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foto: Jan Čermák

HURÁ NA PRÁZDNINY
... čtěte na str. 29

Léto je v plném proudu. U Lichocevsi
rozkvetlo celé pole vlčích máků
Foto: René Tydlitát
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EDITORIAL
Milí čtenáři,
léto budiž pochváleno, a s ním i vy, kteří čtete obecní zpravodaj. Začínáte se na redakci obracet se svými názory, nápady a
dotazy, upozorňujete nás na probíhající akce i zajímavé sousedy.
Dokonce se nám hlásí i noví přispěvatelé. Jen tak dál! Časopis je
přece váš.
Zdálo by se, že v „okurkové sezóně“ nebude stránky čím
naplnit. Jak vidíte, opak je pravdou. Stránky nestačí. Žijeme
zkrátka v obci, kde o události není nouze.
Čekáme na vaše další podněty na adrese zpravodaj@velke
-prilepy.cz, na telefonu 723 147 817 a v podatelně obecního
úřadu.
Eva Martínková
redaktorka Přílepského zpravodaje
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LETNÍ SLOVO STAROSTKY
Před několika týdny jsem se zúčastnila
setkání vydavatelů periodik měst a obcí
Středočeského kraje. Byli mezi námi jak
profesionálové z redakcí pražských
městských částí i dalších měst, tak i
amatéři, kteří v malých obcích vydávají ten
svůj časopis tzv.“ na koleně“, ale s velkou
láskou a zanícením.
Dmula jsem se pýchou, když náš Přílepský zpravodaj byl oceněn jako jeden z
nejlepších. Jeho obsah i grafika byly
dávány za vzor a jednotlivá čísla, která
jsem přivezla na ukázku, byla okamžitě
rozebrána. Když už je mně dána důvěra a svěřen úvodník tohoto čísla,
chci poděkovat těm, kteří za tento úspěch tzv. „mohou“, především
redaktorce Evě Martínkové a grafičce Kateřině Doskočilové. Obě dámy
dlouho před uzávěrkou čísla a zejména po ní nastavují večery a mnoho a
mnoho hodin pracují na tom, abyste zpravodaj otevírali s chutí a se
zvědavostí, co je u nás ve Velkých Přílepech nového. Samozřejmě moje
poděkování patří také pravidelným či občasným přispěvovatelům, nové
redakční radě a v neposlední řadě všem Vám, kteří si uděláte čas a
nebojíte se napsat, co se vám líbí či nelíbí, co vás trápí nebo naopak, co
vám udělalo radost.
Přeji vám příjemné listování tímto letním vydáním v měsíci, které je
synonymem odpočinku a pohody. Děti teď tráví prázdniny většinou mimo
domov a tak odpadá ranní stres rodičů, většinou doprovázený slovy:
„dělej, dělej, pospíchám !!“ Bohužel, mnozí rodiče vyprovázejí těmito
slovy či spíše výkřiky malé školáky a do školy je posílají nejen mimo
přechod pro chodce, ale navíc v té nejnebezpečnější zatáčce v obci.
Důrazný apel na rodiče vyslal v tomto čísle velitel obecní policie.
Nalistujete ale i typická letní témata, například jak zavařují okurky
přílepské babičky, příjemnou četbou bude během letního grilování klobás
a prorostlé krkovice příspěvek na téma jak se zdravě stravovat. Možná
byste se na zdravou stravu měli zeptat vitálních a optimismem sršících
seniorek, které představuje naše společenská rubrika. Je známo, že léto a
prázdniny většinou v dětech vzbuzují touhu po vlastním zvířátku. Pokud
se Vám kočka ani malý pes nevejdou do bytu, co takhle uspokojit touhu
našich nejmenších drobnou roztomilou myšičkou? Nalistujte veterinární
poradnu, tam najdete návod, jak se věnovat hlodavcům v našich domácnostech ( tedy těm chtěným !! )
Přeji všem čtenářům krásné léto, počasí dle přání, klid a pohodu,
dobré sousedské vztahy, nenarušené psím štěkáním, kouřem ze sousedova komínu, kohoutím kokrháním, slepičím kdákáním, případně sporem,
zda má sousedův strom právo rozprostřít větve nad vaším pozemkem.
Hezké léto !!.

Věra Čermáková
starostka obce
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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
MěÚ Černošice, pracoviště Praha
Podskalská 19, Praha 2
www.mvcr.cz
OBECNÍ POLICIE
Pražská č.p. 45, 252 64 Velké Přílepy
Tel./Fax: 220 930 595
e-mail: obecnipolicie@seznam.cz
www.obecnipolicie.info
MATEŘSKÁ ŠKOLKA JABLÍČKO
Na Parcelách 250, 252 64 Velké Přílepy
Tel.: 220 930 546
e-mail: msjablicko@velke-prilepy.cz
www.msjablickovelkeprilepy.cz
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Pražská 38, 252 64 Velké Přílepy
Tel.: 220 930 550
www.zsvelkeprilepy.cz
KNIHOVNA
Roztocká 129, 252 64 Velké Přílepy
Tel.: 220 930 768
e-mail: mlkvelkeprilepy@seznam.cz
www.velkeprilepy.webk.cz
otevírací doba:
pondělí 15:00 - 19:00
úterý 9:00 - 13:00
středa 14:00 - 18:00
POŠTA
Svrkyňská 63, 252 64 Velké Přílepy
Tel.: 233 931 160
www.ceskaposta.cz
otevírací doba:
pondělí a středa
08:00 - 11:00, 14:00 - 16:00, 16:30 -18:00
úterý, čtvrtek a pátek
08:00 - 11:00, 13:00 - 16:00
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PŘÍLEPSKÉ LADĚNÍ

Letos to ladilo už potřetí!

Scandula z Libčic

Začátek června byl pro přílepské opět ve znamení hudby. Po
předloňské přehlídce jazzu a loňském open air festivalu
zaměřeném na big bandy zvolili pořadatelé pro letošní Přílepské
ladění téma „vokální soubory různých žánrů“.
První festivalový večer proběhl od sedmé večerní v sále U Korychů
a zlatým hřebem byl bezpochyby legendární Spirituál kvintet.
Soubor, který oslavil vloni neuvěřitelných 55 let na hudební scéně,
umí pokaždé rozezpívat celé publikum a zaujmout nejen
hudebním, ale také vypravěčským talentem. Před ním se
představil dětský pěvecký sbor Euphonia, který vznikl spojením
dvou komorních sborů – CANTATI BRAVI ze ZUŠ Kralupy nad
Vltavou a GIOCOSO ze ZUŠ Vrané nad Vltavou. Taktovku v ruce
držela sbormistryně Ing. Pavla Kšicová a mladým zpěvákům vůbec
nevadilo, že vystupovali jako první. Po nich na pódium nastoupil
smíšený pěvecký sbor Scandula z Libčic nad Vltavou. Kromě
pestrobarevných úborů členů a členek předvedl rovněž pestrost a
barevnost svého repertoáru.

večera, kterými byla bezesporu vokální hudební skupina Skety
a-cappella jazz sextet, držitelka několika ocenění (například Zlatý
diplom nebo prestižní ocenění The Ward Swingle Award v
kategorii Jazz na mezinárodní soutěži Vokal Total v Grazu), vběhl
na jeviště vokální sbor Marika Singers z Roztok u Prahy, který má
za sebou i rozhlasová nebo televizní vystoupení a dokonce i velmi
úspěšná zahraniční turné.

Spirituál kvintet

Chláchol Chýně

Druhý den festivalu jsme se přesunuli do Centra volnočasových
aktivit. Přesně v sedm hodin nastoupil improvizovaný smíšený
sbor Chláchol Chýně, v jehož řadách stojí, hned vedle naší paní
starostky Věry Čermákové, Věra Kovářová - poslankyně Parlamentu ČR a někdejší starostka obce Chýně. Toto těleso vedou profesionální hudebnice až ze Sibiře – Aleksandra Konyukovskaya a
Marina Scherbakova. Znělka Chlácholu chytla za srdíčko nejednoho posluchače. Jako druhý se jevišti představil dětský pěvecký sbor
Škatulata z Horoměřic při ZUŠ z Libčic nad Vltavou pod vedením
Mgr. Markéty Džunevy. O paní sbormistryni vím, že je opravdu
přísná, ale spravedlivá a kamarádská, svoje svěřence vede
profesionálně a umí rozpoznat opravdový talent. Jejíma rukama
prošel například zpěvák Vojta Dyk. A ještě před hvězdou tohoto

Oběma večery, doslova nabitými výbornou muzikou, nás provázela Miroslava Dámcová, paní učitelka ze ZUŠ Libčice nad Vltavou.
Vedle malých zpěváčků, u kterých byla zpočátku malinko znát
nervozita, jsme viděli a slyšeli zkušené hudebníky. Všichni měli
jedno společné, a to lásku k hudbě a nadšení, se kterým se zpěvu
věnují. Celou akci finančně podpořil Středočeský kraj a patří mu
velký dík! A jak mi svěřil Vladimír Kliment, ředitel ZUŠ Libčice nad
Vltavou a jeden z organizátorů, snaží se každý rok přichystat
velkolepý program a pečlivě vybrat účinkující. Tak se budeme
těšit, čím nás překvapí příští rok. A kdo letos váhal, ať si příští rok
určitě udělá čas. Stojí to za to!
Renáta Šťastná
Foto Jiří Kučera a autorka

Sponzoři akce
Středočeský kraj
Vodovody a kanalizace Beroun,a.s.
Stavební řemesla Zeman, s.r.o.
Grant Thornton Advisory s.r.o.

AGRIVEP a.s.
DELPRA spol.s r.o.
JENA – firma služeb
PETRA – AQUA s.r.o.

FCC Regios, a.s.
Wet Vipes International
Autodoprava Bydžovský
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AKTUALITY Z OBCE

• Konkurzní řízení na funkci ředitele ZŠ
Mgr. Zdeňka Hloušková (ředitelka školy) a Mgr.
Martina Chaloupková (zástupkyně ředitelky) odstupují z vlastního rozhodnutí k 31. 8. 2016 ze svých
funkcí.
Obec jakožto zřizovatel školy neprodleně po
oznámení této zprávy vypsala konkurzní řízení na
obsazení místa ředitele ZŠ. První kolo výběrového
řízení již proběhlo. Přihlásily se do něho tři uchazečky, všechny kvalifikované pedagožky s bohatou
praxí. Počátkem srpna proběhne druhé kolo a do
poloviny měsíce srpna budeme znát jméno nového
ředitele.
(red)
• Stabilitu školní budovy zajišťuje injektáž
V červnu byly zahájeny práce na nástavbě a přístavbě budovy II. stupně ZŠ. Jedna věc je dokonalý plán
realizace stavby a druhá skutečnost. To, že budova
není v dobrém technickém stavu, víme několik let a
obec se několik let snaží o nápravu. Vydáno bylo
několik statických posudků, učiněno několik stavebních opatření ( provizorní zajištění příček, zateplení
budovy, rekonstrukce sociálního zařízení včetně
rekonstrukce přípojky splaškové kanalizace včetně
zajištění podlahy v prvním podlaží v osách
(3-5;E-D)).
Po odkrytí podlah letos v červnu bylo zjištěno, že
dešťové svody zaústěné do ležaté kanalizace pod
budovou byly v důsledku nárůstu deformací podlah
a sesedávání navážek a spraší pod podlahovými
deskami poškozeny. Špatné založení budovy v
počátku 80. let a působení dynamických sil, které
způsobují vibrace od provozu přilehlé komunikace,
se teď projevilo v plném rozsahu. Našlo se však
řešení – mikropilotáž. Před provedením zbývající
části podlahové desky v prvním podlaží jsme museli
vylepšit základovou spáru a tím zvýšit únosnost
stávajících patek skeletu. Tlaková injektáž pilot
zajistila požadovanou pevnost kořene patky. Stabilita budovy byla obnovena.
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Znamená to však přehodnotit plán realizace stavby
(realizace nástavby a přístavby se o pár měsíců
protáhne) a sáhnout hlouběji do rozpočtu obce. Žáci
se však musí v září vrátit zpět do fungující a bezpečné
budovy a to je nyní naše hlavní priorita.
Věra Čermáková,
Eva Aulická

Přílepský zpravodaj | www.velke-prilepy.cz

AKTUALITY Z OBCE

• Linka 316 Bořislavka – Kralupy vyjede
1. září 2016
Proč jsme se se starosty okolních obcí snažili o
prodloužení autobusové linky 316 do Kralup nad
Vltavou? Vedl nás k tomu nástup silných ročníků do
základní školy. Prudký nárůst obyvatel v naší obci už
neumožní v příštích letech přijímat žáky z okolních
obcí. I tam ale počet školáků roste, především v
Holubicích. Hledala se tedy možnost, kam je umístit.
Volba padla na Kralupy nad Vltavou. Město vzdálené
od nás pouhých 10 km disponuje pěti základními
školami a jednou základní školou praktickou.
Absolventi základní školy mohou dále studovat na
tamějším gymnáziu nebo střední odborné škole
ekonomické. Zájemci o techniku mohou zkusit obory
elektromechanik nebo strojní mechanik a střední
odborné učiliště poskytuje vzdělání i v oboru chemik.
Na střední odborné škole je možné absolvovat v
oboru analýza potravin nebo informační technologie. Středočeský kraj nám vyšel vstříc, osm párů
spojů linky 316 bude ve dnech školního vyučování
mířit z Bořislavky do Kralup nad Vltavou a zpět. Tyto
školní spoje budou z velké části financovány Středočeským krajem. Kralupy nabízejí také bohaté kulturní i sportovní vyžití, např. zrekonstruované letní
koupaliště, plavecký bazén nebo zimní stadion. Do
Kralup můžeme zamířit i za odbornými lékaři. První
linka 316 na trase Praha Bořislavka – Kralupy nad
Vltavou vyjede 1. září 2016 v 5.45 hod.
vče
• Čištění Podmoráňského potoka
Obec čeká v letních měsících čištění Podmoráňského
potoka. Jeho revitalizace byla součástí podmínek
odboru životního prostředí ke kolaudaci ČOV. Potok
bude čištěn v úseku od vyústění čističky až k první
nemovitosti v obci Úholičky. V I. etapě budou vyřezány náletové dřeviny, posečen porost, odstraněny
přehrážky v toku a mnohaleté nánosy bahna nad
přehrážkami. V další etapě bude vytěženo bahno v
celé délce čištění.
vče

• Kolaudace ČOV
Čistička odpadních vod byla uvedena do běžného
užívání. Druhá část závěrečné kolaudace proběhla
7. července.
• Nový vodovodní přivaděč do roku 2017
Projekt „ Dobrovolného svazku obcí Vodovodní
přivaděč“, byl zařazena do projektů, jimž bude
poskytnuta dotace z Operačního programu životního
prostředí. Celkové způsobilé výdaje na nový
vodovodní přivaděč by měly být 17 408 172 Kč,
příspěvek evropských fondů činí 11 097 710 Kč a z
národních zdrojů je přislíbeno 1 958 419 Kč. Obec
zaplatí 46% ze zbývající částky, tedy přibližně 2 000
000,- Kč (přesná částka závisí na vysoutěžené ceně,
kterou nabídne vítězná firma), o zbytek se podělí
další dvě obce. Projekt je společný pro obce Velké
Přílepy, Úholičky a Statenice. V těchto dnech jsme ve
fázi výběrového řízení na dodavatele stavby a
samotný přivaděč by měl být realizován na jaře v
roce 2017.
vče
• Pokácené vrby u školky
U mateřské školy byly koncem června pokáceny čtyři
mohutné vrby. Už delší dobu panovaly obavy, že
větve přesahující na zahradu školky mohou po
odlomení způsobit škody a nedej Bože ohrozit i život
našich nejmenších. Dendrolog označil tyto čtyři
stromy jako nejvíce ohrožující okolí a majitel pozemku, firma KB-Immobilien, se postavila ke kácení
velmi vstřícně.
Staré vrby začaly ohrožovat okolí
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AKTUALITY Z OBCE
• Lavička na památku rodu Strakových
Rod Strakových měl v první polovině 20. století v
této lokalitě rozsáhlé panství, od Statenic přes
Lichoceves a Velké Přílepy až po Číčovice. V naší obci
vlastnili Strakovi například statek, v němž je v dnes
Bowling. A také pozemky
kolem požární nádrže, které
tehdy ovšem nebyly
zanedbané jako v současnosti. Právě tyto pozemky
odkoupila nyní obec od
potomků paní Danuše
Strakové - Čadské, jedné ze
Syn pani Danuše Strakové-Čadské věnoval tří dcer majitele panství. A
obci na matčinu památku lavičku pokud se podaří uskutečnit
plány, změní se prostranství včetně vodní nádrže na
příjemnou relaxační zónu. Syn paní Čadské, MUDr.
Otakar Čadský, který žije v Kanadě, je přesvědčen, že
právě tak by si to jeho maminka přála. Na její památku věnoval obci lavičku, která byla za přítomnosti
paní starostky a místostarostky instalována 30.
května v blízkosti Mateřské školy Jablíčko.
(em)

Ženy z nápravného zařízení práce v obci baví

vězenkyněmi velký, zařazení do pracovní skupiny je něco
jako odměna za dobré chování.
Kapacita věznice je 150 odsouzených, brigády se jich
může za dozoru vychovatelů zúčastnit kolem deseti.
Pavel Pakosta, šéf technických služeb obce, jejich
pomoc vítá: „Moc nám to pomůže, údržba zeleně je
nekonečná, doufám, že budou chodit pravidelně.
Jsou pilné a pracují opravdu dobře.“
Kromě toho vyrábějí obyvatelky věznice háčkovaná a
plyšová zvířátka a další drobnosti. Jsou velmi zručné.
Obec jim dodává materiál a výrobky pak putují k
přílepským dětem, např. na vítání občánků nebo na
oblíbenou akci Hurá na prázdniny
(em)
• Rekonstrukce ulice Spojovací
ve výborné kvalitě provedla firma Colas, s.r.o.
rekonstrukci komunikace v ulici Spojovací a částečně
i v ulici Zátopkova včetně chodníků, dopravního
značení a odvodnění komunikace . Několik let byla
tato komunikace zatížena stavbou sousedících
rodinných domků a připomínala spíše tankodrom.
Rekonstrukce této komunikace stála 1 825 909,- Kč
Před rekonstrukcí

• Mezi obcí a věznicí panují dobré vztahy
Spolupráce z let před zakonzervováním věznice po
amnestii v roce 2013 se opět rozjíždí ke spokojenosti
obou stran. Skupinu žen z nápravného zařízení jsme
zastihli v neděli 22. května a 19. června při úpravě zeleně
v centru obce a parku v Lipkách. Plely, ryly, čistily cesty.
Pracovaly s velkou chutí. Zájem o tuto práci je mezi
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Po rekonstrukci

vče
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AKTUALITY Z OBCE
• Mlsejte borůvky, jsou tu pro vás!
Modrá - borůvková - je dobrá. Přesvědčit se můžete
sami. Borůvky najdete u mateřské školy Jablíčko. Kde
se tam vzaly?
Když jsem si u manželů Sikorových ve Velkých
Přílepech loni koupil několik sazenic kanadských
borůvek, tak se zrodil nápad. Od nápadu nebylo
daleko k realizaci. Menším problémem byl výběr
stanoviště. Nakonec jsme jako nejvhodnější vybrali
úzký pruh pozemku kolem mateřské školy. Manželé
Sikorovi nám vyšli vstříc a pětileté borůvky darovali
obci zdarma. A tak jsme 28. dubna mohli začít s
výsadbou. Vysadili jsme celkem 16 kusů různých
odrůd. Lišily se raností sklizně, velikostí a chutností
plodů. Plody borůvek jsou určené občanům Přílep.
Směle konzumujte, jen prosím nelamte větve a
nepoškozujte rostliny.

A na závěr doporučení – jezte borůvky, jsou zdravé!!!
Borůvky jsou plné vitamínů, obsahují organické
kyseliny, antokyanová barviva a řadu zdraví prospěšných látek. Borůvky blahodárně působí na náš zrak a
kardio-vaskulární systém, zpomalují stárnutí a
sušené se používají proti průjmu. Pokud denně sníte
100 g borůvek, pak dodáte svému tělu 1/3 doporučené denní dávky vitaminu C.
Borůvky nezaberou mnoho místa (dají se pěstovat i
na balkónech a terasách). Jsou nenáročné, jen
vyžadují kyselou půdu (rašelinu), občasné přihnojení
a hlavně pozor na ptáky, aby úrodu nesklidili dříve
než Vy.
David Bečka, Výbor pro životní prostředí

inzerce

Rád bych velmi poděkoval manželům Sikorovým za
darování borůvek, jejich výsadbu a péči během
vegetace. Také bych rád poděkoval panu Havlíčkovi
ze společnosti White Trans za zapůjčení bagru a
zemní práce, panu Pakostovi za přivezení mulčovací
kůry a rašeliny. Velký dík patří též panu Čermákovi za
fotodokumentaci a pomoc při výsadbě a samozřejmě
i paní ředitelce MŠ Jablíčko, která i přes prvotní skepsi
s výsadbou nakonec souhlasila a poskytla nám i
konve a vodu na zalití.

Na výsadbě borůvek se podílelo mnoho dobrovolníků
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AKTUALITY Z OBCE - Zprávy ze zastupitelstva

• Zastupitelstvo schválilo výsledky výběrového řízení
na realizaci projektu Revitalizace inženýrských
sítí v ulici Pod Hajnicí, Příčná a Souběžná.
Vítězem se stala irma Pittner Česká Lípa, s.r.o., s
nabídkou 8 449 905,62 bez DPH.

• Zastupitelstvo schválilo výsledky poptávkového
řízení na odstranění nánosů a buřeně z Podmoráňského potoka (pod čistírnou odpadních vod).
Zakázku získala irma TRATON s.r.o, za 187 801 Kč
bez DPH.

• Zastupitelstvo schválilo výsledky poptávkového
řízení na rekonstrukci veřejného osvětlení v
ulici Pražská. Zakázku získala irma ELMA Kladno,
s.r.o. za cenu 318 028,- Kč

• Zastupitelstvo schválilo jednorázový náborový
příspěvek ve výši 10 000,- Kč pro kvaliikované
pedagogické pracovníky, kteří nastoupí k 1.9. 2016
do místní ZŠ. Podmínkou je setrvání v pracovním
poměru nejméně po dobu dvou let.

• Co to tu páchne? Jena, nebo skládka v Úholičkách?
V diskuzi s občany na zasedání zastupitelstva 20. června přišel na přetřes zápach, který se občas šíří obcí. Je
těžké ho identiikovat, ale zdrojem je zřejmě kompostárna Jena, nebo skládka v Úholičkách. Přítomní se
přiklonili spíše ke kompostárně. Předseda výboru pro životní prostředí David Bečka se pokusí v tomto ohledu
pátrat. Obec by se pak mohla bránit, protože hygienické normy zavazují provozovatele k tlumení zápachu.
• V druhém kole Grantového programu bylo
na veřejně prospěšné aktivity
rozděleno 104 000,- Kč
Loutkové divadlo, žadatel L. Schwarz– 4000,- Kč
TJ Sokol Velké Přílepy – 17 000,- Kč
Klub zahrádkářů – 15 000,- Kč
Klub rybářů – 20 000,- Kč (na zpevnění břehů rybníka)
JFK – 30 000,- Kč
Domácí trhy Na Statku – 3000,- Kč
Vánoční trhy Na Statku – 4000,- Kč
Gulášové odpoledne Na Statku – 3000,- Kč
Veselý domeček (kurzy první pomoci dětem) – 8000,- Kč

foto: René tydlitát
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Ne všichni žadatelé získali částky ve výši, o níž
žádali. Některé žádosti shledala komise jako
nevyhovující podmínkám programu, který naleznete na www.velke-prilepy.cz Grantový program
pokračuje i v příštím roce.
(em)
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OPOZIČNÍ RUBRIKA
Studie prokázala účelnost zřízení semaforů na křižovatce v
centru; ve financích stále ta pohádka o kohoutkovi a slepičce
Opoziční zastupitelé za PRO Přílepy se věnují práci
pro obec v rámci dopravního výboru, kontrolního
výboru a finančního výboru. Dopravní výbor nechal
po dohodě s obcí zpracovat důležitou dopravní
studii, finanční a kontrolní výbory se věnovaly
kontrolní činnosti. Kandidáti za PRO Přílepy
aktivně působí také v rámci dalších výborů, školské
rady či jinak pracují pro obec a podílí se na organizaci řady veřejně prospěšných aktivit.
Avizovaný průzkum studie umístění semaforů v
křižovatce Pražská, Kladenská a Roztocká, o kterém zde
v minulém vydání informoval dopravní výbor, byl
proveden na konci dubna. Průzkum vyhodnocoval
intenzitu dopravy v jednotlivých směrech křižovatky.
Výsledky byly posuzovány podle českých státních norem
(ČSN) upravujících projektování křižovatek na pozemních komunikacích. Závěrem studie, která vznikala v
květnu a červnu letošního roku, je, že v rámci stávající
intenzity dopravy je zřízení světelného signalizačního
zařízení (semaforů) vhodným řešením pro zklidnění
komplikované dopravní situace v tomto dopravně
nejvytíženějším místě Velkých Přílep. Celá studie bude k
dispozici na webových stránkách obce a bude rovněž
veřejně projednána v průběhu září či října.
Kontrolní výbor v měsíci červnu provedl kontrolu
plnění usnesení zastupitelstva za období od listopadu
2014 do května 2016. Výbor identifikoval 10 bodů, u
nichž měly být vedením obce či určenými zastupiteli
vykonány další kroky a u nichž nebyla na dalších
veřejných zasedáních zastupitelstva příslušná informace doložena. Na začátku června předal kontrolní výbor
dotazy k těmto bodům na starostku, místostarostu a
další zastupitele s žádostí o vyjádření. Po jejich získání
výbor vypracuje finální zprávu pro zastupitelstvo.

„Evergreenem“, u něhož kontrolní výbor žádá již více
než půl roku marně o dodání informací, je vysvětlení
statisícových úniků z obecního rozpočtu v důsledku
nevymáhání povinností vyplývajících ze smluv v
minulostí obcí uzavřených (více viz informace z ledna a
dubna na www.proprilepy.cz). Kontrolní výbor
opakovaně na každém jednání zastupitelstva žádá o
doložení, jak se obec dožadovala naplnění smlouvy s
firmou Nimetal, o kolik peněz doposud obec přišla díky
neplnění smlouvy a o informaci, jak bude dluh
vymáhán. Přesto ani po více než půl roce tyto informace
nebyly doloženy. Výčet smluvních závazků společnosti
Nimetal vůči obci je uveden v plné verzi této zprávy na
www.proprilepy.cz.
Finanční výbor v červnu analyzoval výkazy vyhodnocení plnění rozpočtu za rok 2015 a identifikoval několik
položek, na které chce zaměřit svou kontrolu a u nichž
chce upřesnit některé nejasnosti. Jedná se zejména o
poměrně vysoké částky hrazené za poradenství v
souvislosti se základní školou a o změny limitů a
nerovnoměrná plnění u některých výdajových položek.
Výbor si vyžádal vysvětlení a finální zprávu v nejbližší
době předloží zastupitelstvu i veřejnosti.

Richard Kapsa, Kamila Handlová,
Petr Morysek, Lubomír Šembera

Mateřská škola Jablíčko Velké Přílepy, okres Praha – západ
přijme asistenta pedagoga.
Bližší informace na tel. čísle 773 619 104
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Loučení deváťáků se školou

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Prázdninové ohlédnutí za školou
Prázdniny jsou v plném proudu. Nejspíš ležíte na dece někde u
vody, a protože už máte počítání obláčků dost, rozhodli jste se
zalistovat časopisem a zjistit, co je nového. Abyste neztráceli
čas, upozorňuji předem, že v tomto článku na novinky
nenarazíte. Naopak se pokusím ohlédnout a připomenout
vám, co se u nás ve škole dělo v posledních týdnech.
Dávnou minulostí jsou přijímací zkoušky na střední školy.
Budoucím středoškolákům se v nich dařilo, zmíním tady jejich
výsledky. Na osmiletá gymnázia odcházejí dva žáci, na
šestiletých gymnáziích měli žáci stoprocentní úspěšnost –
přijato bylo všech 6 žáků, kteří zkoušky konali. Z devítky máme
čtyři budoucí gymnazisty, šest žáků jde na obchodní akademii,
3 žáci odcházejí na „průmyslovku“, jedna žákyně na SZŠ, aby
nám v budoucnosti poradila, jak se správně stravovat, další
žákyně možná rozšíří učitelské řady. Zajímavou letošní volbou
byla střední policejní škola a škola veřejnosprávní se zaměřením na bezpečnostně právní činnost. Z dalších absolventů
bude pekař, elektrikář, kadeřnice a umělecký truhlář. Sami
vidíte, že za pár let se o nás bývalí žáci krásně postarají v
rozličných oborech lidské činnosti.
Velkou odměnou je pro nás učitele kromě výsledků žáků i
ocenění rodičů. Ráda bych citovala část e-mailu, který jsme
dostali od maminky odcházejícího deváťáka - paní Klápové.
„…chtěla bych Vám a celému učitelskému sboru alespoň
touto cestou poděkovat za péči a trpělivost, kterou jste
věnovali našim dětem. Za celých 9 let jsem se setkala vždy jen
s profesionálním a vstřícným přístupem, díky kterému jsou
nyní děti připraveny nejen pro další studium, ale i pro život
jako takový. Přátelské vztahy, podpora a proaktivní přístup
celého Vašeho týmu jsou podle mého velkou devizou školy,
kterou vedete a podle mého názoru by tato škola mohla být
příkladem pro ostatní.“

Během oblíbené školy v přírodě žáci prošli náročným výcvikem
agentů Interpolu, což se nám velmi hodilo v posledních
školních dnech. Neděste se, nehledali jsme nebezpečné
zločince, ale během stěhování se nám poschovávala spousta
věcí, které jsme nezbytně potřebovali. Pátrali jsme po
učebnicích, pomůckách, šanonech, dokonce i po formulářích
na vysvědčení – vše bylo nakonec nalezeno a školní rok mohl
být slavnostně ukončen.
Když už jsem narazila na stěhování, vysvětlím pro nezasvěcené. Kvůli plánované rekonstrukci bylo nutné kompletně
vystěhovat budovu 2. stupně. Ráda bych touto cestou ještě
jednou poděkovala všem rodičům za vstřícnost, zaměstnancům školy a pracovníkům údržby obce za obrovské nasazení
při přesunu neskutečného množství vybavení a věcí. Poděkování patří také žákům, rodičům i občanům obce, kteří nabídli
svou pomoc a poskytli nám krabice a přepravky, které byly při
balení potřeba. Připomínám, že kvůli probíhající rekonstrukci
do školy nastupujeme až 8. září, takže rodiče i děti, poslechněte mě a pěkně odpočívejte, ať máte na příští školní rok
dostatek sil.
Přeji všem překrásné prázdniny s mnoha zážitky!
Martina Chaloupková
zástupkyně ředitelky

Takto jsme zdravili rodiče ze školy v přírodě
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Mateřská školka Jablíčko

Co všechno děti podnikaly
Závěrečné měsíce školního roku utekly dětem jako voda. Děti
nevěděly, na co se mají dříve těšit, zda na akce konané ve
školce i mimo ni, nebo na společné hry s kamarády. Užili jsme
si společně spoustu zábavy a při tom se naučili mnoho
nového.
Na sále u Korychů jsme navštívili mobilní planetárium, kde
jsme zhlédli film „Tajemství stromů“. Ve školce nás navštívili
muzikanti, kteří nám představili své hudební nástroje a
společně jsme si zazpívali písničky z pohádek. Konec měsíce
dubna proběhl ve znamení pálení čarodějnic. Děti se na tuto
akci důkladně připravily – naučily se čarodějnickou písničku a
kouzelné zaříkadlo. Čarodějnický rej započal již ráno, kdy
všechny děti přišly do školky již v kostýmech. Po svačině se
všichni čarodějové a čarodějnice sešli na školní zahradě, kde
společným čarováním zahájili čarodějnickou slavnost. Všichni
museli prokázat odvahu při plnění úkolů a po jejich zvládnutí
společně spálili všechny neřesti (zlobení, lhaní, žalování,
cucání prstů,…) spolu s čarodějnicí na hranici.
V květnu nastala nejočekávanější událost roku – škola v
přírodě. Nejstarší děti se vydaly po stopách Krakonoše do
sportovního areálu Bret v Prkenném dolu v Krkonoších, kde se
seznamovaly s přírodou, plnily nejrůznější úkoly, hledaly
poklad, tvořily z přírodních materiálů, koupaly se ve vířivce a
především hledaly Krakonoše. Děti nevěřily vlastním očím,
když Krakonoše skutečně spatřily. Jejich úžas byl ohromný. I
když počasí bylo oproti minulým rokům chladnější, děti si
pobyt v horách skutečně užily a po návratu do školky vše s
nadšením vyprávěly svým mladším kamarádům. Koncem
měsíce na všechny děti ještě čekala zahradní slavnost s Inkou
Rybářovou a jejími písničkami.

Mezi rybičkami v přílepské Aqua Petra

Na výletě do Čapího hnízda

Červen jsme zahájili oslavou dětského dne spolu s ukázkou
integrovaných složek. Děti se zúčastnily bojovky na fotbalovém hřišti, kde prokázaly své znalosti. Navštívil nás pan Bečka,
který nás seznámil s životem včel. Děti si mohly vyzkoušet
ochranný oděv včelařů a nechyběla ani sladká tečka na konec
– ochutnávka medu. Navštívili jsme firmu „Petra – Aqua“,
kde jsme se seznámili s chovem tropických a akvarijních ryb.
Velmi očekávanou akcí byl celodenní výlet do Čapího hnízda.
Navštívili jsme ekocentrum, kde nás průvodkyně provedly
malou ZOO a seznámily nás se zde žijícími hospodářskými i
exotickými zvířaty. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých
informací, plnily různé úkoly a na závěr se vydováděly v
rozlehlém lanovém centru. Koncem měsíce nás čekalo loučení
se školáky. Přes den si děti užívaly skákacího hradu a večer nás
premiérově čekalo slavnostní rozloučení za účasti rodičů a
paní starostky s předáváním pamětních listů a dárků pro děti.
Přejeme všem krásné a slunné léto, plné odpočinku a
pohody, a těšíme se na příští školní rok
Za kolektiv MŠ Jablíčko
Šárka Pilařová a Jana Choutková
Rozloučení s budoucími školáky

ZUŠ

Dramaťáci v akci
Šest tříd literárně - dramatického oboru ZUŠ Libčice s
působením v Libčicích a Velkých Přílepech, má za sebou
rok perné, ale i radostné práce. Během školního roku
bylo dokončeno pět zajímavých autorských představení.
Nejmladší soubor Nůžky se ve hře "O drakovi a princezně"
věnoval pohádkové tématice. Soubor Akšomák připravil
divákům vtipnou podívanou "Amálka jde pozdě do školy".
Nejstarší soubor Ketala připravil pro diváky hned dvě představení. Hravou hříčku o třech opičkách "Momo, Popo a Toto" a
jeden vtipný a vážný kus zároveň s názvem "Já nechci brýle".
V září budou soubory pokračovat. Těžiště jejich práce spočívá v
tréninku řečových a pohybových dovedností, v cvičení
improvizace, v práci na představení a hlavně ve velkém
množství nejrůznějších her.
Čas od času si děti odpočinou při speciálních hodinách, během
kterých se věnují prožitkovému čtení (strukturované drama),
sledování filmů a divadelních představení, nebo si prostě
jenom hrají. V příštím roce dětem přibudou základy akrobacie
a základy šermu.

Audiomediální tvorba (Filmaři)
Pro školní rok 2016/2017 připravuje literárně dramatický obor ZUŠ Libčice nový předmět - Audiomediální
tvorba.
Co děti mohou očekávat?

Hravou hříčku o třech opičkách "Momo, Popo a Toto" převedly
při vystoupení v CVA děti ze souboru Ketala

Pohybová cvičení
Krátké etudy a cvičení vedou k uvědomění si vlastního těla ve
prospěch hereckého vyjádření. Přirozenou součástí pohybových cvičení je pantomima. Nejen kluci se těší na základy
šermu s dřevenými pomůckami a základy akrobacie.
Improvizace a hry
Základy improvizace nalezneme téměř v jakékoliv dětské hře.
Ideálním příkladem je známá hra na Mrazíka. Pravidla jsou
jasná. Ve hře jsou dva Mrazíci, kteří chytají. Ostatní utíkají a
zachraňují zmražené. I přes jasná pravidla se děti dostávají do
situací, které musí neustále vyhodnocovat a řešit. Radost z
vysvobozování kalí strach z toho, že budou chyceni. Strategie budu jenom utíkat a nebudu zachraňovat - vede k tomu, že v
dalších kolech se na tohoto "srábka" všichni vykašlou. Mnoho
proměnných přinášejí i dva Mrazíci, kteří se často "spiknou"
proti jednomu z dětí. Nezbývá než "improvizovat".
Výstupem je, v ideálním případě, rozvinutá schopnost řešit
problémy a situace nejen při výuce, ale i v osobním životě.

Práce na filmu
Mladí filmaři pod vedením učitele připravují scénář, natáčí
film, ve kterém sami hrají, učí se základům střihu a dalším
postprodukčním pracím.

V případě zájmu o dramatickou výchovu neváhejte
napsat, nebo zavolat.

Řečová cvičení
Děti se učí pracovat s dechem, využívat bránici, spojovat text s
pohybem, chápat smysl textu. Starší děti čeká vyprávění
vtipů, na kterých se učí zacházet s krátkým dramatickým
útvarem, časovat pointu a podobně. Samozřejmě nechybí ani
jazykolamy.

Jaroslav Hejnic
Základní umělecká škola Libčice nad Vltavou
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Více na http://zuslibcice.cz/dramaticky-obor/.
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Kurzy první pomoci dětem

Maminko, pomoz mi!!!
Dítě a úraz – hrůzná představa! Bohužel však jev dosti častý.
Většina dospělých propadá v takové chvíli panice. Přitom
často stačí málo, abychom rychlým zásahem minimalizovali
následky. Ale musíme to umět.
Mateřská škola Veselý Domeček, tentokrát za finanční
podpory obce, pokračuje v pořádání kurzů první pomoci
dětem. Zatím se uskutečnily čtyři kurzy s praktickým
nácvikem pro skupiny maximálně deseti účastníků. Na
podzim budou pokračovat. Vede je Ignác Šneiberg, předseda
sdružení Zdravotníci a záchranáři primární péče. „Kurz je
veden prakticky, s ukázkami a nácvikem tak, aby bylo možno
během čtyř hodin zvládnout základní postupy první pomoci při
nejběžnějších situacích,“ vysvětluje zkušený záchranář. „Pokud
se stane úraz vašemu nebo jinému dítěti, bývá to z pochopitelných důvodů velká psychická zátěž. Je proto nutné správně
zareagovat a hlavně nepropadnout panice. Pouze připravený
člověk získá sebevědomí, že situaci zvládne,“ dodává Ignác
Šneiberg.
Na jaké situace je kurz zaměřen především?
• dítě něco špatně spolkne či vdechne a začne se dusit
• poraní si hlavu a upadne do bezvědomí
• upadne a způsobí si řeznou nebo tržnou ránu
• popálí se v kuchyni
• bude se topit ve vaně, v bazénku...

První pomoc dětem vyžaduje odlišný přístup již vzhledem k
jiné tělesné konstituci dětí. Principy jsou však použitelné i v
případě úrazů dospělých.
V novém školním roce bude vypsán další termín kurzu,
ale především budou organizovány pokračovací kurzy,
na kterých si účastníci zopakují naučené principy a
naučí se další postupy a zvládání možných situací. O
termínech budete informování prostřednictvím
internetových stránek školky (www.veselydomecek.com), na stránkách obce a prostřednictvím plakátů.
(em)

inzerce
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VZPOMÍNKA
Zvonimír Kostiha- partyzán,
učitel a přílepský občan
Právě před třiceti lety ukončil ředitelování přílepské základní
školy pan Zvonimír Kostiha, na něhož někdejší žáci dodnes
rádi vzpomínají. Letos uplyne pět let od jeho úmrtí. S osudy
tohoto význačného občana naší obce vás chceme seznámit.
Zvonimír Kostiha se narodil roku 1928 v obci Vukšinec (okres Bjelovar)
na území tehdejší Jugoslávie. Do roku 1939 chodil do obecné školy v
Srbské Kapele a od roku 1940 na reálné gymnázium. Po vypuknutí
druhé světové války v roce 1939 zůstala Jugoslávie téměř dva roky
neutrální, ale v dubnu roku 1941 zaútočila německá vojska se svými
spojenci i na tuto zemi a v bleskové válce ji zničila a okupovala.
Po vypuknutí války Zvonimír Kostiha studium přerušil a po okupaci
Jugoslávie se jako patnáctiletý zapojil do odboje. V letech 1942-1943
pracoval jako dělník v cihelně a od dubna 1943 až do konce války v
květnu 1945 bojoval v řadách X. partyzánského sboru u Moslovačského oddílu. Ve své poválečné výpovědi uvedl, že působil při štábu
oddílu jako spojka, zvěd a kurýr.

Zvonimír Kostiha tak, jak ho pamatují přílepští sousedé
- přátelský, obětavý muž, který má rád lidi a život

Na Zvonimíra Kostihu vzpomíná syn

Šestnáctiletý odbojář (vpravo) s rodiči a bratrem

V roce 1949 se přestěhoval z Jugoslávie do Československa a žil v obci
Dolní Dunajovice (okres Mikulov). Vystudoval a rokem 1954 zahájil
svoji učitelskou kariéru, které zůstal věrný po zbytek života.
Od roku 1960 učil na okrese Praha-západ na škole v Lysolajích a po
jejím rozdělení byl od roku 1962 ředitelem nové školy ve Velkých
Přílepech - zde je třeba zmínit jeho velké zásluhy o vznik této školy.
Vyučovat se ve Velkých Přílepech začalo v roce 1960, kdy zde byla
zřízena pobočka školy v Lysolajích, a po dvou letech došlo k jejímu
osamostatnění. Jako učitel vyučoval pan Kostiha chemii, přírodopis a
základy zemědělské výroby. Funkci ředitele školy vykonával do 30.
června 1986.

Jedním z učitelů za otcova ředitelování na zdejší škole byl známý
muzikant a hudební pedagog Jiří „Šlupka“ Svěrák. Tehdy hrál
po večerech v Semaforu a ve dne učil ve Velkých Přílepech
hudební výchovu. Možná byl v Přílepech spíše „uklizen“, aby
nebyl v Praze moc na očích. V době, kdy dlouhé vlasy byly
znakem úpadkové západní kultury a v televizi běžela památná
reklamní kampaň „Máš-li dlouhý vlas, nechoď mezi nás“, učil v
Přílepech učitel – mánička s „hárem“, kterým mohl svojí délkou
směle konkurovat Johnu Lennonovi nebo Robertu Plantovi.
Jeho hodiny ale otec miloval a chodil se na ně dívat vždy, když si
potřeboval zlepšit náladu.
Nezapomenutelná příhoda, která mi utkvěla v paměti, se váže k
oslavám 1. Máje. Na fotbalovém hřišti nastoupeni vojáci z
místní posádky, občané už už u stánku ve frontě na párky a pivo
a na tribuně hosté a čestná delegace KSČ z okresu a kraje… Po
slavnostních projevech přišlo to nejlepší na závěr: žáci místní
školy si připravili kulturní vložku. Na tribunu nastoupili žáci a s
nimi dirigent – pedagog Jiří „Šlupka“ Svěrák. Reakcí soudruhů
bylo naprosté zděšení a poznámky podobné jako Donutil v
Pelíškách: „Co je to za hnusnou máničku? Tohle má být vzor pro
socialistickou mládež?“ A na dotaz „co s tím, řediteli, budeš
dělat?“, odpověděl otec památnou větou: „Pozvu vás na jeho
hodinu hudební výchovy!“. A bylo vymalováno!

Zvonimír Kostiha zemřel ve Velkých Přílepech v roce 2011.
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Ivo Kostiha
Pavel Buchtele, Státní okresní archiv Praha - západ
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ROZHOVOR

• Pečovatelská služba bude i ve Velkých Přílepech
Kolem nás žijí lidé, kteří
potřebují pomoc druhých.
Nezisková organizace - pečovatelská služba Kvalitní podzim
života, z.ú. teď nabízí pomoc i
u nás. Paní ředitelka Lenka
Klestilová (39) vybudovala
spolehlivý tým pečovatelek a
sama jde příkladem. „Mám
kolem sebe lidi, na které se mohu stoprocentně
spolehnout. Podporujeme především nezávislost a
svobodné rozhodování seniorů a tím jim umožňujeme, že mohou zůstat platnou součástí společnosti i
přes omezení, která mají.“ Sídlo společnosti je sice ve
Vestci, ale paní ředitelka se rozhodla, že chce
pomáhat i v naší lokalitě.
Paní ředitelko, proč právě ve Velkých
Přílepech?
Několik jednání na sociálním odboru pro Prahu-západ ukázalo, že právě tato oblast okresu je ve
svízelné situaci. A protože tady mám sestřenici, která
neváhala a pustila se do příprav se mnou, byla volba
jasná.
Jak si představujete spolupráci v této oblasti?
První, kdo se s námi sešel a začal spolupracovat, byla
paní starostka Věra Čermáková. Podle ní je v této
oblasti pomoci seniorům opravdu potřeba, a to nám
potvrdila i paní Věra Kovářová, poslankyně
Parlamentu ČR a bývalá starostka Chýně, která se
problematikou seniorů sama již dlouho zabývá a má
o ní dost podrobný přehled. Nabídla nám pomocnou
ruku. Takové podpory si nesmírně vážíme!
Představte, prosím, Kvalitní podzim života ...
Naše pečovatelská služba je terénní, tedy u klienta
doma. Zajistíme dohled, stravu, pomůžeme s
hygienou, drobným úklidem. Také zajistíme dovoz
léků a pomůcek, tuto pomocnou ruku nám podala

přílepská Lékárna Nad rybníčkem. Služeb ale nabízíme mnohem víc. Tou nejnovější je půjčovna rehabilitačních pomůcek, která vznikla díky finanční podpoře Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Naším
hlavním cílem je spokojenost klienta a maximální
zajištění jeho potřeb tak, aby byl, pokud možno, ve
všech směrech soběstačný. Prioritou je zachování
lidské důstojnosti a slušného jednání, citlivý přístup
a diskrétnost.
Jste nezisková organizace. Jak složité je získat
sponzory či dárce?
Není to vůbec jednoduché a vždy nás těší, když nás z
mnoha oslovených firem podpoří aspoň část. Na
Vánoce a Velikonoce děláme našim klientům balíčky
a to se nám daří jen díky dárcům. Nepodaří-li se nám
najít sponzora, bereme to tak, že to k věci patří a
rozhodně nám to nebere chuť do práce. Abychom se
ale jen nespoléhali na to, co dostaneme, založila
jsem v dubnu letošního roku sociální podnik Služby
KPŽ s.r.o., který má být schopen neziskovou organizaci finančně podpořit.
Jak může sociální podnik neziskové organizaci
pomoci?
V první řadě je to rozvážka obědů. Zatím jsme je
rozváželi pouze klientům, ale nyní jsme oslovili i
široké spektrum firem, které v lokalitě jsou. Tato
nabídka by mohla oslovit nejen firmy, ale třeba i
obecní úřady a jiné instituce. Kromě rozvážky obědů
nabízíme i další služby, například stavební práce
nebo úklid.
Text: Renáta Šťastná
Foto: Miroslav Martinovský

Pro více informací navštivte
www.kvalitnipodzimzivota.cz
nebo volejte na tel. číslo 778 095 645
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KNIHOVNA

V knihovně se mimo jiné odehrávalo
i pasování prvňáčků na čtenáře

Knihovna před prázdninami
V jarním období je v naší knihovně obvykle rušno a plno práce.
Nejinak tomu bylo i letos.
Do knihovního fondu jsme v tomto období zařadili 180 knih
– částečně zakoupených, částečně z darů čtenářů i dalších
obyvatel obce. Snažíme se sledovat tabulky nejprodávanějších
knih a vybírat pro naše čtenáře různé žánry.
Literární soutěž Talent tentokrát nezaznamenala rekordní
počet účastníků. Porota proto udělila jen dvě ocenění. První
místo získala Terezka Trojanová, která se již umístila v
minulých ročnících a kterou jste si také mohli poslechnout v
knihovně při autorském čtení.
Grant z Přemyslovského měšce jsme tentokrát směřovali na
děti z 1. tříd ZŠ. Nazvali jsme jej Knihovna volá prvňáčky.
Kromě návštěvy knihovny, kde se děti seznámily s tím, jak to v
knihovně chodí, přišly děti ještě na slavnostní Pasování
prvňáčků na čtenáře. Pasovali jsme dvakrát, protože letos byly
dvě první třídy. Děti dostaly na památku knihu, zakoupenou
ze získaných peněz, a složily slib čtenáře. Projekt bude
pokračovat na podzim, až zase přijdou děti do školy.
V červnu, kdy probíhaly přípravné práce na rekonstrukci školy,
poskytla knihovna azyl pro vyučování druháků

Vítanými návštěvníky knihovny jsou třídy dětí – jak z
mateřských škol, tak ze základní školy. Kromě běžných
informací o chodu knihovny máme pro ně připravenou i
novinku. Po dohodě s vyučujícím můžeme připravit prezentaci
na probírané téma. Pomáhá nám dataprojektor a samozřejmě
děti dostávají do ruky i knihy z našeho fondu.
V červnu byl trochu narušen pravidelný chod knihovny tím,
že se dopoledne hlavní místnost změnila ve školní třídu pro II.
B naší ZŠ. Z toho důvodu jsme museli zrušit dopolední úterní
půjčování. Doufám, že na nás čtenáři proto nezanevřeli.
Dětem se v knihovně líbilo a děkuji jim i paní učitelce Netřebové za pěknou spolupráci. V dětském koutku máme na
památku jejich výkresy.
V prázdninových měsících bývá návštěvnost knihovny menší,
proto půjčujeme jen v pondělí odpoledne a v úterý dopoledne.
Půjčovní termín jsme prodloužili až do září, aby si mohli
čtenáři užít dovolenou bez starosti o vrácení výpůjček.
Pro dospělé na podzim plánujeme výstavu výtvarných prací,
autorské čtení a cestopisnou přednášku, pro děti výtvarnou
soutěž. Sledujte naše webové stránky.
Přejeme všem pěknou dovolenou a těšíme se, že nezapomenete na návštěvu knihovny.
Jana Kouřimská
knihovnice

Květnová přednáška byla zaměřena na nemoci dětí. Zkusili
jsme ji naplánovat na dopolední hodiny, aby mohli přijít
rodiče i s dětmi. MUDr. Ryjáčková zvolila téma Letní dermatitidy u dětí. Přednáška byla poučná a vhodná právě pro toto
roční období. Paní doktorka nejprve informovala o nejčastějších problémech, o příznacích nemocí a potom odpovídala na
vznesené dotazy. Vzhledem k zajímavému tématu přednášky
litujeme, že přišlo jen málo zájemců. Přítomnost malých dětí
vůbec nevadila, skvěle si pohrály a snědly spoustu sušenek,
které maminky přinesly.
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Humanitární akce knihovny
V „kytičkovém dni“, který organizuje Liga proti rakovině, jsme
prodali 300 ks měsíčku lékařského. Vybraná částka přesahovala 7000,- Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc.
Zároveň děkuji aktivistkám – paní Jiroutkové, Frejbišové a
Duchkové, které kytičky prodávaly.
Stále probíhá akce Upleť/uháčkuj čtverec 20x20 cm. Společně
tak vytváříme pokrývky pro děti v Africe. Akce skončí v
polovině září, a tak máte ještě možnost nám pomoci buď
výrobou čtverců nebo darováním příze.
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KNIHOVNA
NOVINKY V KNIHOVNĚ
Pro dospělé čtenáře - beletrie:
Martin, G.R.R.
Nesser, Hakan
Rottová, Inna
Hartl, Patrik
Mayle, Peter
Aaronovitch, Ben
Richová, Roberta
Kettu, Katja
Galbraith, Robert
Třeštíková, Radka

inzerce

Píseň ledu a ohně 1. – 5. díl
Žena s mateřským znaménkem
Případ andělské košile
Prvok, Šampón, Tečka a Karel
Honba za Cézannem
Měsíc nad Soho
Řeky Londýna
Porodní bába z harému
Porodní bába
Ve službách zla
Bábovky

Pro dospělé čtenáře - naučná literatura:
Cílek, Václav
Kavka, František
Widukind z Corvey
Stolzeová, Cornelia
Romeges ,Henri de
Berman, Karen

Makom
Karel IV.
Dějiny Sasů
Nemocní z léků
Posedlosti francouzských králů
Jablečná kuchařka

Pro mládež:
Blade, Adam
Solbergová, A.A.
Fučíková, Renáta
Černá, Olga
Drake, Ernest
Fučíková, Renáta

Torgor, strašlivý minotaurus
Válka proti superkrávám
Karel IV. Ilustrovaný život a doba
Jitka a kytka
Drakologie
Jakub a hvězdy

Z DENÍKU OBECNÍ POLICIE

Neukáznění rodiče riskují život dítěte

Nevhánějte děti pod kola aut!

Před prázdninami se množily připomínky řidičů na
dopravní situaci okolo základní školy ve Velkých
Přílepech. Onen problém se nazývá neukáznění rodiče,
kteří převádějí své ratolesti mimo přechod uprostřed
křižovatky a nepřehledné zatáčce u pošty.
Nevím, zda si dotyční rodiče uvědomují, jak špatně se
chovají, a jaké špatné návyky vštěpují svým dětem.
Dalo by se říci, že je vodí do náruče smrti. Je jenom
dílem času a okamžiku, kdy zde dojde k dopravní
nehodě, při které bude obětí dítě. Přitom stačí tak
málo k bezpečnému překonání komunikace 240/II.

Je hrozné, když stojíte bezmocně nad mrtvým
dítětem, které šlo toho dne do školy samo. Bohužel šlo
místy, kde ho vodili rodiče a nebylo to zrovna přes
přechod pro chodce.
Nevíte jaké to je někomu sdělovat, že mu umřelo dítě
pod koly auta. A proč vlastně? Protože je někdo líný
udělat pár kroků z parkoviště u autobusové točky
směrem přes přechod pro chodce ke škole? Je to snad
hodně za lidský život?
Chtěl bych upozornit, že se obecní policie na tento
problém zaměří a neumožní ráno přechod dětí v
zatáčce mimo přechod pro chodce!
Dále je nutné připomenout řidičům, že u školy je zákaz
vjezdu a policie ho začne opravdu tvrdě vymáhat.
Doposud strážníci řešili přestupek domluvou, ale
vzhledem k tomu, že někteří řidiči jsou hůře chápající,
budou udělovány pokuty.
Osobně jsem zažil sražené dítě ve shora uvedené
zatáčce a není to nic příjemného, co bych si chtěl
zopakovat. Zamyslete se prosím nad sebou a nad tím,
co svým dětem předáváte. První získané návyky jsou
nejdůležitější.
Co je platné, že strážníci dětem vysvětlují, jak se mají
pohybovat po komunikaci, když rodiče dělají pravý
opak.
Vezměte rozum do hrsti a zahoďte hloupost….

Přechod je na bezpečném místě
Pod školou se nachází přechod pro chodce, který
splňuje zákonem dané standardy a vedou od něho
nově zbudované chodníky. Skoro každý den na
přechod dohlíží obecní policie. V případě, že tam
strážník není, tak je někde jinde, kde situace nesnese
odkladu. I bez strážníka je ale přechod bezpečný,
protože se nachází na rovném a přehledném úseku. Je
kvalitně osvětlen pro případ šera i noci. Přechod je
osazen patřičným dopravním značením.
Takový přechod lze bezpečně využívat k cestě do školy.
Nebo si snad rodiče, kteří vodí děti mimo přechod,
myslí, že se jim nemůže nic stát? Pak nevědí, co
činí….

vr. prap. Karel Král
www.obecnipolicie.info
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METEOROLOGICKÉ OKÉNKO

Počasí v dubnu až červnu 2016 ve Velkých Přílepech
Společnou charakteristikou pro uplynulé období bylo jen
pozvolné oteplování sledující průběh normálních teplot
pro dané měsíce s pravidelným přísunem dešťových srážek,
tolik chybějících v loňském roce. I přesto k doplnění
dlouhodobé srážkové bilance nedošlo. První tropické dny
se překvapivě vyskytly až v závěru června.
Ale jak to bylo popořadě? Jaké bylo jaro 2016 z pohledu
teplot, srážek a začínajících bouřek ve Velkých Přílepech?

… a ještě něco z pranostik, které se váží k
svátku svaté Anny (26.7.)
• Svatá Anna - chladna z rána
• Když na svatou Annu mravenci pilně lezou a
dělají si kopky, hádá se na tuhou zimu
• Svatý Jakub dává kukuřici klasy, svatá Anna
vlasy

Duben byl teplotně normální a srážkově podnormální. V obci napršeno 24 mm srážek, tj. cca 70 % měsíčního
normálu. Už 5. 4. byl ve Velkých Přílepech první letní den
roku 2016 s dosaženou teplotou 25 st. C, ale na další letní
den jsme si museli počkat 47 dnů až do 21. 5. Poslední
sněžení končící zimy se vyskytlo 25. 4. v podobě slabých
sněhových přeháněk. Noční bouřka, při které napršelo 13
mm srážek, se přihnala 13. 4. Poslední mrazy letošní zimy
byly zaznamenány 29. 4. s hodnotou -2,1 st. C. Přízemní
mrazíky ten den ovšem nabývaly hodnot okolo -6 st. C.
Nepříjemné bylo, že se mrazy objevily v průběhu kvetení
ovocných stromů (zejména 21., 25. a 29. 4.).
Květen přinesl poměrně dost vláhy (na rozdíl od loňského
roku !!!). V obci napršelo 79 mm srážek, což znamenalo
120 % měsíčního normálu. Nejdeštivější dny byly 4. 5. (18
mm) a 23. 5. (19 mm/hod. !!!). Přívalový déšť 23. 5. mezi
18. a 19. hod. způsobila bouřka doprovázená krupkami do
velikosti 5 mm, ale v západní části obce se mohly vyskytnou
i kroupy veliké 1 cm. Nejteplejším dnem byl 22. květen.
Tento den jsme mohli naměřit až 29 st. C, ale v nedaleké
Řeži u Prahy to již byl první tropický den tohoto roku (31,5
st. C). Celkově měsíc květen byl teplotně i srážkově
slabě nadnormální.
Červen byl v naší obci teplotně slabě nadnormální a
srážkově téměř normální. Měsíční úhrn byl 59 mm, tj.
86 % normálu. Denních maxim s teplotou vzduchu nad 30
st. C jsme se dočkali v období od 23. do 25. 6. Maximální
teplota tohoto roku byla zatím 35,1 st. C dne 25. 6. Tropické
noci, kdy teplota neklesne po 20 st. C se v Přílepech
nevyskytly. Nejteplejší nocí roku 2016 v obci byla zatím noc
z 24. na 25. 6. s minimální teplotou 18,4 st. C.

Pozn.: Obrázek ukazuje kombinovaný sloupcový
graf porovnání naměřených atmosférických srážek
oproti měsíčnímu normálu a pomocí spojnicového
grafu obdobné srovnání průměrných teplot
vzduchu.,
René Tydlitát
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BAREVNÝ TISK
2,50 Kč/A4

AKC

E

Cena bez DPH

ROZTOCKÉ MATEŘSKÉ CENTRUM

vás zve letos již potřetí na

TÝDEN ŘEMESEL
Kdy: 8. - 12. srpna 2016 od 9 do 16 hod.
Program:
keramická dílna

návštěva řemeslné vesničky Botanicus v Lysé nad Labem
výroba smaltovaného hrnečku v umělecké dílně Smaltum
návštěva ekofarmy
prohlídka úlů s ochutnávkou medu
Cena 2000 Kč za celý týden, 500 Kč za jednotlivé dny.

Brandejsovo náměstí 1219/1 | Praha-Suchdol
tel. 220 920 621 | obchod@powerprint.cz
otevírací doba po–čt 8–18 (pá do 17 hodin)

Rezervace nutná: 737 507 532, 773 245 147

Na děti se těší Simona Mádlová, Vendulka Bromovská a Eva
Tluková.

Platí od 100 ks A4
Dodání 3 pracovní dny
Akce platí od února do konce dubna

Studio Smile si pro Vás na léto
připravilo veselý a zábavný
program. Přijďte se k nám
podívat, zbývá posledních pár
míst.
Cena jen 1500Kč/týden vč. stravy.
Od září se také můžete těšit na
dvě pobočky ve Velkých Přílepech.

ZÁJMOVÝ A SPOLKOVÝ ŽIVOT

Pálení čarodějnic
Je to již tradičně nejnavštěvovanější událost v obci. Večer
zde tráví celé rodiny, opékají se buřty, popíjí pivo, klábosí
se sousedy. A pak to přijde – vzplane mohutná vatra a jak
známo, oheň člověka fascinuje. K tomu hraje kapela
LiveMotive a desítky dětí se za tmy rozeběhnou po fotbalovém hřišti a světélkují … Škoda, že 30. duben je jen
jednou do roka!
Na své si přijdou i ti, kteří pálí čarodějnice v komornější
sestavě. Opodál hlavního dění se kolem vlastního ohně již
léta shromažďují spřízněné rodiny Sorkových, Saskových,
Pokrupových a dalších starousedlíků.
(em)
foto Jan Čermák
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Vítání občánků

Od srpna 2015 do února 2016 se ve Velkých Přílepech
narodilo 23 dětí (13 kluků a 10 holčiček). Na slavnostní
uvítání do života je Sbor pro občanské záležitosti pozval na
sobotu 7. května. Děti ze školy jim připravily hezké pásmo,
paní starostka promluvila k rodičům a miminka si odnesla
pěkné dárečky.

Do Kroniky narozených přibývají tato jména:

Teodor Černoušek, Šimon Mihulka, Eliška Horáková, Dan
Tauš, Filip Benko, Marek Ištvánek, Lenka Trnková, Aneta
Urbanová, Tadeáš Bestandig, Tobias Bodnár, Theodor
James Jakubíček, Jasmína Horáková, Anežka Hilgertová,
Zdeněk Kutnohorský, Olivie Roubalová, Vendula Šťastná,
Harry Halamíček, Laura Shamas Toma, Matěj Proks, Klára
Martínková, Tomáš Kučera, Rozálie Vlasáková, Tobiáš
Jelínek
(em)
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Předvečer Dne vítězství

Je to každý rok skoro stejné – přijde pan Bouchner, paní Vichrová,
zástupci obce a jejich ratolesti. Válka už nám asi nic neříká…

Kladení věnců v předvečer Dne vítězství 7. května se netěší
velkému zájmu občanů. Hrstka se jich ale vždy sejde a
položí věnce k oběma přílepským pomníkům - u pošty a u
Kapličky sv. Gottharda. U pošty si připomínáme dva mladé
muže z Kralup, Josefa Skálu a Karla Grossmana, kteří byli v
květnu 1945 zastřeleni ve chvíli, kdy se snažili zabránit
prchajícím Němcům ve spojení s pražskou posádkou.
Druhý pomník u kapličky připomíná kromě dvou obětí z
května 1945 i padlé z 1. světové války. Bylo jich v obci,
čítající tehdy kolem 700 obyvatel, plných dvacet. Jména na
pomníku jsou nám povědomá, protože jejich potomci v
obci stále žijí.

Zahájení Pražského jara
ve Velkých Přílepech
Vstupenky na zahajovací koncert Pražského jara bývají
vyprodány od zimy, nehledě na vysokou částku, kterou je
třeba za ně vydat. Tentokrát jsme měli unikátní příležitost
být při tom. Kino Velké Přílepy spolu s dalšími šesti kiny v
Česku a na Slovensku uspořádalo 12. května přímý satelitní
přenos zahajovacího koncertu ze Smetanovy síně. Mou
vlast Bedřicha Smetany v podání České filharmonie s
dirigentem Paavo Jarvim jsme mohli sledovat v prvotřídní
obrazové i zvukové kvalitě v našem kině. Přišlo asi 25
návštěvníků, všichni se shodli na hlubokém zážitku,
nesouměřitelným s přenosem v televizi. Příští rok si to
rozhodně nenechte ujít! Vstupné se neplatilo.

Další možnost neobvyklého hudebního zážitku
budeme mít v pátek 25. listopadu, kdy v kině
poběží záznam koncertu Londýnského televizního
orchestru BBC Symphony orchestra.
(Video z přenosu na www.kinovp.webnode.cz)

(em)
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Divadélko pro děti

Nedělní pohádková odpoledne v CVA provázela děti po
celý školní rok. Tím posledním před prázdninami bylo
představení „Evelinko, nauč se pozdravit“ v podání Divadla
pod čepicí. Tak jako všechny předchozí, i toto bylo skvělé.
Pravidelné pohádky pro děti se obci vydařily. Po prázdninách budou pokračovat.
Klub rybářů oslavuje 25 let

Na úspěchu rybářských akcí mají nemalý podíl i ženy, připravující občerstvení

U rybníku je stále rušno. Někdy tu dokonce hraje kapela,
rozdávají se ceny, pečou řízky a rožní ryby. To když klub
pořádá rybářské závody, jako letos 15. května. Nebo když
rybáři pomáhají s organizací dětského dne Hurá na
prázdniny, jako letos 18. června. Vyhlášený je i každoroční
rybářský ples. V sobotu 2. července si rybáři připomínali
25. výročí založení svého klubu. Jak jinak, než zvesela.
Chytání ryb pro veřejnost, rodeo na elektrickém býkovi,
skákací hrad a taneční zábava pod širým nebem. Rybáři ale
neorganizují jen zábavu. Dávají o sobě vědět i při svozu
železného šrotu, a když obec potřebuje, rádi pomohou.

(em)
Ani polední průtrž mračen nezkazila 2. července pohodu u
rybníka. Jenom návštěvníci , skrytí pod střechou, se nestačili
divit, že do letité dřevěné boudy zatéká
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Letní zážitkové týdny v Duhovce
V centru Duhovka je i o prázdninách živo. Řada přílepských dětí se
zde střídá na zážitkových týdnech, které organizuje Veronika
Bezděková. Jejich náplň je různá – sport, vaření, turistika,
pohádková tematika, prostě vybere si každý zájemce. Už minulý
rok se tato přílepská varianta příměstských táborů osvědčila a
letos dokonce musel být na přání rodičů zorganizován týden navíc.
(em)

inzerce

Většinu času tráví děti venku,
ale nenudí se, ani když prší
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Hurá na prázdniny
Již po deváté se děti i dospělí loučili 18. června se školním
rokem v parku V Lipkách. Akci tradičně pořádá, za pomoci
dobrovolníků z řad občanů, obec Velké Přílepy. Letošní
dopoledne se neslo v duchu Všemi smysly a tak si děti
mohly vyzkoušet, jak jsou na tom nejen s čichem, zrakem
nebo sluchem, ale i třeba s tělesnou zdatností.

Na závěr bychom chtěli poděkovat nejen všem, kteří
pomohli s přípravou i samotnou realizací, ale i všem kdo
přispěli na akci hmotnými i peněžitými dary.
EA
foto Jan Čermák

Celkem přišlo do parku V Lipkách 175 dětí. Ti nejmenší za
pomoci rodičů, ti větší již sami, běhali po parku a kolem
rybníka a snažili se získat co největší počet bodů. Body děti
později směnily za přílepské korunky a ty zdatně utratily za
nákup v krámku s cenami.
O občerstvení se postaral Klub rybářů: snědlo se 150 řízků,
80 koláčů, 45 klobás, 90 párků v rohlíku, 50 porcí guláše, 50
porcí polévky …..

K dobré náladě přispěla zkušená moderátorská dvojice Maruška
Válková a Tomáš Hošek
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FOTOKVÍZ

Letem přílepským světem
Od dnešního čísla zpravodaje se budete na tomto místě setkávat s novou pravidelnou rubrikou. Není naším originálním nápadem,
dokonce i název jsme si s dovolením vypůjčili z knihy Letem českým světem, jejíž autoři se po stu letech vydali vyfotit proměny
zajímavých míst naší země. Náš záměr je podobný, jen se omezíme na naši obec. Chceme vám ukázat její místa, jak je viděli
fotografové minulých generací a připomenout si nejen mnohdy již zbořené nebo zcela přestavěné domy či zaniklá zákoutí, ale i
některé historické události.
Na této stránce najdete vždy jednu historickou fotografii, správnou odpověď spolu s aktuálním snímkem stejného místa pak na
některé z dalších stran zpravodaje. Pokud ho budeme mít k dispozici, přidáme k ní i další starý snímek stejného místa. Většina
obrazových hádanek nebude nijak složitá. Jde nám spíš o zpřístupnění historických snímků co nejširšímu okruhu čtenářů. Pokud
máte nějaké doma, budeme velice rádi, když nám je do redakce zapůjčíte, aby se z nich mohli potěšit i ostatní.

Napoprvé jsme zvolili momentku z jednoho neblahého dne našich novodobých dějin. Poznáte, kde - a tentokrát i kdy - byl snímek
pořízen? Správnou odpověď najdete na straně 42.
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Na návštěvě u paní Anny Kučerové, nejstarší obyvatelky Velkých Přílep

Pokud předpokládáte, že jsme bezmála stoletou paní Kučerovou
navštívili v některém domově pro seniory, pak se mýlíte. Paní Anna si
užívá spokojený a naplněný život v rodině syna Jiřího. A není tu sama.
Kučerovi si před několika lety vzali do svého rodinného domu i druhou
maminku Zdenu, která je z pohledu paní Anny ještě mladá, vždyť je jí
teprve 88 let. Manželé Kučerovi pokládají péči o své maminky za
naprostou samozřejmost.
Obě soběstačné dámy zde v souladu tráví dny. Paní Kučerová dopoledne zametá prostor pod stromy před domem, kontroluje zahrádku,
kterou každé jaro zryje. Raduje se z pivoněk, těší se na dozrávající černý
Obě maminky manželů Kučerových – paní Anna a paní Zdena rybíz a rajčata. Každé odpoledne vezme hůlku a vyráží na procházku –
pevným a svižným krokem. Čte všechno, co jí přijde do ruky, zatímco paní Zdena raději luští křížovky a hlavolamy. Televizi
ani nepotřebují. Uchovaly si smysl pro humor, takže o smích není nouze. Naučily se zacházet s mikrovlnkou, v níž si ohřívají
oběd, připravený „dětmi“. Ani jednou během naší návštěvy nepadlo slovo o nemocech. Buď žádné nejsou, nebo se jim
nevěnuje více pozornosti, než zasluhují.
Paní Anna vzpomíná na rodnou vesnici Krašlovice, z níž každý den šlapala hodinu
do školy do Vodňan a hodinu zpátky. Tomuto tréninku z dětství přičítá
současnou dobrou kondici. Od rodičů si odnesla i Masarykovo krédo mluvit
pravdu. Na rodnou vesnici sice zanevřela, protože komunisté tam s rodinou
jejího tatínka, starosty a statkáře, nepěkně naložili. Ale teď – kdo ví – třeba tam
ještě zavítá.
Paní Kučerová oslavila 8. června 99 let. Těší se, že na oslavu její stovky přijede
druhý syn z Kanady, a některé z jejích zámořských vnoučat. Celkem má paní
Kučerová od dvou synů pět vnoučat a čtyři pravnoučata.

S dvaadvacetiletou pravnučkou Karinou

Rodinná oslava U Korychů

Návštěva paní starostky Čermákové

Na zahrádce
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Devadesát let bylo 19. června paní Vlastě Tydlitátové

Jen málokdo je tak spokojený s tím, čeho se mu od života dostává, jen málokdo má
tak rád společenství lidí. Paní Tydlitátová je dnešní terminologií řečeno pozitivní
optimistka. Na nic si nestěžuje, všechno vidí z lepší stránky. A to je určitě hlavní
příčinou její dlouhověkosti, protože v rodě ji nemají a na extra životosprávu se nijak
neorientovala. Dodnes si ráda dá skleničku růžového vína a jí to, co jí chutná. Tedy i
dovážené obědy. Do nedávna docházela na Aqua gymnastiku. V jejím obýváku
nechybí stolek s počítačem. Paní Tydlitátová je na facebooku a zprávy z obce si
nechává posílat do mobilu. Když přijde pozvánka na fotbalový zápas, má velké
cukání. Jenže teď jí trochu zradily obratle. Jen co se bolest usadí, tak opět vyrazí.
Kam? Do Galerie, do knihovny, do CVA, na výlety s mladšími přítelkyněmi… prostě
mezi lidi, po nichž se jí bez práce stýská. Chystá se i na veřejné zasedání zastupitelstva. Stále ještě má předplatné do Národního divadla, chodí mezi zahrádkáře a na
schůzky Babydědu, což je spolek přílepských a úholičských přátel.
S nejmladší pravnučkou Sofinkou

Je moc spokojená s novým lékařem Rodionem Schwarzem a jeho metodami –
vyměnil prášky za náplasti a hned to bylo lepší. Také chválí paní magistru z lékárny, která jí v případě potřeby přinese léky
domů.
Narodila se ve Statenicích, provdala se do Lichocevse a celý život prodávala. Nejprve v Jednotě v Lichocevsi, potom ve
Statenicích, kde koupili domek. Protože měla pověst zdatné obchodnice, požádali ji z družstva Jednota, aby se chopila velké
prodejny v Přílepech (dnes vietnamský obchod). Po roce 1989 dostala nabídku převzít prodejnu do vlastnictví. Toho se
trochu obávala, vždyť byla už v důchodovém věku. Raději začala pracovat na Červeném Vrchu v samoobsluze, později ještě
v obchodě na Kladenské, a to až skoro do osmdesáti let. S manželem se koncem 80. let přestěhovali do družstevního 1 +1 v
přílepské bytovce a tam žije paní Tydlitátová dodnes. Manžel před téměř 25 lety zemřel. Ona je ale obklopena milující
rodinou. Dcery Marcela a Ladislava jsou už také babičkami, takže paní Tydlitátová má 7 vnoučat a 8 pravnoučat!
Oslavy devadesátin trochu narušil krátkodobý pobyt v nemocnici. Pochroumané obratle způsobily, že obecní kytice i s paní
starostkou musely putovat do Motola. Dnes už je paní Tydlitátová zase fit a dál rozdává dobrou náladu a optimismus.
S dcerou Ladislavou

Sklenkou vína paní Tydlitátová nepohrdne (s dcerou Marcelou)
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Paní Zdeňka Honesová oslavila 19. června 85 let

Ve Velkých Přílepech bydlí paní Honesová zhruba 13 let. Opustila
dejvický byt a přistěhovala se k rodině vnuka, který si zde postavil
rodinný dům. „Život je mžik, uteklo to,“ říká, když vzpomíná na jižní
Čechy, kde měla rodina kousek pole a domácí zvířata. I děti musely
tenkrát pomáhat v hospodářství, a to je podle ní dobře formovalo. Sama
doteď pomáhá hospodařit jedné z dcer na půlhektarovém pozemku v
Panenských Břežanech a těší ji i zahrada přílepského domku. Samozřejmě pomáhá s pravnučkami. Občas ještě jezdí na Kypr, kam se před
pětatřiceti lety provdala druhá dcera. Je již dlouho vdovou, ale obě dcery
a syn jí samotnou nenechají. Má z nich radost, vedou si dobře. Až do
důchodu pracovala paní Honesová v kosmetické firmě ASTRID.

Malá ukázka dovednosti jubilantky

Je zdravá, a jak sama říká, myslí jí to dobře. Však také popovídání s ní je opravdu příjemný zážitek. A jak umí háčkovat! Kdyby
si otevřela obchůdek, šly by její ruční práce na dračku. Ona je ale rozdává, a má radost, že se líbí.
Od tří dětí se dočkala šesti vnoučat a zatím šesti pravnoučat, a to jsou ještě na cestě dvojčátka.
Společenskou kroniku připravuje Eva Martínková
Paní Honesová s věrnou přítelkyní Betynkou
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NAŠI SOUSEDÉ

Kateřina Vojáčková – mistryně Evropy ve snowboardingu
Křehká, usměvavá blondýnka,
něco přes devatenáct let.
Právě absolvovala Střední
ekonomickou školu se sportovním zaměřením a začíná
zvažovat školu vysokou.
Samozřejmě distančně, denní
studium pro ni nepadá v
úvahu. Víc než doma je totiž na
horách, a to většinou v cizině.
Individuální studijní plán
měla už od osmé třídy.
Sedíme Na Statku spolu s jejím přítelem Honzou a mladšími
sestrami – dvojčaty. Povídáme si o škole, o sportu a o životě
vůbec. Na lyžích prý Katka stála, když jí byl rok. Od tří let
dělala gymnastiku, což jí později pomohlo udržovat balanc ve
vzduchu. Zhruba v deseti přešla na snowboard, koupil si ho
totiž táta a ona to chtěla také zkusit. První závod absolvovala
ve dvanácti, tam si jí všiml trenér Jožin Toufar a pozval ji na
soustředění. Ještě na základní škole se probojovala do
juniorské reprezentace. Dnes už si medaile ani přesně
nepamatuje, sestry jí pomáhají vzpomínat. Třikrát vyhrála
Evropský pohár – v letech 2013, 2015 a 2016. Letos byla na
základě výsledků v Evropském poháru vyhlášena mistryní
Evropy 2016. Byla pátá na MS juniorů v Číně, a to hned ve
dvou kategoriích free stylu (Big Air a Slope styl).
Katka vypráví i o odvrácené straně těchto úspěchů – dohánět
zameškané učivo na horách po celodenním tréninku, to není
legrace. Ani do tanečních chodit nemohla. Ale nelituje.
Procestovala celý svět. Jejím favoritem je Nový Zéland. Chválí
pobyty v amerických lyžařských centrech. V Japonsku se díky
důmyslné technice dá trénovat i beze sněhu. Je tam klid a
ticho. Zato Čína, to je podle ní úplně jiná kultura. Ani krok bez
dozoru. Policie jezdila se sportovci z hotelu na tréninky i na
procházky do města.
Katka v akci

„Každý vrcholový sport je dřina, s tím se musí počítat. Klady
jsou cestování, radost z vítězství. Ale cesta k vítězství je
bolestivá, a to doslova. Kolikrát spadnete a pořádně to bolí,“
konstatuje Katka.
Teď ji čekají náročné dva roky – jeden závod za druhým, a
když to dobře dopadne, tak kvalifikace na ZOH v Jižní Koreji
2018. Ty minulé v Soči jí utekly opravdu o fous.

S mladšími sestrami a přítelem Honzou při posezení Na Statku

Mladší dvojčata se vydala ve stopách starší sestry. Karolina je
žákovská mistryně ČR ve skocích do vody a Týnka dělá
závodně gymnastiku. Přítel Honza, s nímž Katka chodí už více
než tři roky, si na její častou nepřítomnost zvykl a nese to
statečně.
Velká slova uznání má Katka pro rodiče: „ Rodiče mají největší
zásluhu. Hradí většinu výdajů spojených s mou reprezentací.
Sponzorů je málo. Teď, když už jsem v seniorské reprezentaci,
tak něco hradí Svaz lyžařů ČR. Tatínek tím žije snad víc než já,
pokud to jde, jezdí se mnou, aspoň po Evropě.“
Katka Vojáčková chodila od 1. třídy na zdejší ZŠ a nedá na ni
dopustit. Učitelé byli skvělí. S vděčností vzpomíná například
na paní učitelky Farovou a Řičařovou. Hodiny češtiny prý byly
úžasné a na střední škole se pak tento předmět už vůbec
nemusela učit.
Katka má dobře našlápnuto. Určitě se neztratí.
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Eva Martínková
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ŽIJÍ MEZI NÁMI
Mark England: Velké Přílepy
jsou příjemné k životu
“Doma se cítím všude tam, kde je moje rodina,” říká Mark England,
Brit, který se do Velkých Přílep přistěhoval před dvěma lety z Nizozemí.
Proč jste si vybrali k bydlení právě Velké Přílepy?
Velké Přílepy jsme vlastně objevili náhodou. Když jsme se před
dvěma lety stěhovali z Holandska, věděli jsme, že chceme bydlet v
okolí Prahy, a podmínkou byla snadná dostupnost letiště, vzhledem
k mé práci. Nicméně nevěděli jsme, kde přesně bychom se chtěli
usadit. Objeli jsme si okolí a ze všeho nejvíce se nám líbily právě
Přílepy.
Kde se cítíte doma?
To možná bude znít trochu jako klišé, ale doma jsem kdekoliv, kde je
má rodina. Doma jsem se cítil v Nizozemsku a doma se cítím i v
Česku.
Živíte se zde svou původní profesí, nebo máte jiné zaměstnání?
Již 16 let pracuji pro stejnou společnost jako inženýr v robotickém
průmyslu.

Mark a Lucie England se synem, budoucím prvňáčkem

Jak obtížné pro Vás bylo zvládnutí češtiny?
Jak je obtížné zvládnout češtinu – jak dlouhý může být tento
příspěvek? Čeština je velmi složitý jazyk, řekl bych, že holandština,
která není zrovna jednoduchá, je v porovnání s češtinou procházka
růžovou zahradou. Věřím, že časem to bude lepší. Jsem vděčný za
syna, který funguje jako můj osobní překladatel a zároveň i jako
učitel. Nutí mne opakovat slova jako “čtvrtek” či “Štrbské pleso”.

V čem je život u nás odlišný od života v Británii?
Jak se liší výchova dětí?
Z Británie jsem se odstěhoval před 16 lety do Nizozemska, kde jsem
bydlel 14 let. Vždy, když se stěhujete, je to velká změna a přemýšlíte
nad tím, jak Vás přijme okolí, jak se zabydlíte a nad praktickými
věcmi - zda najdete dobrého zubaře, lékaře a asi nejvíce nad tím, jak
proběhne adaptace Vašich dětí, vaší rodiny… V Nizozemsku je
velmi vysoká životní úroveň, řekl bych, že je vyšší než v Británii,
nicméně v Česku je spousta skvělých věcí, které je potřeba ocenit,
jako např. lékařská péče či možnost bezplatného univerzitního
vzdělávání. No a co se výchovy dětí týče, v Nizozemsku je v mnoha
případech spíše benevolentní. Co by bylo považováno za zlobivé dítě
na české poměry, holandský rodič neřeší. Já nejsem zastáncem
žádného extrému, ať už je to benevolence, či přílišná “striktnost”. Je
pro mě důležité předat našemu synovi to, aby se k ostatním choval s
respektem a byl slušný.
Co mají Češi a Britové společného?
Myslím si, že Brit a Čech má podobný smysl pro humor, sarkastický,
satyrický a černý. Jsem si jist, že některé snímky české kinematografie by měly v Británii velký úspěch.
Co Vám na Češích nejvíc vadí?
Jednoznačně to je chování řidičů. Jejich netrpělivost, nedodržování
rychlosti - obzvláště v obci, potřeba předjíždět a zbytečně riskovat.
Myslím, že toto není specificky něco, co se nelíbí mně, potože jsem
Brit, má žena má na české řidiče stejný názor.
Máte mezi Čechy hodně přátel?
Přátele jsme si museli najít jak já, syn, tak i má manželka, která je
původem z Moravy a zpět do ČR se stěhovala po 11 letech. Všichni
jsme to zvládli, hlavně díky synovi, který je velmi společenský a brzy
po nástupu do školky nás začal seznamovat s rodiči spolužáků, se
kterými si chtěl po škole hrát.
Setkal jste se někdy s nepřátelským chováním kvůli svému
původu?
S vyloženě nepřátelským chováním kvůli svému původu jsem se
nesetkal. Nepříjemné situace jsem sice musel řešit, ale nikdy ne kvůli
svému původu a co absolutně musím zdůraznit, ze strany Čechů
jsem se setkal také s obrovskou mírou ochoty a snahou pomoci.
Co byste ve Velkých Přílepech změnil?
Velké Přílepy jsou velmi příjemnou obcí k životu, s dobrou
dostupností do centra Prahy a velmi dobrou občanskou vybaveností. Kdybych něco mohl změnit, tak je to asi velké množství
nákladních a osobních automobilů projíždějících středem obce.
Jak celkově hodnotíte život ve Velkých Přílepech?
Převážně pozitivně! Určitě nemáme plány stěhovat se zpět do
Británie ani do Nizozemí.
Rozhovor vedla Eva Tluková
(s češtinou pomáhala Markovi manželka Lucie)
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DŮM ZDRAVÍ U RYBNÍČKU

Zdravé stravování dle tradiční čínské medicíny
Mnohdy při našich setkáních s pacienty a klienty narážíme na
otázku dietetiky. Ptáte se nás, co jíst a co nejíst, co snídat, a
které potraviny jsou vhodné pro hubnutí, pro děti atd. Přikládáme níže stručný pohled na tuto velice obšírnou problematiku.
Zároveň předestíráme, že pro ty z Vás, kteří se budou chtít o
dietetice a principech tradiční čínské medicíny dozvědět více,
chystáme cyklus přednášek. O termínech konání Vás budeme
zavčas informovat.
Čínská medicína zná dvanáct stříbrných pravidel
zdravého stravování
1. Jezte jídlo – tedy opravdové jídlo, ne průmyslově
zpracované konglomeráty a polotovary plné chemie a jim
podobných ingrediencí, jež jsou našemu organismu „od
přírody“ (a přírodě vůbec) na hony vzdálené, jako jsou
rafinované cukry (jež jsou vskutku „rafinované“), ztužené
tuky, rafinovaná bílá mouka – viz dnešní problém celosvětově
rozšířené celiakie a celá řada dalších moderních „pochutin z
rafinérií…“ Prostě nečerpejte své pohonné hmoty na
stejném místě jako auta. smajlík
2. Jezte živé jídlo – jídlo, které se přirozeně (a tedy rychle)
kazí, neboť jen takovéto potraviny obsahují přirozené plísně a
baktérie, jež napomáhají vyvažovat vnitřní prostředí v našem
organismu, jako kupř. nepasterizované mléko (z kontejneru),
nepasterizované (kroužkové) pivo apod. Našemu vnitřnímu
prostředí v organismu jsou naprosto cizí všechny ty chemické
emulgátory, stabilizátory, aromatizace, konzervanty a další
chemikálie.
3. Jezte jednoduché jídlo – které obsahuje ne více než 5
složek – platí, že čím více ingrediencí balené potraviny
obsahují, tím více byly průmyslově zpracovány.
4. Jezte rostlinné jídlo – o tom, že rostlinné potraviny
našemu tělu prospívají (na rozdíl od dnešní nadměrné
spotřeby masa), není pochyb, obzvláště pak tzv. zelené
zeleniny a hlavně luštěniny. A navíc jsou i méně „nasyceny
energií“, kterou má současný člověk přehršle, tzv. v nadbytku
, a která vede pak k celé řadě civilizačních tělesných a
duševních nemocí.
5. Jezte domácí jídlo – pokud se stravujete po levných
restauracích a závodních vývařovnách, vězte, že za kvalitu se
platí - to jenom my, Češi, nechceme utrácet za kvalitu na úkor
kvantity – tedy plaťte víc a jezte míň. Nelze uvařit za málo
peněz hodně muziky! V tom případě jsou nejlepší bioprodukty
z ověřených biofarem, případně úplně ideální pak z vlastní
zahrádky či dvora, vlastnoručně uvařené a „vlastnoústně
zkonzumované“ (s dobrými lidmi, jež dotvoří tu pověstnou
třešničku na dortu).
6. Jezte střídmě – v dnešní době platí více než kdy jindy.
Říká se také, že kdo pomalu jede, dále dojede.
36 Podstatu lahůdky tvoří první sousto, ne poslední. Kdo

jí méně, více vše vychutná. Vždy se člověk cítí lépe lehce
hladový než mírně přejedený!
7. Jezte pestře – zkuste si někdy sepsat za týden, jak fádní a
omezený je náš výběr potravin.
8. Jezte pravidelně – pouze pravidelnost, tedy i určitý řád a
pořádek, a to nejen v jídle, přináší našemu tělu pocit
harmonie.
9. Jezte pomalu – jen tak máte požitek a zážitek z jídla
(gurmáni Francouzi či Italové by mohli vyprávět) a jen tak se i
dostaví dříve pocit sytosti a tedy sníme méně a cítíme se lépe.
Zbytečná je pak otázka: Najedl jsem se k prasknutí? Ale na
místě je pak věta: Utišil jsem hlad a pochutnal jsem si!
10. Jezte v dobrém rozmaru, s dobrými přáteli a u
jídelního stolu (to není tam, co stojí počítač). Raději jezte v
klidu (bez stresu) a hlavně s dobrou náladou nezdravého
buřta, než když vystresovaní (stažení, ustrašení či ve zlosti)
zdlábnete rádoby zdravou brokolici – nemusíte hádat 2x, co je
pro náš organismus menší zlo.
11. Jezte bez extrémů - v případě, že občas porušíte zásady
zdravé životosprávy, tak se nic zásadního nestane, pokud je
organismus dostatečně zdravý, takovýto exces vykompenzuje. Pokud však je „posvícení“ častěji, či organismus je
nemocný, následky se dostaví dříve či později v podobě
nemoci. Dobré je tedy po takovýchto hodech nastolit na
několik dní přísnější režim a utáhnout si opasek.
12. Jezte a dopřejte si, neboť požitek z jídla je jedním z
důvodů, proč jíme (nejen kvůli hladu). Takže všeho s
mírou…včetně střídmosti!
A nikdy nezapomeňte snídat, a to správně! Ráno je vždy
zapotřebí nejprve „v kamnech zatopit, postupně rozpálit
kotel, aby kamna dobře spalovala po celý den, a pak teprve na
kamnech vařit“. A tak funguje i naše zažívání: pokud k
rozdělání ohně použijeme „mokré dříví“ (tzv. potraviny
přinášející vlhko a chlad jako jsou jogurty, sýry, syrové ovoce a
zelenina, ovocné džusy, zelený čaj…), nebo naopak „rozděláme ohýnek pomocí benzínu“ (tzv. potraviny přinášející oheň
jako je černá káva či alkohol), pak obojí je špatně a má na naše
zažívání a celkový chod organismu neblahý vliv. K rozdělání
ohně je zapotřebí i „suché dříví“, v našem případě obilné kaše
se skořicí (kupř. jahelné, ovesné, kukuřičné, rýžové, pohankové…) nebo teplé polévky, kupř. hovězí či zeleninové vývary.
V tom případě lze pak během dne (od 11. do 15. hodiny)
pozřít i leccos „nezdravého“, aniž by nás to nějak zásadně
poškodilo na zdraví (pneumatika či mokré dříví také shoří v
dobře rozdělaném ohníčku...).
Přejeme Vám hezké léto a pevné zdraví.
MUDr. Rodion Schwarz, Petr Němec
www.prilepska-ordinace.com, www.sancai.cz
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RECEPTÁŘ PŘÍLEPSKÝCH BABIČEK
Po okouzlení dováženými laskominami přicházíme na to, že jednoduchá jídla našich
maminek a babiček byla ta nejlepší. A možná i nejzdravější. Vařily totiž z toho, co roste
kolem nás – v lese, na louce a na zahrádce.

Zavařování okurek
podle receptu paní Hany Dvořákové
Paní Hana Dvořáková byla vášnivá kuchařka. Pocházela z Únětic,
ale vyvářela v JZD Velké Přílepy. Někdejší strávníci si jí jistě
pamatují, prý si její obědy moc pochvalovali. Paní Dvořáková už
sice nežije, ale její recepty pečlivě uchovává rodina přílepské
dcery Hany Vermachové. Který vybrat? Škvarkové placky?
Rajskou? Svíčkovou? Nakonec volíme ten, který se hodí k
polovině léta.
K jednoduchému zavařování okurek nepotřebujeme
nálev. Do sklenice vložíme vrstvu okurek, na ní dle uvážení cibuli,
česnek, mrkev, bobkový list a kopr. Doplníme okurkami tak, aby
sklenice byla plná. Nakonec vlijeme ocet, dodáme koření a dolijeme
vodu, aby okurky byly ponořené. Sterilizujeme 7 minut.

Na kuchařské umění paní Dvořákové dodnes vzpomíná
druhá babička paní Vermachová (vpravo)

Suroviny na 1 sklenici:
Okurky (počet záleží na velikosti)
1 dcl ocet
7 tabletek umělého sladidla
4 nová koření
4 kuličky pepře
1 lžička soli
Česnek, cibule, mrkev, bobkový list, kopr

Vnučka Kateřina uvádí podrobnosti:
„Recept se hodí zejména tehdy, když máte vlastní okurky, třeba ve
skleníku, a potřebujete každý den zavařit pár sklenic. Koření je
třeba dodat přesně v uvedeném množství. Ostatní ingredience
záleží na chuti – někdo má rád víc česneku, někdo nerad kopr, to se
může přizpůsobit. Já ráda experimentuji, někdy dám víc toho, jindy
onoho, proto se mi občas okurky povedou chuťově trochu jinak. A
to je dobře, rádi ochutnáváme a okurky nás vždycky překvapí a
neomrzí.“
Na okurkách si pochutnávají vnučka Kateřina
a pravnuk Matěj

KD
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VETERINÁRNÍ PORADNA

Dnešní veterinární poradnu věnujeme
drobným hlodavcům, mezi jejichž chovatele patří zejména děti.
Máte, paní doktorko, speciální rady pro dětské chovatele drobných hlodavců?
Drobní hlodavci sice nevyžadují takovou spoustu času, jako třeba
pes, ale i když s nimi děti nemusí několikrát denně chodit na
procházky, jejich chov má svá specifika.
Tak například křeček. Je to noční tvor a nejvíc řádit a běhat po
kleci bude právě v noci. Klec by tedy neměla stát přímo u dětské
postele a děti by je neměly vyrušovat ve dne, když spí, bývají pak
velmi rozzlobení. Jsou to samotáři a k dalším obyvatelům klece
bývají agresivní. Nejsou to většinou velcí mazlové a mohou
kousnout, snažíme-li se je chovat. Potřebují hodně prostoru, a
čím větší je klec, tím jsou raději. Také se chtějí zahrabávat, proto
by jim to měla vrstva podestýlky umožnit. Každý den je třeba
odstraňovat znečištěnou podestýlku, na to jsou velice citliví. V
kleci by měli mít kus dřeva na broušení zubů. Pokud si dítě
vybere křečka dlouhosrstého, je třeba ho občas opatrně vyčesat.
inzerce

Co potřebuje ke spokojenému životu morče?
Všechny zmíněné zvířecí druhy musí mít především dostatečně
velký životní prostor, neboli ideálně velkou a vybavenou klec či
jiný příbytek. Klec pro morče (nebo ideálně dvě) by měla mít
minimálně 130x50x45 cm. Dno je většinou plastová miska, která
by měla být vysoká asi 15 cm, aby morčátko vidělo ven. Klec by
měla mít sací napáječku, jesle na seno a misku na krmivo. Morče
také potřebuje domeček, kde může odpočívat. Jako podestýlku
používáme hobliny nebo kukuřičné štěpky. Příbytek by měl být
umístěn na světlém, klidném místě, bez průvanu, ale ne na
přímém slunci. Základní složku krmné dávky morčete tvoří seno,
dále potřebuje ovoce a zeleninu, neboť si neumí vytvářet
vitamín C. Vhodným doplňkem je pak směs pro morčata,
obsahující různá semínka a pochutiny, kterou lze koupit ve
zverimexu. Samozřejmostí je každý den čerstvá voda. V létě lze
morče brát ven, jen je třeba ho bedlivě hlídat – ideálně v ohrádce
pro morčata.
A co činčila?
Činčila je zvíře společenské, proto je třeba chovat dvě, anebo
pokud máte jednu, věnovat ji dostatek pozornosti. Máte-li pár,
počítejte s mláďaty, a to dvakrát ročně. Příbytek nemusí být
široký, ale spíše vysoký s mnoha oporami pro šplhání. Též
potřebuje v některém z horních pater domeček, kde přes den
odpočívá. Je to noční tvor a tak je třeba klec umístit tam, kde Vás
nebude v noci rušit. Stejně jako morče dále potřebuje napáječku,
misku na krmivo a jesle na seno. Činčila se koupe v písku, je tedy
třeba ji co nejčastěji poskytnout misku s koupacím pískem. Tu ale
v kleci nenecháváme na stálo. Základem krmiva je opět seno,
doplňkové krmné směsi slouží jen k zpestření jídelníčku.

Nezávazná konzultace
Prodej za nejvyšší možnou tržní cenu
Kompletní právní a realitní servis

ing. Lenka Fernandes
realitní makléřka pro
Velké Přílepy

776 161 261
lenka.fernandes@re-max.cz

A nakonec pokud se rozhodnete ho večer pouštět po bytě, velmi
bedlivě ho stále sledujte. Má tendenci zalézat do malých prostor,
odkud pak může být velmi těžké nebo i nemožné ho dostat ven.

www.fernandes.cz

MVDr. Michaela Riedlová
Tel.: 739 443 837
roztoky@vaseveterina.cz
www.vaseveterina.cz
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Baba - romantická zřícenina nad Vltavou
Napadlo vás někdy, jak vznikl název Podbaba?
Jednoduše – leží pod Babou. Tentokrát se
podíváme na půvabné místo, které je mnohým z
nás na očích denně, a ke kterému vede neméně
zajímavá cesta.
Při jízdě z Prahy kolem Vltavy, např. autobusem
č. 350, jste si jistě všimli na „naší“ straně zříceniny
tyčící se na skále nad železniční tratí. Jde o
pozůstatky viničního letohrádku ze 17. století,
které upravili dělníci při stavbě železnice do
podoby romantické zříceniny. Místo samotné,
nazývané Baba, bylo díky bezpečné poloze
obydleno už v pozdní době kamenné.
V roce 1982 bylo na Babě vyhlášeno chráněné
krajinné území o rozloze více než 7 hektarů.
Předmětem ochrany jsou břidličné skály a vzácná
teplomilná stepní fauna i flóra, která v těchto místech zůstala z
doby, kdy byly okolní kopce včetně Šárky holé a spásala je stáda ovcí.
K jejich umělému zalesnění došlo až na přelomu 19. a 20. století.
Dnes je z Baby krásný výhled na Vltavu, protější skalnatý břeh a také
na Prahu. Místo je možné navštívit i večer, protože vyhlídka je
osvětlená.
Dojdete k ní vilovou čtvrtí Baba, která také stojí za prohlídku. Byla
vybudována jako jedna ze šesti evropských kolonií moderního
bydlení v tehdy moderním funkcionalistickém stylu v letech 1929 –
1936 a od roku 1993 je památkovou zónou. Dochovala se v téměř
původní podobě, protože za války nebyla poškozena. Přestože podle
původní koncepce mělo jít o všeobecně dostupné bydlení, nakonec

se stavebníky stali zejména zámožnější občané. Vnitřní uspořádání i
vzhled jednotlivých vil byly přizpůsobené jejich konkrétním
požadavkům, takže zde najdeme 33 různých domů od nejmenšího
pro bezdětné manžele až po několikapatrovou vilu pro početnou
rodinu s bytem pro správce. Zajímavé je i uspořádání vil, které stojí
ve svahu tak, aby si vzájemně nestínily.
Pokud se rozhodnete k cestě na Babu využít veřejnou dopravu, jeďte
autobusem č. 131 na zastávku U Matěje. Blízkému kostelíku
známému díky perníkovým betlémům jsme se věnovali v
Přílepském zpravodaji č. 4/2012.
Eva Tluková

inzerce

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.
Stáří 14- 19 týdnů. Cena 149-180,- Kč/ ks .
Prodej se uskuteční: 31. srpna a 20. října 2016
Velké Přílepy – pneuservis U Floriana - 10.40 hod.
prodej slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9.00 – 16.00 hod. tel.: 601576270, 606550204, 728605840
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Příběh jednoho stromu - Udělali torzo borovice
Zatímco známý film Ukradli torzo Jupitera, patří do žánru
komedie, přílepská realita Udělali torzo borovice, v hlavní
roli se sousedy postiženými „fobií strom“, je spíše tragédie,
která si zaslouží rozsáhlejší popis.

Původní podoba borovice

Když před 80 lety při výstavbě rodinných domů na
parcelách původní majitelé vysazovali stromy, pravděpodobně vůbec netušili, že z malé borovice blízko hranic se
sousedními pozemky vyroste mohutný krásný strom.
Česká inspekce životního prostředí ho při posuzování
zdravotního stavu v roce 2010 a v květnu letošního roku
charakterizovala jako velmi pěkný exemplář, bez známek
zhoršeného zdravotního stavu a s dobrou stabilitou.
Původní majitelé ani jejich sousedi do růstu tohoto stromu
výrazně nezasahovali. Museli určitě sbírat spadané šišky a
občas shrabat trochu jehličí, ale bydleli na vesnici a
připadalo jim to normální. Zatímco strom zůstával,
majitelé se vyměnili. Náhle vznikl problém - borovice stíní.
Těžko se sousedovi na jihu vysvětluje, že to nebude tak
hrozné, když i malé děti vědí, jaká je dráha Slunce po
obloze. Strom se náhle stal pro souseda nebezpečným a
bylo nutné ho „umravnit“, tedy podstatně ořezat větve. Ve
dvou se to lépe táhne a tak se našel spojenec ve druhém
sousedovi. Pětadvacet let žili pod borovicí bez jakékoliv
újmy. Před deseti lety ale jeden ze sousedů postavil skleník
těsně u kmenu borovice a je tu náhle hrozba padajících
větví. Skleník, slepený z nejrůznějších skel ze starých oken,
sice nebyl nikdy poškozen ani při letních bouřkách,
podzimních vichřicích či zimních plískanicích, sousedé se
však náhle děsí. Borovice se musí ořezat. Od svého záměru
se nenechali odradit ani odborným vyjádřením České
inspekce životního prostředí, která upozorňuje na
rizika spojená s případným jednostranným či
40 oboustranným vyvětvením kmene dřeviny.

V důsledku posunutého těžiště stromu bude narušena jeho
celková stabilita a nelze vyloučit ohrožení okolí pádem
stromu. Vzhledem k dobrému zdravotnímu stavu dřeviny
lze dle inspekce doporučit maximálně šetrný zdravotní řez
koruny. Sousedé však nerespektují ani vyjádření odborníků
a na světě je TORZO BOROVICE !
Jak se takové torzo udělá? Začne se lhaním o domluvě s
majitelem stromu. Pro jistotu nerušeného klidu se akce
naplánuje na všední den dopoledne. Sežene se plošina,
arborista ochotný řezat dle diktátu a pro dodání vážnosti
celé akce se povolá obecní policie. Policie nemá sice proč
zasahovat a co řešit, ale určitě vyhoví, přijede a bude tvrdit,
že je nezbytné provést „bezpečnostní prořez“. Příslušníci
Obecní policie Velké Přílepy totiž zřejmě dokáží posoudit
stav stromů lépe než odborníci z České inspekce životního
prostředí (nelituji svých daní na jejich platy). Náhle však
přijíždějí pracovníci České inspekce životního prostředí. V
jejich kompetenci je uložení pokuty až 1 000 000 Kč.
Arborista však přináší ukázat vybrané poškozené větve a
řeže dál. Proč může řezat dál? Protože aktéři prý mají
svědomí naprosto čisté, strom je podle nich nebezpečný.
Pro jistotu ale nepustí inspektory na svůj pozemek. Co
kdyby uviděli na hromadě většinu zdravých větví a
případně našli několik ptačích hnízd, která byla v době
hnízdění zničena. Toto je tedy realita. Její výsledek je
žalostný. Jak by asi strom vypadal, pokud by arborista
udělal zdravotní řez ještě ze strany majitele ?
Pokud se chcete podívat na vlastní oči, jak lze z krásné
borovice udělat torzo, zajděte do Obloukové ulice u
fotbalového hřiště a vpravo uvidíte tu nádheru.
Ing. Vítězslav Rázek, CSc
Borovice po zásahu
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Transport smrti v Roztokách

Stavění májí
Dostali jsme do redakce řadu reakcí na článek Stavění májí, který
vycházel z dobové kroniky pana Bohumila Káška. Článek se líbil
zejména pamětníkům, ale i kronikář se někdy maličko splete. Takže
uvádíme na pravou míru: Předsedou ČSM v šedesátých letech nebyl
pan Miloš Pokrupa, ale jeho kamarád Jaroslav Freibiš, který se z obce
odstěhoval a nyní již nežije. Musíme také upřesnit popisek pod
fotografií dvojice, která při oslavě májí tančí před statkem, v němž je
dnes Bowling. Tanečník pan Kněžourek nebyl majitelem statku,
nýbrž jeho správcem. Majitelem byl pan Straka, jehož rodina po
znárodnění majetku z kraje odešla, převážně do zahraničí. Na
památku jedné z dcer, paní Strakové-Čadské, byla nedávno v obci
instalována lavička (viz str. 6)
(em)
Poděkování
Koncem června se ulicí Boženy Němcové potulovala ztracená fenka
bišonka. Upozornil na ni jeden všímavý kamýcký občan. Když se
zpráva donesla paní starostce Věře Čermákové, bez velkého
rozmýšlení ji vzala k sobě domů, nakrmila ji a napojila a doufala, že se
brzy opět shledá se svým pánem. To se nakonec stalo a všechno dobře
dopadlo. Protože vím, že to není první případ, kdy se paní starostka
ujala zatoulaného psíka, chci jí i všem, kdo mají takový vztah ke
zvířatům, poděkovat.
(ReŠ)

V minulém zpravodaji byl uveřejněn článek k transportu
smrti, který projížděl Roztoky v roce 1945. Tento článek
zaujal především moji maminku, která je pamětníkem
těchto událostí. Jeli tehdy do Roztok nějakým malým
nákladním automobilem dovézt polévku transportovaným vězňům. Už mnohokrát mě o tom všem vyprávěla,
protože to pro ni byl zážitek na celý život. Při zpáteční
cestě z Roztok se jim podařilo naložit jednoho (ale možná
dva) vězně a dovézt je až do Přílep. Ten, na kterého
maminka vzpomíná, se jmenoval Broněk a jednalo se o
polského mladíka. Byl u nás ve statku ukryt až do konce
války a poté odešel údajně zpět do Polska. Schován byl na
půdičce mezi slámou.
Tak to je jen taková zajímavost, že se vězni z transportu
dostali až do Velkých Přílep.
Rostislav Dias

INZERCE
VE ZPRAVODAJI
CELÁ
STRANA
OBÁLKA

CELÁ
STRANA

1.500,- Kč

1.250,- Kč

Fenka už je zase u svého pána

1/2
STRANY

850,- Kč

1/4
STRANY

550,- Kč

Ceny jsou uvedene bez DPH
a platné od 1.2.2016.
Dále Vám nabízíme možnost
stát se sponzorem zpravodaje.
Získáte umístění loga na titulní straně
a dle dohody možnost inzerce nebo PR článku.

Objednávky inzerce
zasílejte na e-mail:
zpravodaj@velke-prilepy.cz

FOTOKVÍZ

Správná odpověď na kvízovou otázku ze str. 30
Přílepský amatérský fotograf Josef Zajdl (1905-1972)
pořídil tento snímek 21.srpna 1968 z míst ležících pár
metrů pod dnešním přechodem pro chodce u parku na
Pražské ulici. Přelepená cedule vyzývala sovětské vojáky
k odchodu domů a měla jim zřejmě i ztížit orientaci na
hlavní přílepské křižovatce.
Na první fotografii si můžete oživit, jak místo vypadá
dnes. Sortiment dopravních značek se poněkud
obměnil, jinak se ale tato část křižovatky s restaurací U
Korychů od skoro půl století starého snímku příliš neliší.
Přidali jsme i druhý snímek ze stejného dne osmašedesátého roku, na kterém přílepští občané shromáždění
před budovou tehdejšího Místního národního výboru
podepisují protest proti okupaci Československa vojsky
Varšavské smlouvy.
Tříkolka Velorex patřila obecnímu kronikáři panu Bohumilu Káškovi.
připravil: Jan Vichra
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POZVÁNKA

Zveme všechny k autobusové točce na další ročník
soutěže půvabu, inteligence, šarmu a dovedností našich
domácích mazlíčků.
Účastnit se mohou všechna domácí zvířátka, která jsou
milována a hodna obdivu (což jsou ostatně všechna). Jak
patrno z obrázku, minule soutěžily i slepičky.
Soutěžit budou nejen ve fyzických dovednostech,
ale i v disciplínách jako „skok na špek“
nebo „gaučový povaleč“.
Pro zvířátka bude opět připraveno občerstvení zdarma.

1. října 2016
Pro děti vyhlašujeme soutěž

„ Namaluj, vyfoť či jinak
zdokumentuj
svého zvířecího přítele“
Výtvory mohou děti odevzdávat do 20. září na
podatelně obecního úřadu nebo
na e-mail kultura@velke-prilepy.cz
Vítěze nemine cena a všechny zúčastněné odměna.
Díla budou vystavena při samotném klání 1. října.
Pořádá obec a sdružení Tradice-Budoucnost

NENECHTE SI UJÍT

SRPEN
8. - 12. srpen
Zážitkový týden
Místo: Duhovka
22. - 26. srpen
Zážitkový týden
Místo: Duhovka
22. srpen
Zájezd zahrádkářů do Starého Plzence a Manětína

ZÁŘÍ
2. září od 15:00 a 17:00 hod.
Robinson Crusoe na ostrově zvířátek
od 19:00 hod.
Teorie tygra – v hlavních rolích Jiří Bartoška a Eliška
Balzerová
Místo: CVA
15. září
Zájezd zahrádkářů na Zahradu Čech do Litoměřic
17. září
Domácí trhy Na Statku
Místo: Na Statku, Roztocká 134
17. září
Výstava zahrádkářských výpěstků
Místo: Na Statku, Roztocká 134
18. září
Divadélko Romaneto: Námořnická pohádka z Kampy
Místo: CVA
22. září od 19:00 hod.
Vernisáž malíře a scénografa Karla Marxe
Místo: Galerie
30. září od 15:00 a 17:00 hod.
Animovaný film pro děti Zootropolis
od 19:00 hod.
Marťan - akční sci-fi film s Mattem Damonem
Místo: CVA
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ŘÍJEN
1. říjen 10 :00 až 12:00 hod.
Představte nám svého miláčka“ – Soutěž pro domácí
zvířátka všeho druhu
Místo: na louce za autobusovou otočkou
14. říjen od 19 hod.
Recitál pěveckého dua Kamelie
Místo: CVA
16. říjen od 16 hod.
Divadélko Ingrid Chrastinové: Švec Matěj a zakletý
mlýn
Místo: CVA
20. říjen
Podzimní zájezd zahrádkářů do Polska
říjen - termín bude upřesněn
Gulášové odpoledne
Blešák Na Statku
Místo: Na Statku, Roztocká 134

LISTOPAD
25. listopad od 19 hod.
Nevšední hudební zážitek: Záznam koncertu
Londýnského televizního orchestru BBC Symphony
orchestra
Místo: CVA

KINO
2. září od 15:00 a 17:00 hod.
Robinson Crusoe na ostrově zvířátek
od 19:00 hod.
Teorie tygra – v hlavních rolích Jiří Bartoška a Eliška
Balzerová
30. září od 15:00 a 17:00 hod.
Animovaný film pro děti Zootropolis
od 19:00 hod.
Marťan - akční sci-fi film s Mattem Damonem

Maxíkova jazyková školka a jesle
.............................................................................................................................................................................................................................................
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ovaskolka.cz

5
602 527 0 5

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Výuka v anglickém, ruském i českém jazyce
..............................................................................................................................................................................................................................................

Plně kvaliﬁkovaný personál (vč. rodilých mluvčí)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................

Laskavý a individuální přístup k dětem
......................................................................................................................................................................................................................

Přijímáme děti již od 12 měsíců
..................................................................................................................................................................................

Nízký počet dětí na 1 učitele
(až o 75 % méně než ve státní MŠ)
.........................................................................................................................................................................................

Důraz na pohybové a sportovní aktivity
.........................................................................................................................................................................................................................

Hlídání dětí mimo otevírací dobu školky
.............................................................................................................................................................................................................................

Letní prázdninový program

ka
Bilingvní výu
děti
ro
angličtiny p
od 3 let věku
...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

........

době
Tradice v po
sítě poboček

............................................................................................................................................................

Po dobu prázdnin možnost umístění
i starších sourozenců
..........................................................................................................................................................................................................

Návaznost na ZŠ
.....................................................................................................

Používáme BIO potraviny
..................................................................................................................................................

Možnost daňového odpočtu
................................................................................................................................................................

chytrá školka,
chytré jesle

