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O VRBU „ ZATÍM“ NEP¤IJDEME.

TUDY NE !

Zaãátkem bﬁezna bude vykáceno12 topolÛ vla‰sk˘ch u fotbalového
hﬁi‰tû. Stromy jsou v havarijním stavu a obavy z jejich pádu a ohroÏení obyvatel vedly obec k zadání dendrologického posudku. Pﬁí‰tí rok
budeme uvaÏovat o zkrácení zb˘vajících stromÛ o tﬁetinu a v horizontu pﬁibliÏnû 10 - 20.let je tﬁeba poãítat podle slov odborníka s vykácením v‰ech ponechan˘ch topolÛ a nahrazením mlad˘mi stromy.
Vrba bílá - dominanta autobusové otoãky v centru obce se jeví jako
krásn˘, na svÛj vûk pomûrnû zdrav˘ strom. Do dﬁeva kmenÛ a hlavních
vûtví ale pronikla dﬁevokazná parazitická houba - ohÀovec obecn˘,
kter˘ pÛsobí intenzivní bílou hnilobu dﬁeva. Vûtve pomûrnû rychle
ztrácejí svoji pevnost a v místû napadení dochází ke zlomÛm. Vûtve v
korunû mohou b˘t je‰tû plnû olistûné nebo jen ãásteãnû prosychající a
vrba tak mÛÏe budit dojem, Ïe je prakticky zdravá.
Dendrologick˘ posudek ( k nahlédnutí na webov˘ch stránkách obce v
sekci „Mohlo by vás
zajímat“ ) praví, Ïe u
vrby hrozí akutnû
zlom
mohutn˘ch
vûtví a doporuãuje
buì vrbu pokácet a
nahradit nov˘m stromem nebo radikálnû
proﬁezat.
Zastupitelstvo se na
posledním veﬁejném
zasedání 31. ledna
pﬁiklonilo k variantû
ãíslo 2. Vrba bílá
bude proﬁezána. ( viz.
Usnesení zastupitelstva obce Velké
Pﬁílepy
ze
dne
31.1.2008. )

V pátek 8. února do‰la obãanÛm Velk˘ch Pﬁílep a Roztok trpûlivost.
Po dlouh˘ch jednáních s úﬁady , která nepﬁinesla v˘sledky, se rozhodli k obãanské neposlu‰nosti. S transparenty a hesly „ V‰imnûte si, tady
Ïijí lidé“ zablokovali ulici Roztockou, po které uÏ t˘dny jezdily Tatry s
pﬁívûsem, plnû naloÏené zeminou z raÏby tunelu Blanka v Praze.
Dopravce nemûl oficiálnû vytyãené trasy. Zástupci investora a dodavatele stavby trasy neprojednali a to ani se Stﬁedoãesk˘m krajem ani s
pﬁíslu‰n˘m odborem Prahy 6. Prach, hluk, vibrace a ohroÏení chodcÛ
i protijedoucích aut, to byl obrázek nûkolika pﬁedcházejících t˘dnÛ na
trase Letná - Libãice. 120 milionÛ Kã - to je pﬁedbûÏnû vyãíslená ‰koda
na zniãen˘ch vozovkách. Kdo a kdy je opraví ?

Pﬁílepsk˘ zpravodaj
vydání únor

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VELKÉ
P¤ÍLEPY DNE 11.12. 2007
1. Zastupitelstvo vzalo na vûdomí:
a) zprávu o ãinnosti obce, kterou pﬁednesla starostka Vûra âermáková
b) zprávy jednotliv˘ch v˘borÛ za uplynulé období, pﬁednesené pﬁedse
dy jednotliv˘ch v˘borÛ
c) informace o prÛbûhu plnûní usnesení z pﬁedchozího jednání zastupitelstva
2. Zastupitelstvo schválilo:

Inzerce

PRONÁJEM
Ve Velkých Přílepech v ulici Nová nabízím v přízemí budovy č. 767 k pronájmu
dvě místnosti se dvěma vchody a s příslušenstvím. Budova je novostavba s
bezbariérovým přístupem, elektronicky zabezpečena.. K dispozici jsou výloha
a parkoviště. Kolaudováno v květnu 2005, vše dle platných hygienických
norem. V témže objektu je provozována ordinace praktického lékaře. Původní
záměr využití : prodejna zdravé výživy. Možno využít i jinak.
Budova se nachází 150 metrů od zastávky MHD.
Hlavová Vlasta, Příčná 1128, 252 63 Roztoky.
Telefon 728 201 373

Přílepský Zpravodaj vydává: OÚ Velké Přílepy, Grafika: Šimon Sofka - Agentura SAS ,datum uzávěrky: 18. 12. 2007,
prilepskyzpravodaj@seznam.cz,telefon 739 352 222. Tato publikace neprošla jazykovou úpravou.

a) zapisovatelem paní Vûru âermákovou
b) ovûﬁovateli zápisu paní Ivetu Vojtûchovou a Ing. Michala ·tengla
c) návrhovou komisi ve sloÏení Ing. Richard Kapsa a Ing. Petr Morysek
d) pﬁedloÏen˘ návrh programu jednání
e) podání Ïádosti o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova v roce 2008, poskytovanou Stﬁedoãesk˘m krajem, a to pro projekt rekonstrukce objektu ‰kolní druÏiny a rozdûlení projektu na dvû
fáze.
f ) zmûnu ãlánku 2,3 a 4 veﬁejnoprávní smlouvy ze dne 24.8.2006, uzavﬁené obcí Velké Pﬁílepy pro zabezpeãení ãinnosti Obecní policie Velké
Pﬁílepy na území obcí Úholiãky a Tursko ve smyslu pﬁedloÏeného návrhu, tj. písemné dohody o zmûnû obsahu veﬁejnoprávní smlouvy.
g) pﬁedloÏen˘ Místní program obnovy venkova pro roky 2008 - 2013,
kter˘ navazuje na program obnovy venkova obce Velké Pﬁílepy schválen˘ v letech 1999 a 2003.
h) pﬁedloÏen˘ rozpoãtov˘ v˘hled obce na roky 2008 - 2010.
i) kontrolní ﬁád obce Velké Pﬁílepy ve znûní pﬁedloÏeném pﬁedsedou
finanãního v˘boru
j) úpravu rozhodnutí zastupitelstva ze dne 1.11.2006 ve vûci stanovení odmûn pro pﬁedsedy v˘borÛ pﬁi obecním zastupitelstvu a pro neuvolnûného místostarostu v následujícím znûní:
Zastupitelstvo obce schválilo v˘‰i odmûn pro neuvolnûného místostarostu a pro pﬁedsedy v˘borÛ pﬁi zastupitelstvu ve v˘‰i 50 % ãástky stanovené naﬁízením vlády ã. 614/2006 Sb. o odmûnách za v˘kon funkce ãlenÛ zastupitelstev ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, tj. v hrubé v˘‰i
585,- Kã pro pﬁedsedy v˘borÛ a 10 120.- Kã pro neuvolnûného místostarostu. Odmûny dle tohoto usnesení jsou vypláceny poãínaje
dnem 1.11.2006.
k) podání Ïádosti o pﬁezkoumání hospodaﬁení obce Krajsk˘m úﬁadem
Stﬁedoãeského kraje v roce 2008.
l) úpravu Zadání zmûny ã.2 ÚPnSÚ Velké Pﬁílepy, schváleného usnesením zastupitelstva obce dne 5.5. 2004 pod bodem ã.13, z kterého se
vypou‰tí a dále nebudou ﬁe‰eny lokality ã. 2 a 5 takto:
- Lokalita ã. 2 - vnitﬁní místní komunikace jako spojka umoÏÀující
severní pﬁíjezd do jiÏ realizovaného funkãního celku E vymezeného
v pÛvodním územním plánu. DÛvodem je nesouhlas majitelÛ pozemkÛ, kteﬁí odmítli poskytnout ãásti sv˘ch pozemkÛ na vybudování této
komunikace.
- Lokalita ã. 5 - koridor obchvatu silnice II/240. DÛvodem je skuteãnost, Ïe koridor je jiÏ vymezen ve VÚC PraÏského regionu jako
veﬁejnû prospû‰ná stavba.

m) obecnû závaznou vyhlá‰ku ã.3/2007 o pojmenování prostranství ulice Wichterleho
n) obecnû závaznou vyhlá‰ku ã.4/2007 o místním poplatku z ubytovací kapacity
o) obecnû závaznou vyhlá‰ku ã.5/2007 o místním poplatku za provozovan˘ v˘herní hrací stroj
p) obecnû závaznou vyhlá‰ku ã.6/2007, kterou se stanoví systém shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ a nakládání se stavebním odpadem v obci Velké
Pﬁílepy
q) obecnû závaznou vyhlá‰ku ã.7/2007 o místním poplatku ze psÛ
r) v˘‰i úhrady za svoz komunálního odpadu pro rok 2008 pro fyzické
osoby v obci Velké Pﬁílepy dle pﬁedloÏeného návrhu
s) nové sloÏení v˘boru pro komunikaci s veﬁejností následovnû: pﬁedsedkynû - Vûra âermáková, ãlenové - Stanislav Îák, ·imon Sofka,
Michal ·tengl, René Tydlitát, nové sloÏení v˘boru pro dopravu a bezpeãnost následovnû : pﬁedseda - Michal ·tengl, ãlenové - Petr Morysek,
Marcela ÎiÏková, Rudolf Hanák, Emanuel Papírník, Petr Bébr,
Richard Kapsa
t) pﬁedloÏen˘ návrh na tﬁetí rozpoãtovou zmûnu rozpoãtu obce Velké
Pﬁílepy na rok 2007
u) pravidla pro rozpoãtové provizorium obce Velké Pﬁílepy v zaãátku
roku 2008:
Po dobu trvání provizoria platí tyto zásady:
- hrazeny budou nutné v˘daje na zaji‰tûní chodu obce a provoz Z·,M·
- dále bude hrazena náprava pﬁípadn˘ch havarijních situací
- nové investiãní akce budou hrazeny ãi zapoãaty po schválení rozpoãtu na rok 2008
Rozpoãtové zmûny a v˘daje uskuteãnûné v dobû rozpoãtového provizoria se stávají pﬁíjmy a v˘daji rozpoãtu po jeho schválení
v) zmûnu prostorového vymezení v rámci areálu M· Jablíãko Velké
Pﬁílepy na pozemcích 200/3 a 200/11 v k.ú. Kam˘k u Velk˘ch Pﬁílep
v souvislosti s v˘stavbou nového pavilonu dle návrhu pﬁedloÏeného
pﬁedsedkyní v˘boru pro ‰kolství a kulturu paní SmidÏárovou
w) roz‰íﬁení programu o bod jednání : „Schválení Ïádosti o nav˘‰ení
kapacity ‰kolní druÏiny Z· Velké Pﬁílepy z 50 na 75 dûtí.“
x) Podání Ïádosti o nav˘‰ení kapacity ‰kolní druÏiny Z· Velké Pﬁílepy
z 50 na 75 dûtí
3. Zastupitelstvo uloÏilo starostce:
a) upravit v Ïádosti o dotaci v rámci Programu obnovy venkova údaje
o schváleném rozpoãtu obce dle poslední schválené verze
b) podpisem dohod o zmûnû veﬁejnoprávní smlouvy pro zabezpeãení
ãinnosti Obecní policie na území obcí Úholiãky a Tursko
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VELKÉ
P¤ÍLEPY DNE 31.1.2008.
1. Zastupitelstvo vzalo na vûdomí:
a) zprávu o ãinnosti obce, kterou pﬁednesla starostka obce Vûra
âermáková.
b) Zprávy jednotliv˘ch v˘borÛ za uplynulé období, pﬁednesené pﬁedsedy jednotliv˘ch v˘borÛ
c) informace o prÛbûhu plnûní usnesení z pﬁedchozího jednání zastupitelstva
d) vyjádﬁení Krajského úﬁadu Stﬁedoãeského kraje, odboru Ïivotního
prostﬁedí a zemûdûlství, ãj. 180364/KUSK ze dne 7. ledna 2008 ve
vûci Ïádosti Obecního úﬁadu Velké Pﬁílepy o zmûnu koordinovaného
stanoviska ,ãj. 124420/2007/KUSK ze dne 4.záﬁí 2007 k návrhu zadání zmûny ã.3 ÚPnSÚ Velké pﬁílepy, kter˘m dotãen˘ orgán z hledisek
poÏadavkÛ zákona ã.100/2001 Sb., o posuzování vlivÛ na Ïivotní prostﬁedí, v platném znûní, upou‰tí od poÏadavku na zpracování zmûny
ã.3 ÚPnSÚ Velké Pﬁílepy ve variantách.
e) Posudek dendrologa na zdravotní stav topolÛ u hﬁi‰tû a vrby bílé u
autobusové toãny.
f ) zámûr oznamovatele firmy Nimetal s.r.o. vybudovat ve stávajícím
v˘robním a skladovém areálu technologickou linku na demontáÏ niklokadmiov˘ch a nikloÏelezn˘ch akumulátorÛ a s tím souvisejících procesÛ, popsan˘ch v dokumentaci zpracované dle Zákona ã.100/2001
(EIA) s názvem „ Technologická linka Noutonice“
2. Zastupitelstvo schválilo:
a) zapisovatelem paní Vûru âermákovou
b) ovûﬁovateli zápisu paní Libu‰i SmidÏárovou a Ing. Marii
Palkoskovou
c) návrhovou komisi ve sloÏení Ing. Richard Kapsa a Ing. Petr Morysek
d) pﬁedloÏen˘ návrh programu s tím, Ïe z programu vypou‰tí body 11
a 17
e) vypu‰tûní poÏadavku na zpracování konceptu zmûny ã.3 ÚPnSÚ
Velké Pﬁílepy ze zadání této zmûny schválené Zastupitelstvem obce
Velké Pﬁílepy dne 7. listopadu 2007.
f ) zámûr obce poÏádat o dotace z programu ROP Stﬁedoãeského kraje
s tím, Ïe starostka bude podávat Ïádosti po pﬁedchozí konzultaci s
grantov˘m a dotaãním v˘borem a s pﬁedsedou finanãního v˘boru a to
pro oblasti ﬁe‰ené v dokumentu Místní program obnovy venkova obce
Velké Pﬁílepy 2008-2013.
g) zámûr pokácení nebezpeãn˘ch a nemocn˘ch topolÛ u hﬁi‰tû dle
návrhu dendrologa. Souhlasí s realizací navrÏeného ﬁe‰ení s tím, Ïe v
pﬁípadû vrby bílé u autobusové toãny se bude jednat o proﬁezání stromu za úãasti odborníka a zástupce v˘boru pro Ïivotní prostﬁedí,
v˘stavbu a vzhled obce a o vysazení nového stromu v sousedství.
h) zásady ãerpání sociálního fondu pro rok 2008 podle vyhlá‰ky MF
âR 114/2002 Sb. a návrh rozpoãtu sociálního fondu pro rok 2008.
i) stanovisko k dokumentaci hodnocení vlivu na Ïivotní prostﬁedí ve
vûci v˘stavby paralelní leti‰tní dráhy 06R/24L Leti‰tû -Ruzynû Praha

ve znûní pﬁipraveném Kam˘ck˘m sdruÏením pro klidné bydlení.
j) Zámûr prodeje pozemkÛ v majetku obce - ã.parc. 342/1 / 187m2/
v k.ú. Velké Pﬁílepy a 343/1 k.ú. Velké Pﬁílepy / 151m2/ za cenu minimálnû 200 Kã/m2.
k) zru‰ení zámûru pronájmu místnosti v ã.p. 129 a schválilo vyuÏití
této místnosti pro úãely roz‰íﬁení obecní knihovny.
l) uzavﬁení pﬁedloÏeného dodatku k nájemní smlouvû mezi obcí Velké
Pﬁílepy a spoleãností Telefónica 02, t˘kající se pronájmu pÛdy a stﬁechy budovy Základní ‰koly Velké Pﬁílepy pro umístûní anténního
systému.
m) Uzavﬁení kupní smlouvy - prodej pozemku 207/23 v k.ú. Velké
Pﬁílepy (463m2) ve vlastnictví obce panu Va‰átkovi za cenu 75 Kã za
m2. jedná se o nápravu nepﬁesného usnesení zastupitelstva ze dne
13.10.2004. Souhlas je podmínûn tím, Ïe starostka provûﬁí a potvrdí
ﬁádné vyvû‰ení zámûru prodeje pﬁedmûtného pozemku na úﬁední
desce.

·kolka a dûti

DNE 5. 12. 07
Dne 5.prosince se konala v na‰í M· mikulá‰ská
nadílka. Mezi dûti pﬁi‰el svat˘ Mikulá‰ s ãertem a
rozdávali dûtem dobroty. Ov‰em aÏ poté, co holãiãky a kluci zarecitovali básniãku ãi zazpívali písniãku.
Mikulá‰e se dûti nebály, ale kvÛli ãertovi byly i nûjaké slziãky. Zlobilové slíbili, Ïe se polep‰í, tak nám, k
na‰í velké úlevû, zÛstaly ve ‰kolce v‰echny dûti.
Îádné si ãert neodnesl do pekla.
13. prosince pﬁi‰li do na‰í ‰kolky rodiãe, aby shlédli
vánoãní besídku. Dûti pﬁedvedly pásmo koled, básniãek, pohádek i taneãkÛ. Velmi se tû‰ily, aÏ ukáÏí
rodiãÛm, babiãkám
i dûdeãkÛm, co se nauãily.
·lo jim to moc hezky, také byly odmûnûny mohutn˘m potleskem.

3. Zastupitelstvo neschválilo:
a) smlouvu o smlouvû budoucí mezi STP NET.s.r.o, spoleãností
Ekospol, s.r.o. a Obcí Velké Pﬁílepy o zﬁízení vûcného bﬁemene pro
stavbu plynárenského zaﬁízení „ Plynofikace pozemkÛ ve Velk˘ch
Pﬁílepech I“ v pozemku ã.parc. 344/1. zastupitelstvo se schválením
smlouvy bude zaobírat poté, co spoleãnost Ekospol, s.r.o. splní své
závazky vÛãi obci.
4. Zastupitelstvo uloÏilo starostce:
a) respektovat pﬁi zpracování návrhu zmûny ã.3 ÚPnSÚ Velké Pﬁílepy
poÏadavky Krajského úﬁadu Stﬁedoãeského kraje, odboru Ïivotního
prostﬁedí a zemûdûlství, uvedené ve vyjádﬁení ãj. 180364/2007/KUSK
ze dne 7. ledna 2008.
b) vyvûsit na úﬁední desku zámûr prodeje pozemkÛ v majetku obce ã.parc. 342/1 v k.ú. Velké Pﬁílepy a 343/1 v k.ú. Velké Pﬁílepy.
c) vyvûsit na úﬁední desku informaci o moÏnosti nahlédnout do dokumentace o posuzování vlivÛ na Ïivotní prostﬁedí k zámûru „
Technologická linka Noutonice“ aby se obec spoleãnû s obãany mohla
k tomuto zámûru vyjádﬁit.
d) provûﬁit ﬁádné vyvû‰ení zámûru prodeje pozemku 207/23 v k.ú.
Velké Pﬁílepy panu Va‰átkovi na úﬁední desce.
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18. prosince nastal ten dlouho oãekávan˘
den, kdy do ‰kolky zavítal JeÏí‰ek. Samotnou nadílku zahájili hrou na trubky p. ¤epka a p. ·kopek.
Dûti se se‰ly kolem stromeãku a zazpívaly JeÏí‰kovi
koledy, které se nauãily ve ‰kolce. Poté nastalo velké
rozbalování dárkÛ. Auta, panenky, hrad, nádobíãko,
rÛzné hry, kníÏky….. Dûti mûly velkou radost. A coÏ
teprve, kdyÏ dostaly svÛj osobní dáreãek, kter˘ si
odnesly domÛ.
11. a 14. prosince a 21. ledna probûhl test ‰kolní zralosti. Jedná se o nadstandardní vy‰etﬁení pﬁed‰kolních dûtí, které velmi ochotnû provedla Mgr.
Jarolímková .

Dne 22.1. byla na‰e M· pozvána paní uãitelkou
Jirkovskou na náv‰tûvu do ‰koly. Paní uãitelka s
dûtmi nacviãila taneãky .Vystupovaly dvû skupiny
dûvãat: mlad‰í a star‰í. Mal˘m divákÛm ze ‰kolky se
líbily jak lidové taneãky, tak i taneãky, které dûti
nacviãily
na koledy. Na závûr nám rozproudily
krev v Ïilách country tance. Po kaÏdém vystoupení
dûti nad‰enû tleskaly. Na závûr si dûti mezi sebou
vymûnily dáreãky…. na obou stranách se jednalo o
bonbóny. Dûtem pﬁi‰ly k chuti . Bylo to zkrátka
povedené odpoledne a uÏ se v‰ichni tû‰íme, jak si ho
zopakujeme .

SnûÏí
Podívej, jak snûÏí venku,
vidí‰ chumelenici?
KaÏdá stﬁecha za chvilenku
bude v bílé ãepici.

Renata Bazgerová
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HÁZENÍ PEREL SVINÍM
VELKOP¤ÍLEPSKÉ KAPLIâKY
âtenáﬁe Zpravodaje jistû nepﬁekvapí mnoÏné ãíslo podstatného jména
„kapliãky“, pouÏité v titulku tohoto krátkého ãlánku. Vzhledem k
tomu, Ïe obec samotná vznikla na konci 19. století spojením dvou
samostatn˘ch obcí Kam˘k a Velké Pﬁílepy, máme v obci kapliãky dvû.
KaÏdá z nich pﬁedstavuje v˘znamn˘ prvek v urbanistickém souboru
obce a souãasnû mÛÏeme kaÏdou z nich vnímat jako svûdka ãasÛ minul˘ch, ale i jako svûdka doby souãasné.
Historicky star‰í je kapliãka nacházející se ve Velk˘ch Pﬁílepech.
Kapliãka je zasvûcená Pannû Marii a pochází, dle datovacího zápisu
nade dveﬁmi, z roku 1725, jde tedy o drobnou sakrální stavbu v barokním stylu. O jejím vzniku ani svûcení nejsou bohuÏel Ïádné písemné
zprávy. Bezpeãnû je doloÏeno, Ïe stála na svém místû v roce 1770, kdy
za vlády Marie Terezie byl zakládán pozemkov˘ katastr. V té dobû byla
nemovitostem pﬁidûlována popisná ãísla a kapliãce bylo rychtáﬁem
Matûjem Saskou pﬁidûleno ãp. 17. Traduje se, Ïe kapliãka stojí na
místû, kde byly v dobû rekatolizace páleny „zakázané“ knihy obyvatel
obce, kteﬁí nevyznávali katolickou víru. Stavba má ãtvercov˘ pÛdorys,
fasáda je ãlenûna lizénov˘mi rámy, které jsou barevnû odli‰eny. Na stﬁe‰e, kryté bobrovkami, je vûÏiãka se zavû‰en˘m zvonem, kter˘ je novodob˘, ale na pÛvodním závûsu. Dveﬁe kapliãky jsou v neoklasicistním
stylu, pocházejí z pozdûj‰í doby, zﬁejmû z 19. století. PÛvodní inventáﬁ
kapliãky se nedochoval.
Zajímav˘ je osud zvonku z této kapliãky. PÛvodní zvonek se bohuÏel
nedochoval cel˘. Nûkdy kolem r. 1959 byl z kapliãky sÀat, protoÏe byl
po‰kozen˘, plá‰È zvonu se oddûlil od vrcholu zvonku a tím odpadlo i
srdce zvonu. Plá‰È zvonu byl nalezen ve sklepû budovy kina p. Josefem
Zejdlem v r. 1969, toto nalezené torzo zvonu bylo pﬁedáno do
Stﬁedoãeského muzea v Roztokách, jehoÏ pracovníci provedli odborn˘
prÛzkum a posouzení zvonu. Dle odborného posudku byl pÛvodní
zvon odlit v dílnû v˘znamného zvonaﬁského mistra Jana Jiﬁího
Kühnera, jehoÏ iniciály I G K byly na zvonu nalezeny. J. J. Kühner Ïil
v letech 1727-1789 v Praze na Malé Stranû a byl zakladatelem zvonaﬁského roku KühnerÛ, ãlenové tohoto rodu byli ãinní aÏ do poloviny 19. století. Zvonek z Velk˘ch Pﬁílep nepatﬁí samozﬁejmû mezi nejv˘znamnûj‰í práce zvonaﬁe J. Kühnera, ale i jako drobné dílo je zajímav˘m dokladem práce této zvonaﬁské dílny.
Kapliãka stojící v Kam˘ku, zasvûcená Sv. Gothardovi, je zhruba o 150
let mlad‰í neÏ kapliãka pﬁílepská. Je v novorománském slohu a byla
postavena, dle datovacího nápisu v oblouku nade dvemi, v roce 1880,
snad v místû, kde pÛvodnû stávala star‰í kapliãka barokní. Tehdej‰í
novostavba je zachovaná dodnes víceménû v nedotãené podobû, i kdyÏ
s po‰kozením. Jde opût o drobnou sakrální stavbu obdélníkového
pÛdorysu s polokruhovou apsidou a vûÏiãkou, ve které je umístûn˘
zvon. Fasáda je zdobena barevnû odli‰en˘mi ﬁímsami a pilíﬁi, nad okny
ji zdobí oblouãkov˘ vlys. Stﬁecha lodi je kryta bobrovkami, patrnû z
doby v˘stavby. Na stﬁe‰e vûÏiãky je pouÏit historicky nevhodn˘ plech,
zﬁejmû ale byla pÛvodnû také pokryta bobrovkami. Z pÛvodního
inventáﬁe star‰í kapliãky pravdûpodobnû pochází pozdnû barokní rám
zﬁejmû z oltáﬁního obrazu, Ïádné dal‰í prvky inventáﬁe se nedochovaly.
Sv. Gothard není pﬁíli‰ ãast˘m patronem v ãesk˘ch zemích. Jde o staronûmecké jméno, které je sloÏeno ze slov „Got“ (BÛh) a „hart“ (tvrd˘,
siln˘), proto se toto jméno pﬁekládá jako „v Bohu siln˘“.
Sv. Gothard z Hildesheimu Ïil v letech 960-1038. Narodil se v
Reichensdorfu v Dolním Bavorsku. Vzdûlání získal v klá‰teﬁe, ve tﬁiceti letech sloÏil ﬁádové sliby a stal se z nûho benediktinsk˘ ﬁeholník.
Bûhem nûkolika málo let se stal pﬁevorem a brzy nato r. 996 i opatem

klá‰tera v Niederalteichu. Za jeho Ïivota klá‰ter vzkvétal a tak není
divu, Ïe byl v roce 1022 vysvûcen na hildesheimského biskupa. V
následujících letech vzniklo v jeho diecézi kolem 30 klá‰terÛ a vyrostly nové ‰koly. Biskup zemﬁel v roce 1038 a byl pohﬁben v hildesheimském dómu. Svatoﬁeãen byl jiÏ v roce 1131. Je patronem zedníkÛ a
modlí se k nûmu v‰ichni, kdo mají dnu a revmatismus. Památka sv.
Gotharda se dle církevního kalendáﬁe slaví 5. kvûtna. Kostel zasvûcen˘
sv. Gothardovi se také nachází v Praze - Bubenãi, kde je tento svûtec
vyobrazen na oltáﬁním obraze. Jde o barokní dílo, a je ponûkud neobvyklé, Ïe jeho autorkou je Ïena-malíﬁka Barbora Kraftová, která pocházela z Jihlavy. Îila v letech 1764-1825 a byla ãlenkou akademie v˘tvarn˘ch umûlcÛ ve Vídni.
A jaká je souãasnost a budoucnost pﬁílepsk˘ch kapliãek? Pﬁílepská
kapliãka byla opravena v roce 1973 p. Îení‰kem a p. Vy‰ínem. Rodina
p. Îení‰ka stále o kapliãku peãuje a díky této péãi je kapliãka v dobrém stavu. Pan Îení‰ek také velmi podrobnû zpracoval historii kapliãky a materiály ochotnû poskytl jako podklad pro zpracování tohoto
ãlánku. Nové je osvûtlení kapliãky, které nechala obec zbudovat v roce
2007.
Kam˘cká kapliãka byla opravena v roce 1990, nicménû v souãasné
dobû je její stav opût pomûrnû Ïalostn˘, a zatím nemûla ‰tûstí na ‰tûdrého mecená‰e, kter˘ by poskytl prostﬁedky na opravu. Obec se snaÏí
najít prostﬁedky na její opravu a osvûtlení je‰tû v tomto roce, bude
nutno také nechat vyrobit nová okna a zrestaurovat dveﬁe.
Obec v lednu 2008 poÏádala o zapsání obou kapliãek do seznamu
nemovit˘ch kulturních památek. Zapsání je nezbytné k tomu, aby
bylo moÏno Ïádat o poskytnutí dotací na jejich opravu a údrÏbu. Obec
také pﬁivítá jak˘koliv pﬁíspûvek od dárcÛ na opravy a údrÏbu obou
kapliãek.

„Neházejte perly sviním“ je jeden z ﬁady tûch biblick˘ch
v˘rokÛ, které v ãe‰tinû zdomácnûly a bûÏnû se pouÏívají.
V˘rok, jak jistû víte, znamená nepl˘tvat nûãím vzácn˘m
pro ty lidi, kteﬁí nevûdí, o co jde a zejména pohrdají tím.
Tento a ne jin˘ v˘rok mû napadl, kdyÏ jsem pﬁi nedûlní
procházce pﬁi‰la k osamûle trãícímu kÛlu, u nûhoÏ je‰tû
pﬁed nûkolika t˘dny byla pﬁivázána nádherná borovice.
Mûla b˘t solitérním jehliãnanem mezi ostatními pﬁeváÏnû
listnat˘mi stromy, vysázen˘mi v listopadu bûhem akce „
Návrat zelenû do zemûdûlské krajiny“. „ Návrat zelenû“
stál hodnû penûz - vût‰ina z nich pocházela z dotace
Stﬁedoãeského kraje, ale i ze soukromého finanãního pﬁíspûvku. Akce si vyÏádal i mnoho fyzické práce. Nekonalo
se jen sázení, pozemek musel b˘t vyãi‰tûn od odpadÛ,
terén upraven a to v‰e se dûlo vût‰inou za ‰patného a de‰tivého poãasí. To, Ïe nûkdo zbavil pﬁed vánoãními svátky
pﬁedãasnû Ïivota borovici, která mohla b˘t okrasou krajiny, je pohrdáním lidské práce, uskuteãnûné vût‰inou dob-

NOVÁ MOTORKA

rovolnû a zdarma, v˘smûchem v‰em, kteﬁí pﬁi‰li na brigádu v touze mít kolem sebe hezké prostﬁedí. Takov˘ ãin se
nedá omluvit. Ráda bych vûdûla, zda pohled na ozdobenou ukradenou boroviãku pﬁinesl neznámému zlodûji
stejn˘ pocit ‰tûstí, kter˘ zaÏíváme bûhem ‰tûdroveãerní
nadílky. Pokud ano a necítil pﬁi tom ani trochu studu,
pak jsme hodili perlu svini.
Vûra âermáková

Obecní policie Velké Pﬁílepy získala
nového pomocníka. Je jím motocykl BMW F650 GS Dakar. StráÏníci
budou motorku vyuÏívat zejména k
hlídkové ãinnosti v místech, kam
neprojede sluÏební vÛz ·koda
Octavia. Jedná se napﬁíklad o
monitorování ãern˘ch skládek a
sledování fenoménu dne‰ní doby ﬁidiãÛ ãtyﬁkolov˘ch motocyklÛ po
polích a lesích. Bezohledné ﬁádûní
tûchto lidí po‰kozuje jak soukrom˘
majetek tak i pﬁírodu.
Obecní policie dûkuje sponzorovi,
kter˘ obci Tursko daroval motocykl
pro potﬁeby obecní policie. Dále
bych chtûl podûkovat v‰em lidem,
kteﬁí se na získání motocyklu pro
obecní policii zaslouÏili. Motocykl
projde pﬁípravou na sezonu a bude
upraven pro policejní úãely.
Pro pﬁedstavu pﬁidávám recenzi
zmiÀovaného stroje:

Nov˘ BMW F 650 GS Dakar je
ideální motocykl na ‰tûrkové závodní tratû, píseãné duny a skalní úÏlabiny. BMW F 650 GS Dakar je
sportovní verzí stroje BMW F 650
GS pro Enduro-Rekking a pro
terénní jízdy. Díky dlouhému zdvihu pruÏin, 21" velkému pﬁednímu
kolu a pneumatikám typick˘m pro
stroje Enduro pﬁijíÏdí do svého cíle
pﬁímo - ãasto témûﬁ vzdu‰nou
ãarou. Pﬁírodu pﬁitom nijak neohrozí, protoÏe nové ﬁízení motoru
BMS-C II ve spojení s dvojit˘m
zapalováním Two Spark a regulovan˘m tﬁícestn˘m katalyzátorem znamená niÏ‰í spotﬁebu a v˘raznû niÏ‰í
emise v˘fukov˘ch plynÛ. Pﬁi zrychlení se projeví siln˘ a kultivovan˘
motor Rotax.
Vrchní stráÏmistr Karel Král
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KRÁLOVSTVÍ TUÎEB

1.ledna jsme se v 17 hodin se‰li v centru obce na tradiãním novoroãním ohÀostroji. I ten leto‰ní sklidil velk˘
obdiv v‰ech pﬁihlíÏejících. âas byl i na popovídání se zná-

O obãerstvení se vzornû
starali zamûstnanci obecní-

Zamy‰lení

m˘mi a pﬁáteli a symbolické pﬁiÈuknutí svaﬁen˘m vínem
na úspû‰n˘ rok 2008.

ho úﬁadu.

Na ohÀostroj pﬁispûli :
Eurostavba s.r.o.
1.Vodohospodáﬁská
spoleãnost s.r.o.
Nimetal s.r.o.
Autodoprava BydÏovsk˘
Lakam s.r.o.
Restaurace ·pejchar
Josef Îení‰ek
Textil Schánilová

Na ukojení zbyteãn˘ch poÏadavkÛ nestaãí ani celé krá- ale relativními. Relativními proto, Ïe nejsou racionálnû dokazatelná. TudíÏ vlastnû nejsou, ale oni jsou
lovství.
Lucius Annaeus Seneca ! Uh˘báme tedy ke kritériím, která racionálnû prokazatelná jsou. Vlastním, jsem a budu - to mi pﬁece
Moderní západní civilizace pﬁes v‰echny v˘hody a nikdo ani nevezme, ani neupﬁe ! To je to, co mohu
historickou prospû‰nost, o které se mÛÏeme kaÏd˘ drÏet, vidût, schovat a znovu na odiv sobû i druh˘m
den v mnoha smûrech pﬁesvûdãovat, skr˘vá v sobû stále ukazovat. Zatímco skuteãné hodnoty od nás
také ãetná nebezpeãí, která si ãasto v denním bûhu a vyÏadují obûÈ a tedy pokoru, druhá „kritéria“ od nás
shonu nejsme schopni ani uvûdomit, natoÏpak pﬁi- nevyÏadují vlastnû nic. Snad jen tvrdé prosazování
pustit. Nesouvisí to ani tak s prostﬁedky, které subjektivních zájmÛ, abychom byli co nejvíc vidût a
moderní civilizace vyvinula a jeÏ tak ãasto bezohled- co nejlépe se na úkor druh˘ch „uplatnili“ a „prosadinû pouÏívá, protoÏe technické prostﬁedky jsou samy li“. DÛslednû podporují to, ãemu se lidovû ﬁíká jájíno sobû eticky neutrální a samy o sobû ani svém pou- kovství (já, já, já, mé, mé, chci, musím, potﬁebuji !!!)
Ïití nemohou rozhodovat. Hlavní pﬁíãinou a jádrem a odbornû egoismus. Tyto zástupné hodnoty nás ãiní
v‰ech problémÛ moderní civilizace je zplo‰tûlá du‰e otroky vlastních pﬁedstav o ve skuteãnosti neexistujímoderního ãlovûka, která z nûj nedûlá pána vûcí a cím svûtû a ãlovûku.
okolností, ale naopak jejich otroka. Dalo by se
dokonce ﬁíci aÏ nesvéprávného poddaného. Jsme uÏ Otroci pﬁedstav svûtem jdou,
dokonce tak daleko, Ïe hodnotu sebe sama zcela jak temné mraky pod modrou oblohou,
podvûdomû mûﬁíme podle toho kolik máme, ãím v‰echno je bolí, v‰echno je trápí,
momentálnû jsme nebo nejsme, v jakém spoleãen- milují, kradou, lÏou
ském postavení se v tuto chvíli nalézáme a tudíÏ jak˘- pravdu si pletou s pﬁedstavou
mi prostﬁedky (nejen finanãními) mÛÏeme v pﬁítomném okamÏiku disponovat. Bûda v‰ak, dojde-li v Z otroctví ducha vzniká to, co Seneka nazval ukájena‰em Ïivotû k náhlému obratu a vnûj‰í prostﬁedky, ním zbyteãn˘ch poÏadavkÛ. Chceme silnice, tak je
kter˘mi jsme sami sobû dodávali „lidskou dÛstoj- musíme mít ! Proã je musíme mít ? ProtoÏe máme
nost“ se ztratí z na‰eho dosahu. Ve‰ker˘ lidsk˘ roz- pﬁece auta. A proã nám silnice jiÏ nestaãí ? No proto,
mûr, na kter˘ jsme byli tak py‰ní je náhle pryã, pro- Ïe Ïeny, dûti a moÏná uÏ i vnouãata chtûjí také auta.
toÏe zmizely „hodnoty“ o nûÏ byl opﬁen a „âlovûk, to A kdo by nás, utahané lidské chudáky nutil po práci
pﬁestává znít hrdû“… Vlastní pﬁíãinou tohoto stavu a pﬁedstavte si - je‰tû v zájmu druh˘ch jezdit domÛ
je skuteãnost, Ïe dûláme hodnoty z pﬁedmûtÛ a sku- veﬁejnou dopravou ?! Nikdo nemá právo brát nám
teãností, které fakticky Ïádn˘mi opravdov˘mi hod- ná‰ Ïivotní styl. KdyÏ chceme, máme právo a dost !
notami nejsou. âlovûk v‰ak v moderní spoleãnosti Podobn˘ch pﬁíkladÛ „normálního“ lidského my‰lení
potﬁebuje mít alespoÀ základní kritéria, o která by by se dalo uvést mnoho, ale nechci vás, váÏení ãtenáopﬁel svÛj Ïivot, svoji hodnotu a sebeúctu. Vzhledem ﬁi, unavovat sv˘mi pﬁíklady. Na závûr je‰tû jednou
k Ïivotním a historick˘m okolnostem doma i ve Seneca: „V‰e co pﬁekraãuje meze pﬁirozenosti, je
svûtû to potﬁebuje stále víc. Co v‰ak s tím ? postradatelné“.
Skuteãností vÏdy bylo a je i dnes, Ïe má-li b˘t hod- Pﬁeji vám váÏení spoluobãané, abyste nebyli otroky
nota skuteãnou hodnotou, musí b˘t opﬁena o vlastních pﬁedstav a k tomu mnoho opravdového lidnemûnné absolutní kritérium a nezáleÏí pﬁíli‰ na ského ‰tûstí, které lze pﬁedávat druh˘m aniÏ by bylo
tom, jak jej zrovna naz˘váme - BÛh, Pravda, Láska, nutno otevﬁít ústa.
Dobro apod. Problém moderních lidí je dán skuteãStanislav Îák
ností, Ïe tato kritéria pro nû jiÏ nejsou absolutními,

