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projděme se historií, zemědělské muzeum

Projděme se historií
„Historia Magistra vitae“ - vybafl do našich vyjevených třináctiletých tváří před třiceti lety starý učitel - důchodce, pověřený suplováním hodin dějepisu. Když viděl naše zděšené a nicnechápající výrazy
v obličeji, s hlubokým despektem k naší neznalosti
jazyka Ovidiova nám přeložil že: „ Historie je učitelkou života. - Opakujte po mně ! ’’ No, mluvte o tomhle pubertální mládeži……. .
Ale čas běží jako vysokorychlostní internet a kromě jiného přinesl i poznatek, že pro život se opravdu
lze z historie leccos naučit a z událostí minulých se
i poučit. Například hned lidská povaha se nijak výrazně nemění v závislosti na tom, zda člověk nosí suknici
a sudlici nebo v triku Kenvelo šveholí do mobilního
telefonu, zda zasedá v Panské sněmovně Království
českého nebo v /převážně/ „pánské” Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
Psychologové tvrdí, že jedním / často nevědomým / duševním traumatem současného člověka je
vykořeněnost. Máme vrozenou potřebu někam patřit,
někde se usadit. Mít svůj kout, kde zapustíme kořeny a kde se cítíme doma. Nejlépe a opravdu doma se
pak můžeme cítit v místech, o nichž víme co nejvíce,
poznali jsme důvěrně jejich současnou tvář, ale i historii a na tomto základě jsme si k nim vytvořili svůj
vlastní vztah, své jedinečné citové pouto.
Takové kořeny ale nevyrostou ze dne na den, ani
samy od sebe. Je prospěšné v dnešní hektické době
čas od času zpomalit a dopřát uštvané duši klidnou
chvíli. V těch okamžicích se můžeme otočit a poohlédnout zpět proti proudu času na život a osobnosti

těch , kteří zanechali tu menší, tu větší otisky svých
činů.
Využijme tuto chvíli k poznání historie míst jménem Velké Přílepy a Kamýk. Těm z vážených čtenářů,
kteří si alespoň jednou za měsíc najdou chvilku na
setkání s dobou dávno či nedávno minulou, chceme
v dalších číslech Zpravodaje nabídnout tématicky
členěný seriál ohlédnutí do historie Velkých Přílep
a Kamýku. Dle obecních kronik a dalších materiálů
bychom chtěli zpracovat témata např. zemědělství,
obchody a pohostinství, významní rodáci, 2. světová
válka a další. To vše doplněno historickými fotografiemi z archívů zdejších obyvatel.
Zveme tedy všechny zájemce z řad nové „náplavy“ či starousedlíky, jejichž dědové se do našeho kraje „naplavili“ v době stěhování národů, po třicetileté
válce nebo po 2. světové válce, aby se spolu s námi
občas zastavili a ohlédli do historie našeho společného domova.
dzak

Zemědělské muzeum ve Velkých Přílepech
Procházíte-li Roztockou ulicí, míjíte nenápadnou kapličku z první poloviny 18. století a za ní stojící komplex bílých zrenovovaných budov. Je to statek
s bohatou a pohnutou historií. Dnes v něm opět žije
a hospodaří Josef Ženíšek se svými syny. Zřejmě vás
nenapadne, že se uvnitř ukrývá vedle autoopravny a
obytných budov i muzeum.
Láska pana Ženíška k půdě a zemědělství je velká. Ctí historii a proto také staré předměty a nářadí,
které byly dříve na vesnici zcela běžné. Dnes bychom
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zemědělské muzeum, soutěž, klub zahrádkářů

SOUTĚŽ - CO TO JE ?
Představujeme Vám dva drobné předměty ze
sbírky. Prvních pět autorů správných odpovědí odměníme. Odpovídat můžete na mail redakce prilepskyzpravodaj@seznam. cz

Perlou sbírky je rodinný kočár. V něm jezdil pan
Ženíšek jako chlapec se svými rodiči do Prahy.
ale nad mnohými dlouho přemýšleli k čemu sloužily.
Založit si svoje vlastní zemědělské muzeum se pan
Ženíšek rozhodl už před několika lety.
Vejdete-li velkými vraty do stodoly, ocitnete se
rázem v první polovině minulého století. Kosy, cepy,
chomouty, díže, provázky na vázání snopů, sáně,
malý historický traktor, ale i dětský kočárek z roku
1903. To vše je pečlivě seřazeno a uschováno. Jak pan
Ženíšek říká, je to jeho projev úcty ke starým hospodářům. „Sedláci se dřív nesmírně nadřeli“, dodává, “ každý metrák obilí, než byl dovezen na špejchar,
si vyžádal tolik dřiny, že si to dnešní generace těžko
dovede představit. “ Sedláci museli vykonat spoustu
úkonů a to například i se stroji a nástroji uloženými
v jeho muzeu. Některé exponáty jsou vlastní. „Z Velkých Přílep je jich ale málo“, říká s lítostí pan Ženíšek,
„lidé k tomu neměli vztah a mnoho se toho zničilo.“
Některé předměty získal z jižních Čech, Moravy atd.
Když natáčela v muzeu televize, mnoho diváků poslalo po odvysílání pořadu panu Ženíškovi další vzácné
důkazy o dřívější řemeslné zručnosti. „Takovéto předměty rychle ubývají, je nutné zachovat je pro další
generace“, připomíná pan Ženíšek. „Moje muzeum je
sice soukromé, ale každého, kdo projeví zájem a předem zavolá, rád provedu. “ V Číčovicích vlastní rodina další větší exponáty, které by se do zdejší stodoly
- muzea nevešly: mlátičku, lis a hnací agregát. Vše se
dá i dnes uvést do provozu.
v. cer
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Předmět pocházející z roku 1945.

Předmět vyrobený pravděpodobně v letech 1920 - 30 .

Výroční schůze Klubu zahrádkářů
V sobotu 10. března se sešli v sále U Korychů
členové Klubu zahrádkářů ve Velkých Přílepech.
Předseda Jiří Bauchner připomněl aktivity našich
zdejších pěstitelů v minulém roce a všem za jejich
činnost poděkoval. Setkání vyvrcholilo předáním
cen z loňské soutěže o nejlepší výpěstek. Cenu Josefa
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klub zahrádkářů, obecní policie
Kabelky - jednoho ze zakladatelů Svazu zahrádkářů
v naší obci - převzala za nejkrásnější květiny paní Eva
Fialová z Úholiček, plaketu za nekrásnější ovoce si
odnesli manželé Tománkovi z Velkých Přílep a vítězem v kategorii zelenina se stal už poněkolikáté Pavel
Zrubecký. Ocenění ale patřilo i všem ostatním, nejen
za jejich práci na zahrádkách, ale i za to, že přispívají k udržení tak důležitého fenoménu v obci, jako
je spolková činnost. V tomto smyslu také na setkání hovořil předseda klubu s tím, že zahrádkáři velmi
rádi mezi sebe přivítají další členy. Popřejme jim hodně pěstitelských úspěchů a plody jejich práce můžeme
opět posoudit na tradiční podzimní výstavě.
vcer

Paní Jaroslava Tománková s cenou
za nekrásnější jablka.

Pavel Zrubecký se tváří spokojeně, i tentokrát
prvenství obhájil.
strana 4

Výzva Obecní police
Vážení spoluobčané,
znovu si dovoluji apelovat na Vaši pomoc při pátrání a možném odhalení nezákonné činnosti v katastrech obcí Velké Přílepy, Úholičky a Tursko. Nenechávejte si své problémy a poznatky pro sebe a sdělte
je obecní policii.
V případě, že uvidíte podezřelé vozidlo, či neznámé lidi, kteří se pohybují ve Vaší ulici, nebo u sousedů na pozemku, oznamte tento poznatek obecní
policii. Obecní policie nebude uvádět, od koho tento
poznatek má a zaručuje utajení volajícího.
Chtěl bych touto cestou vyzvat majitele vozidla,
které už neužívají a které by se časem stalo vrakem,
tj. není opatřeno registrační značkou a je zjevně trvale nezpůsobilé k jízdě, popřípadě je zaparkované na
veřejně přístupném místě, aby toto vozidlo nechali
zákonným způsobem odstranit. V opačném případě
bude obecní policie nucena postupovat dle zákona a
s vlastníkem vozidla bude zahájeno správní řízení.
Chci také upozornit občany, kteří si libovolně
zakládají černé skládky, že v případě dopadení bude
obecní policie postupovat co nejpřísněji a využije
všech zákonných prostředků k potrestání pachatele.
Obecní policie se v následujících dnech zaměří
na řidiče, kteří před jízdou požívají alkoholické nápoje, či jiné látky, které ovlivňují pozornost řidiče. Rád
bych upozornil mladistvé a jejich rodiče, že obecní
policie nebude tolerovat jízdu motorovým vozidlem
bez řidičského oprávnění. Chtěl bych upozornit na
skutečnost, že nejde jen o klukovinu, ale dle novelizace Zák. 361/2001 Sb. se jedná o trestný čin. Poslední případ jsme řešili v Kamýku 12. března. Věřím, že
Vám budeme nápomocni při řešení Vašich problémů
a přál bych si, aby naše vzájemné setkání bylo převážně příjemné. Obecní policie děkuje za případnou
spolupráci.
vr. prap. Karel Král vel. OP
tel. 731 574 283, 723 187 157
Odchyt toulavých psů a odstraňování uhynulých
zvířat v naší obci.
Obecní policie provedla v měsíci únoru odchyt
několika toulavých psů v katastru obce Velké Přílepy. Proto touto cestou apeluji na majitele zvířat, aby
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obecní policie, evropské granty, ZŠ, fotbal
dostatečně zabezpečili své miláčky a označili identifikační známkou. V případě odchytu psa se tím urychlí
nalezení majitele a pes nemusí být umístěn do psího
útulku. Nedojde tudíž k psychickému traumatu psa,
které vzniká transportem a umístěním v neznámém
prostředí. Určitě se tím také sníží náklady majitele,
který musí poté uhradit náklady vzniklé transportem
a umístěním psa v útulku.
Obecní policie také odstranila několik uhynulých koček v těsné blízkosti komunikace Kladenská.
Zvířata se dostala do střetu s vozidlem. Mrtvá zvířata
byla předána veterinární službě.
vr. prap. Karel Král vel. OP

Evropské granty pro mládež
V roce 2007 zahajuje Evropská unie program
„Mládež v akci“, který je zaměřen na mladé lidi od 13
do 30 let, s důrazem na věkovou skupinu 15-28 let.
Jedná se především o finanční podporu na výměnné a dobrovolnické pobyty v zahraničí, ale také na
zajímavé projekty mladých lidí zaměřené například
na zlepšení života v obci. Program nabízí mj. školení a semináře pro pracovníky s mládeží. Podrobnější
informace budou průběžně uveřejňovány na adrese
www. youth. cz.
Výbor pro grantovou a dotační politiku při
zastupitelstvu obce nabízí vážným zájemcům pomoc
s žádostí o podporu v tomto programu (kontakt: velkeprilepy@seznam. cz).

my. Všichni předvedli, že anglický jazyk, který je tak
nepodobný našemu, jim rozhodně není cizí, a tak si
zaslouží náš obdiv. Soutěž byla velmi vyrovnaná, a
tak příští rok mohou být v přehledu vítězů úplně jiná
jména. Těm letošním vítězům blahopřejeme, ostatním
děkujeme za účast. Na shledanou v příštím roce!
Martina Eliášová
Chtěli bychom upozornit obyvatele i návštěvníky
Velkých Přílep, že v místní knihovně si můžete nejen
zapůjčit knihy, ale za poplatek i pronajmout počítač
s internetem.
Internet je k dispozici během výpůjční doby
knihovny, tj. v pondělí od 14. 30 do 17. hodin a ve
středu od 14. 30 do 18. hodin. Paní Mgr. Kouřimská,
vedoucí knihovny, je ochotna po vzájemné dohodě
vyjít zájemcům o internet vstříc i v jiné dny. Za půl
hodiny připojení zaplatí uživatel 30 Kč, člen knihovny 25 Kč. Vytištěná stránka A4 vyjde na 3 Kč.

Co se děje v naší škole
Výsledky školního kola Soutěže v anglickém jazyce
Soutěž proběhla až 23. 2. 2007, protože chřipka
uložila do postelí většinu žáků, kteří se soutěže chtěli
zúčastnit.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V kategorii starších žáků zvítězila Denisa Siváková z VIII. třídy, na
druhém místě se umístil Josef Povolný, žák IX. třídy.
V kategorii mladších žáků porota ve složení p. uč.
Eliášová a p. uč. Jirkovská ocenila výkony žáků takto: Nejlepší výkon podala Nela Matrasová z V. tř. , na
2. místě se umístil Vojtěch Ebr ze VII. tř. a 3. místo
získali 3 žáci - Martin Kolankiewicz, VI. tř. , Kateřina
Erbová, V. tř. a Martin Pavelka, V. tř.
Účastníci získali drobné odměny, vítězové diplo-
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Fotbal ve Velkých Přílepech ještě žije
Někdy to ale vypadá, že už jen přežívá. „Přibližně
před dvaceti lety, když jsem tu začínal, fungovala tři
družstva - žáci, dorost a A tým, “ posteskl si jeden
z hráčů, „ pak ale začalo začleňování dorostenců do
A týmu a v roce 1993 postupně družstva žáků a dorostenců úplně zanikla. “
Přílepské družstvo bylo kdysi doplňováno vojáky
základní služby, kteří sloužili ve zdejší posádce. Hrála se tu 4. třída, ale každý rok byla šance postoupit
do vyšší třídy a mužstvo se pravidelně umisťovalo
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fotbal, co se nám v obci nelíbí
na předních místech tabulky. Jednou se fotbalistům
postoupit do 3. třídy podařilo. „Zažili jsem tehdy
„zlaté“ časy fotbalu“, říká jeden z pamětníků, „ obecní
úřad vydával k domácím zápasům jakýsi program a
na zápasy pravidelně upozorňoval místní rozhlas. “
A jaká je situace dnes? Fotbalový oddíl pravidelně trénuje, v zimě v Nebušicích v hale nebo na umělém povrchu. Fotbalisté jezdí pravidelně na turnaje a
často v přátelském utkání hostí mužstva na domácím
trávníku. A jejich největší současný problém? Nedostatek hráčů, nedostatek nadšenců, milovníků kopané, kteří by se místnímu fotbalu věnovali třeba jen
organizačně nebo by pomohli jinak. Jak říká jeden
z fotbalistů: „Před zápasem je tolik práce s organizací a navíc i přípravou trávníku, že když pak vyběhnu
na hrací plochu, nemám už sílu hrát.“ Hráči by chtěli
také přilákat víc diváků. U šatny proto pravidelně při
zápasech otevírají stánek s občerstvením.
Jenže to všechno si hráči hradí tzv. “ ze svého“.
Tréninky v hale, dopravu, dresy, míče. Není to málo
peněz. Navíc na střeše šaten zahlodal zub času a do
budovy zatéká. Přivítali by s radostí jakýkoli sponzorský dar nebo dotaci od obce. Na oplátku nabízejí brigády i jinou pomoc. Chuť hrát a něco dokázat je totiž
stále neopouští.
vcer
Nejbližší zápasy:
17. 3. Velké Přílepy - Štěchovice , od 15. hodin na přílepském hřišti
24. 3. Velké Přílepy - Roztoky, od 15. hodin - hřiště
bude upřesněno.

Do šaten u fotbalové hřiště začíná zatékat.
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Zápas Velké Přílepy - Trója.

Co se nám v obci nelíbí

Bez komentáře.

Takto „ozdobil“ vstup na Hajnici neznámý majitel
nových sádrokartonových stropů.
Přílepský zpravodaj 3/2007 - březen

co se nám v obci nelíbí

Rozpadající se budova bývalé výkrmny prasat hyzdí obec, navíc není zabezpečena proti vniknutí.

Vedle je místa dost.

Tzv. stodola Bondarenko .

Pozemek ve Statenické ulici léta zarůstá plevelem, oplocení už pomalu mizí.

Fotografie, dotazy a příspěvky do Přílepského zpravodaje můžete posílat na mailovou adresu
prilepskyzpravodaj@seznam. cz nebo na adresu Obecní úřad,
Pražská 162, 25264 Velké Přílepy, připište „Zpravodaj“.
Fotografiemi do tohoto čísla přispěli:
Věra Čermáková
Richard Kapsa
René Tydlitát
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inzerce

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA
NEJVÝHODNĚJŠÍ POJIŠTĚNÍ
PRO KAŽDÉHO
povinné ručení
(výrazné slevy pro mimopražské řidiče)
havarijní pojištění
pojištění majetku
pojištění odpovědnosti za škodu
životní pojištění
úrazové pojištění
Navštivte nás v naší kanceláři nebo zavolejte a
domluvte si nezávaznou schůzku.
Najdete nás v Praze 6, Terronská 68 – naproti
hotelu Crowne Plaza
(dříve International).
Tel. 602 280 287

Truhlářská firma
přijme truhláře a tesaře na hlavní pracovní poměr.
Sídlo firmy: Noutonice 55, Velké Přílepy, okres Praha západ.
Bližší informace podáme na tel.

777 111 187

Nabídka práce:

Autorizovaný servis v P-5 pĜijme automechaniky na nákl. a užit.vozidla.
Nástup možný ihned, podmínky dle dohody. Praxe výhodou.
Tel.: 724 067 561 - Ing.Holba nebo e-mail: holba@z-invest.cz.
Spol. s.r.o. v P-5 hledá finanþní úþetní. Nástup možný ihned.
Práce v mladém kolektivu. Životopisy zasílejte na e-mail:
zvireci@z-invest.cz nebo na fax: 251617269, tel:724067559 - p.ZvíĜecí
strana 8
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inzerce

AAA BARVY PRAHA s.ro.
Velvarská 23, Horoměřice
Tel: 284 812 249, 775 566 559
Otevírací doba : po – pá 8,00 – 17,00
Technické poradenství : 775 566 578
Prodejna barev a laků Vám nabízí široký sortiment nátěrových hmot a laků v oblasti interiérových a
fasádních nátěrů, dekorativních omítek, dekorativních maleb, vyrovnávacích stěrek, PU pěny, tmely,
lazurovací a podlahové laků a ochrany dřevěných staveb.

Služby :

* Míchání interiérových a fasádních nátěrů, omítek a lazurovacích laků
* Technické poradenství v oblasti nátěrů omítek, kovových konstrukcí,
dřevěných staveb, dřevěných i betonových podlah a provedení zateplovacích systémů
* Posudky stavu staveb před nátěrem a měření vlhkosti .

Zastoupení značek: ICI Dulux, Bondex, Colorlak, Jub, Den Braven
Stavební chemie Slaný, Storch, Remmers

Akce : 1. 3. 2007 – 30. 4. 2007
Primalex Plus * 15 kg 333,- Kč * 40kg 777,Trvalé slevy pro malíře lakýrníky a stavební firmy 10 – 20 %
Zde odtrhněte ----------------------------------------------------------------------------------------------

Kupon na slevu : 10%
platí při nákupu do 30. 4. 07
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