 navazuje na obchvat 
Kralup, povede kolem Holubic a Vel-
kých Přílep s vyústěním na D7. Původní 
varianta návrhu vedla blízko severní-
ho okraje obce a sjezd směřoval do 
Kladenské ulice. Především tlakem 
tehdejších zastupitelů PRO Přílepy  
a některých obyvatel obce bylo přijato 
usnesení a obec měla jednat o posu-
nutí přeložky do větší vzdálenosti (na 
okraj katastru a s třemi sjezdy, aby se 
doprava rozptýlila před, do a za obec). 
Tuto variantu odmítli občané v refe-
rendu, které iniciovali současní zastu-
pitelé obce za Spolek Kamýk. Nyní tito 
zastupitelé předložili návrh na tzv. Jižní 
obchvat, což by měla být propojka 
mezi silnicí od Lichocevsi na Pražskou 
a Roztockou. Zastupitelstvo schválilo 
souhlas s výstavbou Jižního obchvatu 
s podmínkami, že bude napojen na 
výslednou variantu plánované přelož-
ky II/240 a bude zprovozněn současně 
s touto přeložkou. Finální rozhodnutí  
a financování obou obchvatů je  
v kompetenci Středočeského kraje, 
nikoli obce! Protože bude mít vliv i na 
změnu krajiny a životního prostředí, je 
nutná další veřejná diskuse. Hlavním 
tématem by mělo být, zda je opravdu 
optimální vést jižní obchvat, zejména 
propojení Pražské a Roztocké, přes ce-
listvý přírodní a polní blok, propojující 
naši s dalšími obcemi.

Libor Schwarz
Foto: Archiv obce

Přílepské obchvaty

Jižní obchvat – část propojení ulic 
Pražská a Roztocká

Již nějakou dobu 

vyvolávají emoce 

plánované obchvaty obce. 

Je třeba připomenout, že 

největší dopad na snížení 

dopravy v obci přinese 

vybudování přeložky II/240 

– tzv. Severní obchvat 

(nezaměňovat s Pražským 

okruhem a dokončení 

propojení severozápadní 

části D7-D8!). 

Odtud můžeme pokračovat 1,2 km 
dlouhou naučnou stezkou s třinácti 
zastaveními opatřenými naučnými 
tabulemi a dřevěnými sochami. Je 
však třeba sledovat turistické značky, 
abychom neodbočili doprava na Vo-
dochody a cestu si podstatně nepro-
dloužili.

Největším lákadlem Máslovic je Malé 
muzeum másla, v němž je vystaveno 
mnoho historických exponátů souvi-
sejících s jeho výrobou. Věděli jste na-
příklad, že v minulých stoletích máslo 
nebylo běžnou součásti jídelníčku jako 
dnes? Jednalo se o luxusní potravinu 
určenou pouze pro bohaté. Prostí lidé 
jej sice běžně stloukali, ale prodávali 
jej nebo směňovali, a sami si museli 
vystačit se sádlem. V muzeu se také 
dozvíme, že název obce není odvozen 
od másla, ale stejně jako u ostatních 
českých obcí, jejichž název končí na 
-ice, od jména svého dávného ne-
známého zakladatele. Ještě v dnešní 
době žije v České republice přes šest 
set nositelů příjmení Máslo/ Máslová.
Dalšími akcemi, které Máslovice 
pravidelně pořádají a které stojí za to 
navštívit, jsou podzimní vinobraní  
a dýňování a předvánoční tvorba 
betlému z másla.

Eva Martínková
Foto: Věra Čermáková

Necelých dvacet kilometrů od Vel-
kých Přílep, na druhé straně Vltavy, 
leží obec Máslovice. Dá se sem dojet 
autem přes Kralupy a Postřižín, chce-
me-li se ale projít, je lepší jet autem či 
vlakem do Libčic nad Vltavou a odtud 
se na druhou stranu řeky dopravit 
jedním z nejstarších vltavských přívo-
zů. Kotviště je u Výzkumného ústavu 
včelařského na Dole, který byl založen 
v roce 1919. Celou dobu se zabývá vě-
deckou činností v oblasti chovu včel. 

V Máslovicích 
najdeme jediné 
muzeum svého 
druhu u nás

Na stovku figurek se při výrobě spotřebuje 
dvacet pět kilogramů másla 



5958

N E N E C H T E  S I  U J Í T

Nenechte si ujít

Červen až srpen
Knihovna: Výstavka výrobků školní dru-
žiny ZŠ Velké Přílepy

Červen až srpen
Knihovna: Chráněné krajinné oblasti 
– Enviromentální projekt žáků ZŠ Velké 
Přílepy

24. srpen
Den otevřeného rybníka

Září až listopad
Knihovna: Výtvarná soutěž pro děti

3. září
19:00 Galerie U Korychů: Veřejné zase-
dání zastupitelstva

12. září
9:00 Louka za točkou busů v centru 
obce:Představte nám svého miláčka 
aneb Den zvířat ve spolupráci s psím 
útulkem Lesan

14. září
9:00 Louka za točkou busů v centru 
obce:Představte nám svého miláčka 
aneb Den zvířat ve spolupráci s psím 
útulkem Lesan

19. září 
19:00 Galerie U Korychů: Rudolf Desen-
ský, psycholog psů – Jak poznat psí 
duši

26. září
16:00 CVA: Divadlo Na Větvi – premiéra 
pohádky „Knihomoli“

26. září
19:00 Knihovna: Šárka Ledinská – Poví-
dání o staré Praze

10. říjen
18:00 Galerie U Korychů: Vernisáž ob-
razů Lucie Suché s bandem Ponožky 
pana Semtamťuka Tomáše Suchého

20. říjen
16:00  CVA: Divadélko Romaneto – „In-
diánská pohádka“

2. listopad 
19:00 Sál U Korychů: Divadelní před-
stavení Fantastická žena – agentura 
Famílie Rózy Víznerové

5. listopad
19:00 Galerie U Korychů: Veřejné zase-
dání zastupitelstva

9. listopad
19:00 CVA: Skupina Taxmani – slav-
nostní koncert ke Dni válečných vete-
ránů

9. listopad
16:00 CVA: Divadlo z pytlíčku – „Králov-
na barev“

10. listopad
14:00 Knihovna: Deskové hry

25. listopad
19:00 Knihovna: Petr Nazarov – před-
náška Nový Zéland

Následující události v obci

Červen

Srpen

Září  Říjen

Listopad

Kino promítá

1. říjen
Knihovna: Vernisáž výstavy výtvarných 
prací žáků Elišky Hesslerové

3. říjen
19:00 Knihovna: Retro/ Republika, 
autorské čtení Renáty Šťastné, kytara 
Honza Paulík

5. říjen
9:00 – 18:00 Sál U Korychů: Katka Špo-
narová – První pomoc psů

N E N E C H T E  S I  U J Í T

Nenechte si ujít

30. srpen
15:00 a 17:00 Cesta do pravěku  
– film pro děti

19:00 Teroristka – česká černá 
komedie s Ivou Janžurovou

20. září
15:00 a 17:00 Psí domov
19:00 Ženy v běhu

18. říjen
15:00 a 17:00 Raubíř Ralf a internet 
– film pro děti

19:00 Co jsme komu zase udělali  
– francouzská komedie

22. listopad
15:00 a 17:00 film pro děti

19:00 Trabantem tam a zase zpát-
ky

20. prosinec
15:00 a 17:00 film pro děti
19:00 večerní film
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Nenechte si ujít Listárna

a sportovně založení chlupáči si 
budou moci vyzkoušet prvky budou-
cího psího hřiště. Přítomní policejní psí 
profesionálové zřejmě amatérským 
hřištěm pohrdnou, zato ale předve-
dou, jak si drsně poradí s nebezpeč-
ným pachatelem.

Věra Čermáková

Mezinárodní den zvířat sice připadne 
až na 4. října, ale ve Velkých Přílepech 
jsme pro vaše chlupaté spolubydlící 
připravili tolik akcí, že musíme začít  
s předstihem. Startujeme v sobotu 14. 
září v 9:00 hodin u autobusové toč-
ky soutěží „Představte nám vašeho 
miláčka“. 

Soutěžit může vše roztomilé, chlupaté, 
holé i opeřené. Tradiční úkoly snad 
zdolají všichni, problémy nečiní ani 
oblíbený „skok na špek“, či vyčerpáva-
jící disciplína zvaná „gaučový pova-
leč“. Pokud by měl mazlíček výkonnost-
ní problém, může soutěžit  
v zastoupení, tedy prostřednictvím 
svého páníčka. Už teď se mohou 
všichni těšit na bohaté občerstvení 
a ceny za famózní výkony. 

Účast přislíbil psí útulek Lesan z Kralup 
nad Vltavou. Dozvíte se mnohé z jeho 
zákulisí a možná nás poctí návštěvou 
i samotní psí „útulkáři“. Vy, kteří žijete 
osaměle, rozumějte bez psa, budete 
mít možnost získat věrného životního 
přítele. Nemusíte si ho rovnou odnést 
do postele, ale můžete ho adoptovat 
i na dálku. 

Děti prosíme o namalování obrázku 
oblíbeného zvířátka, abychom mohli 
instalovat tradiční „Výstavu na plotě“  

V minulém čísle zpravodaje jsme se 
dočetli, že „máme vrabce v budce“. 
Nastěhoval se v březnu do tzv. „chyt-
ré ptačí budky“ v centru obce. Díky 
kameře jsme mohli sledovat hnízdění 
vrabce polního on-line, případně ze 
záznamu. Zavěšení takové smart bud-
ky byl jistě velmi záslužný edukativní 
čin.  Dnes bych se ale chtěla zmínit  
o několika desítkách obyčejných 
ptačích budek, zavěšených letos na 
jaře v lese Hájnici a U Křížku. Velké 
poděkování za tuto předjarní nezišt-
nou práci patří Zdeňku Švajdovi a jeho 
kamarádům. Budky z vlastních pro-
středků vyrobili a instalovali s čistou 
radostí amatérů. Kolik ptačích dvojic 
v nich založilo rodinu a jak se jim nové 
bydlení zalíbilo, není zatím známo, ale 
možná se více dozvíme přímo od nad-
šených ornitologů v některém  
z příštích čísel zpravodaje.   

Věra Čermáková

Maraton akcí ke Světovému dni zvířat Chválíme!

Plánované akce

V pátek 20. září promítneme  
v kině dětem pohádku Psí domov. 

S výchovou pejsků poradí  
19. září v galerii Domu u Korychů 
mediálně známý kynolog Rudolf 
Desenský.

Jak poskytnout první pomoc 
pejskovi se dozvíte v Galerii  
v sobotu 5. října.

Jak chlupáčům ulevit při bolesti 
kloubů nebo problémy  
s pohybovým aparátem, třeba 
domácí rehabilitací na  
balónech, vám předvedou 
sympatické odbornice  
v Galerii v neděli 6. října. Velký dík patří všem, kteří se podíleli 

na uspořádání sportovního dne dětí 
25. května  na fotbalovém hřišti. Byl 

to zážitek jak pro děti, tak pro rodiče 
a ostatní zúčastněné. Vše korunovalo 
slunce, které po celou dobu vydat-
ně svítilo. Celou akci pak odpoledne 
posvětil vydatný májový deštík. Prostě 
úžasný den!  

Ludmila Rychnovská

Sportovní den 
dětí se opravdu 
povedl!

Obec Velké Přílepy vyhlašuje
výběrové řízení na pozici Od-
povědný redaktor Přílepského 
zpravodaje

Požadavky:
Zájem o dění v obci, základní 
znalost redakční a editorské práce 
(nebo alespoň chuť se jí naučit  
– individuální kurz zaručen).

Zájemci o tuto zajímavou práci 
získají bližší informace na telefon-
ním čísle +420 739 352 222 (Věra 
Čermáková). 

Přihlášku a krátký profesní  
životopis zašlete do 26. července 
2019 na adresu Obec Velké Přílepy, 
Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy, 
případně doručte osobně na  
podatelnu obecního úřadu  
nebo elektronicky na adresu  
starosta@velke-prilepy.cz.

Výzva



Inzerce


