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Na fotbalovém hřišti opět strašilo
více na straně 30



Milí čtenáři, 
redaktorka a grafička Přílepského zpravodaje s politováním 
konstatují, že pro nedostatek času se již nemohou přípravě 
obecního periodika věnovat.  Prosíme proto, aby se ozvali 
zájemci, kteří  by chtěli v jejich práci pokračovat. Zpočátku 
pomůžeme, poradíme. 
Přihlaste se, prosím, do výběrového řízení, vypsaného 
obecním řadem www.velke-prilepy.cz .

HLEDÁ SE REDAKTOR A GRAFIK

Část občanů Velkých Přílep 
v referendu rozhodla, 
že se intenzita dopravy 
v centru obce nezmění
více na straně 6 - 9



EDITORIAL
Vážení přátelé, 
píši úmyslně „přátelé“, neboť doufám, že i přes různice 
vyvolané místním referendem o obchvatu obce přáteli 
zůstáváme. Komunální politika není jednoduchá věc. 
Naši občané se zřejmě zamýšlejí nejen nad budoucností 
naší obce, ale i celého státu -  jinak by jich k volbám 
nepřišlo 73 procent, tedy o 13 procent víc než činí 
republikový průměr. 
Zpravodaj nabízí ale i jiné aspekty života v obci.  
Projdeme kulturní a společenské akce, nahlédneme do 
historie  přílepských hasičů, přečteme si zajímavý 
rozhovor s úspěšným sportovcem, uvítáme nové    
občánky a podíváme se, jak si vedou zahrádkáři či 
rybáři. Pokud jsme na něco zapomněli, neváhejte nám 
napsat. Stále čekáme na vaše připomínky.

Eva Martínková
redaktorka  Přílepského zpravodaje

Rozhovor s předním oštěpařem
str. 36 -  37
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Vážení spoluobčané,

máme za sebou poněkud rušnější období,            
20. a 21. října jsme vhozením lístku do volební 
urny rozhodovali o budoucnosti a směřování naší 
země v následujících letech. Ve stejnou dobu se u 
nás v obci konalo historicky první referendum, ve 
kterém občané projevili svůj názor na plánova-
nou stavbu další komunikace na katastrech naší 
obce. Výsledkům referenda se věnujeme podrob-
něji v tomto čísle zpravodaje. 

Od doby posledního vydání našeho periodika se 
toho událo poměrně více. Celkem čtyři ulice mají zcela nový povrch         
a v září začala naše základní škola užívat rekonstruovanou budovu         
a přístavbu II. stupně ZŠ. Žáci i pedagogové dostali k dispozici další 
učebny a hlavně novou jídelnu. Jídelna ve staré budově teď slouží pouze 
žákům prvního stupně. Na hranici kapacity, nebo lépe řečeno za ní,        
je školní kuchyně. Obdivuji paní kuchařky, že v tak malém prostoru 
dokáží uvařit takové množství chutného jídla. Obec ale dělá vše pro to, 
aby zaměstnanci školní kuchyně měli k práci lepší podmínky. Do konce 
tohoto roku podá obec žádost o dotaci na výstavbu nové budovy na 
místě bývalých dílen v Pražské ulici. Pokud půjde vše podle plánu, 
získáme v obcí zakoupeném  objektu č.p.130 nejen velkokapacitní 
kuchyň, ale navíc v dalších podlažích školní knihovnu a školní klub.       
K zimnímu spánku se tedy nechystáme, i když počasí posledních dní, 
nazývané také „dušičkové“, k tomu vysloveně vybízí. Zmínila jsem 
Svátek Všech svatých, tedy dušičky, jak říkáme. Mohu-li být osobní, dost 
mě v poslední době trápí odklánění se od tradic, které po staletí patřily 
k našim životům. Národ sice stále v tomto období hromadně vyjíždí         
a navštěvuje hroby svých předků, ale mládež a děti mají většinou už 
malé povědomí o tom, proč tak rodiče činí. Rok co rok se ale děti těší na 
dlabání dýní, převlékají se za strašidla a chodí po obci s anglicky 
zpívanými písněmi na rtech. Nevím, zda vůbec tuší, že i Halloween je 
svoji podstatou také vzpomínkou na mrtvé, pouze v jakési importované 
formě.

Asi namítnete, že jsem staromilská, že je to jasná ukázka nepochopení 
mladé generace. Jednak ale už na to mám věk a jednak jsem ve škole 
kdysi slavila jolku, nikoliv narození Páně a dárky nám rozdával děduš-
ka Maróz. Ale Vánoce se nakonec podařilo zachránit. U kaple                
Sv. Gottharda opět můžeme 23. prosince nahlas a veřejně zazpívat 
Ježíškovi, což bylo v dobách mého mládí nemyslitelné. Těším se tedy na 
setkání s vámi u rozsvíceného stromečku, na setkání u příležitosti 
vánočního koncertu a na další adventní akce. Užívejte podzimní čas        
v souladu s přírodou, odpočívejte. Přeji vám hezké a klidné podzimní       
i zimní dny, a protože další číslo našeho zpravodaje vyjde až                     
po Vánocích, přeji vám ze srdce také krásné vánoční svátky v kruhu 
vašich blízkých.

SLOVO STAROSTKY

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

OBECNÍ ÚŘAD

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 - 16:002 
Věra Čermáková

starostka obce



Od 1.1.2018 dojde ke změně způsobu rozesílání informací a 
pozvánek na  společenské akce pořádané naší obcí.

Stávající systém MobiSys bude nahrazen platformou 
Mobilní rozhlas.  Je to  platforma pro efektivnější komuni-
kaci mezi obcí a občany.  Umožňuje informovat občana 
nejen pomocí SMS, ale také prostřednictvím hlasového 
vyrozumění, e-maily a prostřednictvím mobilní aplikace. 
Díky kombinaci těchto komunikačních kanálů Mobilní 
rozhlas převádí do praxe koncept SMART City a využívá 
moderní technologie ke zlepšení života v obcích a zefektiv-
nění komunikace s občany (lze například uspořádat 
bleskové referendum).  

V praxi to znamená, že  obec bude mít možnost rozhod-
nout,  jakou formou bude informovat své občany. Krizové 
informace mohou být zasílané prostřednictvím SMS a 
hlasovým vyrozuměním tj. automatickým zavoláním na 
mobilní telefon. Pozvánky na sportovní události v obci 
nebo informace o plánovaných výpadcích energií mohou 
být zasílány například jen na e-mailovou  adresu.  

K dispozici je samozřejmě i mobilní aplikace, ve které 
budou k dispozici všechny informace. 

Dále si každý zaregistrovaný občan bude moci vybrat, jaké 
druhy informací mu budou zasílány. Na výběr jsou krizové 
informace, informace z úřadu a společenské akce.

Občané, kteří jsou již nyní registrovány ve stávajícím 
systému, budou, dle příslibu, automaticky převedeni do 
nového systému Mobilního rozhlasu. Ostatní zájemci se 
mohou registrovat 

prostřednictvím odkazu na webových stránkách obce nebo 
přímo na adrese  https://velke-prilepy.mobilnirozhlas.cz/. 
Na tomto odkazu lze také kdykoliv změnit podmínky a druh 
odesílaných informací,  či je zcela zakázat. Přístup pro 
úpravy je zabezpečen ověřovacím kódem, který Vám přijde 
na mobilní telefon.  

K dispozici je samozřejmě i mobilní aplikace „Mobilní 
rozhlas + Zmapujto“, kterou lze stáhnout do telefonů z 
obvyklých míst jako je například  GooglePlay.   

Tomáš Hošek

   

Přílepský zpravodaj  | www.velke-prilepy.cz

ZPRÁVY Z OBCE

3

Informování občanů pomocí Mobilního rozhlasu



Posílení vodovodního přivaděče 

Dne 6.10.2017 byl zkolaudován vodovodní přivaděč                 
o celkové délce 3,2 km vedoucí z vodojemu Žalov k šachtě    
u odbočky k Úholičkám, který  byl realizován v rámci 
spolupráce obcí Úholičky, Statenice a Velké Přílepy v rámci 
činnosti Dobrovolného svazku obcí.  Stavbu přivaděče 
realizovala �rma Aquarius s.r.o.  v celkové ceně 12 mil. Kč. 
O tyto náklady se obce rozdělí dle předem určeného klíče, 
vycházejícího z počtu obyvatel s ohledem na plánované 
výstavby.  Náklady obce Velké Přílepy jsou určeny tímto 
klíčem na 45% z celkových nákladů.  Tato částka bude 
snížena o přiznanou dotaci získanou ze Státním fondu 
životního prostředí MŽP ČR v maximální výši 85% uznatel-
ných nákladů. Na tuto dokončenou stavbu budou navazo-
vat další projekty, které jsou zaměřeny zejména na akumu-
laci vody, tedy výstavbu nového či rozšíření stávajícího 
vodojemu a také posílaní vodovodního řadu naší obce. 

Tomáš Hošek

Na přechod budou dohlížet asistenti 
dopravní bezpečnosti

Zastupitelstvo rozhodlo o zřízení funkce asistenta dopravní 
bezpečnosti.  Zastupitele k tomu vedla skutečnost, že 
Obecní policie má nedostatek strážníků. Není proto možné, 
aby pravidelně hlídali v době špičky přechody pro chodce, 
užívané školními dětmi.  Střežit tyto přechody může, tak 
jako je tomu i v některých jiných obcích, právě asistent 
dopravní bezpečnosti, pracovně zařazený pod Obecní 
policii. Rozsah úvazku je stanoven na dvě hodiny denně s 
odměnou 150,- Kč hrubého na hodinu. Požadována je 
bezúhonnost a spolehlivost zájemců.

(em)

Výsledky voleb do Poslanecké 
sněmovny  se ve Velkých Přílepech  
vždy poněkud liší od celostátního 
průměru (viz graf) 

Je to dáno složením obyvatelstva naší obce. Trochu 
zjednodušeně lze říci, že zde převažuje tzv. střední třída, 
tedy lidé bez větších sociálních problémů, zaměření spíše 
pravicově a konzervativně. Méně tedy podléhají  náklonosti 
k netradičním subjektům na politické scéně.  To vysvětluje, 
proč v obci nezvítězilo hnutí Ano, ale ODS, která získala          
o 8 % více hlasů než v celostátním průměru. Hnutí Ano 
získalo o 12 % méně než je průměr,  naopak  TOP 09 byla       
v Přílepech  o 7 % úspěšnější. Volební účast ve Velkých 
Přílepech byla o téměř 13  % vyšší než celkově v ČR.

Levice v obci propadla pod hranici volitelnosti, tedy více než 
v celostátním průměru. Odliv hlasů pro levici, kterých sice 
nikdy v obci nebylo mnoho,  je možné vysvětlit jejich 
přesunem k Okamurově SPD. Ta získala jen o 2,7 %  méně 
než v celostátním průměru,  což lze označit za překvapení 
přílepských voleb.

Obec je mladá (věkový průměr 34 let, v ČR průměr 42 let). 
To odpovídá úspěchu Pirátů, kteří zde dostali  6 % hlasů 
nad průměr.

O 3,5 % lépe než v průměru si ve Velkých  Přílepech vedlo 
hnutí STAN, což si lze vysvětlit i tím, že poslankyně za STAN 
a jeho místopředsedkyně Věra Kovářová  má již delší dobu 
nad obcí neformální patronát. 

(em)

ZPRÁVY Z OBCE

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Obec žádá občany, jejichž zeleň přerůstá na obecní 
pozemky, aby tuto zeleň vhodným způsobem 
eliminovali. Některé keře, vysazené podél chodníků, 
zužují nepřiměřeně prostor pro pohyb chodců. 
Problém působí také popínavé rostliny, například 
rdesno, jehož roční přírůstky jsou i několik metrů 
dlouhé a rostlina vrůstá do drátů elektrického nebo 
telefonního vedení.  

Děkujeme. 

  

4 
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Jak se stalo, že občané Velkých Přílep 
odmítli přeložku

Souběžně s volbami do Poslanecké sněmovny ČR se v naší obci 
konalo místní referendum. V něm občané rozhodli, že si nepřejí 
Přeložku II/240 v katastrech naší obce a v druhé otázce odmítli 
sjezd z této přeložky do Kladenské ulice.
 
K referendu se dostavilo 46% voličů, z nichž zdaleka ne všichni 
zaujali k přeložce zamítavý prostor (viz graf). Celkově lze říci, že 
NE řekla přeložce třetina oprávněných voličů a rozhodla tak              
o budoucnosti dopravy v naší obci.

Kdy to vlastně začalo

Přípravný výbor, který byl složen z obyvatel Kladenské ulice                 
a lokality ARI, jak dodnes nazýváme lokalitu nových rodinných 
domů západním směrem od centra obce,  podal 26. června 2017 
návrh na konání referenda. 

To bylo v době, kdy se po mnohaletém úsilí začal projekt 
obchvatu dopravou dotčených obcí ubírat ke zdárnému konci.     
Na základě mnoha jednání obcí a krajského investora byla 
stanovena trasa přeložky a rozeběhly se projektové práce.                   
O přeložce se hovořilo téměř na každém veřejném zasedání 
zastupitelstva Velkých Přílep a informace bylo možné nalézt na 
webových stránkách obce i v Přílepském zpravodaji. 

Na návrh Spolku Kamýk na konání referenda muselo zastupitel-
stvo dle zákona na nejbližším zasedání o referendu rozhodnout. 
Zastupitelstvo obce 14. srpna 2017 Usnesením č. 67/2017 konání 
referenda neschválilo. Pro konání referenda s navrženými 
otázkami hlasovali pouze dva zastupitelé. Důvodem neschvá-
lení referenda nebylo referendum jako takové, ale 
formulace otázek. Podle § 6 Zákona o místním referendu platí, 
že v místním referendu se rozhoduje o věcech, které patří do 
samostatné působnosti obce. Navíc otázka č. 2 se svojí druhou 
částí jevila jako předjímající a tudíž zavádějící. Zastupitelstvo               
z tohoto důvodu navrhlo, že vyhlásí k témuž tématu referendum, 
ve které bude občanům položena otázka, která by přímo pověřila 
vedení obce, aby jednalo o konečné podobě stavby přeložky tak, 
aby stavba co nejméně zatížila životní prostředí v obci a aby 
dostála žádoucí funkce, tedy odvést těžkou dopravu z obce                  
a ulevit tak centru obce. Na dalším veřejném zasedání 20. 
září zastupitelstvo referendum s novou otázkou 
skutečně vyhlásilo!! Tím, že zastupitelstvo uložilo vedení obce 
úkol jednat určitým způsobem a nasměrovalo rozhodovací 
pravomoc obce, otázka spadala do samostatné působnosti obce 
Velké Přílepy. Mezitím však přípravný výbor podal ke 
Krajskému soudu v Praze návrh na konání referenda             
a soud rozhodl o konání referenda s původními otázkami !!

V průběhu  hlasování byli občané nekorektně manipulo-
váni

Bohužel, přípravný výbor dohodu nerespektoval, plakáty 
vybízející k hlasování pouze jedním způsobem byly umístěny po 
celé obci. Navíc se jeden z členů přípravného výboru telefonicky 
dožadoval, aby materiály obce k referendu byly neprodleně 
odstraněny z webu obce. Také plochy, které obec nabídla pro 
dny hlasování, tedy nástěnky ve vstupu do obecního úřadu              
a před vstupem do budovy CVA, přípravný výbor nevyužil. Místo 
toho byl na dvoře u obecního úřadu umístěn jakýsi propagační 
stánek s koláčky, bonbóny, kávou a dopravními značkami, kde 
bylo voličům, odcházejícím od parlamentních voleb, nabízeno 
občerstvení a rady, jak volit v referendu. Někteří občané to 
považovali za nátlak, ovlivňování a podali starostce ústní                      
i písemné podněty. Stěžovali si především na agresivně                       
a jednostranně zaměřenou kampaň, ovlivňování voličů                       
a celkově považovali kampaň za neetickou. Slogany NE D7 a NE 
D8 chápali někteří jako ovlivňování politického názoru ve 
volbách a nabádání k nevolení stran č. 7 a č. 8. Jedna občanka 
dokonce oslovila státní policii. Materiály, které obec vyvěsila na 
předem dohodnuté plochy a v nichž se vyjadřovala k referendu a 
vysvětlovala dopad jednotlivých odpovědí, byly v sobotu ráno 
před začátkem druhého dne referenda neznámým pachatelem 
odcizeny. Nahrazeny byly plakátem s názvem „A ještě doplňuje-
me pravdu“. Tento plakát vyvracel jednotlivé body vyjádření 
obce a byl podepsán Spolek Kamýk. 

Starostka podala na místním oddělení policie ČR v Libčicích 
oznámení na neznámého pachatele.  

Přílepský zpravodaj  | www.velke-prilepy.cz
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Naděje na zlepšení dopravní situace v obci se vzdaluje

Takový byl průběh referenda, které rozhodlo o tak důležité 
otázce, jakou je výstavba další komunikace mimo zastavě-
nou část obce, kde v současné době projede kolem 
osmi tisíc aut denně a hlukové limity jsou překračo-
vány v denní i noční době ( 63,5 dB a 57,3 dB ).

Další jednání se Středočeským krajem bude vedeno v 
duchu výsledku místního referenda, jenž je pro obec 
závazný. Občané zvolili variantu zachování současného 
stavu, tedy svedení veškeré dopravy mezi městem Kralupy 
nad Vltavou a Prahou do Pražské ulice a centra obce.

Letmý pohled do historie Přeložky II/240 

O záměru výstavby této komunikace měli povědomost 
místní občané už v devadesátých letech minulého století, 
kdy ministerstvo pro místní rozvoj začalo zpracovávat v 
rámci VÚC (velký územní celek) pražského regionu varianty 
přeložky silnice II.tř. č. 240. V rámci projednávání tohoto 
konceptu byla již Středočeským krajem po projednání s 
jednotlivými obcemi zvolena varianta, byla schválena v 
prosinci 2006 jako součást Územního plánu velkého 
územního celku pražského regionu jako návrh (koridor) 
dvouproudé silnice II.třídy  s označením 240“. Tato trasa 
byla převzata v roce 2012 do Zásad územního rozvoje 
Středočeského kraje, kde byla až do roku 2015.  V devade-
sátých letech, kdy se začaly jak houby po dešti rojit megalo-
manské územní plány přetvářející vesnice v města, se 
přeložka stala součástí Zásad Územního Rozvoje Středočes-
kého kraje. Během těch několika desítek let se uskutečnilo 
mnoho jednání starostů okolních obcí s okresním, posléze 
krajským úřadem. Už tenkrát si zástupci obcí uvědomovali 
naléhavou potřebu další komunikace v tak zatíženém 
území. Kraj byl však dlouho laxní. Nebyly peníze, nebyl 
zájem, chyběla vůle.  Teprve v roce 2013 se ledy pohnuly. 
Byl založen Spolek 101, který měl dohlížet nad co nejšetr-
nějším způsobem výstavby vzhledem k okolí komunikace 
tak, aby silnice co nejméně obtěžovala okolí. V roce 2014 
bylo podepsáno memorandum o spolupráci s minister-
stvem dopravy a „nalezeny“ peníze na �nancování stavby. 
Obce si v memorandu daly tyto podmínky: bude se jednat o 
dvouproudou komunikaci s ochranným pásem zeleně v šíři 
40 m po obou stranách a projekt bude realizován jako 
celek, tedy od křížení D8 ke křížení s R7 ( dnes D7 ). Stavba 

Kralupského obchvatu tedy nebude dána do 
provozu dříve, než bude hotova přeložka. 

Vedli nás k tomu obavy, že po výstavbě obchvatu bude 
doprava, zejména nákladní, směřovat do centra Turska a 
naší obce, protože jiná možnost odklonění dopravy 
neexistuje. V těchto dnech je na stavbu obchvatu Kralup 
nad Vltavou vydáno pravomocné územní rozhodnutí a 
probíhají majetkoprávní přípravy, tedy výkup pozemků. 
    
Na posledním jednání na Městském úřadu v Kralupech nad 
Vltavou za účasti radních Středočeského kraje a starostů 
této oblasti byl přijat návrh společného setkání s projektan-
ty, vedoucím dopravního odboru a politickou reprezentací 
kraje, na kterém by byly projednány všechny připomínky k 
přeložce a znovu zváženy způsoby nájezdů a sjezdů z této 
komunikace. Čekalo se jen na výsledek přílepského 
referenda. Dnes tedy můžeme pouze konstatovat, že 
setkání se vzhledem k zamítnutí přeložky na našich 
katastrech konat nebude.  

Chápeme občany ARI, máme pochopení i pro vás, kteří 
bydlíte v Kladenské ulici. Každý chceme bydlet v klidném 
prostředí. Ale ruku na srdce dejte Vy, kteří jste se stěhovali 
do obce v posledních dvaceti letech.  Kdo z vás se seznámil 
se záměry Středočeského kraje, co se chystá v blízkosti 
vašeho budoucího domova? Kdo z vás přišel na obecní úřad 
a ptal se? 

Chtěli bychom poprosit, aby se každý z vás pokusil 
odpovědět na dvě jednoduché otázky:

Pokud nebude postavena přeložka silnice II/240, 
bude doprava v centru obce menší než dnes?

Chci alespoň částečně omezit dopravu v centru obce?

Nejvíce nás mrzí, že vaše rozhodnutí o bytí či nebytí 
přeložky přišlo až v době projektových prací a zjišťování 
EIA. Škoda promarněných peněz z kapes nás, daňových 
poplatníků.

Věra Čermáková, starostka obce
Ing. Tomáš Hošek, místostarosta obce 

Ing. Eva Aulická8 
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V historicky prvním místním referendu v obci Velké Přílepy bylo 
platně a závazně rozhodnuto, že obyvatelé nesouhlasí s trasou 
propojky dálnic D7-D8 a plánovaným sjezdem do Velkých Přílep, 
který si dohodlo vedení obce bez vědomí občanů se Středočes-
kým krajem. Pro opakované nerespektování zákona a obstrukce 
ze strany paní starostky a vedení obce, musel referendum po 
podání žaloby vyhlásit až Krajský soud v Praze. 

Středočeský kraj i zastupitelstvo obce tak bude muset nyní 
respektovat, při novém plánování koridoru této silnice a při 
projednávání vlivu na životní prostředí EIA, toto jasné stanovisko 
občanů. 

Nesouhlas 71,8 % hlasujících s plánovanou trasou propojky           
a nesouhlas 80,2 % hlasujících se sjezdem do ulice Kladenské,    
je jasným signálem pro vedení obce, že jeho neschopnost 
vyjednat lepší podmínky je pro obyvatele obce už nepřijatelná. 

V průběhu referenda se ještě někteří odpůrci, neznalí                             
a nerespektující zákon o místním referendu, snažili zabránit 
kontaktní kampani při hlasování. Opakovaně nám strhávali 
naše plakáty na schválených plochách v obci a dokonce došlo          
i na oznámení na Policii ČR, která přijela toto oznámení                        
v průběhu voleb vyšetřovat. Proto to před hlasovací místností 
chvílemi vypadalo jako na policejních manévrech. 

Zákon  o místním referendu však tuto kampaň nejen umožňuje,              
ale i přímo předpokládá. 

Ale jak známo, zoufalí lidé dělají zoufalé věci. Jsme rádi, že ani 
tyto kroky neodradily občany od svobodného vyjádření svého 
názoru na nekvalitu výsledků práce vedení obce. Místo zastupo-
vání zájmu občanů, tak zastupitelé do poslední chvíle zastupo-
valy zájmy krajského úřadu a místního developera, přes jehož 
pozemky by trasa propojky vedla. Jestli šlo o neschopnost či 
úmysl lze jen spekulovat. 

Tlaky kraje přes dotační tituly pro obce, osobní ambice či tlaky 
developerů přes výhodné výkupní ceny   (8 -16 násobek odhadní 
ceny) jsou totiž jistě velmi silnými faktory výsledků těchto 
jednání. Jinak totiž dosud nepochopitelné obhajování trasy v 
těsné blízkosti obce vysvětlit nelze, zvlášť když je tu varianta 
oddálení trasy, kterou občané již 2 roky požadují! 

Jsme rádi, že si drtivá většina občanů včas uvědomila rizika 
změn krajiny v okolí, zvýšení emisí a zejména nové dopravy, 
kterou by tato propojka dálnic do obce přivedla. Poděkování se 
jistě dočkají od svých dětí a vnoučat v budoucnu až budou 
porovnávat své životní prostředí s obcemi, přes které povede 
trasa „Aglomeračního okruhu“. Rozhodnutí občanů je díky 
vysoké účasti v místním referendu totiž trvalé a nelze jej změnit 
žádným budoucím rozhodnutím zastupitelstva nebo starosty 
obce! 

Ing. Vlastimil Zaviačič 
Spolek Kamýk a Přípravný výbor 

  

Přílepský zpravodaj  | www.velke-prilepy.cz
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BRIGÁDA V CUKRÁRNĚ PŘÍLEPY
Hledáme brigádníky, kteří chtějí pracovat ve stylovém prostředí 
moderní cukrárny. Práce na VÍKENDOVÝ PRODEJ v nově 
zrekonstruovaných prostorách CUKRÁRNY PŘÍLEPY ve Velkých 
Přílepech. Náplň práce: Prodej dortů, zákusků a dalšího malého 
občerstvení, dále příprava kávy. Praxe v oboru není nutná, 
uchazeče rádi zaškolíme. Nástup od ledna 2018 na DPP. Práce je 
vhodná pro všechny usměvavé a příjemné prodavačky, 
studentky, důchodkyně a další možné nadšence. 
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BRIGÁDA V CUKRÁRNĚ PŘÍLEPY

inzerce

PRAVIDELNÝ ÚKLID CUKRÁRNY

V případě zájmu o bližší informace prosím volejte          
723 918 870  nebo pište na info@cukrarnaprilepy.cz

Hledáme výpomoc na úklid do nově zrekonstruovaných prostor 
CUKRÁRNY PŘÍLEPY ve Velkých Přílepech. Prostor má 80 m2. 
Jedná se o klasický každodenní úklid kavárenských prostor vč. 
toalet. Úklid bude probíhat PO-NE večer po zavíracích hodinách 
(po 18:00hod) nebo brzy ráno, záleží na domluvě. Reálně jsou 
prostory uklizeny cca za 1 hodinu práce. Práce na DPP.  Nástup od 
ledna 2018.
  

Referendum z pohledu 
jeho organizátorů

PLNĚNÍ BAGET V CUKRÁRNĚ
Hledáme brigádníka na plnění čerstvých obložených baget a 
sendičů v čase ráno od 6:00-7:30hod od PO-PÁ v Cukrárně Přílepy 
ve Velkých Přílepech. Nástup od Ledna 2018. Práce na DPP. 
Vhodné pro absolventy, rodiče na mateřské, důchodkyně a další. 
Praxe v oboru výhodou, není však podmínkou, zaškolíme.



Z OPOZIČNÍCH LAVIC

V minulých vydáních Zpravodaje jste se na těchto místech 
mohli dočíst o cenzuře, netransparentních výběrových 
řízeních, „pravdách“ kterými pan místostarosta dlouhodo-
bě zásobuje zastupitele i veřejnost, podivnostech kolem 
tvorby nového územního plánu obce či o tom, jak �nanční 
výbor svou aktivitou pil krev vedení obce tak dlouho až jej 
nechalo odvolat. Vše se můžete dočíst na stránkách 
www.proprilepy.cz. Velká část našich zpráv se věnovala 
právě problémům ve �nančním řízení obce. Nyní již pan 
místostarosta může mít klidné spaní, nikdo z nově zvolené-
ho �nančního výboru na nepravosti upozorňovat nejspíše 
nebude. Pod vedením předsedkyně paní Smidžárové 
očekáváme obdobnou „akčnost“ jako v nedávno zrušeném 
školském výboru. Rádi se však necháme přesvědčit o opaku 
– první příležitostí bude analýza nestandardního růstu 
výdajů obce za IT služby, které ze 74 tisíc Kč v roce 2015 
vystoupaly až na 300 tisíc v letošním roce. Tuto analýzu na 
náš podnět nově zvolený výbor přijal jako svůj první úkol.

Dohady o zápis

Z bouřlivých jednání zastupitelstva se dohady přenesly i do 
úrovně papíru. Připomínky jednoho z našich zastupitelů 
týkající se nepřesných nebo neúplných částí zápisů ze 
srpnového jednání skončily „v koši“. Ačkoli bylo na 
osobním jednání dohodnuto, že připomínky budou přilože-
ny k zápisu, po projednání na zářiovém zastupitelstvu se 
tak nestalo, den poté se začaly hledat důvody, proč tak 
neučinit, a rozhořela se vášnivá debata o tom, co mají 
zápisy obsahovat a co ne. Do debaty vstoupila mimo jiné i 
paní zapisovatelka „humorným počinem“ (jak to nazvala 
paní starostka), když vytvořila zápis zcela doslovný, přepis 
všeho co bylo řečeno. Tento mimořádný počin si na plných 
25 stranách můžete prohlédnout na webu obce v sekci 
Zápisy ze zasedání zastupitelstva. V minulé zprávě jsme 
upozorňovali, že zápisy obec zapomíná zveřejňovat a hned 
vzápětí došlo k nápravě, za což děkujeme. Věříme také, že 
dospějeme k rozumnému kompromisu nad pravidly 
upravujícími, jak má zápis odrážet realitu.

Nešťastná přeložka

Na tomto místě nemůžeme pominout ani téma obchvatu 
Velkých Přílep alias přeložky silnice II/240 procházející 
centrem obce. Jak si lze přečíst ve výše zmíněném 
doslovném zápise, budí toto téma u občanů dlouhodobě 
velké emoce, které vyvrcholily uspořádáním referenda 
pořádaného souběžně s parlamentními volbami. Protože v 
rámci sdružení nemáme na toto téma všichni jednotný 
názor, nebudeme se v těchto řádcích pouštět do hodnoce-
ní, co je dobře a co je špatně. Ti občané, kteří občas zavítají 
na veřejné zasedání zastupitelstva,  si o postojích jednotli-
vých zastupitelů mohli udělat obrázek, ostatní mohou přijít 
na některé z dalších jednání a přímo se zastupitelů zeptat. 
Výsledky referenda jsou vyvěšené na webu obce, pro jednu 
část občanů je to dobrá zpráva, pro jinou část špatná. 
Přejeme všem občanům Velkých Přílep klidný konec roku 
2017 a hodně úspěchů v roce následujícím.

Za zastupitele PRO Přílepy 
Richard Kapsa, Petr Morysek, Kamila Handlová, Lubomír Šembera10 

(Ne)Klidný podzim

www

Wuchterlova 523/5
Praha 6, Dejvice
tel.: 604 277 859

email: info@psychologzakova.cz
.psychologzakova.cz

inzerce

PhDr. Lucie Žáková



Vážení spoluobčané, 
začínám tímto neobvyklým nadpisem a pro některé jedince i 
posměšným. Jsem si dobře vědom, že někteří jedinci v naší 
společnosti neuznávají práci strážníků městských a obecních 
policií. Dokonce se snaží svojí činností strážníkům jejich 
výkon povolání ztížit. Je nutné podotknout, že někteří 
strážníci si s takovou zápornou stránkou poradí a někteří si 
zvolí jiné povolání. V poslední době odešlo od městských a 
obecních policií spousta strážníků a tyto policie jsou 
personálně oslabeny. Bohužel se jedná o celorepublikový 
problém. V této oblasti má potíže i Policie ČR, která také trpí 
nedostatkem uchazečů o práci v jejich řadách. Mladí lidé 
nemají chuť a odvahu sloužit spoluobčanům a bohužel někdy 
za plat, který neodpovídá stávajícímu riziku.

Ne každý je dostatečně psychicky odolný
Jak je patrné z posledních let, je práce obecních policií stále 
více důležitá a výkon strážníků je náročnější. Strážníci se 
dostávají do situací, u kterých je nutná připravenost, jak z 
právního hlediska, tak fyzického a psychického. Opravdu je 
nutné vyzdvihnout psychickou odolnost, protože strážník 
se během služby může dostat do všech možných situací a 
musí si umět poradit tak, aby neohrozil sebe nebo někoho 
jiného na zdraví či životě. 

Jak jsem se v minulosti několikrát přesvědčil, tak každý 
člověk je k něčemu předurčený a vyniká v nějakém oboru či 
má určitý směr zaměření. Někteří jedinci se k obecním 
policiím přihlásí a následně po dvou letech zjistí, že je tato 
práce nad jejich síly. Bohužel investice vložené obcí do 
jejich školení a vystrojení se pohybují v řádech několika 
desítek tisíc korun. Proto je velmi důležité případné 
zájemce připravit pohovorem na to co mohou od této práce 
očekávat a velmi pečlivě vybírat. Bohužel ani toto není 
zcela zaručený způsob, vlastně se dá říci, že nelze žádného 
uchazeče plně odhadnout.

Dopadli jsme pachatele krádeží
Nechme již pitvání duše strážníka a řekneme si, co takový 
strážník zažil za poslední dobu. Musím konstatovat, že se v 
poslední době se strážníkům Obecní policie Velké Přílepy ve 
spolupráci s SKPV Praha-západ podařilo dopadnout 
organizovanou skupinu pachatelů, která páchala trestnou 
činnost na katastrech obcí, které má OP ve své správě. 

Chtěl bych tímto policistům poděkovat za jejich obětavost 
a profesionální přístup. I přes úspěšné provedení úkolu a 
významné pochvaly strážníků ze strany policie SKPV Praha 
západ se strážníci jiného uznání nedočkali. Bohužel je 
přinejmenším smutné, že si určití lidé neuvědomují, co 
tomu museli strážníci obětovat a stále obětují. Je velmi 
jednoduché se zaměřit pouze na jeden problém. Bohužel to 
u strážníků nelze a musejí se zaměřit komplexně na celou 
oblast, kterou spravují. Každá obec má svá speci�cká 
úskalí, která musejí strážníci zvládat. Jednou je to doprava, 
jindy lidé bez domova, výtržnosti a narušování veřejného 
pořádku. 

Na besedu přišlo minimum seniorů
Dne 25. 09. 2017 pořádala obecní policie pro seniory 
besedu, která byla zaměřená na bezpečnost. Strážníci 
přednesli mnoho užitečných rad a některé byly dokonce z 
výkonu služby. Je pouze škoda, že se této akce nezúčastnilo 
více lidí. Štěstí přeje připraveným a to platí jak v bezpeč-
nosti, tak v ostatních činnostech veřejného života.
 

vr.prap Karel Král,vel.OP
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Nelehká práce strážníka

Strážníci pomáhají obcím i v různých kritických situacích

O besedu v Galerii neměli senioři zájem



Prázdniny utekly jako voda a znovu se přiblížil začátek 
školního roku. Řemeslníci celé léto pilně pracovali, aby 
stihli dokončit přístavbu a rekonstrukci budovy II. stupně, a 
tak se mohli žáci i pedagogové těšit na zdejší nové prostory. 
Než sem však mohli vstoupit, bylo nutné vše nastěhovat a 
uklidit. Díky velkému úsilí všech zaměstnanců školy na žáky 
čekala 4. 9. 2017 uklizená a vyzdobená budova. Že je 
opravdu krásná a moderní, se mohli přesvědčit i zájemci z 
řad veřejnosti v průběhu odpoledne prvního školního dne, 
kdy jsme jim budovu zpřístupnili. Reakce byly velmi kladné 
a leckoho mrzelo, že už školním letům odrostl. Jsme rádi, že 
péče o oblast školství je jednou z priorit obecního zastupi-
telstva a že neváhá do přílepských škol investovat nemalé 
prostředky.

Na obědech si pochutnáváme
V rámci rekonstrukce budovy II. stupně zde byla přistavěna 
i zcela nová jídelna - výdejna, takže od letošního září 
mohou chodit žáci z této budovy na oběd zde. Od října pak 
odstartoval provoz čipový systém, který poskytuje řadu 
výhod strávníkům i škole. I letos pokračujeme ve změnách 
ve školním jídelníčku, nastartovaných v minulém školním 
roce - podařilo se nám zcela odbourat slazené nápoje, při 
přípravě pokrmů se zásadně preferují čerstvé suroviny, 
pravidelně se zařazuje čerstvá zelenina, ovoce a mléčné 
výrobky. Strávníci si kvalitnější stravu pochvalují.

Elektronické žákovské i nové mimoškolní aktivity
Další novinkou letošního školního roku je zavedení elektro-
nické žákovské knížky. Díky ní mají rodiče detailní přehled o 
prospěchu svých dětí a pedagogům umožňuje veškerý čas 
ve vyučovacích hodinách věnovat právě výuce. Velkou 
výhodou elektronické žákovské knížky je její přístupnost 
odkudkoliv. Prostřednictvím tohoto moderního elektronic-
kého nástroje se zefektivňuje i komunikace se zákonnými 
zástupci.

Naše škola se stala úspěšným příjemcem dotace z 
Evropského sociálního fondu a z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy na profesně sociální rozvoj pedago-
gů (školení) a provozování  mimoškolních aktivit pro žáky. 
Ti mohou nyní zdarma navštěvovat čtenářský klub, klub 
zábavné logiky a deskových her a doučování. 

Všichni naši žáci se také mohou těšit na zpestření výuky 
tělocviku, neboť se nám podařilo získat dotaci na pořízení 
sportovního vybavení do tělocvičny (souprava na skok 
vysoký a gymnastické lavičky) od Řízení letového provozu, 
s. p. ve výši 50 000 Kč.

Než žákům začalo pravidelné vyučování, opět si připomněli 
zásady správného chování v dopravním provozu prostřed-
nictvím projektu Bezpečně do školy a ze školy. Dopravní 
výchovu nebereme na lehkou váhu a její zařazení hned v 
úvodu školního roku považujeme za důležité.

Co nového v naší škole
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Poznáváme sebe i okolí
Žáci VI. A pak s paní učitelkami Mgr. Zdeňkou Hlouškovou a 
Mgr. Zorou Mihalkovou absolvovali dvoudenní seznamo-
vací kurz, aby se lépe poznali s novými spolužáky i novou 
paní učitelkou třídní.

Podobně vyrazili na adaptační kurz žáci IV. A s paní 
učitelkami Mgr. Veronikou Bezděkovou a Mgr. Jitkou 
Farovou. Ti se dokonce celé tři dny věnovali tomu, aby se 
navzájem lépe poznali a díky tomu se vylepšily vzájemné 
vztahy ve třídě.

Na konci září, těsně před svátkem sv. Václava, se všechny 
třídy vypravily do blízkého i vzdáleného okolí poznávat 
významná památná místa v rámci stejnojmenného 
projektu. Nejblíž to měli prvňáčci, kteří se prošli Velkými 
Přílepy, prohlédli si je z vyhlídky a pak se zastavili u 
kapličky Panny Marie. Díky ochotě pana Ženíška mohli 
nahlédnout i dovnitř a dokonce si i poslechnout hlas 
zdejšího zvonu.

Žáky I. stupně čekal 4. 10. další zážitek - do školy přijela 
společnost Ornita s programem Krkavcovití. Jeho prostřed-
nictvím se seznámili s těmito největšími ptáky z řádu 
pěvců. Povídání o zajímavostech ze života krkavcovitých 
bylo provázeno promítáním videí i ukázkami živých 
ochočených jedinců. 

Náladu svátku Halloween vystihlo tradiční dlabání dýní.

Kateřina Sedláčková
zástupkyně ředitelky

  

Přílepský zpravodaj  | www.velke-prilepy.cz
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V posledních letech, od roku 2012, prošla naše základní 
škola výraznými změnami.

V roce 2012 – 2013 proběhla nástavba I. stupně, následova-
la rekonstrukce šaten a rekonstrukce hygienického zázemí. 
V roce 2016 proběhly stavební úpravy hygienického zázemí 
v budově II. stupně a v letošním roce, srpnu 2017, byla 
dokončena nástavba a přístavba budovy   II. stupně. Všechny 
tyto rekonstrukce stály 60 493 893 Kč. Byly hrazeny dotační-
mi zdroji ze SFROM, MF a samozřejmě obcí.

Změny se konaly za plného provozu školy. To si vyžádalo 
stěhování do náhradních prostor nebo se stěhování celého 
vybavení školy do míst, kde bylo prostě volno. Vyučování 
bylo v minulosti zkráceno k radosti žáků. Ředitelské volno 
prodlužovalo dětem prázdniny. 

Škola se nám tedy několikrát zvětšila nejen o prostory,       
ale i o počet žáků. Nyní studuje v naší škole 395 žáků, 
celková kapacita školy je 515 míst. S tím souvisí i personální 
zajištění celé organizace, které není jednoduché. V loňském 
roce se změnilo vedení školy, takže vstoupit do rekonstruk-
ce za plného provozu školy a řešit ještě navýšení a personál-
ní změny bylo pro vedení školy velmi náročné. 

Zpět na začátek roku 2012. Již v tuto dobu se začaly dít 
velké změny. Bylo to náročné už pro původní vedení školy. 
Je nutné poděkovat paní ředitelce Mgr. Zdeňce Hlouškové   
a její zástupkyni Mgr. Martině Chaloupkové za usilovnou      
a nadmíru náročnou práci v procesu změn, stejně tak jako 
celému původnímu personálu, který se nenechal odradit 
náročností a setrval na škole dodnes. 

Mnohé stěhování totiž bylo zaplaceno daní zkráceného 
osobního volna nebo zkrácením dovolené pedagogického 
personálu a personálu školy vůbec. Jistě by k historii změn 
měly co dodat třeba paní uklizečky. Děkujeme všem 
zaměstnancům, kteří v plném nasazení působí na naší 
škole dál, protože stabilita personálu je jedna z priorit školy 
i obce.

Při nástupu nové paní ředitelky Mgr. Pavlíny BenSaidové jí 
bylo přáno mnoho sil a energie do funkce. Hodnocení 
samotné paní ředitelky po roce ve funkci asi nelze zcela 
popsat slovy, ale rok pro ni musel být více než náročný.         
Je potřeba paní ředitelce Mgr. Pavlíně BenSaidové poděko-
vat, že ji neodradila celá náročnost pedagogického procesu 
v době změn, náročnost v personálním zajištění, náročnost 
jednání týkající se samotné stavby a vybavení nové budovy 
a hlavně náročnost přípravy na školní rok, který se stavebně 
a procesně připravoval do posledních chvil před začátkem 
školního roku.

Velké uznání a poděkování nad dohledem staveb patří 
především paní Ing. Evě Aulické, která měla stavby                       
a rekonstrukce pevně v rukou. Náročnost jednání by popsalo 
mnoho lidí, kteří se na stavbě a rekonstrukci podíleli.

Vše výše popsané by se samozřejmě neobešlo bez plánová-
ní a shánění �nančních zdrojů. Za to, že škola má nyní 
dostatečnou kapacitu pro všechny naše děti v obci a do 
budoucích let by tomu tak i mělo být, je věcí paní starostky, 
paní Věry Čermákové. Poděkování paní starostce a vedení 
obce za rodiče bylo zmíněno i na Školské radě, protože            
v některých obcích Středočeského kraje tomu tak není            
a nyní se potýkají se závažnými kapacitními problémy škol.  

S úctou a přáním neutuchající energie
Marie Válková
místostarostka

Za příběh změn v naší škole je nutné 
poděkovat!
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Poděkování za školu

Budova II. stupně ZŠ se rozrostla o pět tříd se sociálním zázemím,  
požární schodiště, zrekonstruované vnitřní schodiště a jídelnu.



V červnu byla vyhlášena výtvarná soutěž Namaluj školní hřiště.

Do soutěže se zapojilo celkem 366 dětí především ze zdejší 
základní školy. Ke spolupráci v této soutěži byli vyzváni učitelé, 
kteří s dětmi vytvářeli návrhy v rámci výtvarné výchovy. Návrh 
řešení prostoru svého školního pozemku u své školy byla velkou 
motivací. Proto se do soutěže zapojily všechny třídy a celkový 
počet odevzdaných návrhů je vysoký. Vítězné návrhy jsou 
podkladem pro plánování možného hřiště u budovy II. stupně 
nebo i podkladem plánování pozemku školy vůbec.

Do hodnocení vítězných návrhů se kromě další porotců zapojila 
paní starostka Věra Čermáková a projektantka školních hřišť a 
zahrad. Hodnoceno bylo nejen celkové zpracování návrhů, ale 
jedním z kritérií byla i kreativita nebo nápaditost jednotlivých 
prvků. 

Z celkového počtu soutěžních návrhů bylo do užšího kola 
vybráno 42 návrhů. Z toho pak zvoleno 10 vítězných.

Marie Válková
místostarostka obce

  

Přílepský zpravodaj  | www.velke-prilepy.cz

Namaluj školní hřiště

Vyhodnocení výtvarné soutěže Namaluj školní hřiště
Vítězné obrázky podkladem k projektu 

hřiště u budovy II. stupně školy

Štefánková So�e, I.C
Martini Amélie, II.A
Teplá Zuzana, II.A

Sobotka Kryštof, III.A
Zuzana Studenovská, IV.A

Farfánová Sára, IV. A
Kaláb Adam, V.B

Mizera Jiří, VI.
Bártová Miroslava, VIII.

Tomášková Anna Marie, IX.

Zapojení dětí a mládeže do projektu plánování školního hřiště a zahrady
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Léto se s námi rozloučilo a přišel podzim. V MŠ Jablíčko je 
opět rušno, všech 150 míst je obsazeno. V tomto školním 
roce se dveře otevřely 4. září a díky všem zaměstnancům 
MŠ přivítalo děti i jejich rodiče šest připravených a 
vyzdobených tříd. 

První týdny se nesly v duchu seznamování. Děti se postup-
ně seznámily s novými kamarády, učitelkami, ostatními 
zaměstnanci, pravidly tříd i s celkovým chodem školky. 
Pokud nám to ještě počasí umožnilo, trávili jsme čas na 
školní zahradě, kde si děti oblíbily především hry na písku, 
houpání na houpačkách a zdolávání prolézaček. 

Hned začátkem školního roku nás navštívila paní logoped-
ka. Vzhledem k velkému počtu dětí logopedické šetření 
probíhalo dva dny. Zákonní zástupci byli seznámeni s jeho 
výsledky, které poslouží i jako podklad pro práci učitelek. 

Na začátku října děti čekalo oblíbené a velmi zajímavé 
bubnování. Všichni měli možnost seznámit se s hraním na 
různé bicí nástroje – perkuse a chřestidla z různých koutů 
světa a na některé si mohli i zahrát. Ukázka byla natolik 
poutavá, že nejedno dítko bubnovalo na cokoliv ještě 
dlouho do odpoledne.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

MŠ Jablíčko nabízí dětem 
pestrý program 
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Následující týden proběhlo v jednotlivých třídách fotogra-
fování, na které se všichni pečlivě připravili. Holčičky              
v šatech i kluci v kravatách nebyli v žádné třídě ničím 
výjimečným. 

I přes nevlídnou předpověď se nakonec počasí umoudřilo    
a my jsme mohli zhlédnout na fotbalovém hřišti oblíbenou 
ukázku dravců a sov. Povídání bylo velmi zajímavé                    
a k vidění bylo plno dravců i sov všech možných druhů            
a velikostí. Z bezprostřední blízkosti jsme pozorovali 
malého kulíška, obrovského výra nebo poštolku při lovu. 
Mezi dětmi i dospělými se našlo mnoho odvážlivců, kteří se 
nebáli pohladit si sovu nebo obrovského orla. 

Po letech se také děti z MŠ Jablíčko zúčastnily setkání se 
seniory. Pod vedením paní učitelky Ilony Sedlářové 
předvedly pásmo básniček, písniček a tanečků.

Již teď se všichni těšíme, co dalšího nám přinese nadcháze-
jící období. Kromě zajímavých akcí si budeme také hrát, 
cvičit, zpívat a poznávat mnoho nového.

  

za kolektiv MŠ Jablíčko 
Šárka Procházková 

Přílepský zpravodaj  | www.velke-prilepy.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU VE VELKÝCH PŘÍLEPECH

Vážení spoluobčané,

Obec Velké Přílepy společně s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity pro Vás připravili „Projekt 
Virtuální Univerzita třetího věku“.  Vzdělávání seniorů,  tzv. U3V, je aktivita s více než dvacetiletou historií. V současné době 
probíhá v různých podobách na téměř všech českých univerzitách. Výuka je však až na výjimky vázána na univerzitní, tedy 
krajská města. Pro většinu seniorů z menších měst a venkova   je tato možnost aktivního využití volného času nedostupná.

Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) zpřístupňuje vzdělávání těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou 
účastnit prezenčního studia přímo na univerzitě.

Systém výuky je založen na vysokoškolskými lektory předem natočenými multimediálními přednáškami, které se přes 
internet dostanou do konzultačních středisek obcí a měst, nezávisle na čase. VU3V zahrnuje skupinové přednášky a společné 
testy. 

Naše konzultační středisko bude v prostorách galerie v 1.patře Domu U Korychů ve Velkých Přílepech. Předem natočená 
přednáška k danému tématu bude účastníkům promítána na projekční plátno, délka přednášky cca 45 minut, technickou       
a organizační podporu zajišťuje kontaktní osoba konzultačního střediska.

U nás, ve Velkých Přílepech začínáme letním semestrem,  první přednáška bude v úterý 6.2.2018 od 18:00 hod. a další vždy 
po 14 dnech. Téma studia na letní semestr 2018 je „ Čínská medicína  v naší zahrádce“.

V případě zájmu volejte na telefon 730 157 145, nebo pište na e-mail: kultura@velke-prilepy.cz

  17
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Jak se moje nemoc projevila?  Najednou jsem měl velkou 
žízeň, začal jsem hodně čůrat, i v noci do postýlky, byl jsem 
unavený a hubnul jsem. Naštěstí rodiče na nic nečekali a 
hned se mnou běželi k panu doktorovi.

Moje slinivka břišní přestává tvořit inzulín a proto mi jej 
dospělí musí píchat podle toho,  jakou mám hladinu cukru 
v krvi a kolik toho sním během dne. Cukrovka je ovlivňová-
na mnoha faktory, např. nemocí, počasím, sportem, 
stresem ...

Pro mě je moc důležité, abych byl během dne aktivní. 
Pohyb je mojí součástí v běžném dnu. S mojí nemocí se 
musím hlídat, popřípadě včas najíst, ale pokud jde o pohyb, 
není nic překážkou. Naopak pohyb je důležitou součástí 
mého života, aby moje imunita byla co nejlepší, abych 
nebyl moc nemocný (glykemie při nemoci/zánětu vždy 
jdou do vyšších čísel). 

Nejhorší je pro mě, že nemohu jíst, co chci a kdy chci. Mezi 
jídly musí být  2,5  hodiny pauza a mohu v jakémkoliv 
množství a čase  mohu jíst pouze okurku, vajíčko, sýry a 
šunku. Každé jiné jídlo musí být přesně zváženo na 
množství sacharidů a podáno v přesný čas. 

Máme za sebou 20 měsíců a mám stále hlubokou remisi, 
tzn. částečnou funkci vlastní tvorby inzulínu.

Můj denní režim

Když chci být v pohodě, musím dodržovat pravidelný režim 
v jídle, sledovat cukr v krvi, píchat správně inzulín:
•Den začíná a mě čeká snídaně,  v 6:25 vstávám, změříme 
glykemii. Po vyhodnocení naměřené glykemie píchneme 
dva inzulíny - krátkodobý a dlouhodobý. 
•Dvačina I. v 9:00 hod.,  opět měříme glykemii glukome-
trem, pokud je hladina krevního cukru v pořádku,  
nasvačím se dle přesně zvážených sacharidů. Pokud mám 
glykemii vyšší, musíme píchnout  krátkodobý inzulín. 
•Oběd ve 12:00 hod.,  pícháme do prstíku a vyhodnocuje-
me glykemii, opět se musíme doma rozhodnout,  kolik 
píchnout inzulínu, abych si mohl dát oběd v přesně naváže-
ných sacharidech. 
•Svačina II. mě čeká ve 14:30 hod. a opět měření glykemie. 
Má hladina cukru je dobrá a proto si mohu dát svačinu s 
přesným množstvím sacharidů. 
•Večeře I. v 17:30 - měříme glykemii a rodiče opět zvažují,  
kolik píchnout inzulínu, abych si mohl dát naváženou večeři 
ve výdajových jednotkách. 
•Večeře II. ve 20:00 hod, již se chystám k spánku a opět 
musíme změřit glykemii. Večer pícháme inzulín dlouhodo-
bý, tak abych do rána vydržel a má glykemii byla ráno opět 
vyhovující. Dostanu přesně navážené sacharidy a jdu si 
umýt zoubky a spinkat. 
•První noční měření je ve 22:00 hod., pokud je glykemie v 
pořádku, mohu spát do rána, ale pokud mám glykemii 
nízkou, musí mě rodiče dokrmit přesným počtem 
výdajových jednotek, abych se nedostal do těžké hypogly-
kemie během noci a rána. 
•Další kontrolní měření je ve 24:00 hod. nebo ve 3 hodiny 
ráno. Zda proběhnou tato měření, se rozhodne podle 
výsledku ve 22:00 hod. nebo vyhodnocením celého dne. 
Glykemie se během noci mění a rodiče musí můj stav 
hlídat, abych se ráno probudil s dobrou glykemií. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA - Příběh malého Jakoubka

Jmenuji se Jakub Šimek a chodím do 
mateřské školy. Jsou mi 4 roky a ve 2,5 
letech jsem onemocněl diabetem I. typu. 
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Diabetes mellitus 1. typu vzniká v důsledku selektivní 
destrukce B buněk vlastním imunitním systémem, což vede 
k absolutnímu nedostatku inzulinu a doživotní závislosti na 
aplikaci inzulinu. Ke zničení B buněk dochází autoimunit-
ním procesem. Zůstává však dosud nezodpovězená otázka, 
proč dojde k poruše tolerance imunitního systému vůči 
buňkám vlastního těla. Spouštěcím mechanismem k rozvoji 
autoimunitní reakce může být imunitní odpověď na mírnou 
virózu (nachlazení) nebo jakéhokoliv jiného podráždění 
(např. štípnutí komárem,angína atp.), které nastartuje 
nezvratnou tvorbu protilátek proti vlastním buňkám. 
Diabetes mellitus 1. typu je také někdy označován jako 
juvenilní diabetes, protože je nejčastěji diagnostikován 
kolem 15. roku života. Onemocnět jím však mohou jak 
novorozenci, tak starší lidé. Dědičnost je pouze 4%.

První příznaky onemocnění: hubnutí, velká žízeň, 
časté močení, únava. Něco se děje, třeba se dítě 
začne počůrávat

Diabetes mellitus 2. typu je onemocnění, které je 
podmíněno nerovnováhou mezi sekrecí a účinkem inzulinu 
v metabolismu glukózy. To znamená, že slinivka diabetiků 
2. typu produkuje nadbytek inzulinu, avšak jejich tělo je na 
inzulin více či méně „rezistentní“ (relativní nedostatek). 
Léčí se perorálními antidiabetiky, což jsou ústy podávané 
léky, které zvyšují citlivost k inzulinu.

Diabetes 2. typu je označován diabetem dospělých (obvyklá 
manifestace po 40. roce života), avšak vzhledem k 
současnému sedavému způsobu života tuto nemoc mohou 
dostat i děti. Často jsou vlohy k diabetu 2. typu dědičně 
přenášeny z generace na generaci. 

Přílepský zpravodaj  | www.velke-prilepy.cz
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Rádi bychom touto cestou poděkovali  
MŠ Jablíčko. 

Jakoubek od září nastoupil do II. třídy v MŠ. 
Paní ředitelka Mgr. Libuše Smidžárová, 

asistentka Lucie Skrčená 
a paní učitelka Petra Vyhlídalová  DiS. 

prošly proškolením ve svém osobním volnu 
nejdříve rodiči a dále si našly čas na společnou 

edukaci v Motole. 

Velice Vám děkujeme za empatii všech 
ve druhé třídě včetně skvělých kuchařek, 

paní na úklid a dětí. 

Děkujeme za Jakoubka, 
který je ve školce moc šťastný 

a pro jeho další vývoj je pobyt tam obohacující.....   

rodiče Zuzana a Lubor Šimkovi

MATEŘSKÁ ŠKOLA - Příběh malého Jakoubka

CO JE DIABETES A JAK SE POZNÁ?



Prázdninový režim knihovny se projevil především úpravou 
půjčovní doby, ale ani v jednom týdnu jsme neměli 
zavřeno, i když se ve dvou největších místnostech v 
červenci malovalo. Půjčovali jsme každé pondělí od 15 až 
do 20 hodin, aby i ti, kteří se později vraceli z koupaliště 
nebo z výletů, měli příležitost knihovnu navštívit.

Po květnové instalaci nových regálů ve východní místnosti 
bylo malování další náročnou akcí, a to hlavně na úklidové 
práce. Úklid se nakonec protáhl na tři týdny. Děkuji 
dobrovolnicím, které pomáhaly knihy ošetřit, protože i přes 
zakrytí fóliemi byly regály i knihy značně zaprášené. 
Jmenovitě to byly paní Janka Duchková, Lada Proksová          
a Anna Jiroutková.

Prázdninové měsíce jsme také věnovali přípravě projektu 
Výstava starých pohlednic Velkých Přílep a okolí.      
Na tuto akci jsme získali podporu z grantu Malého přemys-
lovského měšce. Zvětšeniny starých pohlednic ukazují,      
jak vypadaly obce v minulosti a každý si může tento stav 
porovnat se současností. I zde bych chtěla poděkovat za 
spolupráci – paní Kateřině Doskočilové za gra�cké 
zpracování, paní Elišce Hesslerové za rámování a panu 
Vermachovi za pomoc při instalaci. Vernisáž se uskutečnila 
26. září za velkého zájmu veřejnosti. Obrázky, které se 
nevešly do rámů, byly vystaveny zároveň s dalšími 
informačními materiály a původní sbírkou starých pohled-
nic na stolech. 

Děkuji také panu Václavu Kaškovi za vystavení obrazu již 
neexistující přílepské kovárny, která stála na místě 
dnešního parku a paní Hesslerové, která vystavila obraz 
namalovaný podle jedné z pohlednic. Tato pohlednice 
zobrazuje naši obec v roce 1918, a tak je vidět, co všechno 
se ve středu obce změnilo a co zůstalo. Podle ohlasu 
návštěvníků i zápisů v pamětní knize soudím, že se výstava 
líbí. Zvu i vás na její prohlídku. Všichni si zde mohou najít 
něco, co je zajímá – jak staří pamětníci, tak nově přistěho-
valí občané, dospělí i děti.    
                              

Výstava však nebyla jedinou akcí, kterou knihovna v září 
pořádala. Ve čtvrtek 14. září přednášel na téma Energie      
a její vliv na naše zdraví pan Tomáš Brož, kterého jsme 
již v naší knihovně dvakrát představili. Mluvil především       
o reiki, o problematice geopatogenních zón, o čakrách            
a o způsobech, jak si zlepšit fyzické i duševní zdraví. 
Přednášku doplnil promítáním obrázků a přehledů                    
a dobrovolníci si mohli sami na sobě vyzkoušet jeho tvrzení. 
Fotogra�e z této akce najdete na našich webových 
stránkách.

Knihovna o prázdninách 
i po prázdninách
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Znalec přílepské historie pan Václav Kašek



V září začíná nový školní rok, a tak jsme nemohli vynechat 
ani akce pro děti. V posledních letech na podzim vždy 
knihovna vyhlašuje výtvarnou soutěž. Tentokrát ve 
spolupráci s ateliérem Artelis. Téma si mohou účastníci 
vybrat ze tří možností: Sova – malířka, sova – spisovatelka 
nebo sova – herečka. A pozor! Zúčastnit se mohou děti i 
dospělí! Nejlepší práce poslouží jako motiv na diplomy, 
které dává knihovna za umístění v soutěžích. Také se 
můžete těšit na leden, kdy soutěžní práce v knihovně 
vystavíme. A na stránkách Artelis.cz bude spuštěno 
hlasování o nejlepší dílo soutěže. Termín odevzdání prací je 
20. listopadu.

Spolupráce se základní školou v naší obci funguje velmi 
dobře. Na začátku září jsme s paní ředitelkou Mgr. Ben 
Saidovou naplánovaly společné akce. Jako první z nich se 
uskutečnilo 20. září čtení pro školní družinu, tentokrát z 
knihy  Kláry Smolíkové Knihožrouti - Kam zmizela školní 
knihovna.  Máme v zásobě ještě několik knih, které chceme 
dětem číst, hledáme tedy mezi občany dobrovolníky, kteří 
by chtěli dětem číst.

Z pěkných říjnových akcí bych připomněla besedu s paní 
spisovatelkou Irenou Fuchsovou a přednášku Historické 
meteorologické sloupy v České republice pana Reného 
Tydlitáta. Plánujeme také akce na listopad a prosinec. 
Především na předvánoční setkání opět hledám spolupra-
covníky – čtenáře příběhů, vypravěče, hudebníky. Těším se 
na vás!

Jana Kouřimská
vedoucí knihovny
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NOVÉ KNIHY V NAŠÍ KNIHOVNĚ
Beletrie pro dospělé:
Topol, Jáchym
Topol, Jáchym
Třeštíková, Radka   
Ferrante, Elena
Hawkins, Paula
Vondruška, Vlastimil  
Třeštíková, Radka
Třeštíková, Radka
Hawkins, Paula 
Findenová, Susan
                          
Beletrie pro mládež:
Pearson, Luke
Valenta, Milan
Robberecht, Thierry
Lomová, Lucie
Čech, Pavel

Naučná literatura:
Bondy, Miloš
Najmanová, Diana
Curran, Bob
Curran, Bob
Červená Soňa
Sternbergová, Cecilia
Michaels, Jillian
Cassell, Julian
Heitzová, Halina
                                           

                
                                                         

Anděl
Citlivý člověk 
To prší moře
Geniální přítelkyně 1
Dívka ve vlaku
Vzpoura goliardů
Osm 
Dobře mi tak
Do vody
Casper, kocour cestující autobusem
             

Hilda a kamenný les
Půďáci
O vlkovi, který vypadl z knížky
Anča a pepík 2-3
O mráčkovi

Co odvál dým
Atlas plemen psů
Upíři
Dětský atlas zvířat
Stýskání zažehnáno
Cesta
Ovládněte svůj metabolismus
Malujeme a tapetujeme
Balkónové rostliny

    

KNIHOVNA
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Pan Tomáš Brož zkoušel působení energií na dobrovolnících



FOTOKVÍZ

V závěrečném dílu našeho malého seriálu fotogra�í Josefa Zajdla se opět podíváme na statek, 
který už ve vyobrazené podobě neexistuje. 

Víte, kde byste ho hledali? 

Správná odpověď se nachází na straně 45.

Společnost Luigi  s.r.o. Libčice nad Vltavou
Předpoklady 
Vyučení v oboru 
Samostatnost, pečlivost a spolehlivost
 
Nabízíme
Zázemí stabilní české �rmy, která patří mezi špičku na trhu
Práci v mladém kolektivu, možnost dalšího vzdělávání a osobního růstu
Zajímavou práci na unikátních zakázkách
 
Výrobní hala 
30 minut vlakem z Masarykova nádraží. Nástup možný ihned. Své nabídky a CV 
zasílejte na marek.kunasek@lugi.cz

Rozhodli jsme se vyzkoušet nejen truhláře s praxí, ale i nováčky v oboru, třeba hned po 
vyučení. Jedinou podmínkou je skutečný zájem o řemeslo a práci. Umožníme vám 
pracovat na krásných interiérech a dělat to nejlepší z našeho řemesla.

  

PŘIJMEME TRUHLÁŘE

inzerce



Letní období roku 2017 přineslo podobně jako loni poměrně 
vyrovnaný ráz počasí s dostatkem teplých dnů. Absolutně 
nejteplejší dny léta se dostavily na přelomu července a srpna. 
Oba letní měsíce byly v průměru stejně teplé. Podstatnou 
změnou oproti loňskému a zejména předloňskému létu byl 
letošní dostatek dešťových srážek. Rovněž září 2017 se výrazně 
odlišovalo od loňského, ale z hlediska průběhu teplot.                          
V dlouhodobém průměru bylo září teplotně normální až slabě 
podnormální, tedy výrazně jiné než loňské září, které bylo 
mimořádně teplé. A jaké tedy bylo léto 2016 v jednotlivých 
měsících v naší obci?  

Červenec byl teplotně i srážkově normální. V obci v průměru 
napršeno 83 mm srážek, tj. 110 % měsíčního normálu. Teplotní 
extrémy jsme nezaznamenali. Nevyskytl se ani supertropický 
den s teplotou nad 35 °C a ani jedna tropická noc.  

Srpen byl teplotně nadnormální a srážkově normální                           
s hodnotou 76 mm srážek, tj. 110 % normálu). Průběh teplot byl 
během měsíce dost vyrovnaný bez výrazných odchylek. Hned 
první srpnový den byl dnem nejteplejším nejen v tomto měsíci, 
ale i za celý rok 2017. Maximální teplota byla 36,7 °C.  Jednalo se 
o druhý a poslední supertropický den v naší obci v tomto roce. 
Současně se 1. srpna vyskytla tropická noc, kdy teplota vzduchu 
neklesla pod 20 °C. Druhá a poslední letošní tropická noc                 
ve Velkých Přílepech nastala 3. 8. 

Září bylo v naší obci teplotně normální až slabě podnormální        
a srážkově podnormální. Úhrn srážek představoval jen 19 mm, 
což je 45 % normálu. Letní dny se v podstatě nevyskytly a spojité 
dny „babího léta“ také ne. Neobjevil se ani první podzimní  
mrazový den. A co říjen? K tomu zatím jen to, že opravdu babí 
léto přece jenom nastalo i letos, ale až od 14. 10. 

… věděli jste, že: 

MLHA je oblak, který leží bezprostředně na, či nad zemí a zhoršuje 
vodorovnou dohlednost pod 1 km. Vzniká kondenzací vodní páry             
v přízemní vrstvě vzduchu. Obdobně vzniká i KOUŘMO, které snižuje 
dohlednost v rozmezí 10 až 1 km. Při kouřmu není vzduch vodními 
parami nasycen, i když relativní vlhkost vzduchu je vysoká.                 
Český termín „kouřmo“ není zcela výstižný, neboť jev nesouvisí                    
s kouřem. ZÁKAL je atmosférický aerosol tvořený mikroskopicky 
malými pevnými částicemi, které způsobují opalescenci a také snižují 
dohlednost pod 10 km.

René Tydlitát

Přílepský zpravodaj  | www.velke-prilepy.cz

Počasí v červenci až září 2017 
ve Velkých Přílepech
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Pozn.: Obrázky ukazují rozdíly naměřených atmosférických srážek a teplot vzduchu během letošního a loňského léta včetně velmi rozdílného průběhu teplot v  září 2016 a 2017.



Za Rusalkou do Úholiček

Řada přílepských diváků dorazila v sobotu 25. srpna večer 
na nádvoří statku na návsi v Úholičkách, aby zhlédla 
zkrácenou verzi známé opery Antonína Dvořáka Rusalka. 
Horká letní noc a  nasvícená kulisa zrekonstruovaného 
statku dodaly atmosféře patřičnou tajuplnost. Pěvecké 
výkony členů opery Národního divadla v Praze a operního 
souboru Moravského divadla Olomouc neměly chybu, 
takže kulturní zážitek v sousední obci si přítomní opravdu 
vychutnali. 

(em)

Den otevřeného rybníka

Neděle 26. srpna patřila Klubu rybářů. Pořádali Den 
otevřeného rybníka a byla to příjemná akce, jako ostatně 
každá, kterou naši rybáři pořádají. Kdo chtěl, mohl si 
vyzkoušet chytání ryb, a zájemců se našlo dost. Na břehu se 
mezitím konzumovaly řízky, bramborový salát, guláš, 
pstruh na grilu a klobásy. Samozřejmě nechybělo pivo, 
tombola a živá hudba. 

(em)

A ještě jednou Úholičky

Majitel úholičského zámku Petr Svoboda otevřel v sobotu 
2. září brány svého parku, kde jako každým rokem v tomto 
čase proběhlo tradiční Dožínkové setkání. Je to slavnost 
pořádaná soukromými zemědělci a rodinnými farmami z 
našeho regionu. Starostové okolních jedenácti obcí obdrže-
li od farmářů krásné dožínkové věnce, společně si zazpívali 
(viz foto), a pak už vypukl bohatý program. Občerstvení 
bylo výtečné, opravdu domácí (ach, ty jitrnice!) K vidění 
bylo domácí zvířectvo, přehlídka traktorů a zemědělských 
strojů, k tomu hudba, výstava, promítání �lmů se zeměděl-
skou tematikou, prostě bezvadné odpoledne, které si 
nenechali ujít ani přílepští.

(em)

Divadélka  pro děti

Po pravidelných pohádkách se dětem o prázdninách 
stýskalo, proto hned 17. září zaplnily sál  CVA při představe-
ní Princezna a kouzelná větvička v podání Divadélka Ingrid 
Chrastinové.  V hojném počtu se přišly podívat i 8. října na 
to, jak pejsek s kočičkou šli do divadla v provedení Divadél-
ka Romaneto.  V listopadu je čeká Dlouhý, Široký a 
Bystrozraký.

(em)

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
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Co všechno dokáží ženy ve výkonu 
trestu

Kde jsou ty časy, kdy se někteří přílepští občané obávali 
přítomnosti věznice za humny! Za oněch téměř šest let se 
vztahy mezi obcí a nápravným zařízením ustálily na velmi 
dobré úrovni.  V létě pečují ženy z věznice formou víkendo-
vých brigád o místní zeleň a na nejrůznější obecní akce 
dodávají po celý rok vlastnoruční výrobky.  

A ty opravdu stojí  za to. V Galerii se 5. září uskutečnila 
vernisáž jejich prací a byla to jedna z nejpůvabnějších 
výstav v historii Galerie. Účast byla reprezentativní. Přišel 
plukovník Ivan Horák, ředitel vazební věznice Praha-Ruzy-
ně, plukovnice  Gabriela Ulrichová, zástupkyně ředitele 
Vazební věznice Praha-Ruzyně, nadporučík  Tomáš Pešek, 
zástupce vedoucího oddělení výkonu trestu pro Velké 
Přílepy a sociální pracovnice Jaroslava Zaumüllerová. 
Návštěvníci upřímně obdivovali rukodělné výrobky žen, 
malbami zvěrokruhu  počínaje, přes krajkové deštníky a 
nástěnný patchwork až po zvířátka, která by všechny děti 
chtěly mít doma. Škoda, že výstava není prodejní. 

(em)

Premiéra  dokumentu “Červená“ za 
účasti Olgy Sommerové

V pátek 8. září jsme měli vzácnou návštěvu,  přijela k nám 
režisérka-známá dokumentaristka – paní Olga Sommero-
vá. Byla přivítána potleskem před téměř plným hledištěm 
kina, aby po té mohla představit svůj celovečerní dokument 
o proslulé operní pěvkyni a herečce Soně Červené. 

Film byl poprvé uveden na Pražském Jaru 2017, pražskou 
premiéru měl  7.9.2017 a druhá premiéra se uskutečnila 
právě u nás ve Velkých Přílepech  hned druhý den. 
Dokument měl velký úspěch, lidem se líbil a dali to jasně 
najevo po zhlédnutí  �lmu dlouhým potleskem. Paní 
režisérka si ještě půl hodiny povídala s publikem, odpovída-
la na dotazy a setkání s ní se neslo ve velmi milém a 
neformálním duchu. Ti, co ten pátek do kina nepřišli, 
mohou jedině litovat.

Zuzana Kučerová

Velkopřílepský piknik

V sobotu 23. září bylo na Statku v Roztocké  skutečně živo. 
Pod hlavičkou Velkopřílepského pikniku se zde odehrávala 
řada příjemných akcí. Sousedé jako vždy nabízeli ochutnáv-
ky ze svých kuchyní. Zároveň probíhal i oblíbený bleší trh, 
který slouží k výměně převážně dětských hraček a oblečení. 
Byla zde možnost nákupu ovoce, zeleniny, květin a 
nejrůznějších drobností. Dětem se líbila pohádka O tygříko-
vi i různé dílničky. Nechyběla hudba. Výtěžek plynul jako 
obvykle obecně prospěšné společnosti Pomocné tlapky, 
která se odměnila ukázkou dovedností svědomitých 
asistenčních psů.

(em)

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
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Zahrádkáři vystavovali

Letošní sklizeň z přílepských zahrádek prezentoval na Statku 
Klub zahrádkářů, a to také v sobotu 23. září.  Bylo na co se 
dívat. Návštěvníci, kterých přišlo téměř 140, měli za úkol 
vybrat nejhezčí květinu, zeleninu a ovoce. To vůbec nebylo 
snadné a mnozí tak bloudili mezi exponáty velmi dlouho. 
Vhod jim přišlo výborné občerstvení v podobě pečiva 
připraveného členkami klubu. Kdo se tedy nakonec stal 
držitelem putovní ceny zahrádkářského guru Josefa Kabelky?

V kategorii květina paní Naďa Pokrupová  se 42 hlasy
V kategorii ovoce opět pan Karel Brych se 40 hlasy
V kategorii zelenina pan Jiří Říha se 43 hlasy

Ocenění si však zaslouží každý exponát a každý přílepský 
zahrádkář.

(em)

Nový farmářský obchůdek v naší obci
V přízemí domu č.p. 130 na Pražské, který nedávno zakoupila 
obec, vznikly dva nové obchůdky. Květiny a půvabné 
keramické výrobky zakoupíte u paní Lucie Toufarové, která 
provozuje obchod s názvem Květiny a Dekorace.  My se dnes 
podíváme do vedlejšího Obchůdku u farmáře.  

„Konečně,“ říkají přílepští milovníci zdravé výživy. Žádné bílé 
pečivo, jen žitné a celozrnné. Žádné exotické ovoce z druhého 
konce světa, ale poctivé a sladké české hrušky, švestky a 
jablka. Právě tak zelenina.  Vajíčka z klecových chovů zde 
nenajdete. Maso čerstvé k rychlé spotřebě z drůbeže krmené 
80 – 100 dnů, nikoli pouhých 28 dnů jako běžně. Prodává se 
zde i maso zrající ve vakuu. Mléčné výrobky z osvědčených 
farem pocházejí nejen z kravského, ale i kozího a ovčího 
mléka. Pro bezlepkovou dietu tu najdete vše od mouky až po 
lízátka. A také kosmetiku a úklidové prostředky v eko 
podobě. Některé výrobky jsou dražší než v supermarketu, na 
druhou stranu však nemusíme naříkat nad jejich kvalitou. Ta 
je zde, zdá se, zaručená.

(em)
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Opět jsme vítali nové občánky

Sedm miminek a sedm párů šťastných rodičů přišlo 
sedmého října do obřadní místnosti – Galerie na tradiční 
vítání nových občánků.  Samotný akt vítání zahájily děti z 
mateřské školy Jablíčko krásným až dojemným vystoupe-
ním a žačky umělecké školy Klárka s Kristýnkou přidaly 
několik skladeb pro �étny. Básničky a písničky v podání 
těch, kteří nedávno sami leželi v kolébkách ( ach, jak ten čas 
letí ), miminka zaujaly a vítání se tak obešlo skoro, až na 
drobné výjimky, bez pláče.  Tak ať vás ta šťastná sedmička, 
milí naši občánci, provází celým životem.

Věra Čermáková

Seznam přílepských občánků, 
narozených mezi dubnem a srpnem 2017

Sebastián Hájek, Natálie Biehlová, Kristýna Růžičková, 
Veronika Švarcová, Krištof Nekula, Nela Pěnkavová, 
Barbora Ištvánková , Šimon Kořen, Sára Literová, Helena  
Kettnerová

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
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Setkání seniorů

V sobotu 14. října v odpoledních hodinách dovezl autobus do 
Velkých Přílep seniory z Úholiček, Svrkyně a obce Noutonice, 
po vlastní ose se dopravily i seniorky z Lichocevsi. V sále 
Domu U Korychů na ně už netrpělivě čekali naši občané, 
kamarádi, známí, bývalí spolužáci, prostě sousedé. Někteří se 
viděli až po roce a bylo tedy o čem povídat. S potěšením jsme 
v sále uvítali paní Annu Kučerovou z Velkých Přílep. Letos 
oslavila už sté narozeniny, ale její vitalitu a zájem o dění 
kolem by jí mohl leckdo závidět. 

Naše seniory přišla pozdravit také paní poslankyně Věra 
Kovářová a popřála jim především hodně zdraví. Velké 
poděkování patří paní učitelkám Ivě Bohánkové a Iloně 
Sedlářové. S dětmi z Mateřské školy Jablíčko nacvičily                   
k radosti všech našich hostů moc hezké vystoupení. 
Potleskem jsme přivítali tanečnice z Úholiček, které si sice 
říkají Pozdní sběr, ale jejich taneční vystoupení budilo dojem, 
že dvacáté narozeniny oslavily teprve nedávno. Pohoštění       
a organizaci si tento rok vzaly na starosti s velkou odpověd-
ností zaměstnankyně obecního úřadu. 

Však také měly obavy a trému, zda budou dobrými nástupky-
němi členek Sboru pro občanské záležitosti, které se o toto 
významné setkání perfektně staraly až do loňského roku.    
Vše ale s přehledem zvládly a patří jim velký dík. Těšíme se na 
viděnou opět za rok. 

Věra Čermáková
Foto Jiří Kučera

Přílepský zpravodaj  | www.velke-prilepy.cz
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Nejstarší účastnice stoletá paní Anna Kučerová se tvářila spokojeně,  i víno jí prý moc chutnalo

K poslechu letos hrála kapela  Brass band



Přílepská strašidýlka

Ani nádherné počasí a spousta světla neodradila Přílepská 
strašidýlka, aby se v sobotu 10. října opět sešla na fotbalo-
vém hřišti ve Velkých Přílepech. Konal se již osmý ročník 
této oblíbené akce. Pro malá strašidýlka, kterých dorazilo 
téměř 260, bylo připraveno několik stanovišť, na kterých si 
mohla zasoutěžit a po jejich splnění dostala malou 
odměnu. Ani letos nechybělo pojídání žížal, krmení 
netopýrů, skákací bubák, halloweenský bowling, hledání 
předmětů v kouzelném pytlíku a poznávání vůní. Kdo se 
nebál, mohl si zahrát kostky se skutečným strašidlem nebo 
se tre�t do Světlonoše. Novinkou letošního roku bylo 
hledání perly ve vodním zámku. 

Všechna malá strašidýlka byla velmi statečná, a to i díky 
rodičům a příbuzným, kteří jim byli velkou oporou. Někteří 
z nich si dokonce i zasoutěžili, velkým lákadlem pro 
dospěláky byl například slalom na koštěti. 

Když slunce zapadlo a nastala zima, mohli se všichni ohřát 
u ohně nebo si opéct buřta. Občerstvení se nabízelo                   
v okénku U utopence po celou dobu akce.

Nálada byla letos opět skvělá hlavně díky Vám, kteří jste 
dorazili. Děkujeme za Vaši přízeň a podporu a příští rok se 
těšíme zas!

Kamila Handlová
foto Libor Schwarz

P.S. Akce proběhla za podpory obce Velké Přílepy, školky 
Veselý Domeček a spousty dobrovolníků, bez kterých by to 
už nešlo. Velký dík patří i jim.

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
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Jubilantka Oldřiška Kučerová

Osmdesáté narozeniny oslavila paní Oldřiška Kučerová 12. září. Kde? Ve vodě. Vitální žena, ač po operaci kyčlí, jezdí na kole, 
plave a provozuje spolu s přítelkyněmi zdravotní gymnastiku v bazénu. A právě tam si připily na zdraví. Je rodačkou ze 
Statenic, kde hrávala ochotnické divadlo, cvičila v Sokole a chodila tancovat. Až jednou na přílepské zábavě přeskočila jiskra. 

Bylo jí jednadvacet, když se vdala a za svou první láskou Vladimírem se přestěhovala do Velkých Přílep. Dlouho bydleli                 
s manželovými rodiči. Mladá paní, vyučená cukrářka U Myšáka, se začala starat o domácí zvířata a vodu nosila ze vzdálené 
studně. Zpátky do cukrárny se už nevrátila, pracovala potom v místní Druchemě. Narodili se jí synové Luděk a Vladimír. 

Manžel před šesti lety zemřel. Byl to zručný automechanik, fotbalista a především náruživý rybář, který stál v šedesátých 
letech u zrodu zdejšího Klubu rybářů. „Byl s ním hezký život,“ vzpomíná paní Kučerová. Nevynechali žádnou zábavu v okolí, 
jezdili stanovat, měli spoustu přátel. Dočkala se osmi vnoučat a zatím pěti pravnoučat. K nejhorším životním obdobím patřil 
čas po ztrátě šestnáctileté vnučky, která zahynula při autonehodě. „Nechtělo se mi žít,“ říká paní Kučerová. 

Nese v sobě historii domu, do něhož se před téměř šedesáti lety nastěhovala. S manželem ho zrekonstruovali a dnes tu                
s ní bydlí dva vnuci, jeden z nich už i  s rodinou.

Eva Martínková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Italská restaurace Unico Osteria e ca�e se nachází v centru 
obce Horoměřice hned vedle nákupního centra. Po důkladné 
renovaci interiéru i zahrady zde od roku 2016 provozují 
manželé Karolina a Davide Lagomarsino stylovou restauraci s 
především italskou kuchyní. Davide je mistrem ve svém 
oboru, který za svou kariéru nasbíral zkušenosti působením v 
řadě evropských zemí - s manželkou Karolinou provozoval 
velmi úspěšnou restauraci v Sydney a též účinkoval v 
oblíbené australské kuchařské TV show. 

Spojení Karolinina smyslu pro detail a organizačních 
schopností s Davideho láskou k vaření a respektu k surovinám 
vyústilo v originální, svěží a moderní koncept restaurace 
Unico Osteria. Davide vaří a také si rád povídá s hosty, 
Karolina a další lidé z týmu se starají o provoz restaurace a 
zajišťují poskytování perfektního servisu jak návštěvníkům 
restaurace, tak při cateringu mimo ni.

Při vaření jsou zde používány jak lokální biosuroviny, tak i 
originální suroviny z Itálie a maso z celého světa. Můžete si 
objednat přímo u Davideho, který vám s výběrem rád poradí, 
anebo klasicky z menu. Je těžké doporučit jen jeden pokrm, 
za ochutnání tu stojí opravdu vše. Velmi oblíbená je místní 
úprava kalamárů nebo jehněčí kotlety z Nového Zélandu. 
Rozhodně také doporučují domácí focaccii či kterékoliv z 
nabídky domácích těstovin. A pokud to ještě zvládnete, 
určitě vyzkoušejte Davideho tiramisu, jedno z nejlepších u 
nás vůbec. Zajít ale můžete i jen tak, na naši vynikající kávu. 
Když ji doplníte i dezertem, bude jen o to lepší. Ať už si 
vyberete cokoliv, určitě budete na nás a naši restauraci rádi 
dlouho vzpomínat a ještě raději se vracet.
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Kontakt
Unico Osteria e ca�e, Velvarská 411, 252 62 Horoměřice
e-mail: info@unico-osteria.cz, tel. 220 511 600                          
www.unico-osteria.cz          
facebook: Unico Osteria e Ca�e

Doporučujeme rezervovat si stůl telefonicky předem.
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Koloveč, Manětín, Starý Plzenec, Plzeň, Horšovský Týn, Nové 
Město nad Metují, Kadaň, Blatná, Frýdlant, Liberec, Karlovy 
Vary, Klášterec nad Ohří, Protivín, Bečov, Domažlice. To jsou 
místa, která během let při pravidelných výletech navštívili 
účastníci zájezdů, pořádaných Klubem zahrádkářů Velké 
Přílepy. Členové klubu tak navázali na tradici svých rodičů, 
kteří také jezdívali po vlastech českých.

Na počátku oblíbených výletů byly Domažlice. Tehdy se sešlo 
pouhých 35 zájemců, dnes nás jezdí 80 – 90. A proč ne?  
Vždyť právě na takových akcích se lidé mohou podívat do 
provozů, do nichž by se jinak nedostali, nebo mohou navštívit 
památky, které jsou pro jednotlivce těžko dostupné. A hlavně 
se při výletech mohou potkat staří známí.

Grabštejn a Jablonec nad Nisou, to jsou jména míst letošního 
výletu. Exkurze v Jablonci, v největší výrobně perel v ČR, byla 
domluvena přímo s paní majitelkou �rmy. Ještě jsme ani 
pořádně nezaparkovali a už nás vítala paní průvodkyně. 
Mladá sympatická dáma, která nás v menších skupinách 
provedla provozem a seznámila v kostce s výrobou korálků. 
Díky jejímu výkladu jsme si uvědomili, že i výroba korálků je 
hodně, hodně náročná. Po ukončení exkurze se mnozí z nás, 
či spíše mnohé z nás, odměnili i nějakou drobnůstkou, 
zakoupenou přímo v obchůdku v továrničce.

Po obědě, který byl zajištěn v Jablonci, nás autobus odvezl na 
státní hrad Grabštejn. Po prohlídce pěkných interiérů jsme 
vystoupali na věž a díky dobré viditelnost jsme se mohli 
rozhlédnout po Lužických horách a takto pěkně náš výlet 
ukončit.

Co dodat? Vše vyšlo na sto procent. Všude se k nám chovali 
velmi vstřícně, oběd byl výborný, počasí opět přálo. A nálada? 
Jako vždy, nikdo si na nic nestěžoval, spíše naopak. Moc se 
těšíme na další výlet, ale hlavně, ať nám to moc rychle 
neutíká.

Za Klub zahrádkářů Naďa Pokrupová
foto Marie Roškotová

Zahrádkářský výlet do Grabštejna 
a Jablonce nad Nisou
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V dnešním díle seriálu o zajímavých místech v našem okolí se rozhlédne-
me po krajině z vyhlídky na Kožově hoře, která stojí asi 2 km jižně od 
Kladna.

Původ názvu hory není znám, používají se obě varianty: Kožova i Kožová. 
Od 19. století bylo toto místo oblíbeným cílem nedělních výletů 
kladenských občanů, a tak na něm Klub československých turistů 
vybudoval v roce 1930 rozhlednu. Architekt Jaroslav Beránek ji navrhl 
jako turistickou chatu s vestavěnou čtyřbokou věží se zasklenou a 
zastřešenou vyhlídkou. Po roce 1948 byl objekt znárodněn, turistická 
chata byla přestavěna na restauraci a k tomuto účelu slouží dodnes.

Rozhledna vysoká 35 m se 131 schody nabízí z nadmořské výšky 456 m 
výhled na Říp, České středohoří, Krušné hory, Brdy, hrad Hazmburk a při 
dobré viditelnosti i Krkonoše a Jizerské hory. Můžete z ní pozorovat dění 
na Letišti Václava Havla i na blízkém Letišti Kladno, využívaném pro 
ultralehká letadla. Autem se dostanete až na vrchol Kožovy hory po silnici 
II/118 spojující Kladno s Berounem.  Pokud byste chtěli jet vlakem, 
můžete využít modře značenou trasu z kladenského vlakového nádraží.

Na Kožově  hoře si můžete koupit turistickou známku č. 345.  GPS 
souřadnice rozhledny jsou 50°6´49.2948´  ́N 14°6´13.5036´  ́E.

Eva Tluková
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Kdo je Petr Frydrych?  (*1988, Klatovy)         
                  

Výjimečný atlet, oštěpař závodící za 
TJ Dukla Praha. Mezi jeho největší 
úspěchy patří stříbrná medaile                 
z mistrovství Evropy do 23 let z roku 
2009. V témže roce se také probojo-
val do �nále mistrovství světa                    
v Berlíně, kde skončil desátý.                   
Ve stejném roce si vytvořil osobní 
rekord s hodnotou 84,96 metru.     
Dne 22. května 2010 na diamantové 
lize v Šanghaji poprvé v kariéře 
překonal 85 metrů a výkonem     

85,60 m prohrál jen s norským oštěpařem Andreasem Thorkild-
senem. O pět dnů  později  zvítězil na ostravské Zlaté tretře v novém 
osobním rekordu 88,23 metru a tímto výkonem se zařadil                  
na druhé místo historických národních tabulek za Jana Železného, 
který je jeho aktuálním trenérem. Největšího úspěchu dosáhl           
na letošním Mistrovství světa v atletice v Londýně výkonem 88,32 
m, kterým si zlepšil osobní rekord a získal bronzovou medaili. 

Jak dlouho žijete ve Velkých Přílepech?
  
Přistěhovali jsme se sem s přítelkyní před pěti lety. Do té doby 
jsem bydlel na ubytovně svého klubu Dukla Praha a přítelky-
ně, která je už moje manželka, v té době studovala v jižních 
Čechách, odkud pocházíme.

Proč jste se přistěhovali právě do naší obce?

Hledali jsme menší obec, chtěli jsme zahrádku, a hlavně, aby 
to bylo v dostupné vzdálenosti na trénink do Dukly. Navíc už 
několik sportovců z Dukly Praha tady žilo a byli spokojeni. 
Naskytla se příležitost, tak jsme dali na jejich doporučení.

Jak se Vám tu žije, co byste pochválil a naopak, co Vám 
v obci chybí?

Subjektivně, obrovské plus jsou naši sousedé. Sešla se zde 
stejná mentalita lidí, držíme pospolu, to už se málo kde vidí, 
aby sousedé neměli mezi sebou rozpory.  Tady je to jiné, 
pomáháme si, společně oslavujeme všechny významné 
události jako jsou například oslavy narozenin všech dětí,       
ale i významné úspěchy sousedů. Já pocházím z panelákové-
ho bytu, tam to bylo jiné. Co se týká obce, jsem rád,                      
že si zachovává v rámci možností ráz menší a hlavně mladé 
obce. Jsem rád, že nová výstavba je nevelká. Vždy, když se 
jdeme s manželkou projít, naleznu něco nového ať na skále,   
u rybníka nebo u Křížku. Celá obec působí velice příjemně.

Co se mi tu nelíbí?  Není tu pořádný obchod. Bez auta se zde 
nedá moc nakoupit.  Není tu náměstí či centrum obce. Když je 
ohňostroj nebo pouť, tak je to na trávě, takové přírodní...  
Doprava přes centrum obce,  to je kapitola sama o sobě. 

Co sport v obci? 

Zatím to moc neřeším, jelikož nemám děti. V obci vévodí 
fotbal, je moc dobře že tu chlapi fotbal drží a také to, že mají 
v oddíle spoustu dětí. Na zápasy se zajdu podívat jako 
fanoušek. Trochu mi tu chybí atletika, je to nejkomplexnější 
sport pro začínající sportovce. Ale je strašně těžké založit            
a hlavně udržet takový oddíl, obzvláště když v obci zatím 
chybí tělocvična a tartanová rovinka. Věřím však, že toto 
zázemí zde vznikne.

Přední oštěpař slaví své úspěchy 
s přílepskými  sousedy
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Kdy jste se dostal k oštěpu?

V jedenácti letech jsem chodil právě na všeobecnou atletiku v 
Klatovech. Jako děti jsme tam dováděly a já jsem neměl ani 
ponětí o oštěpu. Jednou jsem si tam oštěp půjčil a už mi zůstal. 
Celé léto jsem házel kolem 15 m. Atletika byla 2x v týdnu, 
postupně jsem začal chodit každý den a zlepšoval se. V juniorech 
jsem už házel 60 metrů.

Je těžké aklimatizovat se na velkých závodech?

Na všech velkých závodech je to stejné.  V programu je oštěp na 
konci. Většinu času trávíme na hotelu a na tréninku. Do Londýna 
jsem přicestoval dva dny před závodem, ale v Pekingu jsem 
čekal na závod deset dní s tím, že jsem usínal v pět hodin ráno. 
Tělo sportovce má svůj režim, kterému se musíme přizpůsobit.

Máte nějaký předzávodní rituál ? 

Večerní dlouhou procházku před závodem, V Londýně jsem 
věděl, že jsem na tom dobře, ale vždy je to i o psychice, takže 
musím myslet na něco jiného.  

Jak jste prožíval průběh závodu na MS v Londýně?

Před posledním hodem jsem už věděl, že je to můj životní výkon, 
byl jsem čtvrtý  s výkonem 87,93 m, ale současně jsem věděl že 
Röhler hodil jen 88 m. V posledním hodu se mi podařilo přehodit 
ho o 6 cm. 

Byly oslavy bronzové medaile bouřlivé?

Ve skupině nejsme moc slavící typy. Připili jsme si šampaňským 
na recepci v hotelu. Tohle spíše řeší okolí. Přílepští sousedi 
uspořádali na skále moc pěknou oslavu, dostal jsem bezlepkový 
dort, opékali jsme buřty, opravdu mě to dojalo, mám skvělé 
sousedy.

A cíle do budoucna ? 
Příští sezóna?  Všichni chceme vyhrát, čeká nás mistrovství 
Evropy, tam bude velká konkurence. Nikdo nechodí dvakrát 
denně na trénink, aby prohrával.

Děkuji za rozhovor a přeju Vám mnoho nejen 
sportovních úspěchů. 

Tomáš Hošek
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Taneční skupina Jam dance crew se zabývá výukou street 
dance stylů a již více než pět let patří mezi špičku v taneční 
komunitě v České republice.

Její základnou jsou Velké Přílepy, kde tančí bezmála 160 
tanečníků různých věkových kategorií od tří let po dospěláky. 
Také zde trénuje velmi úspěšná skupina složena jen z 
maminek z Přílep a okolí. Obec Velké Přílepy proto velkoryse 
podporuje soutěžní týmy svým grantem.
 
Lekce se ale také konají na Praze 6, v Lysolajích, v Pticích, 
Úhonicích a nově i v Tachlovicích. Taneční škola se úspěšně 
rozrůstá nejen díky Lucii Bláhové, která jí vede a jejím 
profesionálním lektorů, ale díky dobrému jménu skupiny a  
zábavnému stylu výuky.

Členové Jam dance crew se aktivně účastní nejrůznějších 
battlů, charitativních eventů a úspěšní jsou i na poli 
choreogra�ckých soutěží. Mezi jejich největší úspěchy patří 
šestinásobné mistrovství Středních Čech, Vicemistři Čech a 
páté  místo na mistrovství republiky. S jejich uměním se 
můžete často setkat na plesech, vánočních a obecních akcích 
a to nejen v Přílepech.

Tato škola pořádá i velmi oblíbený taneční tábor Camp of 
(Jam)Dance v luxusním středisku v Horním Bradle, který je 
určen všem, kdo mají rádi tanec, hudbu, zábavu a legrační 
hry. Do toho spolupracují s charitativní organizací Můj nový 
život, který se stará o zajištění lepších a příjemnějších 

podmínek pro děti onemocněných rakovinou v nemocnici 
Motol. Těmto dětem tančí přímo v nemocnici, na jejich 
setkáních či na Dni dětské onkologie. Projekt soubor 
prezentoval i v České televizi v pořadu Sama doma.

Již po třetí přijalo Jam dance crew pozvání na mezinárodní 
festival ve Francii na FESTIVAL OF EUROPE, kde reprezentovali  
Českou republiku velmi úspěšně,  byli odměněni velkými 
ovacemi, na které navazovalo mnoho pozvánek na další akce 
po Evropě. Zájezdu se účastnili lektoři a výběr z juniorských a 
dospělých tanečníků. Pro tuto akci vytvořili dvě velmi 
originální choreogra�e, které můžete již brzy shlédnout na 
facebookových stránkách Jam dance crew – o�ciální stránka. 
Aby si Francii více užili, tak se před festivalem „zastavili“ na 
dva dny v Paříži, prošli si památky a poznávali krásy této 
metropole. Lucie Bláhová zajistila nemalý grant od tohoto 
festivalu, který byl určen na zaplacení dopravy luxusním 
autobusem a zařízeno bylo i ubytování, takže byl všem tento 
tanečně-poznávací zájezd dostupný. Ve Francii se jim líbilo 
natolik, že tam nevyrazili rozhodně naposled…

Chcete vědět o této taneční škole více? Sledujte jejich 
facebookové stránky plné novinek, fotek a videí nebo na 
www.jamdc.cz.

Informaci o taneční skupině poskytla Lucie Bláhová

Jam Dance Crew válí nejen v ČR

TANEČNÍ SKUPINA
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Oheň byl již v dávných dobách našim předchůdcům 
dobrým sluhou, ale zlým pánem. Proti požáru se lidé 
bránili, jak se dalo. K záchranným pracím používali různého 
primitivního nářadí. S ohněm bojovali i občané naší obce. 

Před koncem 19. století měla obec ve svém požárním 
inventáři několik žebříků, bidel a háků na stahování 
hořících trámů, několik džberů, dřevěných konví a putynek 
na řetězové podávání vody. Tyto věci byly uskladněny 
zprvu v obecním domku (pastoušce) čp. 14 v Kamýku, ve 
kterém bydlíval i obecní pastucha vepřů. Po zničení tohoto 
domku, rovněž požárem, bylo přeneseno toto náčiní na 
statek pana Ant. Piskáčka, tehdejšího starosty obce (čp. 
21). 

Podle zákona ze dne 25. května 1876 ukládá se v § 16 
obecnímu výboru za povinnost, aby „pro každou vytvoře-
nou osadu, čítající alespoň 20 čísel domovních, vydal 
zvláštní řád hašení. Dozorem při hašení požáru byl pověřen 
obecní starosta, pokud už stával v obci hasičský sbor, velitel 
hasičského sboru. 

Osoby v obci byly povinny poslechnouti rozkazu u přiděle-
ných prací. Čeleď, mládež a řemeslnictvo, každý podle své 
zručnosti, umění a síly, práci musel konati: které osoby mají 
vodu donášeti, na ochranném místě se nalézati, které u 
stříkaček a voznic, u kádí a žebříků“. 

Bývali i požární komisaři, kteří dávali pozor na lidi podezře-
lé z krádeže, řídili odjíždějící a přijíždějící povozy. Již 
tenkrát byl tzv. hasící řád a prohlídky komínů. Dle 
zjištěných úředních záznamů byla již v roce 1885 v Kamýku 
čtyřkolová stříkačka, která ovšem patřila jen místnímu 
velkostatku. 

Přílepský zpravodaj  | www.velke-prilepy.cz

Počátky hasičského sboru 
ve Velkých Přílepech

Sbor dobrovolných hasičů Kamýk-Velké Přílepy 1918-19 
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V obecních protokolech je první zmínka z 2. března 1896. 
Radní se usnesli, že musí nejprve poříditi kůlnu, ve které bude 
stříkačka bezpečně ukrytá a že budou hledat místo pro tuto 
kůlnu. První hasičský sbor byl založen v roce 1898. V r. 1902 
zasahoval při požáru v Úholičkách, v r. 1903 hořelo na statku 
p. Ryšánka, čp. 20. Přesto byly výhrady k práci hasičského 
sboru, neboť v červnu 1903 se obecní zastupitelstvo usnáší, 
že „povolí příspěvek jen sboru, který bude si hleděti ochrany 
majetku svých spoluobčanů, nikoliv však zbytečného parádo-
vání“. 

Hasičský sbor ale dále existoval, v r. 1904 zasahoval u požáru 
stodoly na velkostatku čp. 18, v r. 1908 při požáru parního 
mlýna p. Douši a v r. 1912 při požáru Dělnické pekárny, která 
sídlila v čp. 38 (dnes budova školy). 

Do r. 1913 byla stříkačka umístěna v kůlně statku čp. 22 
(Dlabačovna). Po výpovědi z tohoto nájmu vytipoval pan 
Antonín Brabec, mistr zednický, místo pro stavbu hasičské 
zbrojnice za stájí pana Josefa Tomka, rolníka z Kamýka. Je to 
místo, kde stála hasičská zbrojnice až do ukončení činnosti 
sboru v 80. letech minulého století. 

Roku 1922 se konalo ve dvoře velkostatku v Kamýku velké 
okrskové cvičení požárních sborů. Při cvičení se přílepský sbor 
řítil velkou rychlostí k stanovenému místu požáru. Do 
přípřeže stříkačky, na které stáli a seděli přílepští hasiči, byl 
zapřažen pár mladých koní, který se lekl. Kočí koně neudržel 
a stříkačka „ve vratech dostala třikrát výkyvnou balanc a v 
další prudké jízdě se zvrátila. Několik ćlenů utrpělo pádem 
lehčí zranění a jeden otřes mozku. Přítomným návštěvníkům, 
kterých byl plný dvůr, se naštěstí nic nestalo.“ 

 Z období mezi světovými válkami se příliš zpráv nezachovalo, 
je zde pouze několik pozvánek na slavné hasičské bály. 

HISTORIE

Pozvánka na hasičský bál
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Podle protokolů z pozdějšího období nefungoval v obci 
sbor mezi lety 1937 a 1940. V červnu toho roku se řeší 
výzbroj a výstroj sboru hasičů. Br. Ant. Novotný „vysvětluje, 
že jest povinností obce, by sbor vypravila, jak se na sbor 
sluší a patří“. Je zdůrazněno, že „sbor musí v obci stávat“ a 
že „CPO a sbor hasičů převzala Říšská správa“. CPO byla 
zkratka pro Civilní protileteckou obranu, tento útvar vznikl 
v r. 1935 v návaznosti na možné ohrožení České republiky 
Německem. Hlavními úkoly CPO bylo vybavit obyvatelstvo 
plynovými maskami a zabezpečit dostatečný počet 
veřejných úkrytů. V roce 1941 byly složky protektorátní CPO 
začleněny do říšské protiletecké ochrany Luftschutz. 

V roce 1942 pořídila obec novou motorovou stříkačku od 
�rmy Mára z Poděbrad.  V Pamětní knize sboru je i tento 
zápis: „Dne 10. června 1942 hořela obec Lidice, náš hasičský 
sbor z příkazu stráží musel se bez zásahu vrátit domů.“ 

Hasičský sbor působil v obci i v poválečném období, je 
zachována protokolní kniha i několik fotogra�í, ale nemám 
dostatek dalších informací. Poslední zmínka je z r. 1974, ale 
vím, že sbor působil v obci déle. Uvítám jakékoliv zprávy 
nebo fotogra�e z tohoto období, abych mohl pravdivě 
popsat činnost sboru až do ukončení jeho činnosti. 

 Václav Kašek, září 2017 

Přílepský zpravodaj  | www.velke-prilepy.cz
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Mezi jednu z nejčastějších otázek, které dostávám v naší 
ordinaci na podzim je, jak posílit imunitu celé rodiny včetně 
dětí před nástupem do škol a školek. Díky posílené imunitě se 
totiž lze vyvarovat celé řadě nemocí. Jedním z řešení je 
správná úprava stravování a pravidelné užívání doplňků 
stravy z medicinálních hub a bylin a u některých pacientů i 
očkování. 

Posílení imunity
Imunita je de�novaná jako schopnost organismu bránit se 
negativním vlivům pocházejícím jak z vnějšího prostředí, tak 
z vnitřního prostředí organismu. V praxi se tím myslí zejména 
bakterie, viry či třeba nádorové buňky. V užším slova smyslu 
znamená termín „imunita“ naprostou odolnost organismu 
proti chorobě. Tuto odolnost lze zajistit buď očkováním nebo 
vhodně zvolenými přípravky z medicinálních hub a čínských 
bylin.

Očkování
Obecně očkování doporučují všem pacientům, u kterých je 
známo, že mají oslabenou imunitu - ať už v důsledku chronic-
kého onemocnění, vyčerpání organismu či pokročilého věku. 
Taktéž tam, kde je vysoké riziko nákazy ( např. očkování proti 
chřipce pro pracovníky na přepážkách a úřadech, ve školství, 
zdravotnictví, sociálním sféře apod.).

Jak posílit imunitu zejména u dětí?

Medicinální houby = polovina úspěchu 
V případě oslabené imunity jsou medicinální houby jedním z 
řešení, jak dětský organismus posílit. Podle praktiků tradiční 
čínské medicíny je však důležité pečovat také o správný chod 
sleziny (trávení), která je jedním ze zdrojů imunity. 

Je možné posílit slezinu u dětí? Odpověď zní ano, je však 
důležité dodržovat několik pravidel. Děti by měly jíst 
pravidelně 4krát až 5krát denně, strava by měla být pestrá a 
je důležité jíst tak, aby se děti nepřejídaly. Samozřejmostí 
jsou kvalitní potraviny, které obsahují dostatek živin, 
důležitých pro růst a správný vývoj dětí. V případě oslabené 
sleziny je vhodné výrazně omezit sladké potraviny, mléčné 
produkty a výrobky obsahující pšenici. Dalším důležitým 
aspektem je pravidelný pohyb. 

Stravování
Základem jídelníčku by měly být složité sacharidy, které jsou 
doplněny malým množstvím vysoce hodnotných bílkovin a 
porcí lehce povařené zeleniny. I děti potřebují stravu, která je 
čerstvá a chutná, velmi vhodné jsou lokální potraviny. 
Většině potravin stačí lehké povaření, po kterém zůstává jídlo 
křupavé. Trávení začíná již v ústech, proto je dobré děti učit, 
aby jídlo nejdříve důkladně rozžvýkaly a vychutnaly si každé 
sousto. Ne nadarmo se říká, že jste to, co jíte a u dětí, které 
potřebují kvalitní stravu pro svůj zdravý vývoj, to platí 
dvojnásobně. 

Doporučuji tyto přípravky:

Dračí sirup MycoBaby 
Sirup je vhodný především pro malé děti, které nejsou 
schopné polykat tabletky. Vyniká výbornou chutí díky 
přídavku kvalitního holandského kakaa a dětem jistě 
zachutná. Jeho účinky na zvýšení obranyschopnosti těla 
spočívají v kombinaci bylinek a medicinálních hub. Dračí 
sirup obsahuje Cordyceps, Reishi, Echinaceu a Acerolu. V 
případě kašle je výborná kombinace s Mišpulníkovým 
sirupem. 

MycoComplex 
Druhým z přípravků, který je ve formě kapslí, je MycoCom-
plex, který je vhodný pro větší děti i pro dospělé. Kapsle 
obsahují již výše zmíněné medicinální houby Cordyceps, 
Reishi a Acerol a navíc jsou doplněny o Agaricus a houbu 
Shitake. Houba Agaricus patří mezi nejsilnější houby při 
posílení imunitního systému. Příznivé účinky má také při 
léčbě ekzémů a u dalších kožních problémů. 

Které potraviny posilují trávení? 

Vhodné jsou neutrální nebo teplé sladké chutě: lehké 
obiloviny, zvláště bílá rýže a rýžová kaše (congee), oves, 
pražený ječmen, lepkavá (sladká) rýže, špalda, dýně, sladké 
brambory, celer, tykev, mrkev, kukuřice, pastinák, cizrna, 
černé fazole, batáty, hrách, vlašské ořechy, kompot, kuřecí, 
hovězí, jehněčí, játra, ledvinky, makrela, tuňák, ančovičky. 

Ostré chutě (v malém množství): cibule, pórek, česnek, 
vodnice, paprika, čerstvý zázvor, skořice, muškátový oříšek, 
fenykl, kuchyňská koření. 

Složité sladké chutě (v malém množství): melasa, datle, 
rýžový sirup, ječný slad, palmový cukr. 

Podzim, imunita, očkování

DŮM ZDRAVÍ U RYBNÍČKU
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PŘÍLEPSKÁ LÉKÁRNA KONČÍ

Jaké potraviny naopak nejsou vhodné? 

Nevařené a syrové potraviny chladné povahy: saláty, 
syrové ovoce (celé i vymačkaný džus, zvláště z citrusů), 
pšenice, klíčky a obilné výhonky, syrová zelenina, rajčata, 
špenát, mangold řapíkatý (římský špenát), tofu, jáhly, 
chaluhy, sůl, přílišné množství sladkých jídel a koncentro-
vaná sladidla, hnědá rýže, pivo. 
Zadržující a vytvářející vlhkost: zmrzlina a mléčné 
výrobky (kromě malého množství másla a jogurtu), cukr, 
čokoláda, ořechy a semínka (s výjimkou vlašských ořechů), 
ořechová másla. 

Závěr

Nerad bych, aby tento článek vyzněl jako reklama určitým 
přípravkům. Zkušenost z praxe je však taková, že ani směsi 
vitamínů, ani minerálů, nejsou tak účinné jako kombinace 
medicinálních hub a staletími prověřených směsí čínských 
bylin. Dosvědčit to mohou  nejen moji pacienti, ale i já sám 
od podzimu do jara je užívám pravidelně a mohu s čistým 
svědomím říci, že za minulou chřipkovou sezónu jen jednou 
se o mě něco pokoušelo.  A po následném zvýšení dávky 
betaglukanů díky Bohu neúspěšně.

S přáním pevného zdraví Vám i Vaším blízkým
MUDr. Rodion Schwarz, praktický lékař, Velké Přílepy

  

Přílepský zpravodaj  | www.velke-prilepy.cz
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Po téměř dvou letech provozu se dveře Lékárny                  
U Rybníčku uzavřely.  Proč? „Nejsou magistři,“ říká 
smutně majitelka Monika Hanusová. O tom, že situace 
lékáren je složitá, svědčí i nedávná symbolická stávka 
lékárníků. Hlavní problém té přílepské však spočíval v 
tom, že rok nebylo možné sehnat kvali�kovanou sílu, 
ochotnou nastoupit na pracoviště v poměrně malé 
obci.  Lékárna sice prosperovala, ale na hraně. Bylo 
málo receptů, a jak známo, právě ty jsou hlavním 
zdrojem příjmu lékáren. Volný prodej to nezachrání.

Paní Hanusová opouští Velké Přílepy nerada. Snažila se 
vyjít zákazníkům vstříc. Bavilo ji lékárnu zvelebovat, 
doručovala léky až domů, zavedla objednávky na 
přání.  „Lidé tu byli skvělí, srdeční. Dobře jsme spolu 
vycházeli, “ říká. 

A nám nezbývá než opět zamířit pro léky do Prahy, 
Roztok či Horoměřic.

(em)

Přednáška Dietetika a trávící obtíže z pohledu tradiční čínské medicíny přilákala 11. října do Galerie opět mnoho zájemců, 
především z řad žen. Dozvěděli jsme se, že sklenka alkoholu zdravému člověku neškodí, právě tak jako klobása, kterou 
pozřeme na horské túře. Běda však tomu, kdo pojídá klobásy na gauči u televize. MUDr. Rodion Schwarz  nám opět ukázal, 
že v lidském těle vše souvisí se vším.

(em)

Přednáška: Dietetika a trávící obtíže 
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Cukrovka, epilepsie…

I u našich čtyřnohých přátel se vyskytují závažné „lidské“ 
nemoci. Právě na ně zaměřili tentokrát naši čtenáři své 
otázky.
 
Jak se pozná cukrovka u psů, jak se léčí a která plemena jsou 
k ní náchylná?

Příznaky diabetu jsou u zvířat velmi podobné jako u lidí. 
Zvíře začne více pít a močit, také má mnohem větší chuť k 
jídlu. Ale většinou majitel jako první zaregistruje větší 
spotřebu pitné vody. Další diagnostika zahrnuje v těchto 
případech vždy odběr krve na biochemický a hematologic-
ký rozbor, kde se vyloučí ostatní možnosti. Jediným 
nálezem je v případě cukrovky zvýšená hladina glukózy. 
Zde bych zdůraznila nutnost vyšetření psa nebo kočky, 
začne-li hodně pít. Příčin je více a jedná se vesměs o 
závažná onemocnění. Ale vraťme se k diabetu. Postihuje 
častěji malá plemena psů, např. jezevčík, WHWT, pudl, a 
není vzácná ani u koček. Dvakrát více se vyskytne u fen než 
u psů. Pes přesto, že hodně žere, hubne. Při neřešeném 
diabetu se stejně jako u lidí přidávají další komplikace. 
Léčba je pak postavena na přísném dietním režimu, v 
případě nekastrované feny je doporučena kastrace, neboť 
vliv pohlavních hormonů je nezanedbatelný. A nakonec ve 
většině případů je nutná aplikace inzulínu. Cukrovka je 
příkladem nemoci, u níž úspěch léčby je zcela závislý na 
výborné spolupráci majitele a veterinárního lékaře. Pokud 
je majitel ochoten věnovat čas a energii svému zvířeti, 
může jeho pes nebo kočka vést plnohodnotný a dlouhý 
život.
 
Hrozí psům a kočkám epilepsie?

Ano, idiopatická epilepsie se vyskytuje asi u tří procent psí 
populace a je poměrně vzácná u koček. Je to nemoc nevyléči-
telná, ale ve většině případů kontrolovatelná. Vyskytují-li se 
záchvaty maximálně jednou za tři měsíce a jsou krátké, 
většinou se k léčbě nepřistupuje. Zvýši-li se jejich intenzita či 
délka, je poté po důkladném vyšetření pacienta a vyloučení 
jiných příčin záchvatů nasazena léčba. Antiepileptika musí 
být podávána v pravidelných intervalech a opět je nutné, aby 
majitel doporučení lékaře přesně dodržoval. Také je důležité 
pravidelně kontrolovat krevní parametry, hladinu léku v krvi 
a někdy je nutné přidat další léčbu.
 

Je pravda, že srdeční nedomykavost u koček je velmi vážná 
nemoc a nedá se léčit?

Tzv. hyperto�cká kardiomyopatie je onemocnění srdečního 
svalu, při němž dochází ke změně velikosti srdečních komor 
a síní. V důsledku těchto změn se mění hemodynamické 
poměry v srdci, srdce se musí mnohem více namáhat, aby 
zvládlo přečerpat dostatek okysličené krve do krevního 
oběhu. Po nějakou dobu nedochází k žádným klinickým 
příznakům a až ve chvíli, kdy dojde k tzv. dekompenzaci, 
tedy k přetížení srdce, lze na zvířeti pozorovat první 
příznaky. Někdy se objeví pomalu se zhoršující se dušnost a 
namáhavé dýchání, ale může dojít i náhlému úmrtí v 
důsledku selhání srdce. Toto onemocnění je prokazatelně 
dědičné a setkáváme se s ním častěji u Mainské mývalí 
kočky, britské modré, norské lesní, devon rexů a jedinců 
plemene Ragdoll. Projevuje se u mladých koček do pěti let 
věku a ve stáří pak nedědičná forma u koček nad 10 let. U 
rizikových plemen je vhodné provést včasné kardiologické 
vyšetření a to zejména u chovných jedinců. Vyléčit HCM 
skutečně nelze, ale máme celou řadu léků, které pomohou 
zmírnit rozvoj onemocnění.

Veterinární ordinace
MVDr. Michaela Riedlová

Tel.: 739 443 837
 roztoky@vaseveterina.cz

www.vaseveterina.cz



Pokud jste u obrázku pocházejícího z roku 1967 na straně 22 váhali, nabízíme vám ještě jeden o tři roky mladší, na němž objekt už určitě 
poznáte. Usedlost číslo popisné 21 na východní straně kamýcké návsi patřila v roce 1840 Magdaléně Nápravníkové, v  první polovině 
dvacátého století v ní hospodařila rodina Nebeských. Zatímco zchátralá obytná budova s bránou vzala za své v druhé polovině osmdesá-
tých let, hospodářské budovy naproti restauraci Špejchar se dočkaly nedávno důkladné přestavby.

Připravil Jan Vichra
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Firma Koever CZ s.r.o. hledá  
nové zaměstnance na pozice: 
 
 

� OBSLUHY ZAŘÍZENÍ NA LITÍ PLASTŮ          
� OBSLUHY CNC STROJŮ 

 

 
                       Koever CZ - Libčice nad Vltavou – Česká republika 

s tradicí od roku 2006 
 

NABÍZÍME: 
Stálé zaměstnání na HPP nebo brigádně 
 v Libčicích n. Vlt. (200 m. od vlakového nádraží) 

 

Nástupní plat 24 600 – 37 800 Kč 
a po zapracování stabilní růst mzdy. 

 

� měsíční prémie za kvalitu  
� měsíční prémie za přesčasy 

� měsíční prémie za pravidelnou docházku 
� roční prémie za nenemoc 

 

DÁLE POSKYTUJEME: 
� příspěvky na životní pojištění 

� 5 týdnů dovolené  
� stravenky 

 

Po šesti odpracovaných měsících odměna 12 500 Kč. 
 

Jedná se o třísměnný provoz. 
 
 
 

Kontakt: 233 004 155, 774 456 432, v.gerzova@koever.de 
 

Našimi zákazníky jsou: MAN, Volvo, Bugatti, Daimler, Bomag, Liebherr     
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Může nám, prosím, někdo odpovědět na otázku, jak je 
možné, že nás sousedy a také pacienty pravidelně docházející 
do ordinace v mém domě může pan Haubenwaller z 
Roztocké ulice už devět let za bezmocného a neschopného 
přihlížení stavebního úřadu ve Velkých Přílepech obtěžovat 
svou nekonečnou, otřesnou stavbou garáže se skladem? 

Vzhledem k tomu, že nám na tuto otázku místní úřady 
odpovědět nedokáží a pan Haubenwaller, zřejmě rakouský 
občan nemluvící česky, přes veškeré naše snahy nekomuni-
kuje, nezbývá nám než tuto otázku zveřejnit. 

MUDr. Halina Čermáková

Otázka pro místní úřady

LISTÁRNA

Rok uplynul jako voda a čas adventní se opět blíží. 
Máme pro vás připraveny jak staré "pecky", tak nové 
písně - pro čas adventní, ovoněné vikingskou ságou   
i píseň laškovnou (pro milovníky kokosů), prostě 
pestrou směsici podmanivé hudby, ve které uslyšíte 
všechny hlasy v souznění, které z našich koncertů už 
dobře znáte. Ve Velkých Přílepech jsme zpívali 
několikrát a byli jste vždy výtečné publikum.

Náš letošní koncert v Adventu se bude konat 
9.12.2017 opět od 19 hodin a opět hotelu Academic, 
v Roztokách. 

Vloni jste nám svou účastí, a bylo Vás z Přílep dost, 
udělali ohromnou radost. Byl vyprodaný sál, židle už 
nebylo kam postavit a atmosféra byla opravdu 
nádherná. Pojďte si to zopakovat, přijďte a přijďte 
všichni.

Lístky budou v prodeji jak v recepci hotelu Academic 
v Roztokách, od 22/11, tak si je můžete rezervovat / 
objednat u kteréhokoliv našeho člena nebo mailem 
- viz www.marikasingers.cz/kontakt

Milí velkopřílepští, 
zveme Vás na koncert!
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NENECHTE SI UJÍT

4. listopad od 10.00  do 17.00 hodin
Den veteránů
za autobusovou točkou- vojenská technika, laserová      
a airsoftová střelnice, polní kuchyně, ukázka práce 
sokolníků, výstava zbraní s odborným komentářem        
a další, sál Domu U Korychů-výstava a promítání �lmů 
– Legie, modelářské dílničky s vojenskou tématikou

5. listopad v 16.00 hodin
Divadélko Na větvi: Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Místo: CVA

9. listopad v 18.00 hodin
Vernisáž výtvarníka Tomáše Jungvirta 
Plastiky a fotogra�e
Místo: Galerie v 1.p.Domu U Korychů

23. listopad 19.00 hodin
Cestopisná přednáška o Banátu
pan Petr Nazarov
Místo: Knihovna

Dále Vám nabízíme možnost stát se sponzorem zpravodaje. 
Získáte umístění loga na titulní straně 

a dle dohody možnost inzerce nebo PR článku.1/2 
STRANY

1/4 
STRANY

850,- Kč 550,- Kč

CELÁ 
STRANA

1.250,- Kč

CELÁ STRANA
OBÁLKA

-
CELÁ STRANA

STŘED

1.500,- Kč

Ceny jsou uvedene bez DPH a platné od 1.2.2016.

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

LISTOPAD

7. prosinec v 18.00 hodin
Vernisáž výtvarníka Josefa Macka, obrazy a kresby
„Akty a krajiny“
Místo: Galerie 1.p.Domu U Korychů

6. prosince 2017 - 3. ledna 2018
Výstava papírových betlémů
Místo: Knihovna

PROSINEC

KINO PROMÍTÁ
3. listopad 
od 15:00 a 17:00 hodin  Šmoulové a zapomenutá vesnice 
od 19:00 hodin  Špunti na vodě  (rodinná komedie)
24. listopad
od 15:00 a 17:00 hodin  Příšerky pod vodou
od 19:00 hodin  Příchozí  (sci-� thriller)
15. prosinec  
od 15:00 a 17:00 hodin  Já padouch 3 
od 19:00 hodin  Smrtihlav
19. leden a 20. leden 
od 19:00 hodin  Po strništi bos
(scénář Zdeněk Svěrák, režie Jan Svěrák)

INZERCE VE ZPRAVODAJI
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