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slovo místostarosty

Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané,
před nedávnem skončil rok 2006, který byl
v mnoha ohledech pro Velké Přílepy rokem významným. Jednalo se o volební rok, kdy jste si zvolili nové
obecní zastupitelstvo. Jednalo se mimo jiné také
o rok, kdy v naší obci po dlouholetém volání maminek s dětmi konečně vznikla první veřejně přístupná
dětská hřiště nebo se začal budovat přístupový chodník mezi školkou a dětským hřištěm.
Není to jistě mnoho a nezmínil jsem zdaleka
všechny aktivity, které obec ještě pod vedením předchozího zastupitelstva pro zlepšení života v naší obci
učinila. Věřím, že takovýchto dobrých zpráv budeme
moci v budoucnu na stránkách Zpravodaje přinášet
mnohem více. Nově zvolené obecní zastupitelstvo se
okamžitě po svém zvolení začalo intenzivně věnovat řešení nejzásadnějších problémů, a to především
následujících:
•
•

Nedostatek financí potřebných pro investiční
aktivity na území obce
Naprosto nedostačující kapacita mateřské školky

•

Nepříznivá situace v dopravě, a to zejména na
ulici Pražská a Kladenská

•

Nedostatek informovanosti obyvatel o tom, co se
v obci a jejím okolí děje, jak zastupitelstvo pracuje, jaké společenské akce se připravují a podobně

•

Neudržované pozemky, nemovitosti a černé
skládky, které hyzdí vzhled obce

•

Výstavba, která architektonicky neodpovídá rázu
venkovského osídlení, atd.
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Část zmíněných problémů byla řešena již předchozími zastupitelstvy, na jejichž práci nově zvolení
zastupitelé nyní navazují (například rozšíření mateřské školky). Jak platí i v jiných obcích, klíčovým
problémem jsou finance. Zastupitelstvo bude dělat
všechno proto, aby se příjmy obce zvýšily. Analyzujeme příjmové položky a možnosti jejich navýšení.
Budeme v této oblasti činit pravděpodobně
i nepopulární opatření, která budou znamenat v některých případech zvýšení poplatků vybíraných od
obyvatel či podnikatelů sídlících ve Velkých Přílepech. Víme, že tím neuděláme řadě občanů radost,
ale pokud se má obec někam posunout a zlepšit prostředí pro život svých obyvatel, není bohužel jiné cesty. Hledáme jakékoli příležitosti, které mohou obci
finančně pomoci, například granty, dotace, vyjednávání s investory a mnohé další.
V současné době jako nejakutnější problém vnímáme potřebu rozšíření školky. Po vzoru některých
jiných obcí (například blízké Horoměřice) zvažujeme mimo jiné získávat prostředky na její dostavbu
také pomocí sbírky mezi občany a místními firmami.
Věříme, že se takto aktivita setká s odpovídající odezvou.
Protože nejsme neomylní a nesebrali jsme všechnu moudrost světa, rádi přivítáme jakoukoli radu a
nápad, jak by se obci mohlo v klíčových oblastech
dále pomoci. Jestliže o nějaké možnosti víte, udělejte si prosím pár minut a napište nám to. E-mail velkeprilepy@seznam.cz, případně e-maily kteréhokoli
ze zastupitelů uvedené na stránkách obce, jsou vám
pro tento účel k dispozici.
Rád bych upozornil na jednu aktivitu, která
v naší obci proběhne v první polovině letošního roku.
Podle katastrální mapy budeme v prvních měsících
roku identifikovat pozemky, jejichž majitelé se o ně
dlouhodobě nestarají a které svým vzhledem a nepořádkem na nich „uskladněným“ hyzdí obec a zaplevelují i své okolí. Obec pak majitelům těchto pozemků
pošle výzvu s termínem, do kdy očekáváme uvedení
věcí do pořádku. V případě, že tak neučiní, přijdou
na řadu sankce dle zákona a obecní vyhlášky. Věřím
nicméně, že všichni Ti, jichž se to týká, své pozemky
uklidí ještě předtím.
Dovolte, abych vám všem i obci samotné popřál hodně soukromých i pracovních úspěchů v roce 2007.
Richard Kapsa, místostarosta
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dopis dopravního výboru, rozhovor s obecní policií

Dopis dopravního výboru

Rozhovor s obecní policií

Vážení spoluobčané,
mezi nejpalčivější problémy naší obce patří neúnosný provoz na Pražské ulici, který může z dlouhodobého hlediska vyřešit pouze obchvat obce. Ten se
sice objevil v novém územním plánu, bohužel však
v současné době stále ještě není definitivně rozhodnuto, kdy se začne stavět. Výbor pro dopravu a bezpečnost ve složení Michal Štengl, Marcela Žižková,
Emanuel Papírník, Petr Morysek a Rudolf Hanák se
proto bude i prostřednictvím médií snažit co nejvíce
uspíšit realizaci této stavby.
Počet automobilů projíždějících naší obcí bohužel
neomezíme, ve spolupráci s obecní policií chceme ale
co nejvíce dbát na dodržování dopravních předpisů.
S tím souvisí i stanovení priorit a koordinace práce
obou strážníků Karla Krále a Martina Ventury, kteří se kromě naší obce starají o pořádek a bezpečnost
v Tursku a Úholičkách.
Pro obecní policii nyní například zjišťujeme možnosti nákupu či pronájmu radaru. Jeho používání by
sloužilo jako prevence dodržování rychlosti a zároveň vybrané pokuty by se staly příspěvkem do obecní
pokladny.
V současné době už také na Městském úřadu
s rozšířenou působností Černošice leží žádost o instalaci nových přechodů v naší obci (Pražská a Roztocká
ulice). Rádi bychom prosadili vyvýšený typ (použitý
na silnici z Roztok do Prahy), který by zároveň sloužil
ke zpomalení rychlosti. Spolu s přechody jsme také
požádali o zákaz předjíždění po celé délce Pražské ulice. Odbor dopravy v Černošicích jsme také požádali, zda by nás mohl v předstihu informovat o všech
akcích týkající se dopravy v našem regionu (uzávěry,
výjimky apod.).
Realizace některých úkolů je omezena finančními
možnostmi obce. Proto se ve spolupráci s finančním
výborem a výborem pro grantovou a dotační politiku
snažíme najít i jiné zdroje než obecní pokladnu.

3. ledna mně věnovali chvilku ze svého času velitel
obecní policie vrchní praporčík Karel Král a vrchní
praporčík Martin Ventura vrchní strážník. Povídali
jsme si u kávy o policii, jejímž zřizovatelem je Obecní
úřad Velké Přílepy.

Michal Štengl,
předseda výboru pro dopravu a bezpečnost

Přílepský zpravodaj 1/2007 - leden

Odkdy působí obecní policie ve Velkých Přílepech
a jaké další obce máte na starosti?
K.K. Obecní police byla zřízena 1.září loňského roku.
Působíme ještě v katastru obcí Úholičky a Tursko.
Jaké jsou vaše kompetence, kdy a v jakých případech můžete zasahovat?
M.V. je to podobné jako u Policie České republiky,
takže kompetence jsou opravdu rozsáhlé. Máme jen
malá omezení v použití zbraně, nemůžeme například
použít sečnou nebo bodnou zbraň. Omezuje nás také
katastr obce. Díky novele zákona můžeme ale i zastavovat, kontrolovat a pokutovat vozidla, řešit přestupky apod.
Znamená to tedy, že vnikne-li do mého domu zloděj
nebo najdu zatoulaného psa, mohu vás zavolat?
K.K. Například co se týče psů, složili jsme odbornou
zkoušku na veterinární fakultě v Brně na odchyt toulavých zvířat a zacházení s nimi. Co se týká krádeže
v domě, přijedeme na místo, místo zajistíme tak, aby
nebyly zničeny stopy, pak je to záležitost výjezdní
skupiny kriminální policie Prahy venkov. Víc dělat
nemůžeme.
Jste pouze dva, přesto jste na telefonu 24 hodin
denně a to i o víkendu, jak to stíháte?
K.K. Máme osmihodinovou pracovní dobu, minimálně.dva v týdnu máme noční službu. V případě
nějakých problémů jsme schopni se dostavit i z osobního volna. Vzhledem k tomu, že jsme zaevidováni
v integrovaném záchranném systému středočeského
kraje, musíme být v dosahu i v případě nějaké živelní
katastrofy nebo hromadné havárie. Musíme to zvládnout.
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rozhovor s obecní policií
Jak vypadá váš běžný pracovní den ?
M.V. Začínáme v sedm hodin, obyčejně stojíme na
přechodu a pomáháme dětem přejít silnici na cestě do
školy. Potom jdeme na obecní úřad. Každý den máme
krátké sezení s panem starostou, kde si vzájemně sdělujeme poznatky z minulého dne. Díváme se také do
mailové adresy, kterou jsme zřídili kvůli komunikaci
s občany. Musím ale říct, že nám moc nepíší. Vypadá to, že se bojí. Nevím čeho. Vůbec s námi mnoho
nekomunikují. Bojí se třeba něco ohlásit, aby nebyli potom tzv,popotahováni, případně aby nemuseli
svědčit. Bojí se i reakce či jakési pomsty sousedů. Po
návštěvě obecního úřadu projíždíme obcemi a sledujeme, zda například nebyla porušena nějaká vyhláška.
Pokud něco zjistíme, řešíme to většinou domluvou,
pokud domluva nepomůže, můžeme udělit blokovou
pokutu..
K.K. Zatím jsme ale řešili věci domluvou, například
zábor veřejného prostranství. Blokové pokuty ukládáme zatím jen na silnicích. Od září jsme vybrali 30
tisíc korun za rychlou jízdu a 20 tisíc za nerespektování zákazových značek.

firmám. Zjistili jsme, že firmy například vozí beton a
chtějí si jen kratší cestou krátit náklady. Odbor dopravy nám přislíbil, že letos firmy povolení nedostanou
a budou jezdit cestou jako ostatní dopravci. Dnes je
3.ledna a nezaznamenali jsme do dnešního dne jediný průjezd kamionu. Tu trasu projíždíme několikrát
denně.
Říkali jste v úvodu našeho rozhovoru, že hlídkujete
na přechodu před školou, kde je opravdu velmi silný
a nebezpečný provoz. Každý den tam ale nestojíte.
M.V. My se snažíme tam být co nejčastěji, ale někdy
vzhledem k nějaké nepředvídané situaci tam opravdu stát nemůžeme. Taková situace například nastala
například koncem roku, kdy nebývale narostla kriminalita. Pracovali jsme převážně v noci a chránili
majetek občanů.
Byli jsme ale několikrát ve škole a hovořili s dětmi,
jak bezpečně přecházet, jak se rozhlédnout. Ta prevence a osvěta je také důležitá. Bohužel na druhou
stranu mnozí řidiči nerespektují na silnici ani nás a
trochu se také bojíme zimy, až úsek kolem přechodu namrzne. Potom tam opravdu budeme muset být
každý den.

Kam putují peníze, které vyberete?
K.K. Ze zákona je dostane zřizovatel obecní policie,
tedy Obecní úřad Velké Přílepy.
Máte časově náročné povolání, kdykoliv vás může
povinnost odvolat z domova, co na to rodina?
M.V. Já už tu práci dělám 12 let. Manželka se už přizpůsobila. Někdy je dokonce ráda, že jdu do práce!
(smích) Musím ale bez legrace říct, že mně vychází
vstříc, protože ví, že mě ta práce baví. Navzájem si
vyhovíme.
Velké Přílepy jsou bohužel známy už téměř neúnosným dopravním provozem.. Jaké jsou nejčastější prohřešky řidičů?

Mluvili jste před chvíli o nárůstu kriminality před
vánočními svátky. Můžete zmínit nějaké případy?
K.K. Před svátky se nám podařilo zadržet pět osob,
po některých bylo dokonce vyhlášeno celostátní pátrání. Při noční službě jsme identifikovali vozidlo, které bylo spatřeno při páchání trestné činnosti. Posádka
vozidla ujela asi týden před tím bez placení u benzinového čerpadla. Na Tursku jsme chtěli vůz zastavit, ale řidič nám začal ujíždět, po malé dramatické
honičce auto cestou na Lichoceves havarovalo. Dva
z posádky jsme zadrželi hned, třetí nám utekl. Pak
jsme zjistili, že vůz byl ukraden v jižních Čechách. Za
chvíli jsme zajistili i dalšího pachatele a to dokonce
s další celostátně hledanou osobou.
S čím se na vás obyvatelé nejvíc obracejí?

K.K. V minulém roce jsme měli velké problémy
s průjezdem kamionů v ulici Kladenská. Jednali jsme
v Černošicích s odborem dopravy. Poukazovali jsme
například na udělená povolení k průjezdu některým
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M.V. Většinou to jsou přestupková chování řidičů.
Například parkují na chodníku a pěší pak musejí vstupovat do vozovky. Nedávno jsme řešili případ toula-
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rozhovor s obecní policií
vého psa, který ohrožoval lidi. S těmi psy ale máme
problém. Techniku na odchyt vlastníme, nemůžeme
ale vzít psa do vozu, protože na to nejsme zařízení,
nemáme v autě oddělený prostor. Řešíme to tak, že
zavoláme do útulku na Bouchalce a ti si pak pro psa
přijedou. Také nevlastníme kotec, nemáme kam psa
dočasně umístit.Doufáme, že se to zlepší. Sbíráme
také uhynulá zvířata, i na to jsme proškoleni.

• vr.str. Karel Král (velitel) Tel.: 731 574 283
• vr.str. Martin Ventura Tel.: 723 187 157
E-Mail: obecnipolicie@seznam.cz,
obecnipolicie@velke-prilepy.cz

Nedávno vás občané upozornili na odstavené auto na
polní cestě z Velkých Přílep do Statenic. Jak postupujete v těchto případech.
K.K. Pokud není možné zjistit majitele a není možné ho vyrozumět, postupujeme jako u nalezené věci.
Vozidlo tedy musí být odtaženo na pozemek patřící obecnímu úřadu. Potom se vyvěsí oznámení na
úřední desku a když se nikdo nepřihlásí, obecní úřad
může auto prodat nebo na své náklady vozidlo nechá
zlikvidovat. Ten případ, který jste zmínila, byl trochu
jiný. Všechny identifikační značky byly odmontovány, majitel se tedy nedal zjistit.. V krátkém čase se
z auta stal vrak a pak i s tím vrakem někdo odjel.

zleva vrchní strážník Martin Ventura,
velitel vrchní strážník Karel Král

Co by vám usnadnilo práci v tomto roce, jaká máte
přání?
M.V. Přáli bychom si lepší komunikaci s občany, aby
se nebáli nás včas zavolat v kteroukoli i noční hodinu.
V nočních hodinách mohou také volat do Libčic, případně na číslo 158.. Stává se, že postižení nebo napadení nás zavolají až tzv.„ po boji „. Probíhá to tak, že
zakřičí na pachatele, pak počkají ještě deset minut a
pak teprve volají policii. Pro nás je důležité, aby nás
volali hned a všímali se - registrační značky vozidla,
vzhledu pachatele, každé drobnosti.
Neměli by v žádném případě zasahovat sami. Agresivita dnešních pachatelů je totiž velmi vysoká.
Děkuji za rozhovor
vcer
V únorovém čísle našeho - vašeho zpravodaje si
můžete přečíst výzvu obecní policie k vám občanům.
Policisté také prozradí plány do budoucna.
Kontakt na strážníky:
velitel obecní policie předvádí, jak na nebezpečného psa.
Přílepský zpravodaj 1/2007 - leden
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rozhovor s obecní policií, rozhovor s vedoucí knihovny
vala jsem se z domku do bytu, měla jsem tedy více
času a tak jsem se rozhodla, že to zkusím. Mám totiž
moc ráda knížky. Musím ale říct, že začátky nebyly
vůbec jednoduché. Teď máme v knihovně už deset
tisíc svazků, ale začínali jsme s dvěma tisíci knihami
v jedné místnosti. Z dnešního pohledu, to bylo velmi
žalostné.
Jak se dostanou knihy do regálu knihovny, kdo je
zaplatí?

útroby policejního vozu skrývají i kriminalistický kufřík.

Rozhovor s vedoucí knihovny
Paní Mgr. Jana Kouřimská je zástupkyní ředitelky
Základní školy ve Velkých Přílepech. Má určitě práce
dost. Přesto se s ní dvakrát v týdnu v pondělí od 14.30
do 17.hodin a ve středu od 14.30 do 18.00 můžete
setkat i ve zdejší knihovně v budově obecního úřadu.
Je totiž vedoucí knihovny.

J.K. Knihy platí obecní úřad. Nakupuji je z různých
zdrojů. Obrátila jsem se i na některá nakladatelství, nějaké knihy jsme dostali darem, rozhlížím se
i v antikvariátu. Knihy ale musí být zachovalé a mít
dobrou vazbu. Také čtenáři nám věnují nějaké knihy,
například po revizi knihovny, kdy zjistí, že už se jim
tam knihy nevejdou nebo je nepotřebují, přinášejí
i knihy z pozůstalosti.
Podle čeho vybíráte tituly?
J.K. Musím myslet především na čtenáře, kteří k nám
chodí. Zpočátku to byly především děti, tak jsem
nakupovala dětskou literaturu. Pak začaly chodit ženy
a v poslední době přibyli i muži. Musím tedy myslet
i na ně. Nemohu ale pro ně nakupovat všechno, co
bych chtěla.. Například spoustu technické literatury
a tak dále..
Znáte své stálé čtenáře natolik, že když někteří otevřou dveře knihovny, víte, co si přibližně vyberou?
J.K. Když už přijdou po několikáté, odhadnu jejich
vkus. Stalo se mi dokonce, že přišla paní a řekla:
„Něco mi vyberte, ať se mi to líbí !“
Jak čtou dnes děti a mládež?

Jak jste získala další roli vašeho profesního života,
jak jste se stala knihovnicí?
J.K. Po úmrtí předešlého knihovníka pana Vlka
se knihovně nikdo nevěnoval. Dozvěděla jsem se
z nějakého oznámení, že obec hledá vedoucí knihovny. Byla jsem v té době čerstvě rozvedená, vystěho-
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J.K. Je potřeba je k tomu vést. Protože zároveň pracuji ve škole, domlouvám s kolegyněmi mnoho akcí
v knihovně i například literárních soutěží. Děti mě
chodí navštěvovat společně se svými učitelkami, přizveme někdy i dramatický kroužek..
Máte tu nějaké své oblíbené knihy, které si hlídáte tzv.
jak oko v hlavě a máte obavy z jejich případné ztráty ?
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rozhovor s vedoucí knihovny, co se nám v obci nelíbí
J.K. To určitě ano. Stává se skutečně, že ty knížky se
už zpátky nedostanou. Půjčím každou knihu, omezím
to ale třeba časově. Když čtenář knihu nevrací, pošlu
mu upomínku, někdy i několik. To stojí ale spoustu
peněz a knihu už stejně nikdy nevidím. Bohužel jsou
to někdy knížky z výpůjčních fondů a to cítím jako
ostudu. Lidi se například odstěhují a to i s knihou
z naší knihovny. Jenže tyto problémy mají i v jiných
knihovnách.

židlí, právě pro akce, které tu pořádáme a to vlastně
souvisí s přáním posledním a největším Moc bych si
přála, aby každý obyvatel Velkých Přílep věděl, kde
naše knihovna je a aby alespoň jednou za rok navštívil některou z našich akcí.
Děkuji za rozhovor
vcer

Prostory zdejší knihovny ale neslouží jen jako místo, kde si mohu půjčit nějakou zajímavou knihu.
Z doslechu vím, že tu pořádáte i mnoho jiných akcí,
například besedy, pasování prvňáčků na čtenáře a
podobně.
J.K. To je pravda. Letos zůstaneme jen u těch osvědčených.. Síly jsou totiž omezené. Všechno stojí mnoho
času a úsilí. Na jaře míváme například uzávěrku literární soutěže Talent. Všichni se mohou přihlásit, děti
i dospělí. Každý začínající autor už teď v zimě může
přinést svoje dílo a vhodit do připravené schránky.
Jediná podmínka je čitelnost práce. Vloni jsme přidali soutěž výtvarnou. Ta byla pro děti a několik let
máme soutěž recitační. Ta soutěž se koná ve spolupráci se školou. V porotě zasedají kolegyně učitelky,
ale i třeba pan starosta. O to je tradičně velký zájem.
Méně zájmu bylo bohužel o pasování dětí na čtenáře.
Většinou také na jaře, když se děti naučí trochu číst,
předvádějí svoji dovednost právě tady v knihovně za
přítomnosti rodičů. Členové knihovnického kroužku
je pak pasují na čtenáře. Děti dostanou darem první knížku a jsou přizváni, aby chodily do knihovny.
Horší je to bohužel s akcemi pro dospělé. Každý rok
jsem se o něco pokoušela. Velký ohlas měla beseda
o historii a archeologických vykopávkách v našem
regionu nebo beseda o alternativní medicíně. Musím
ale říct, že získat zájem dospělých je velmi těžké.

Co se nám v obci nelíbí
aneb fotografie, které nepotřebují komentář.

Kdybych se stala v tuto chvíli kouzelným dědečkem
a mohla Vám splnit některá přání v tomto roce, která by to byla?
J.K. Měla bych celkem tři. Přála bych si, abychom měli
v knihovně nějaký velký encyklopedický slovník, nejvíce by se mi líbil Ottův slovník naučný. To je velké
přání. Potřebujeme také přibližně 30 stohovatelných
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co se nám v obci nelíbí

Děkujeme za fotografie a těšíme se na další. Zejména
na ty, pod které bychom mohli připsat „co se nám
v obci líbí“.
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vaše dotazy, - naše odpovědi, co se událo

Vaše dotazy - naše odpovědi

1. ledna jsme se v centru obce rozloučili se starým
rokem a ohňostrojem přivítali rok nový.

Vážení občané, v této rubrice se můžete ptát
na vše, co vás zajímá kolem dění v naší obci. Vždy
v čísle následujícím otiskneme odpověď.
Fotografie, příspěvky i dotazy posílejte na mailovou adresu prilepskyzpravodaj@seznam.cz nebo
poštou českou na adresu Obecní úřad Pražská 162,
25264 Velké Přílepy, připište „ ZPRAVODAJ“ nebo
vhazujte do schránky v přízemí obecního úřadu.
DĚKUJEME !

Co se událo
Obecní úřad připravil 3.prosince pro děti Mikulášskou nadílku. Sál U Korychů byl plný, divadlo se
líbilo, každý malý návštěvník si odnesl balíček sladkostí, někteří stateční jedinci vystoupili s písničkou
nebo básničkou a parket byl na závěrečný tanec
i honičku dost prostorný.

Sponzoři ohňostroj 2007:
Společnost Alfa Praha s.r.o.
Stavební společnost Bláha s.r.o.
Pan Jan Čonka
1.vodohospodářská s.r.o.
Společnost Bussmark s.r.o.
Společnost Bemett s.r.o.
MIVO – p.Vondruška
Restaurace Špejchar
Pan Josef Ženíšek
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aktuality, inzerce

Aktuality
Do konce ledna je nutné uzavřít na OU novou
smlouvu na odvoz směsného odpadu :
Frekvence svozu:
1x týdně
1x za 14 dní
1x měsíčně
sezónní svoz
jednorázový svoz

úhrada:
1527,780,423,1196,50,-

I letos budou sváženy od domů pytle s tříděným
odpadem.

Maminkám a tatínkům ještě připomínáme, že
v Základní škole Velké Přílepy už ve středu 31.ledna
budou zapisovány děti do 1.třídy.
N a v a še dě t i budou paní uč itelky č e ka t
v 1. poschodí staré školy od 13. do 17.hodin. Tak hodně štěstí kluci a holčičky ! Zpravodaj bude u toho !!

Nezapomeňte také do konce března zaplatit za vašeho
miláčka !

Za jednoho psa zaplatíte roční poplatek 75,- Kč
Za každého dalšího 100,- Kč
Vyžádejte si psí identifikační známku, pokud ji
už nevlastníte. V příštím čísle se dozvíte, na co jsou
peníze z poplatků za pejsky psy využívány a zveřejníme reportáž z psího útulku na Bouchalce.

Srdečně Vás zveme na jednání zastupitelstva obce
Velké Přílepy ve středu 31.1. v sále místního kina. Od
18.hodin. V případě jiného termínu Vás včas vyrozumíme.

Akce na leden a únor 2007: Sleva 10% z celkové ceny ISO ŽALUZIÍ !

ROLETY, ŽALUZIE
GARÁŽOVÁ VRATA

prilepskyzpravodaj@
seznam.cz

SÍTĚ PROTI HMYZU, MARKÝZY, ISO ŽALUZIE
a

výroba

a

opravy

a

prodej

a

záruka 36 měsíců

a

montáž

a

pozáruční servis

777 208 491
info@har.cz
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CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?
Změřte si rozměr skel, zavolejte, nebo
zašlete rozměry e-mailem, my vypočítáme cenu a kalkulaci obdržíte tentýž den

Po předložení tohoto kuponu

SLEVA

Fotografie i příspěvky
do Přílepského zpravodaje posílejte na mailovou adresu

55 %

z montáže.

n eb o p o š t o u č e s k o u
na adresu Obecní úřad
Pražská 162,
25264
Velké Přílepy, připište
„ZPRAVODAJ“.
DĚKUJE vaše redakce
Fotografiemi do tohoto
čísla přispěli:
Petr Morysek,
René Tydlitát
a Věra Čermáková
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