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ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU
Do lavic přílepské ZŠ letos usedlo 52 prvňáčků ... str. 10

ŽIJÍ MEZI NÁMI

CO NÁM CHYBÍ V OBCI?

Rubriku o cizincích v naší obci Koupaliště, zubař, záchodky...
jsme tentokrát věnovali
Další odpovědi najdete v
vietnamské rodině ... str. 35
Anketě Přílepského zpravodaje
... str. 6 - 7

EDITORIAL

Milí čtenáři,
rádi bychom vyvedli z omylu každého, kdo si snad ještě
myslí, že se v naší obci nic neděje. Stačí zalistovat Přílepským
zpravodajem a zjistíte, že s podzimem přichází do našich
kulturních stánků bohatý program. Vernisáže, besedy, koncerty, divadlo i divadélko, promítání filmů… A také se tu sportuje,
tančí, vyučují se jazyky a bezpočet aktivit je přichystáno
speciálně pro děti. Jen si vybrat a jít. Chcete-li dostávat zprávy
o dění v obci do mobilního telefonu, stačí se velmi jednoduše
zapojit do systému Mobisys (viz www.velke-prilepy.cz).
V tomto čísle nově přinášíme anketu mezi obyvateli. Není to
sice žádná sociologická sonda s podloženou výpovědní hodnotou, ale možná vás i naše zastupitele zaujme. Budete-li chtít,
můžeme v anketách pokračovat. Napište nám otázky, které
bychom měli položit. Napište nám i další nápady, připomínky
nebo kritiku.
Pište na adresu zpravodaj@velke-prilepy.cz, nebo nechávejte své vzkazy v podatelně Obecního úřadu. Telefonovat
můžete na číslo +420 723 147 817
Eva Martínková
redaktorka Přílepského zpravodaje

OBSAH
Slovo starostky
Aktuality z obce
Anketa
Z deníku obecní policie
Z opozičních lavic
Základní škola
Fotosoutěž - výsledky
Mateřská školka
Skrývačka, Spojovačka
Knihovna
Dům zdraví U rybníčku
Rozhovor o firmě CIB Property
Meteorologické okénko
Inzertní příloha
Sport v obci
Žijí mezi námi
Zájmový a spolkový život
Pozvánka na kulturu
Tip na výlet
Společenská kronika
Veterinární poradna
Listárna
Nenechte si ujít

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

2
3-5
6-7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 - 31
32 - 34
35
36 - 37
38
39
40 - 43
44
45
46 - 47

Přílepský zpravodaj
informační čtvrtletník pro občany
obce Velké Přílepy.
vydává Obec Velké Přílepy,
Pražská 162, Velké Přílepy 252 64, náklad:
1300 výtisků,
datum vydání: 30.září 2015,
uzávěrka příštího čísla: 5. ledna 2016.
odpovědná redaktorka:
Eva Martínková,
grafická úprava: Kateřina Doskočilová;
e-mail: zpravodaj@velke-prilepy.cz
tisk: Družstvo OPUS VDI, Praha 6;
distribuce: Česká pošta;

1

SLOVO STAROSTKY
„Čas běží jak kamiony v levém pruhu
dálnice“, říkáme s nadsázkou. Léto, pro
nás středoevropany nezvykle horké, je už
v těchto dnech minulostí. Někteří z nás se
během prázdnin odjeli ochladit k jižnímu
moři,
odpovědné
vodohospodářské
pracovníky opustily chmury z vidiny
vyschlého vodojemu, my kardiaci a
vysokotlakaři jsme se přestali obávat
biometeorologického stupně č. 3 a zeleň,
nad kterou jsem už už „lámali hůl“, se
nečekaně po několika deštivých dnech
opět probudila k životu.
Novináři nazývají prázdninové měsíce okurkovou sezónou a plní
média zprávami, o jejichž relevantnosti se dá s úspěchem pochybovat.
Během letošních prázdninových měsíců se v médiích ve světle
světových či domácích událostí okurková sezóna nekonala a zúžíme-li
svoji pozornost na naši obec, tzv. „okurkáč“ se vyhnul i Velkým
Přílepům.
Tak jako už několik let po sobě využila obec letních měsíců a prázdninového odlivu obyvatel k rekonstrukci školských zařízení a ke stavbě
chodníků, přechodů a parkovišť. S pracemi se finišovalo, aby se žáci
druhého stupně po lehce prodloužených prázdninách mohli vrátit do
školní budovy s novým sociálním zařízením.
Zaměstnanci stavební firmy pracovali i o víkendech, aby včas předali obci hotové nové chodníky, parkoviště a bezpečnější přechody. Nové
dopravní stavby vyvolaly, tak jak to často bývá, rozporuplné reakce.
Zatímco někteří řidiči, zejména těch těžších vozidel, zvyklí řítit se
Pražskou ulicí sedmdesátkou a pak se přehoupnout přes křižovatku k
přechodu ke škole, považují nové přechody za šikanu, maminky
školáků, ale nejen ony, je vítají. Bezpečnost chodců a zejména dětí a lidí
s postižením je prvořadá.
Emoce vzbudilo také parkoviště u mateřské školy. Setkala jsem se
dokonce s názorem, ač ojedinělým, že obec neměla stavět nový pavilon
školky, protože tím navýší dopravu v ulici Na Parcelách. Já sama
nejsem zastáncem dnešního trendu autem až do školy. Zastávám
myšlenku, že ranní procházka je zdravá a zvyšuje kondici, sama jsem s
dětmi chodila denně dva kilometry pěšky do předškolního zařízení. Už
ale slyším připomínky, že dnes je jiná doba, rodiče jsou v časovém tlaku
a na nějaké ranní kondičky a kochání se přírodou není čas. Nové parkoviště by tedy mělo vyřešit problém ranního chaosu a vzájemného
otloukání blatníků před budovou školky a parkování před vjezdy
sousedních domů. Navíc bude o víkendech sloužit fotbalistům i návštěvníkům fotbalového hřiště. Obavy, že ulice bude průjezdná a ohrozí
chodce, jsou liché. Někdy nás novinky dokáží pěkně rozhodit, jejich
přínos oceníme často až později.
Přeji všem našim čtenářům, ať jsou pro ně nadcházející podzimní
měsíce pokud možno příznivé, ať nás ještě alespoň chvíli provází tak
krásné období, kterému se říká “ babí léto” a objeví-li se někdy černé
mraky, ať z nich prší jen tolik, kolik si žádá příroda.
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Věra Čermáková
starostka obce

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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AKTUALITY Z OBCE

Léto ve znamení oprav a rekonstrukcí
V létě probíhala v obci rekonstrukce chodníků a
přechodů. Na třech místech v ulicích Pražská a
Roztocká upravila firma PVJ s. r. o . komunikace tak,
aby byly bezbariérové a pro chodce bezpečnější.
Náklady na stavební úpravy činily 1 329 740,- Kč. Ze
Státního fondu dopravní infrastruktury získala obec na
tuto akci dotaci ve výši 85 procent. Z vlastních
prostředků věnovala obec 370 000,- Kč na vybudování
chodníku před cukrárnou a vchodem do Obecního
úřadu.
Chodník a přechod u Korychů

Chodník a přechod u knihovny

Práce na přechodu u zastávky Pražská

Stavební úpravy budovy II. stupně ZŠ provedla
firma Stavební řemesla Zeman s.r.o. podle plánu, tak,
že školní rok v této budově mohl být zahájen podle
předpokladu 7. září. Jedná se o I. etapu úprav školní
budovy, další budou následovat v příštím roce.

Celkové náklady dosahují téměř tří milionů korun,
obec na ně získala dotaci z programu Podpora rozvoje
a obnovy regionálních škol v okolí velkých měst.
Firma vyměnila nefunkční kanalizaci, opravila část
podlah a vybudovala nové sociální zázemí.

Koncem června se s opravami školní budovy začalo

Po prázdninách už byly patrné výsledky
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AKTUALITY Z OBCE

V létě bylo dokončeno také parkoviště před MŠ
Jablíčko, po kterém rodiče předškoláků dlouho
volali.
Sál Centra volnočasových aktivit byl přes léto
vybaven klimatizací. Klimatizace byla předána
vybranou firmou v termínu a v perfektní kvalitě, což
již občané mohli vyzkoušet na vlastní kůži při
veřejném zasedání zastupitelstva či při produkci kina.
Cena klimatizace byla 376 680,- Kč bez DPH. Celkové
náklady včetně projektu, úpravy elektroinstalace a
DPH byly 480 662,-Kč
Zastupitelé zvažují záměr zkultivovat požární
nádrž a její okolí, které by se mělo stát součástí
rekreační parkové zóny. Jedná se o území 1600 m2.
Majitelka tohoto pozemku žila v zahraničí a nedávno
zemřela. Obec teď jedná s dědici o jeho koupi.
Vzhledem k tomu, že se na pozemku nachází hasičská
nádrž, která je v majetku obce, má obec na pozemek
předkupní právo. Lokalita se nachází na zarostlém
prostoru mezi Bowlingem a mateřskou školkou.
Návrh územního plánu je hotov. Nyní se čeká, až
Městský úřad Černošice vyhotoví Veřejnou vyhlášku o
návrhu územního plánu v obci Velké Přílepy. Poté
budou mít občané po dobu třiceti dnů možnost podat
k návrhu své připomínky. Po uplynutí této lhůty bude
možné uspořádat společné projednání návrhu
územního plánu. Proces schvalování návrhu bude
pokračovat zapracováním případných změn a bude
opět podroben veřejnému projednávání. S ohledem
na všechny zákonem dané termíny konečné schválení
nového územního plánu obce Velké Přílepy lze
očekávat v létě 2016. Pro zjednodušení informovanosti občanů budou všechny dokumenty vyvěšovány
nejen na úřední desce MÚ v Černošicích, ale i na
úřední desku obce Velké Přílepy. Termín společného
projednávání bude zveřejněn na webových stránkách
obce Velké Přílepy i bude rozeslán pomocí
systému MOBISYS.
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Parkoviště před MŠ

Přeložka silnice II. třídy, nebo-li plánované
propojení dálnice D7 a R7 mezi letištěm a Kralupy nad
Vltavou, se zadrhlo. Obec Tuchoměřice nesouhlasí s
plánovanou trasou. Jednání budou pokračovat, až se
situace vyjasní. Proti výstavbě se postavilo ekologické
sdružení Za Tuchoměřice zdravější. Na obchvat tak
budeme čekat zase o něco déle. Uvědomují si členové
ekologického sdružení, bojující údajně za zdravé
životní prostředí, jak nezdravě působí přetížené
komunikace na obyvatele sousedních obcí?

Poděkování
Po 23 letech ukončila působení
na Obecním úřadě
zkušená účetní

paní Šárka Musilová.
Vedení obce děkuje dlouholeté
zaměstnankyni za odvedenou práci.
Pracovní poměr ukončila také
kulturní referentka

Kateřina Jungbauerová.
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AKTUALITY Z OBCE
V červenci získala obec komunální zametací stroj v hodnotě 1 329 740, - Kč. Z toho 85 procent činila
dotace ze Státního fondu životního prostředí. Zaměstnanci údržby mají k dispozici pomocníka, který by měl
přispět ke zlepšení čistoty a snížení prašnosti v obci. Výběrové řízení na tento stroj bylo zdrojem konfliktů mezi
vedením obce a opozičními zastupiteli, kteří upozorňovali na neprůhlednost řízení.

Radost ze stroje měla zejména starostka
Věra Čermáková, která již nebude muset
při brigádách zametat chodníky koštětem.

ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY
Vážení občané,
naše obec získala v rámci Operačního programu pro životní prostředí
(OPŽP) dotaci na pořízení zahradních kompostérů a obecního
štěpkovače. Občané mohou požádat o zahradní kompostéry (viz.
obrázek), které v rámci smlouvy s obcí získají k bezúplatnému
pronájmu na dobu pěti let. Poté, pokud kompostéry vydrží, a
věřme tomu, jsou od českého výrobce, se stávají majetkem občanů. K
dispozici bude 150 kusů kompostérů vyrobených z recyklovaného a
odolného plastu o objemu 720 l. Kompostéry jsou opatřeny otevíratelným víkem s otočným ventilem pro regulaci vzduchu, bočními
dvířky na vyjímání kompostu a otvoru pro přístup vzduchu. Kompostéry by měly být obci dodány v druhé polovině listopadu tohoto
roku.
Pokud máte zájem o zahradní kompostéry, vyplňte prosím Žádost,
kterou naleznete na internetových stránkách obce v sekci ABC z úřadu obce/Formuláře/ a odešlete na: podatelna@velke-prilepy.cz, případně je objednejte osobně tamtéž.
Kompostování ZDAR!
David Bečka
Předseda Výboru pro životní prostředí
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AKTUALITY Z OBCE

ANKETA - Co Vám chybí v naší obci?
(odpovídají náhodně oslovení malí i dospělí obyvatelé Velkých Přílep)

Anička,

Tomáš,

Viktorka,

učitelka:
„Rozhodně chybí opravdová
tělocvična.“

žák 6. třídy:
„Chtěl bych asfalt na naší silnici
Pod Hajnicí a Pod Lomem. Když
tam jedu na kole, hrozně to
drncá.“

žákyně 3. třídy:
„Kdyby tu tak byla horolezecká
stěna!“

Kateřina,

Mohand Zidahnal,

Pavla Koleňáková,

Renata Bazgerová,

studentka:
„Chybí nějaké útočiště pro
puberťáky. A taky možnost
večerního posezení v nových
částech obce, nejen v centru.“

Pavlík,
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Veronika,

žákyně 6. třídy:
„V létě mi chybí koupaliště
a v zimě kluziště.“

žák 2. třídy:
„Chtěl bych, aby po silnici do
Úholiček už nikdy nejezdila
auta a mohli bychom si tam
pořád jezdit my.“

tatínek dvou školáků:
„Určitě chybí koupaliště. A také
parkoviště u školy.“

Zuzka,

žákyně 3. třídy:
„Líbil by se mi Skatepark.“

kadeřnice,
maminka dvou děvčátek:
„Postrádáme dětskou lékařku.
A dobré by bylo sportoviště pro
zimní radovánky s terénními
vlnami na sáňkování a
bobování.“

Kája,

žákyně 4. třídy:
„Kdyby tu tak mohl být Jurský
par s aquaparkem!“

vychovatelka v družině,
členka divadelního
souboru Pokus:
„Vidím to jasně: Zubař a
koupaliště“

Dominika,

žákyně 3. třídy:
„Chtěla bych minigolf.“

Přílepský zpravodaj | www.velke-prilepy.cz

AKTUALITY Z OBCE

Michal Choc,

podnikatel:
„Je tu snad všechno, dost
restaurací, tenis, funguje škola
i školka. Škoda toho golfového
hřiště, ale to není na katastru
obce. Snad jen parkoviště
u školy, ale to není tak
podstatné.“

Jaroslav Muška,

důchodce:
„Některé silnice jsou prašné,
chybí asfalt. Také obchvat je asi
v nedohlednu. Lékárna je z
ruky, měla by být v centru obce.
Chybí mi obecní rozhlas, já už
na ty zprávy v mobilu nejsem. “

Tomáš Vaverka,

místopředseda a trenér
Junior Fotbal Klubu (JFK):
„Je tu všechno, kino, občas
i divadlo… Ale přece jen něco
pro fotbalisty – ideální by byla
umělá tráva aspoň na části
hřiště. Mohlo by se tam
trénovat i v zimě a nemuseli
bychom zabírat místo v
tělocvičně.“

Daria Silina,

producentka,
maminka malé holčičky:
„Chybí mi toalety u dětského
hřiště. Kam má jít maminka,
která si musí častěji odskočit,
zejména, je-li těhotná? “

Představujeme novou kulturní referentku

Zuzana Kučerová
Absolventka FAMU
(obor filmové a televizní
produkce)
Žije s manželem ve Velkých
Přílepech.
Praxe:
• 5 let v Československé televizi v Hlavní redakci
zábavných pořadů
• V soukromém studiu - Studio KÁ, VT-Studio - natáčení
dokumentů, reklamních spotů, dabing reklam
• 8 let v TV Nova – Kotel Míši Jílkové, novácké bakalářské
povídky, Soukromé pasti
• Agentura Merlet - produkční a manager firemních akcí,
eventů, teambuildingů, dětských dnů atp.

Kulturní záměry v obci:
• Divadélko pro nejmenší v CVA (každý měsíc)
• Výstavy nových umělců v Galerii – výtvarníků, scénografů, renomovaných fotografů
• Komorní koncerty ve spolupráci se ZUŠ Libčice v rámci
výstav v Galerii
• Taneční workshopy pro „náctileté“ vždy se zajímavým
tanečníkem-zpěvákem jako hostem (od října U Korychů)
• Oslovení nových umělců pro koncerty v CVA – šansony,
jazz, opereta….
• Rozšíření vánočních programů – Vánoce v Evropě a
Americe, povídání o zvycích té dané země vč. tradičních
jídel + koledy zazpívaná dětským sborem
• Kino na kolečkách, možnost promítání filmů na louce za
autobusovou otočkou v centru obce (v létě)
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Z DENÍKU OBECNÍ POLICIE

Vážení spoluobčané,
letošní nadprůměrně teplé léto dalo
zabrat nejenom přírodě, ale i nám všem.
Strážníci se potýkali s opakovanými
požáry.
Za všechny lze zmínit ten největší, k němuž došlo
na katastru obce Noutonice v odpoledních
hodinách kvůli podnapilé osobě, která odhodila
nedopalek cigarety do pole. Netrvalo dlouho a obilí
zahořelo. Požár se šířil velmi rychle a tak konečná
bilance požáru byla 50ha se škodou 600.000,-Kč.
Dotyčného pachatele se podařilo zadržet.
Dalším z nešvarů bylo nadměrné používání vody k
zalévání trávníků. Chápu, že lidé, kteří mají pěstěné
trávníky, se nemohli na tu zkázu dívat a to je i můj
případ. Bohužel je nutné si uvědomit, že lidé mají
před trávníkem přednost a voda je životadárná
tekutina, se kterou je nutné šetřit.
Obecní police asistovala u dvou uzavírek komunikace 240/II. Jednalo se o odstranění již nefunkčního
osvětlení v obci Velké Přílepy. Dále byla nutná
asistence u rizikového kácení stromu, který
ohrožoval účastníky silničního provozu.
Strážníci byli také opakovaně voláni k odchytu
zatoulaných psů. Všechna zvířata se podařilo vrátit
jejich majitelům.
Strážníci opakovaně řešili stížnosti na rušení
nočního klidu. Obecní policie se snaží věc řešit
převážně domluvou a spoléháme na polepšené
chování určitých jedinců. V případě, že se domluva
míjí účinkem, nastupuje jiná sankce.
Strážníci se také podíleli na odhalování nelegálních
heren, které se v některých obcích nacházely. Chtěl
bych upozornit, že se jedná o trestný čin, a proto je
případné porušení loterijního zákona řešeno Policií ČR.
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Obecní policie zaznamenala několik případů
odcizení osobních dokladů a telefonů v prostorách
restaurací. Převážně se jedná o doklady a telefony v
kabelkách dam. Dávejte si prosím pozor, kam své
věci odkládáte a kdo se okolo nich pohybuje.
Jak jsem již psal, obecní policie nemá nepřetržitou
službu. Bohužel vzhledem k počtu strážníků není v
našich silách ji zřídit. Obecní policie proto potřebuje
ve větší míře využívat dohledové kamerové
systémy, které strážníkům velmi pomáhají. Jedná
se hlavně o dohledání pachatelů, kteří v obcích
páchají přestupkovou, ale i trestnou činnost v době,
kdy není OP přítomna. Kamerový systém se
osvědčil natolik, že i v jiných obcích uvažují o jeho
zavedení. Některé obce stávající systém posilují a
tím vytvářejí pro občany bezpečné lokality.
Obsluha kamerového systému je plně v kompetenci
strážníků a jiné osoby nemají k záznamům přístup.
Vydávání záznamů z kamer orgánům činným v
trestním řízení se provádí na jejich žádost a vše je
řádně dokumentováno.
Se začátkem školního roku se strážníci opětovně
vrátí k měření nejvyšší povolené rychlosti na
stanovených úsecích a k dohledu nad přechody pro
chodce. Chci upozornit, že se může stát, že strážníci
nebudou na přechodu pro chodce přítomni,
protože byli odvoláni k jiné závažné události.
Obecní policie bude informovat občany prostřednictvím obecních úřadů o možnosti besed se
strážníky. Myslím si, že je nutné naplnit životní
prostor ohleduplností a vzájemnou pomocí.
Těšíme se na setkání s občany
vr. prap. Karel Král
www.obecnipolicie.info
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Z OPOZIČNÍCH LAVIC
V naší obci od loňských komunálních voleb již nevládne koalice. Zastupitelé za sdružení PRO Přílepy přešli do opozice.
V zastupitelstvu mají pět míst z jedenácti, předsedají kontrolnímu, finančnímu a dopravnímu výboru.
V Přílepském zpravodaji mají pro vyjádření svých názorů k dispozici vlastní rubriku „Z opozičních lavic“.

Závažné závěry kontroly finančního výboru
Zastupitelé za PRO Přílepy se aktivně účastní práce v
zastupitelstvu, ať již jako předsedové výborů
(kontrolního, finančního, pro dopravu a bezpečnost)
nebo jako jejich členové.
Finanční výbor (FV) realizoval kontrolu položky
ostatních osobních výdajů za rok 2014. O obstrukcích
spojených s dodáním podkladů pro kontrolu jste se
mohli dočíst v minulé zprávě a na webu www.proprilepy.cz. Kontrola zjistila porušování zákonů, vyplácení odměn na již neplatné smlouvy, absolutně
nezvládnuté plánování rozpočtu, neodůvodněně
vysoké meziroční nárůsty hodinových odměn pro
brigádníky apod. FV seznámil se závěry kontroly
zastupitelstvo dne 28.7. 2015 s tím, že k detailnímu
projednání dojde na pracovním jednání zastupitelstva a na následném veřejném jednání (na konci
září). Poté detailní zprávu zveřejníme na našem
webu.
Po předání této zprávy o kontrole přišel místostarosta
Hošek na závěr zasedání nečekaně s návrhem několika podivných úkolů pro FV, pravděpodobně s cílem
odvést pozornost od předtím prezentovaných
závažných zjištění. Po bouřlivé diskuzi zastupitelé
žádný z nich neschválili. Ačkoli se k nejvíce prosazovanému úkolu (výpočet potenciálních nároků na
obecní rozpočet vyplývající z vyhlášky o poplatcích za
zhodnocení pozemku) zastupitel Kapsa osobně sám
za sebe přihlásil, přes několik urgencí doposud
nedostal slíbené podklady.

ilustrační foto

Kontrolní výbor pokračuje v realizaci kontrol dle
plánu úkolů schváleného zastupitelstvem. Nyní má
na programu kontrolu smluv, které byly uzavřeny v
minulosti a z nichž měla obec získat pravidelná či
jednorázová finanční plnění. Podklady byly obcí
řádně předloženy a výbor provedl první kolo kontroly
14.9.2015. Výbor si vyžádal řadu doplňujících
informací k nejasným položkám a závěry učiní po
obdržení vyjádření obce. Seznámíme vás s nimi příště
a budou rovněž k dispozici na našem webu.
Sluší se obec pochválit za to, že úroveň evidence
smluv se za posledních osm let výrazně zlepšila.
Richard Kapsa, Petr Morysek, Kamila Handlová

www.proprilepy.cz

Pokud občany zajímá reakce vedení obce na připomínky opozičních zastupitelů, nechť přijdou na veřejné zasedání
zastupitelstva. Tam se mohou ptát na vše, co je o uvedených problémech zajímá.
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ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Rekord v počtu žáků
Letos jsme slavnostně zahajovali školní rok opět
nadvakrát. 1. září do školy přišlo 52 natěšených
prvňáčků, které jsme rozdělili do dvou tříd, a s
nimi nastoupili žáci druhých až čtvrtých tříd.

Teprve 7. září do školy přišli ti starší, důvodem
byla opět rekonstrukce, tentokrát toalet v budově
2. stupně. Zvláště děvčata byla s výsledkem
spokojena, protože se konečně mohou během
přestávek zhlížet v obrovských zrcadlech. Překonali jsme další rekord v počtu žáků – nyní je nás
celkem 313. A protože třináctka je šťastné číslo,
věřím, že si všichni společně tento školní rok
užijeme.
Foto: Eva Martínková

10

Martina Chaloupková
zástupkyně ředitelky
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FOTOSOUTĚŽ

Vyhlášení výsledků fotosoutěže

V minulém čísle Přílepského zpravodaje jsme vyhlásili soutěž pro fotografy – amatéry. Vyzvali jsme je,
aby zachytili momenty z letošního léta v naší obci, a
aby se pokusili nalézt i méně známá zákoutí.
Tři vítězné fotografie uveřejňujeme.
V nejmladší kategorii se na prvním místě umístil
dvanáctiletý Jenda Tydlitát. Na fotografii zachytil
pohled z Ouválku na dozrávající jeřabiny na někdejší
návsi Velkých Přílep.
V kategorii dospělých zvítězil René Tydlitát. Svoji
fotografii nazval „Říp – 25 km severně“.
autor: Jan Tydlitát

Paní Marii Kantorovou oceňujeme za pohotovost,
s níž pořídila momentku ze cvičení Pilates. Za horkého letního večera se cvičenky spolu s lektorem
Petrem Němcem přesunuly z tělocvičny pod širé
nebe (k pobavení kolemjdoucích).
Výhercům blahopřejeme a na obecním úřadě pro ně
máme slíbenou knížku
(em)

autor: Marie Kantorová

autor: René Tydlitát
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CO NOVÉHO V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

Děti ve školce zahájily zvesela
Během prázdnin v mateřské škole proběhla
rekonstrukce I. třídy, běžné opravy a úpravy tak,
aby mohl být zahájen nový školní rok. Celý areál
byl zaměstnanci připraven pro první den. Vstup
do nového školního roku byl pro mnohé děti
prvním odloučením od maminky. Sem tam padla
nějaká ta slzička, ale to nemělo vliv na průběh
dne. Adaptace u dětí proběhla dobře. Dnes již
můžeme říci, že až na nějakého jedince není
poznat, kdo je mazák a kdo začátečník.
Novinkou pro tento rok bylo rozšíření parkoviště kolem mateřské školy. První den byl trochu
chaotický, nebylo vyřešeno dopravní značení, ale
nyní se již situace zlepšila. Rodiče postupně
využívají možnost parkování podél mateřské
školy.

Děti se ve školce opravdu nenudí
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Kapacita mateřské školy je plně využita.
Pro tento školní rok dochází do MŠ devět dětí s
odkladem povinné školní docházky, 64 předškoláků a 77 dětí mladšího věku. Nastoupily dvě nové
paní učitelky. O děti se celkem stará dvanáct
pedagogů, jedna asistentka pedagoga a deset
nepedagogických pracovníků.
Rok je před námi, čeká nás spousta náročné
práce. Již nyní jsou naplánovány různé akce a
divadelní představení. Mateřská škola je zapojena
do projektů jako např. Medvídek Nivea, projekt ve
spolupráci se SZŠ 5. května. Během prvních
měsíců proběhne screeningové šetření chrupu,
zraku, šetření klinického logopedy a jiné.
Přejeme všem dobrý start v tomto školním roce.
Kolektiv pracovníků MŠ

Přílepský zpravodaj | www.velke-prilepy.cz

PŘÍLEPSKÝ ZPRAVODAJ DĚTEM
SKRÝVAČKA
Ve větách se skrývají názvy měst v České republice. Najdi je a napiš na adresu: valkova@velke-prilepy.cz .
Vylosované děti dostanou knížku.

Našim rybám ropa vadí, protože umírají.
Obr nosí velké boty a bydlí v jeskyni.
Chtěli mě kousnout zlí nilští krokodýli.
Nemůže spát, bolí ji hlava.
Dnes rozdám ostatním bonbóny.
Je to Artur Nový.
Jdeš jako líná veš.
Kam se dá ta tapeta? Nalepí se kolem stěny.
První úkol zní: přenes okolo věže 3 polena.
Porotci vyberou nejlepší zpěváky.
Poklad nosí piráti v truhle.
Připravila Veronika Bezděková, Duhovka

SPOJOVAČKA
Poznáš stavení, které se objeví po správném propojení čísel?
Odpověď zašli na adresu valkova@velke-prilepy.cz
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Připravila paní učitelka Mgr. Marie Válková
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Léto v knihovně a plány na podzim
Po rušném jaru, kdy jsme stěhovali knihy do nových
regálů a budovali dětský koutek, nebyly letní měsíce tak
pracovně náročné. Také čtenáři nenavštěvují knihovnu v
létě tak často, jako v jiných částech roku. Není divu, léto a
dovolené s sebou přinášejí řadu jiných aktivit, sport,
cestování, práce na zahradě a v domě. Přesto máme
čtenáře, kteří rádi čtou i v létě, a pro ty byla knihovna o
prázdninách otevřena každý týden v pondělí a v úterý.
Kromě vypůjčení knih si mohli zájemci prohlédnout dvě
výstavy - výstavu výtvarných prací žáků ZŠ Velké Přílepy a
výstavu Jan Hus – 600 let. Druhá výstava shromáždila
dokumenty, které vlastní naše knihovna a které se týkají
Mistra J. Husa a doby, ve které žil. Tyto knihy jsou již v
regálech a zájemci si je mohou půjčit. Po dobu výstavy byl k
dispozici test o 10 otázkách – úspěšní řešitelé testu dostali
malý dárek.
Od září již půjčujeme v obvyklé pracovní době, 3x týdně.
Čtenáře, kteří v knihovně nějaký čas nebyli, příjemně
překvapil nový chodník před knihovnou. Také máme
naplánované různé večerní akce. Ta první se již uskutečnila
10. září. Slečna Jana Duchková vyprávěla návštěvníkům o
Japonsku. Takovou návštěvnost knihovna nepamatuje!
Jediná židle nezůstala prázdná. Mladá japanoložka nám
přiblížila japonskou kulturu, způsob života, zvyky. Přinesla
ukázat některé předměty, které si z Japonska přivezla na
památku. Posluchači kladli řadu otázek, bylo vidět, že je tato
pro nás exotická země hodně zajímá.

Týden knihoven připadá letos na 5. – 11. října. V jeho
rámci Vás zveme na autorské čtení mladých spisovatelek
Denisy Lukáčové a Terezky Trojanové, vítězek naší literární
soutěže Talent. Pro děti jakéhokoliv věku v tomto týdnu
vyhlásíme výtvarnou soutěž Večerníček . Můžete svou
soutěžní práci zaměřit na postavy z oblíbených televizních
pohádek nebo na postavu Večerníčka, který tyto pohádky
uvádí. Soutěž končí 30. listopadu, potom počítáme s
výstavou těch nejlepších prací.
V říjnu se dočkáme také slíbené výstavy mladého
výtvarníka Miloše Petráka. Miloš již před rokem v knihovně
vystavoval, teď má nové práce a rádi mu umožníme je
prezentovat. Kdo viděl loňskou výstavu, jistě si tu letošní
nenechá ujít.
Na 12. listopad přislíbil přednášku a výstavu na téma
Francie pan Bohumil Blažek. Pana Blažka jsme v knihovně
již měli, velmi zajímavě nám vyprávěl o Kuvajtu a své
vyprávění doplnil fotografiemi a kresbami. Také tentokrát
máme slíbené fotografie a pěkné vyprávění.
K předvánoční pohodě jistě přispěje akce, kterou
plánujeme na 17. prosince – odpoledne pro děti a v
podvečer pro dospělé. Pro společné čtení vánočních příběhů
hledáme čtenáře - dobrovolníky. Hezké by bylo i společně si
zazpívat, nenašli by se i hudebníci? Loni se tato akce
vydařila, věřím, že i letos dáte přednost společnému posezení před pečením cukroví či sledováním televize.
Ještě krátce k tomu, co plánujeme na leden. Na 20. ledna
máme domluvenou přednášku o rakovině prsu. Přednášet
bude paní Hana Jírovcová, členka sdružení Mamma help. A
nesmím zapomenout - tradičně na začátku roku vyhlásíme
další ročník literární soutěže Talent.
Jana Kouřimská
knihovnice
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Mladá japanoložka Jana Duchková přilákala do
knihovny rekordní počet návštěvníků
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DŮM ZDRAVÍ U RYBNÍČKU
Dům zdraví na rohu Haškovy a Halasovy ulice ožívá. Ordinuje zde praktický
lékař, gynekologickou ordinaci otevřela MUDr. Jana Palásková.

Nový praktický lékař začal ordinovat
V srpnu otevřel ordinaci praktický lékař
MUDr. Rodion Schwarz. Během několika
týdnů získal v obci velmi dobrou pověst.
Pacienti jsou spokojeni. A jak je tomu naopak?
Je i on spokojen s přílepskými pacienty ?
„Lidé jsou tu velmi příjemní. Jsou jiní než v Praze.
To jsem nečekal. Takový kousek od hlavního města, a
o tolik lidštější a přátelštější jsou tu obyvatelé. Je to
vážně velký rozdíl. Takže jsem spokojen. Jen těch
pacientů bych potřeboval více.“
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ROZHOVOR
Zástupce firmy CIB Property: Chceme lokalitu zvelebit
Firma CIB Property zakoupila před
necelými třemi lety ve veřejné
soutěži pozemky z konkurzní
podstaty H-Systému. O záměrech
firmy v přílepské lokalitě hovoříme s
projektovým manažerem CIB
Property ing. Petrem Divišem.

Ing. Petr Diviš

Co vedlo vaši firmu k nákupu pozemků z konkurzní podstaty
H-Systému?
Je to součást obchodní politiky naší firmy: Za atraktivní peníze
zakoupíme problematický projekt, např. pozemek, který má
nevyjasněné vlastnictví, je součástí nějakého „balíku“ nemovitostí,
atd. a snažíme se jej převést do „standardního“ užívání. Takový nákup
je vždy riziko, ale to už podnikání sebou nese. To je i případ pozemků
po bývalém H-Systému.
Jaká rizika pro vás tyto pozemky představovaly?
Kromě stavebních pozemků jsme zakoupili i pozemky, na nichž se
nacházely některé komunikace v různém stádiu (ne)dokončení. A
právě tyto rozestavěné stavby komunikací byly předmětem
vlastnického sporu se Stavebním bytovým družstvem Svatopluk –
„dědicem“ H-Systému (my jsme vlastnili pozemek, oni nedokončené
těleso komunikace na něm). Dva roky trvalo, než se nám podařilo tyto
majetkoprávní spory uzavřít a začít s naším majetkem hospodařit.
Pozemky byly zanedbané, zarostlé, zanesené černými skládkami. Jen
jsme vyčistili základové desky, začali je lidé zavážet znovu – suť, dřevo,
okenní rámy, staré stavební překlady, plasty, ... a samozřejmě
„bioodpad“. Jenom vyčištění zanesených kanalizačních šachet a
zprovoznění kanalizačního řadu nás stálo desetitisíce.
Proč vzniklo napětí mezi firmou a částí obyvatel Smetanovy a
Dvořákovy ulice?
Při pasportizaci našich pozemků v této lokalitě jsme zjistili, že několik
lidí si neoprávněně oplotilo ladem ležící pozemky, které patří naší
firmě (tzv. „trojúhelníky“). Zahájili jsme paralelně jednání jak s nimi,
tak se zástupci obce s tím, že jsme byli přístupni jakémukoliv řešení v
rámci legalizace stávajícího stavu. Tento náš postup vyvolal jakýsi
pyramidový efekt negativních vášní a nesmyslných obvinění. Mrzí nás,
že lidé a priori nasazují naší firmě psí hlavu, že ji řadí do zástupu těch,
kteří přijdou, vytěží a odejdou - případně zkrachují a odejdou. Doufali
jsme, že naše investice v této lokalitě budou spíše vítány – vždyť od
března 2015 (kdy jsme dořešili ony majetkoprávní vztahy k
pozemkům) jsme kompletně renovovali ulici Sukovu, dokončili
povrchy na ulici Smetanově a zbylé části ulice Dvořákovy, vyčistili
všechny naše stavební parcely od letitých náletů (a skládek) a připravili
projekty pro dokončení výstavby v ulici Sukově.
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Sukova i Smetanova ulice se dočkaly asfaltového
povrchu, na okolní výstavbu se teprve čeká

Ale právě kolem asfaltového povrchu Smetanovy a Dvořákovy ulice bylo největší jiskření. Původně jste chtěli, aby vám
občané na opravu přispěli.
Ano, tyto komunikace jsou obslužného charakteru a podél nich
nevlastníme ani metr jiných pozemků, které by nám přinesli nějaký
ekonomický efekt. Z těchto důvodů jsme navrhovali několik modelů
(co do výše, tak časového rozložení) spoluúčasti občanů na této
investici. Všechny tyto návrhy však byly odmítnuty.
Tak proč jste to nakonec udělali?
Kdybychom opravu nerealizovali, nikdo by nás za to nemohl
popotahovat nebo soudit. Přesto jsme od začátku deklarovali, že se
této investici nebráníme a že s ní počítáme v okamžiku, kdy „si na to
lokalita vydělá“.
Tato situace nastala ještě letos – měli jsme na jedné straně výhodně
nasmlouvané podmínky s dodavatelem stavby ulice Sukova a na
straně druhé poměrně rychle uzavřené rezervační smlouvy na prodej
některých parcel. Rozhodli jsme se tedy proto i povrchy ostatních
našich ulic dokončit ještě letos.
Samozřejmě nás ještě čeká „papírová válka“, neboť historická
dokumentace potřebná ke kolaudaci komunikací veškerá žádná,
státní úředník má své seznamy dokladů, obec má také svá pravidla, ...
ale věřím, že i v tomto bodě najdeme se všemi zainteresovanými
rozumnou shodu – za námi budou vidět naše investice v dokončených
komunikacích.
Co bude dál? Na pozemcích vidíme cedule „Na prodej“.
Vy sami tedy stavě nebudete?
Naše firma primárně nestaví, ale spravuje vlastní nemovitosti a
zhodnocuje je. Pro dokončení výstavby RD v ulici Sukova jsme připravili
projektovou dokumentaci a do konce roku bychom rádi dokončili
rozvody plynu a elektřiny. Naším primárním záměrem je prodej
kompletně zasíťovaných pozemků menšímu developerovi. V této
době již máme rezervace na tři dvojdomky, takže ještě zbývá 10
řadových domků pod dětským hřištěm a řada čtyř domků zhruba
naproti bytovému domu. Projekt dodržuje stejný vzhled domů jako v
okolí, liší se jen modernějšími drobnými prvky.
A pokud developera nenajdete?
Pak je postavíme sami, alespoň hrubé stavby, a pak je jednotlivě
rozprodáme.
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Počasí v červnu, červenci a srpnu 2015 ve Velkých Přílepech
Suché a historicky nejteplejší léto, respektive období letních
prázdnin, to je jednoznačná charakteristika měsíců červen až
srpen. Dosud nejteplejší léto bylo v roce 2003, ale to letošní
skončilo těsně za ním. Letní prázdniny tohoto roku již byly
absolutně nejteplejší v historii měření teplot na našem území.
Nejvyšší maximální denní teplota tohoto léta v rámci celé ČR byla
naměřena 8. srpna v nedaleké stanici
Řež a to 40,0 st. C. V ten samý den byla v
naší obci naměřena maximální teplota
37,6 st. C. Tato teplota je s jistotou
nejvyšší teplota vzduchu naměřená za
posledních 10 let a možná se jedná o
vůbec nejvyšší teplotu dosaženou ve
Velkých Přílepech. Jaké tedy bylo léto
2015 v jednotlivých měsících roku 2015
v naší obci?

Červenec byl teplotně mimořádně nadnormální a
srážkově podnormální. V obci napršelo jen 23 mm
srážek, tj. 38 % měsíčního normálu. Mimořádně teplé počasí
bylo v naší obci v tomto měsíci soustředěno do dvou výrazných
horkých vln s tropickými teplotami. První byla od 2. 7. do 7. 7.
krátkodobě přerušená 6. 7. Pravidelný nárůst denních teplot
předcházející tomuto tropickému období
již začal 28. 6. Max teplota 37,4 st. C byla
naměřena 5. 7. Druhá vlna probíhala od
16. 7. do 22. 7. (přerušená 20. 7.) opět s
max. teplotou 37,4 st. C tentokrát dne 22.
7. I přes mimořádně horké dny jsme v obci
neprožili tropickou noc, i když noc z 5. na 6.
7. byla velmi teplá a min. teplota neklesla
pod 19,6 st. C.
Závěr měsíce byl již poněkud chladnější.

Červen přinesl 43 mm srážek,
Srpen byl opět teplotně
tj. 59% očekávaného množství
mimořádně nadnormální a
a teplotně byl normální. Hned 3. 6.
srážkově normální. První polovina
jsme zažili poněkud pozdní, přesto první
srpna byla současně nejteplejším
tropický den tohoto roku v naší obci s
obdobím celého letošního léta a v rámci
maximální teplotou nad 30 st. C. V tu
celé ČR i nejteplejší od začátku systematicdobu ještě asi nikdo netušil, že o
kých měření, tedy od roku 1775. Rovněž
prázdninách nás čeká celá řada
bylo toto období zcela bez deště a výrazně
mimořádně teplých dnů. Přestože na
prohloubilo dlouhodobý srážkový deficit.
Medarda (8. 6.) poměrně dost pršelo
Další tropická teplotní vlna nastala 4. 8. a
(cca 15 mm), tak se jednalo na dlouhou
trvala nepřetržitě 12 dní až do 15. 8.
Horko a sucho se podepsalo i na parku
dobu o poslední vydatný déšť.
Absolutní teplotní maximum
V Lipkách
Rozhodně dle známé pranostiky 40 dní
letošního léta, roku, desetiletí a
nepršelo, ale podle jiné: „Když na
možná i za mnoho let bylo naměřeno
Medarda prší, nebudou toho roku houby růst“ se alespoň v létě
8. 8. s hodnotou 37,8 st. C. V celkovém nadstandardním počtu
vyplnilo. 20. 6. ve Velkých Přílepech padaly menší kroupy
tropických dnů letošního léta (téměř 30) je zajímavé, že v osmi
(krupky) o velikosti do 5 mm. 25. 6. bylo velmi chladné ráno, které
případech teplota dokonce překročila hranici 35 st. C. Tropické
následovalo po cca 10 denním chladnějším období bez letních dnů.
noci se již vyskytly dne 8. 8. a 13. 8. s minimálními teplotami slabě
nad 20 st. C. Dlouho očekávaný déšť přišel ve dnech 16. až 18. 8. a
byl naštěstí trvalý a vydatný a regeneroval velkou část mělce
kořenících rostlin. Během srpna spadlo v obci 64 mm srážek,
tj. 91 % měsíčního normálu. 27. 8. denní teplotní amplituda
dosáhla neobvyklých 22 st. C.
text a foto: René Tydlitát
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Profesionální kadeřnictví ve Velkých Přílepech
Nabízím Vám: příjemné prostředí, osobní přístup, relaxaci, individualitu, bohaté zkušenosti,
zhodnocení možností, vytvořím Váš účes, Vaši image
- moderní dámské, pánské a dětské střihy
- Techniky barvení, melírování vlasů s přípravky Loreal Professionnel a Metrix
- permanentní usměrnění, vyhlazení vlnitých vlasů přípravkem Extenso Loreal Professionnel
- tvorba permanentních vlnitých vlasů
- relaxační masáže hlavy
- úprava, barvení obočí a řas
- parafínové zábaly rukou
- prodej vlasové kosmetiky Loreal Professionnel
- časovou flexibilitu
Pavla Koleňáková
Halasova 716
Velké Přílepy
Tel.:777 590 771
e-mail:
kolenakova.p@seznam.cz

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky snáškových
plemen Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.
Stáří 14- 19 týdnů.
Cena 149-180,- Kč/ ks .
Prodej se uskuteční: 17. října 2015
Velké Přílepy – pneuservis U Floriana - 10.40 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
informace : Po-Pá 9.00-16.00 hod.
tel.601576270, 606550 204, 728605840

HLÍDÁNÍ DĚTÍ
Nabízím hlídání dětí předškolního věku. (ne úklid)
Mám praxi ve školce a kurz chůvy.
Jitka Fejtová
Velké Přílepy
tel: 605386871

LAZEBNICTVÍ

Krásné časy lazebnictví se vracejí
(a to přímo k nám do Velkých Přílep)
Naši předkové dobře věděli, že ke spokojenému životu
neodmyslitelně patří pravidelná očista těla i mysli.
Proto se odevzdávali do rukou lazebníků. Léčebné a
zkrášlující procedury jim přinášely potěchu všech
smyslů.
O to víc se potřebujeme uvolnit a relaxovat dnes, kdy
na náš organizmus neblaze působí spěch, stres a
starosti. Proto se zapomenutá tradice lazebnictví
znovu probouzí. Krásné časy lazebnictví se vracejí i k
nám do Přílep.
Přílepské Lazebnictví El Fell je založeno na procedurách dle starých receptur a na aromaterapii za pomoci
ryze přírodních bylinných olejů, květinových masek,
léčivých jílů a hlíny, mořského bahna a dalších přírodních produktů. Vše pochází z divoké přírody a je
vyráběno výhradně ručně, což je obojí v dnešní době
vzácností.
Potřebujete-li pomoci s uvolněním od stresů,
posílením imunity, uvolněním svalů, dodáním
energie, s kožními a dalšími problémy, pak je
lazebnictví to pravé místo. Zjistíte například, že
kosmetika je velice příjemná, relaxační záležitost. Že
zeštíhlení či odstranění celulitidy přírodní cestou je
voňavá a odpočinková procedura.
Chcete-li ulevit unaveným nožičkám, mít je hebké a
voňavé, pak je pro Vás připravena aromaterapeutická
procedura nohou. Ojedinělé je i naše ošetření
křečových žil, které přináší úlevu.
Specialitou jsou u nás vzácné procedury Hammam
nebo Marocká masáž, které jsou mj. velice detoxikační
a energeticky nabíjející. Nejedná se o žádné experimenty - vše je prověřeno staletými zkušenostmi.
Po celou dobu Vás budou provázet:
teplo – voda – byliny - dotek rukou a neuvěřitelné vůně.
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Lazebnictví El Fell je oáza klidu a pohody, která
je v tu chvíli určena jen pro vás.
Načerpáte zde tolik potřebnou sílu a energii pro vaše
další plány a tužby.
A v neposlední řadě podpoříte své zdraví. Jelikož
aromaterapie, která se zde prolíná všemi procedurami, léčí.
Paní majitelka se o vás postará s maximální péčí a
láskou.
Pozor pánové – veškeré procedury jsou určeny
nejen pro ženy, ale stejně tak pro muže.

Andrea Sysalová Falgeová
www.biorelaxstudio.cz
tel.: 606659950

Anglický jazyk
pro dospělé i seniory
Máme volná místa
do středečního kurzu
Anglického jazyka
pro dospělé i seniory.
Jedna lekce 150,- Kč.
Více na
www.duhovka-vp.webnode.cz

kalendáře
potisk textilu
vizitky
svatební oznámení
novoročenky
letáky
mobil: 721 458 815

marektoufar@centrum.cz

SPORT V OBCI

SPORTOVNÍ TÝDEN S DUHOVKOU
Spát se chodilo domů, ale dny trávily děti společně a
navzdory vedru sportem, výlety a pohybem. Po ránu se
proháněly v tělocvičně U Korychů nebo měřily síly ve
sportovních disciplínách na fotbalovém hřišti. Pak se jelo
na koloběžkách do Úholiček na zmrzlinu, nebo se děti
koupaly u organizátorky Veroniky na zahradě v bazénu.
Také výlet do vodního světa v parku Gutovka byl prý skvělý.
Obědy U Korychů chutnaly všem, vyhrály to těstoviny s
omáčkou.

Příměstské tábory se všeobecně těší oblibě dětí i rodičů.
Jeden takový, pod názvem Sportovní týden, zorganizovalo
centrum Duhovka ve Velkých Přílepech.

Celkové hodnocení? „Fakt dobrý“, řekli nám osmi až
jedenáctiletí účastníci.
Jejich slova potvrdila maminka Viktorky: „Kdybych ji
nechala ten týden jen tak doma, nudila by se a já bych
horko těžko sháněla hlídání, protože prázdniny jsou
dlouhé. S Duhovkou si užila a já mohla být v klidu v práci.“

TENISOVÁ ŠKOLA VV A JEJÍ AKTIVITY
Tenisová škola VV působí již řadu let ve Velkých Přílepech u
penzionu Jasoň, kde organizujeme pravidelné tenisové
tréninky dětí od 4 let i dospělých.
Právě nám začíná podzimní sezóna, takže zájemci se
mohou hlásit u vedoucího lokality Jana Šrámka
(602457867; sramek@tenis-skola.cz).
Základnu máme v Roztokách, kde druhým rokem zároveň
provozujeme tenisový areál Žalov s celoročním provozem.
V Roztokách má také domácí dvorce náš oddíl SK Žalov, kde
sbírají první zápasové zkušenosti v mistrovských utkáních
děti všech věkových kategorií z Roztok i Velkých Přílep.
Kromě tenisových tréninků se snažíme nabídnout zajímavé
akce i široké veřejnosti – takovou
zážitkovou akcí byl výlet SE
STRAŠIDLY ZA STRAŠIDLY
TAJEMNÝMI ZÁKOUTÍMI STARÉ
PRAHY v neděli 13.9. V tenisovém
areálu také organizujeme pravidelné turnaje dětí i dospělých a také
víkend pro ženy zaměřený na
zdraví a krásu.
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Tradiční kemp v Rakovníku
– srpen 2015

(em)

Veškeré potřebné informace najdete na našich webech
tenis-skola.cz, tenis-zalov.cz a facebook.com/tenis.skola
Snažíme se nabízet dětem zajímavou alternativu v
současném elektronickém světě a tenis je určitě vhodná
volba – rozvíjí rychlost, obratnost, zlepšuje reakci,
obecnou i jemnou nervosvalovou koordinaci,
posiluje kostní tkáň (u dětí a mládeže), imunitní
systém, zlepšuje schopnost koncentrace, vede k
systematičnosti, …
Ať už s tenisem nebo jiným sportem Vám přeji příjemný
vstup do nového školního roku.
Jan Šrámek
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Pozvánka na fotbal
Vážení fotbalový fanoušci,
Rádi bychom vás pozvali na podzimní domácí utkání našich fotbalových týmů. Přijďte povzbudit naše
fotbalisty, dát si klobásku a zapít ji pivem. Aktuální výsledky obou týmů, tabulky, případné změny
zápasů a další novinky najdete na našich webových stránkách www.tjsokolvelkeprilepy.sklub.cz
Datum a čas

Den

Domácí

Hosté

26.9.2015 16:30 Sobota

Velké Přílepy

Červený Újezd

27.9.2015 16:30 Neděle

Velké Přílepy B

Hostivice B

10.10.2015 16:00 Sobota

Velké Přílepy

Dobrovíz

11.10.2015 16:00 Neděle

Velké Přílepy B

Roztoky B

25.10.2015 14:30 Neděle

Velké Přílepy B

Červený Újezd B

31.10.2015 14:00 Sobota

Velké Přílepy

Statenice

Velké Přílepy B

Dolní Břežany B

Velké Přílepy

Kněževes

8.11.2015 14:00 Neděle
14.11.2015 13:30 Sobota

Svérázný sport v obci ...
Svérázný sport v obci provozují bohužel i skupinky vandalů. Nedají jim spát herní prvky na
hřištích, lavičky, skleněné vitríny a veřejná prostranství vůbec.
Pracovníci údržby se teď například
pustili do omítnutí zdí u zastávek
Pražská. Zmizely čmáranice, o nichž se
jejich autoři mylně domnívají, že jde o
graffiti.
Milí umělci, příště budete odstranění
svého dílka platit z vlastní kapsy.
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V Přílepech se závodilo
Sportovní den pro celou rodinu se odehrál v
parku V Lipkách již po sedmé. Pořádá ho obec ve
spolupráci s občanským sdružením Velké Přílepy.
První malí účastníci již málem dospěli, ale k
radosti organizátora Lubomíra Šembery přibývají
každým rokem další sportsmeni, z řad dětí i
dospělých.

Letos jich bylo kolem osmdesáti a většina z nich
závodila ve více disciplínách. Všechny kategorie
čekal turnaj v nohejbalu. Tříletí až šestiletí špunti
se utkali na odrážedlech a běhu na 20 metrů,
školáci a junioři v běhu, štafetě a duatlonu,
dospělí měřili síly v běhu, duatlonu a triatlonu.

Prý si pěkně mákli, mezi účastníky byli totiž i
běžci půlmaratonu a tempo udával poloprofesionální cyklista. Klobouk dolů před všemi výkony a
před všemi obětavými pořadateli.

Na břehu rybníka následovala po udílení cen
sousedská zábava za hudebního doprovodu
skupiny LiveMotive.
Poděkování patří i
Klubu rybářů.
(em)
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Hlavní organizátoři akce
Lubomír Šembera
a Jiří Vařeka
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ŽIJÍ MEZI NÁMI

Chceme ušetřit dětem na studia
V naší obci žije a pracuje hodně cizinců, podle údajů

ministerstva vnitra dokonce kolem čtyř stovek. Jak se jim
v Přílepech líbí? Jak se k nim chovají místní obyvatelé?
Tentokrát jsme se zašli zeptat do vietnamského obchodu u
autobusové točky v centru obce.

Obchod patří manželům Nguen Van Du a Dao Thi Bien. Pro
zjednodušení si v češtině říkají David a Katka. David je mladě
vyhlížející čtyřicátník, do Čech se přijel před 17 lety podívat za
kamarádem a už tu zůstal. Prodával ve vietnamských obchůdcích a šetřil peníze, aby mohl zajet domů na návštěvu. A právě
návštěva Vietnamu v roce 2006 dala jeho životu nový smysl.
Seznámil se s Katkou, svatbu měli ve Vietnamu a pak rychle zpět
do Čech, kde je čekala práce. Katka vystudovala ve Vietnamu
vysokou školu a na gymnáziu vyučovala matematiku. Nestýská
se jí po učitelování? „Určitě to byla lepší práce, ale je přece
samozřejmé, že jsem následovala manžela, který už byl zvyklý v
Česku.“

Žili v Roudnici nad Labem, kde se jim v roce 2007 narodila dcerka
Tran Minh Phuone, počeštěně Aneta. Brzy po Anetce přišel na
svět Tran Manh Hung, zkráceně Pavlík.
Kvůli dětem se snažili přesunout blíže Praze, kde jsou podle
jejich názoru lepší školy. Podařilo se. Anetka chodí do třetí třídy
na Červeném vrchu, Pavlík nastoupil do 1. třídy
přílepské ZŠ. Oba potvrzují to, co říkají pedagogové o
vietnamských školácích – jsou chytří, schopní,
ukáznění, cílevědomí. Například Pavlík se naučil sám
od sebe česky číst dlouho před vstupem do školy, a
to jenom z nápisů na obalech zboží. S rodiči mluví
děti samozřejmě vietnamsky, ale mezi sebou česky.
A oslovují se Pavlíku a Anetko.
V listopadu se paní Katce narodí třetí dítě. Holčička
nebo kluk? Nechtějí to vědět předem. Děti jsou
smyslem jejich života a důvodem, proč pracují bez
jediného volného dne v týdnu, bez dovolených.
Chtějí našetřit na jejich studia. „Třeba budou
studovat v Praze, nebo v Londýně, nebo Paříži. Budou
to Evropané a jejich život už bude snazší než ten náš,“
říká pan Nguen – David.
Pro děti právě žádají o české občanství, sami už
získali trvalý pobyt v ČR. Když máte trvalý pobyt,
máte nárok i na sociální dávky, připomínáme.
Rozesmějí se: „Neznáme jediného Vietnamce, který
by byl na dávkách. My od státu nic nechceme, víme, že
všechno musíme získat vlastní prací.“ Samozřejmě se
jim stýská, vždyť doma nechali celou širokou rodinu.
Rodiče za nimi byli na návštěvě, děti teď o prázdninách strávily měsíc ve Vietnamu. S ústrky a
xenofobií se děti ve škole vůbec nesetkávají. Přístup
učitelů i spolužáků je prý skvělý. Dospělí Vietnamci
jsou na tom o něco hůř. Mrzí je přezíravé tykání a takové to „hele
počkej“. „Vždyť jsme normální lidé, máme svoji kulturu a vzdělání,
pracujeme a nikomu neškodíme,“ říká starší Vietnamec, který
manželům v obchodě vypomáhá. S přílepskými zákazníky však
vycházejí dobře. Na dotaz, zda se jim ztrácí zboží, se potutelně
usmívají s tím, že trochu se krade všude.
Obchod v centru se v obci zaběhl a oceňujeme ho zejména o
víkendech. Tak ať se jeho majitelům daří!
Eva Martínková
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Pohlednice z cest
Dva autobusy zahrádkářů a jejich příznivců
vyrazily v sobotu 22. srpna na výlet po vlastech
českých. Tentokrát zamířily do Broumova a
Nového Města nad Metují. Ačkoli byl zájezd
náročný a mnozí starší účastníci mohli být
unaveni ze spousty schodů a délky prohlídkových
tras, panovalo všeobecné nadšení. Není divu –
Broumovský klášter je národní kulturní památka
a zámek v Novém městě nad Metují je víc než
půvabný, právě tak jako náměstí v tomto městě.
A co víc – tamní Restaurace u Trunečků zaskočila
účastníky zájezdu ochotou personálu a obrovskými porcemi.
Vstupné hradil Klub zahrádkářů jako obvykle z
vlastních prostředků. Všichni byli spokojeni a
děkovali organizátorům za hezký zážitek. My jen
dodáváme, že Klub zahrádkářů bere na své výlety
nejen členy, ale i zájemce z řad všech spoluobčanů.
(em)
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Výstava o Íránu
V pátek 18. září proběhlo v Galerii zahájení výstavy
fotografií z Íránu. Poutavé vyprávění autora, pana Libora
Schwarze, nabídlo v dnešní vypjaté atmosféře "imigrační
krize" trochu jiný pohled na muslimy, kteří žijí na území
bývalé velké a mocné Perské říše.
Výstava potrvá do 30. října a lze ji navštívit kdykoli po
předchozí dohodě.

Vařím, vaříš, vaříme!!! Pěstuji, pěstuješ, pěstujeme!
Pod tímto heslem se v sobotu 19. září konal již čtvrtý ročník
Velkopřílepského pikniku Na Statku. Sešlo se mnoho pečích a
vařících účastníků, i těch, kdo ochutnávali a nakupovali. Akci
provázela výstava výpěstků Klubu zahrádkářů, ukázka výcviku
asistenčních psů, loutkové představení Bubínkova divadla,
výtvarné dílničky i saxofonové vystoupení Katky Schwarzové.
K vidění byly i vystavené moderní traktory.
Díky všem se vybrala nemalá částka na společnost Pomocné
tlapky, která se věnuje výcviku asistenčních psů. Doufáme, že
příští ročníky budou stejně úspěšné.
(tl)

Přílepská mládež může zkusit muzikál
Od listopadu začne v naší obci působit hudební a taneční
Studio TalArt. Povede ho tanečník a hudebník pan Omer Tal,
který se k nám stěhuje z Izraele. Chtěl by zde navázat na svůj
úspěšný projekt školy tance, hudby, zpěvu a herectví.
Oč jde? Omer Tal oslovuje mládež od deseti do osmnácti let.
Zájemci, kteří projdou základním výběrem, se pak pod jeho
vedením věnují hudebním a hereckým aktivitám. Rozběhne-li se projekt podle jeho představ, pochlubí se skupina na
konci školního roku nastudovaným muzikálem. Lekce
budou probíhat v angličtině.
„Nejde jen o hudbu a tanec, ale také o psychiku dětí, které
tak získávají větší sebevědomí a sebedůvěru, navíc zažijí
spoustu radosti a smíchu,“ podotýká Omer Tal. Má také v
úmyslu organizovat taneční cvičení pro ženy, které zpevní
jejich tělo a zároveň jim dodá uvolnění a zábavu.

Omeru Talovi je 34 let, absolvoval Školu umění v Izraeli,
uplatnil se jako divadelní herec , je autorem a režisérem
úspěšných her pro děti.
Těší se na život v České republice, protože si myslí, že je to
báječná země.
(em)
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Viktor Sodoma zahraje a zazpívá U Korychů
„Vždycky to byl od pohledu sympaťák, obdařený neobyčejně příjemným hlasem, který se pořád pěkně poslouchá. Nevím o tom,
že by si někdy na cosi hrál, nikdy se nesnížil k tomu, aby byl nějaká namyšlená primadona. Takže sympaťák nejen svým zjevem
a hlasem, ale i povahou. Z hloubi svého srdce mu proto přeji pevné zdraví a aby nám tu ještě hodně dlouho zpíval a bavil nás!!!“
Tento citát jsme si
vypůjčili z jedné z mnoha
internetových gratulací k
nedávným sedmdesátinám rockera Viktora
Sodomy. A protože Viktor
Sodoma se svou kapelou
bude 7. listopadu
vystupovat ve Velkých Přílepech, položili jsme mu několik
otázek.

už dospělá a mají jiné zájmy. My s manželkou se věnujeme
cestování a na stará kolena hrajeme golf.

Jak se dnes má průkopník českého bigbeatu a
blonďatý idol několika generací dívek a žen? Je
pravda, že provozujete penzion v Roztokách a
věnujete se vnoučatům?
Mám se celkem dobře, penzion již několik let neprovozuji,
protože jsem v penzi. Vnoučata se starají samy o sebe, jsou

Co od Vás v Přílepech uslyšíme?
Budu vzpomínat na období s Ringo Čechem, což je Papoušek
Kakadu, Parní Stroj a další a s QR Bandem na můj oblíbený
Rock and Roll. Doufám, že to bude k tanci, protože to je
taneční muzika.

Na kterou etapu své dlouhé hudební kariéry vzpomínáte nejraději a která byla podle vás nejslabší?
Nejraději vzpomínám na roky 1967 a1968 se skupinou
Matadors a nejslabší bylo období 1975 až 1980 v Semaforu,
kdy jsem zpíval jen osm písní za pět let, ale zato tam byla
obrovská legrace se Šimkem, Sobotou, Nárožným, Bobkem,
Palečkem, Janíkem, Robovou, Čižmárovou a dalšími.

(em)

Oldřich Vízner přijede do Přílep se Zelňačkou
Agentura Familie, v jejímž pozadí stojí herec Oldřich Vízner, připravuje novou hru. Je to francouzská komedie ZELŇAČKA.
Hlavních rolí se ujali Oldřich Vízner a Otakar Brousek ml. Sekundovat jim bude neméně talentovaný Vojtěch Záveský v roli ufona
Oxana, dále pak zkušený Jan Szymyk a mladinká Barbora Jánová. Co se stane, když ufonům zachutná pravá francouzská
zelňačka? Přijďte se podívat. Potkáte francouzský venkov, víno, muziku, přátelství, polívku, hvězdnou oblohu a UFO. To jsou
hlavní atributy hry.
Pane Víznere, proč jste sáhli právě po této komedii?
Před lety exceloval Louis De Funes v jejím filmovém
zpracování, hra se čas od času objevuje v repertoáru
některých divadel. Je vaše inscenace v něčem jiná?
Mě nesmírně zaujala stejnojmenná kniha Reného Falleta. Kniha je asi
čtyřicet let stará, ale to je jedno, jde o nadčasové téma, stále aktuální.
Sami jsme podle ní zpracovali scénář. Spolupracovali jsme na něm s
bezvadnými kamarády – Ťuldou Brouskem, Vojtou Záveským a
Honzou Szymykem, a to je vždycky fajn, pracovat s bezva lidmi, to je
předpoklad, že se dílo podaří.
No a taky je to práce v naší rodinné agentuře (Agentura Familie), se
kterou jsem zatím ještě neměl čas spolupracovat. To všechno dohromady dává tušit, že naše inscenace bude velmi osobitá. Premiéru máme v
listopadu a hned v prosinci hru uvedeme ve Velkých Přílepech.
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Povězte, jak se Vám daří?
Dřív mi šlo hlavně o to, mít dost práce, člověk se furt za něčím honil. Teď
už je důležitější zdraví. Jsem činorodý člověk, ve svém volnu dělám rád
rukama, nejradši na své chalupě. A když mě něco bolí a nemůžu
pracovat, pak mám po
náladě.
Takže hlavně zdraví, ať tělo
funguje, mohu pracovat,
hrát divadlo a dělat co mě
baví.
(em)

Oldřich Vízner a Otakar Brousek ml.
jako dva francouzští důchodci
v Zelňačce
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Obora Hvězda
Metrem jsme tam za chviličku. Uvítá nás podzimní
sluníčko, barevné listí, čerstvý vzduch. A pouštění draků
na pláni se bude určitě líbit nejen dětem.

Na vršku Vypich nad motolskou nemocnicí se nachází
letohrádek Hvězda obklopený oborou o rozloze 84 ha. Je
to krásné místo, kde lze celoročně příjemně strávit čas
procházkami s dětmi či se psy, jízdou na kole či na
bruslích a v zimě také na běžkách.

Letohrádek byl v roce 1962 prohlášen národní kulturní
památkou. V současné době je v něm možné zhlédnout
stálou expozici o bitvě na Bílé hoře a další sezónní
výstavy. Parkem vede naučná stezka mapující jeho
historii i přírodní bohatství. V blízkosti obory se nachází
dětské a dopravní hřiště a několik restaurací. Na pláni
před oborou je za příznivého počasí možné pouštět
draky. Zářijové slunce prosvítající stromovým tunelem
je opravdu krásné.
GPS souřadnice obory jsou: 50,083376 14,326205,
nejblíže lze zaparkovat v ulici Na Vypichu. Veřejnou
dopravou se k oboře se nejrychleji dostanete metrem do
stanice Nemocnice Motol a poté jednu zastávku autobusem č. 168, 179 nebo 180 na zastávku Vypich.
text a foto: Eva Tluková

Park založil císař Ferdinand I. roku 1534 jako tzv. Novou
královskou oboru (Stará královská obora byla dnešní
Stromovka). O čtvrtstoletí později zde jeho druhorozený
syn a toho času královský místodržitel Ferdinand
Tyrolský vystavěl podle vlastních plánů letohrádek pro
svou manželku Filipinu, s níž se kvůli jejímu neurozenému původu oženil tajně. Jedná se o tzv filosofickou
stavbu: půdorys ve tvaru šesticípé hvězdy symbolizuje
spojení dvou protikladných sil do vzájemné harmonie.
Obora byla v této době využívána především k lovu a ke
kratochvílím panstva.
Paní Eva Tluková je stálá spolupracovnice
Přílepského zpravodaje.
Již několik let pro nás vybírá do rubriky Tip na
výlet místa v okolí, která rozhodně stojí za návštěvu. V červenci jí ke dvěma synkům, Markovi a
Míšovi, přibyla malá Kristinka.

V průběhu následujících staletí obora sloužila opakovaně
jako tábořiště a zdroj dřeva a masa pro vojska, jež táhla
Prahou. Za zdí obory, na pláni nazývané Bílá hora, došlo 8.
listopadu 1620 k bitvě, která měla fatální následky pro další
vývoj českého království.

Gratulujeme. A za to, že si plně vytížená
maminka našla čas dál přispívat do našeho
časopisu, děkujeme.

39

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Paní Gizela Látrová oslavila 24. srpna osmdesátiny
Narodila se na jižním Slovensku, v Levici. Rodina
patřila k maďarské enklávě. Po válce byla spolu s
ostatními „nespolehlivými“ Slováky poslána na práci
do Vysokého Mýta, kde v druhé půlce vesnice
přebývali sudetští Němci, připravení k odsunu. Když se
po roce směli vrátit do rodného města, byla v Levici
zrušena maďarská škola, takže malá Gizela se za
pochodu naučila slovensky. Následovala násilná
kolektivizace zemědělství. Rodina vlastnila pět
hektarů polností. Dodnes má paní Látrová v paměti
scény, kdy si lidé lehali před traktory a nechtěli se
vzdát svého majetku. Měli také malý vinohrad, o ten
ale přišli, když se v těchto místech začala stavět
elektrárna Mochovce.
Po škole pracovala na okresním úřadě, kde využívali
její plynné dvojjazyčnosti. Když se seznámila s budoucím manželem, který byl v Levici na vojně, odešla s

ním do Čech, do Opočna. Byty nebyly, tísnili se s
rodiči. Přílepský státní statek sháněl pracovníky a
nabízel ubytování v Lichocevsi. Neváhali a šli. Manžel
byl automechanik, ona pracovala v kravíně. Časem se
zmohli a koupili domek v Přílepech. Vzali k sobě ze
Slovenska nemohoucí rodiče. Paní Látrová se o ně
starala a začala uklízet v budovách ministerstva
vnitra, jezdila do Prahy prvním autobusem ve čtyři
ráno. Zvykla si na to a přesluhovala plných 17 let. Už
dlouho je vdova, kromě dvou synů má sedm vnoučat a
tři pravnoučata. Chce zůstat zdravá a soběstačná,
protože na slušný domov důchodců by její důchod
zřejmě nestačil.
Mrzí ji rozdělení státu. Má jedno přání – navštívit
rodnou Levici a podívat se do Vídně, k níž jako mladé
děvče vzhlížela přes hranice z Bratislavy.
Paní Látrová
pochází z kraje vinné révy
a s paní starostkou si ráda připila
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Let balónem dostala k osmdesátinám
paní Dagmar Motyčková
Oslavila je 15. září. Dárek je to zcela adekvátní, protože paní Motyčková je stále svěží dáma. Narodila se
ve Velkých Přílepech a stále žije v domě, který postavili její rodiče (Saskovi). Do školy chodila nejprve do
Noutonic, potom do měšťanky v Libčicích. Denně ráno šlapala do Podmoráně na vlak a v zimě se vracela
za tmy. Po škole jezdila pracovat do Tesly Karlín, vymrzlým ranním autobusem. Přesto vzpomíná na mládí
ráda. V Přílepech byl prý nádherný život. Měli tu partu a chodili každý týden tancovat. Ke Korychům, do
Horoměřic, do Holubic. Už od patnácti let. Také chodila do Sokola a cvičila na sletu. Že při tom pomáhala
rodičům v hospodářství, považuje za samozřejmé – kozy, kachny, slepice, husy, ovce… Dnes se mladí
podle jejího názoru nedokáží sami zabavit.
Manžel pocházel ze Svrkyně a
poznali se na zábavě. Byl minér,
pracoval s výbušninami. Společně
rozšířili domek a starali se o
hospodářství. Když přišly děti,
začala paní Motyčková spolu s
dalšími přílepskými ženami uklízet
na vnitru. Vstávala ve čtyři ráno,
ale vracela se brzy a měla tak čas
na obě dcery. U této práce zůstala
až do sedmdesáti. Před jednatřiceti lety manžel zemřel. Jiného už
paní Motyčková nehledala. Zůstala
s ní dcera Dana, s níž si opravdu
rozumí. Dům i zahrada pod jejich
rukama vzkvétají. Domácí zvířata
přestaly pěstovat, zůstal jen
zeleninový záhon. V 90. letech
propadla paní Motyčková cestovatelské vášni. Dcera pracovala v Čedoku a brala maminku na mnoho
zájezdů. Miluje zejména Francii a lety letadlem. Výšek se nebojí a odtud nápad rodiny na originální dárek.
Další velkou láskou paní Motyčkové jsou květiny. Její oleandry a ibišky, to je to nádhera. Chodí mezi zdejší
zahrádkáře, jezdí s nimi na výlety. Ráda čte klasiky, bez knihy neusne. Je spokojená, optimistická. Má
radost z pravnoučka Toníka, vnoučat Martina a Petry, a samozřejmě z dcer, z nichž ta mladší je jí kamarádkou a oporou.
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Osmdesátiny oslavila 24. září paní Věra Mušková
Pochází ze šesti dětí. Mládí prožila na nedaleké
Jenerálce, kde rodiče žili v pronajatém domku. Do
školy chodila v Nebušicích. Dodnes se se spolužačkami
scházejí. Jednou jeli se školním družstvem hrát
volejbal do Suchdola. Tam jí jeden velký fešák poslal
lísteček: Slečno, mohu Vás doprovodit domů? To jí
bylo teprve čtrnáct. Za pět let se vzali a už jsou spolu
61 let. Nějaký čas žili ve zděděném baráčku na
Děčínsku, ale táhlo je to do rodných míst. Když zjistili,
že únětické JZD shání traktoristu a nabízí byt, vzali to.
Manžel byl vyhlášený traktorista a kombajnér. Paní
Věra se nenechala zahanbit – i ona se naučila jezdit na
traktoru, pásáku i kombajnu. Za odměnu dostávali
poukazy na zájezd – vzpomínají na Bulharsko,
Německo a střední Asii.
Na trpké chvíle poté, co jí zemřela tříletá dcerka, paní
Mušková dodnes nezapomněla. Naštěstí už byla na
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světě další holčička a za 17 let po ní, když už se vzdali
naděje na další dítě, přišla ještě jedna dcerka.
Rodina se mezitím přesunula do Přílep, bydleli v
areálu JZD na Kladenské, manžel stále jezdil a ona
pracovala v JZD jako kantýnská. Od JZD získali
družstevní byt, který nyní mají v osobním vlastnictví.
Vedle bytového domu obdělávají malou zahrádku a
mají tu i pěkné posezení. Žijí spokojeně. Před penzí
pracovala paní Muchková ve zdejší Druchemě, v
mladším věku dělala také mistrovou v Osvobozené
domácnosti v Praze.
Zdraví jí donedávna sloužilo dobře, pak přišel třas
rukou a bolest v kloubech. Lékařská kapacita v nemocnici poradila čaj z marihuany. A vida, zabírá to.
Od dvou dcer se dočkala pěti vnoučat a pěti pravnoučat.
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Osmdesátiny paní Augusty Koubové
připadají na 28. září
V přílepech žije 46 let, ale narodila se ve Velemíně pod Milešovkou. Tam bylo za německé okupace pohraničí,
takže první tři roky chodila do německé školy. Vyučila se švadlenou a vzala si chlapce ze sousední vsi, kterého znala
ze školních lavic. Ten vystudoval mezinárodní právo a nastoupil na ministerstvu zahraničí. Dlouho neměli vlastní
byt, dojížděli do Prahy a pobývali v pronajatých pokojích. Paní Augusta pracovala v různých oděvních družstvech,
později začala prodávat v Tuzexu. Vstoupili do stavebního družstva a časem získali malý byt na Červeném Vrchu.
Mezitím manžel stoupal v kariérním žebříku a rodina, nyní již s dcerkou, začala vyjíždět do zahraničí – Indie,
Pákistán, posléze Afganistán, kde byl manžel velvyslancem. Po pěti letech v této nebezpečné zemi, která byla
tenkrát ve válce se Sovětským svazem, se paní Koubová zhroutila. Zdálo se jí, že všude létají rakety…
V roce 1974 se odhodlali koupit
stavební pozemek. V Přílepech
zrovna rozparceloval své pole
starý pan Zrůbecký, na kterého
paní Augusta ráda vzpomíná. Z
jeho pole tak vlastně vznikla
dnešní ulice Nová. Plných pět let
Koubovi stavěli za pomoci obou
tchánů, sourozenců a celé široké
rodiny. V roce 1979 se nastěhovali. Dnes bydlí paní Koubová v
přízemí domu, patro obývá dcera
a zeť. Manžel bohužel před
dvanácti lety zemřel. Nebylo to
lehké období. Měl kombinaci
Alzheimerovy a Parkinsonovy
choroby. Tehdy ještě nebylo mnoho
zařízení pro tyto pacienty.
Dříve paní Koubová pečovala o zahradu, dnes už prý trochu polevuje, protože kolena a kyčle si nedají říci. Stále se
nemůže odhodlat k operaci. Ví ale, že po výměně kyčle by zase mohla docházet mezi zahrádkáře, jezdit s nimi na
výlety a chodit na trhy Na Statku. Věrným společníkem je jí fenka Tara.
Má dva dospělé vnuky, kteří se prý vůbec netváří, že by jí chtěli obdařit pravnoučátkem. Však je jim teprve něco
přes třicet! To se dnes muži na otcovství ještě necítí…
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VETERINÁRNÍ PORADNA
V pravidelné rubrice se věnujeme domácím mazlíčkům,
které jen podle počtu psích známek chová v naší obci každá
druhá rodina. Na vaše otázky odpovídá MVDr. Michaela
Riedlová, která provozuje veterinární ordinace v
Roztokách a v Dejvicích.
V Přílepech nedávno kousl pes, naštěstí jen povrchově,
mladou dívku. Majitelka i se psem utekla. Je toto
jednání trestné?
Samo o sobě to trestné není. Ale v případě, že pokousaná slečna
vyhledá se svým zraněním lékařskou pomoc, bude ošetřující
lékař vyžadovat doklad o vyšetření psa po pokousání. Jestliže
pokousaná slečna zná majitele psa a ví, jak ho nalézt, musí ho
oslovit s požadavkem, aby jí tento doklad obstaral – tzn.
navštívil veterinárního lékaře. Ten psa vyšetří a doklad vydá.
Jestliže majitel odmítne, pak by ona měla zavolat policii a ti mají
povinnost ho s ostudou k veterináři i se psem přivézt. Problém
nastane, když poraněná osoba nezná majitele onoho psa. Pak
může lékař, který zranění ošetřil, nařídit aplikaci protilátek proti
vzteklině během pobytu v nemocničním zařízení. Proto je tak
důležité, aby poraněný člověk nenechal utéci majitele psa a
dostal z něj telefon a adresu bydliště – optimálně si adresu opsal
z OP. I když třeba na první pohled nevypadá zranění vážně,
kousné rány mají tendenci po pár dnech začít hnisat a pak už se
bez odborného ošetření neobejdou.
Důležité je uvědomit si, že toto vyšetření nesouvisí s faktem, zda
je pes očkován proti vzteklině nebo ne. Majitel psa často odmítá
vyšetření u veterináře s tím, že to není třeba, neboť jeho pes je
proti vzteklině očkovaný. Ale toto vyšetření hledá příznaky
samotné vztekliny, neboť i po vakcinaci může dojít k tzv.
prolomení imunity. V tom případě vakcinační látka nenavodí
dostatečnou imunitu a onemocnění přesto propukne. Proto je
třeba vždy trvat na předání kontaktů, i když Vám majitel psa
mává před obličejem očkovacím průkazem s platným
očkováním proti vzteklině.
Hrozí majiteli psa, který nedává svého svěřence očkovat
proti vzteklině, nějaký postih? I když pes nikoho nekousne?
„Chovatel je povinen zajistit, aby byli psi, jakož i lišky a jezevci
držení v zajetí, ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti
vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací
látky přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti
očkování a na požádání jej předložit orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor.“
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Toto je odstavec ze zákona o veterinární péči, který tuto
povinnost ukládá. Bohužel se již nehovoří o postihu v případě, že
své zvíře očkovat nenechá. Domnívám se, že to záleží na
kontrolním orgánu, aby zvážil důvody pro případnou pokutu.
Nikdy jsem se ale s takovým případem nesetkala.
Proč je očkování proti vzteklině povinné jenom u psů a u
koček nikoli?
Je to z důvodu omezené možnosti infekce vzteklinou u kočky.
Jediná možnost, jak se může zvíře nebo člověk nakazit, je
kontakt s přenašečem živého viru vztekliny. Tzn. , že pes se může
teoreticky nakazit v lese od nejběžnějšího přenašeče – lišky.
Pravděpodobnost, že se totéž stane kočce, je téměř nulová.
Navíc poslední výzkumy ukazují, že vakcína proti vzteklině u
koček může způsobit růst tzv. postinjekčního sarkomu. To je
zhoubný nádor se špatnou prognózou, který vyroste v místě
aplikace vakcíny. Tedy další důvod, proč se v posledních letech
od vakcinace koček proti vzteklině upouští a vakcinují se jen
kočky, které cestují do zahraničí. V těch případech je vakcinace z
nákazového hlediska nutná.
Které další očkování by se nemělo zanedbat?
Obecně řečeno, nejdůležitější jsou ta onemocnění, která jsou
přenosná na člověka. U psa je to např. leptospiroza. Všechny
vakcinované choroby jsou vysoce infekční nemoci se špatnou
nebo dubiózní prognózou. Proto jsem zastánce očkování všech
nemocí obsažených v kombinovaných běžně dostupných
vakcínách. Další vakcinace (např. lymská borelióza) jsou pak na
uvážení a domluvě majitele s veterinárním lékařem.
V poslední době nabízejí pojišťovny pojištění domácích
mazlíčků. Vyplatí se? Doporučujete je svým klientům?
Pojištění lze určitě doporučit, zvláště u zvířat, která jsou na
veterině jako doma. Nevztahuje se na preventivní zákroky
(vakcinace). Určitě ale doporučuji důkladně prostudovat pojistné
podmínky, nakonec jako u všech pojistek, aby pak nedošlo ke
zklamání v případě odmítnutí krytí pojistné události. Klienti,
kteří toto pojištění mají, s ním jsou vesměs spokojeni.

MVDr. Michaela Riedlová
Tel.: 739 443 837
roztoky@vaseveterina.cz

www.vaseveterina.cz
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Přílepské pohlednice mají úspěch ve světě
Propadla jsem šílenství, které se jmenuje postcrossing. Pro ty,
kteří netuší, oč se jedná, nastíním. Zaregistrujete se na
internetu a systém Vám vylosuje lidi, kterým pošlete pohled.
A Vás zase vylosuje někomu jinému, a tak si celý svět posílá
pohledy sem a tam. Každý sbírá něco jiného. Někdo kočičky,
jiný osobnosti, další, jako třeba já, pohledy místopisné. Je
milé najít ve schránce pohled od úplně cizího člověka z
druhého konce světa, přečíst si něco málo, co se mu na pohled
vešlo napsat. I naše paní pošťačka říká, jak ji baví si moje
pohledy prohlížet. Systém i počítá kilometry, které pohledy
urazí. Pohledy všech účastníků v době, kdy píšu tento e-mail,
urazily dohromady 154,646,431,782 km (já to číslo asi ani
neumím přečíst).

Velkým Přílepům, poslala jsem právě ty. Když Váš pohled
dorazí na místo určení, adresát jej zaregistruje do systému,
aby se držel přibližný poměr mezi pohledy poslanými a
obdrženými. Za tímto účelem má i každý pohled své identifikační číslo. A dnes ráno e-mail hlásil, že pohled Velkých Přílep
dorazil na místo určení a vzápětí hlásil, že adresátka jej
označila jako oblíbený, což je pro odesilatele opravdu pocta. V
tomto případě je to ovšem pocta i pro toho, kdo ten krásný
pohled připravil. Všichni na obecním úřadě si mohou být jisti,
že se tam brzy objevím, abych zase doplnila zásobu místních
pohledů .

A tak se stalo, že jsem do Holandska poslala pohled Velkých
Přílep. Adresátka si přála pohled s místem, ke kterému má
odesilatel osobní vztah. A protože mám osobní vztah k

P.S. Právě mi přišla zpráva z Austrálie, že jedna členka
komunity by prosila Přílepský pohled, protože se snaží získat
pohledy ze všech míst České republiky.

Přílepský zpravodaj
ničí kulturu tištěného
slova, je to papírová
katastrofa!
Je to ostuda, když obec neumí udělat zpravodaj (ostatně je to
vizitka vedení) ani na úrovni studentských novin, typografická pravidla neznají, editor je někdo kdo neumí pracovat s
textem a grafika neexistuje (pokud si někdo nemyslí, že je to
co nejvíce druhů písem a barev!) Fotografie jsou víc než
amaterské. Ničíte kulturu tištěného slova. A hloupé odpovědi
je to jenom zpravodaj neberu, i dopis, tiskova zpráva,
pozvánka mají svá pravidla atd.. Pokud je neznáte máte
mezery ve vzdělání. Pro spoluobčany, které by papírová
katastrofa zajímala podrobně dam fotografie s ukázkou a
rozborem na FB stránky ProPřílepy, protože tato obec
evidentně odmítá komunikační kanály, které by umožnovali
zpětnou vazbu a nejsou pro ni redigovatelné, což je vždy
podezřelé, nedemokratické a v dnešní době nevídatelné…
(převzato bez úprav z webových stránek obce)

Ivana Kudry

Tajemství rodu
Měla bych námět na přednášku nebo výstavu v Galerii
– genealogie. Možná, že by lidi zajímalo, jak se hledají údaje o
předcích a jak se sledují rodové posloupnosti. Česká genealogická a heraldická společnost takové výstavy a přednášky
pořádá.
Věra Peukertová

NEPŘEHLÉDNĚTE
Vážení čtenáři,
pište nám i vy
svoje příběhy,
které jste zažili v obci
a neváhejte se rozdělit
se svými zkušenostmi
s ostatními.
Pište na adresu zpravodaj@velke-prilepy.cz,
nebonechávejte své příběhy
v podatelně Obecního úřadu.
Telefonovat můžete na číslo
+420 723 147 817.
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KINO
Promítáme 1x měsíčně zpravidla poslední pátek v
měsíci
Dětské představení od 15.00 a od 17.00 hod
Večerní představení od 19.00 hod
Před každým představením je promítán
Videozpravodaj ze života obce
30.říjen 2015, 15.00 a 17.00 hodin
PÍSEŇ MOŘE
V bájné krajině starých Keltů žije na osamělém majáku
otec s dcerou a synem. Život celé rodiny se obrátí vzhůru
nohama ve chvíli, kdy se ukáže, že malá dcerka je
poslední z tuleních víl. Irský film 2014
30.říjen 2015, 19.00 hodin
DIVOKÉ HISTORKY
Černá komedie koprodukovaná bratry Almodóvarovými
si podmanila diváky festivalu v Cannes i Karlových Varech.
Argentinský film 2014
Více na http://kinovp.webnode.cz/

ŘÍJEN
Výstava v Galerii – po stopách Perské říše
(fotografie z cest Libora Schwarze)
Výstava v knihovně
– kresby talentovaného Miloše Petráka, žáka ZŠ
3. 10.
Gulášový festival Na Statku
Místo: Na Statku, ulice Roztocká
8. 10. v 19 hod.
Autorské čtení Denisy Lukáčové a Terezky Trojanové
Místo: knihovna
10. 10.
Blešák Na Statku
Místo: Na Statku, ulice Roztocká
11.10. v 16.00 hod.
Představení pro děti: Loutkové divadlo před branou
Místo: CVA
13.10. Vernisáž obrázků Miloše Petráka
15.10. v 16.00 hod.
Setkání s Václavem Upírem Krejčím nad jeho nejnovější
knihou „Krásné hororové dětství“
Místo: CVA
18.10. od 16.00 do 18.00 hod.
Hip hopová tančírna pro náctileté
(pořádá obec ve spolupráci s taneční lektorkou Lucií Bláhovou)
Místo: sál U Korychů
24. 10. v 19 hod.
Halloweenská strašidelná stezka s lampiony.
Místo: Sraz u školky Studio Smile
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PROSINEC
4. 12. v 19 hod.
Vánoční koncert pěveckého souboru
Marika Singers
Místo: CVA
5.12.
Mikuláš Na Statku
Místo: Na Statku, ulice Roztocká
9. 12. v 19 hod.
Představení „Zelňačka“
(Divadla Oldřicha Víznera)
Místo: sál U Korychů

Mladý přílepský talent Miloš Petrák

LISTOPAD

17. 12.
Vánoční čtení v knihovně
Odpoledne pro děti, večer pro dospělé
Místo: knihovna

6. 11. v 19 hod.
Vernisáž fotografií a plakátů Vladimíra Hupperta
Místo: Galerie
7. 11. v 19 hod.
K tanci i poslechu hraje a zpívá Viktor Sodoma a QR Band
Místo: sál U Korychů
7. 11. v 17hod.
Přílepská strašidýlka
Místo: fotbalové hřiště
12. 11. v 19 hod.
Přednáška Bohumila Blažka o Francii
Místo: knihovna
28.11.
Vánoční trhy Na Statku
Místo: Na Statku, ulice Roztocká

INZERCE VE ZPRAVODAJI
CELÁ
STRANA
OBÁLKA

CELÁ
STRANA

1.200,- Kč

1.000,- Kč

1/2
STRANY

700,- Kč

1/4
STRANY

450,- Kč

Ceny jsou uvedene bez DPH.
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
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hedvábí, záložky, brože, náhrdelníky, náramky, náušnice
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Velké Přílepy

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

Zvýhodněné
podzimní zápisy

Vel ké
P ří le p y

prilepy@maxik

...jsme jiná školka, jsme jazyková školka,
jsme prostě chytrá školka :)
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