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EDITORIAL
Milí čtenáři,
od příštího vydání se chystá redakční změna ve vedení
zpravodaje. To ovšem neznamená, že byste měli přijít
o oblíbený zdroj informací. Naopak, může být ještě
zajímavější. Ale to záleží i na vás.
Tvůrce obecního periodika sleduje, jak si počíná vedení
obce a zastupitelstvo, a také informuje o důležitých
kulturních a společenských počinech. Jenže život obce je
pestřejší. Redaktor ho nemůže celý obsáhnout,
proto neváhejte a seznamujte ho se zajímavými sousedy,
aktivitami i neoficiálními událostmi.
Uvidíte, že pak budete číst Přílepský zpravodaj ještě
raději.
Eva Martínková
redaktorka Přílepského zpravodaje
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SLOVO STAROSTKY
OBECNÍ ÚŘAD
Milí občané,
tak nám to pravé jaro, kdy pomalu pučí stromy,
zem začne vonět nezaměnitelnou vůní a trochu nás
zahřeje nesměle vykukující slunce, tak tohle jaro
nám zase proklouzlo mezi prsty.

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

Je tu náhle léto, padají teplotní rekordy a slunce
není vůbec nesmělé, ba právě naopak. Jak lehko se
chodí bez kabátu, jak je příjemné nastavit tvář
sluníčku. Ale toho sluníčka je najednou moc, zem
vysychá a déšť v nedohlednu.
Už několik let si nedokážu teplé letní dny vychutnat. Po neblahých
zkušenostech z let minulých myslím neustále na stav vody ve vodojemu,
sleduji tlak ve vodovodním kohoutku a s obavami vzpomínám na horké
léto, kdy výše položené lokality byly bez kapky vody a v centru obce jsme
rozdávali kanystry s pitnou vodou. Od té doby udělala obec několik
technických opatření, aby se tato situace neopakovala. V letošním roce
máme v plánu další propoj vodovodního řadu k posílení tlaku, ale bez vás
občanů, kteří si plně uvědomujete hodnotu pitné vody, bez vaší součinnosti se neobejdeme. Nejvíce trápí vodohospodáře napouštění bazénů
z vodovodního řadu. Bazénů máme v obci požehnaně a samozřejmě je
napouštíme téměř ve stejnou dobu. Proč nevyužít nabízené cisterny?
Zastaralé závlahové systémy, tak časté v našich zahradách, zvyšují
spotřebu vody, ta stejně není rostlinami plně využita a navíc nám tím
tahají peníze z kapsy. Pokud nemyslíme na vlastní peněženky, mysleme
alespoň na to, že i ostatní se potřebují napít, umýt a vyprat prádlo.
Obec nemůže ze zákona odběr vody nařízením omezit, může pouze apelovat na zdravý rozum a empatii.
Nevěřím tomu, že empatie, tato schopnost vcítit se a soucítit s druhým
člověkem, se z naší společnosti vytrácí, jak o tom často čtu. Zejména, když
přijdou na obecní úřad umělci s tím, že by rádi uspořádali charitativní
koncert.
Nevěřím, že sál v CVA nebude ve čtvrtek 24. května praskat ve švech,
protože poslechnout si umělce, kterému tleskají po celém světě a zároveň
tím pomoci malému Péťovi, tak to si určitě nenecháme ujít.
Vezměte s sebou i vaše děti, nechte je vnímat krásnou hudbu a dejte jim
pocítit, že svojí účastí pomohou někomu, kdo měl v životě zatím méně
štěstí.
Už Platon říkal: „Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní “.
To Vám z celého srdce přeji. A k tomu štěstí slunečné,
ale občas i mokré léto, krásnou dovolenou
a dětem prázdniny v pohybu a bez úrazů.
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Věra Čermáková
starostka obce

STAVEBNÍ ÚŘAD
Podatelna a sekretariát:
Tel.: 220 930 855
e-mail: su.sekretariat@velke-prilepy.cz
MATRIKA
Tel.: 220 930 770
e-mail: matrika@velke-prilepy.cz
Občanské průkazy a cestovní pasy
MěÚ Černošice, pracoviště Praha
Podskalská 19, Praha 2
www.mvcr.cz
OBECNÍ POLICIE
Pražská č.p. 45, 252 64 Velké Přílepy
Tel./Fax: 220 930 595
e-mail: obecnipolicie@seznam.cz
www.obecnipolicie.info
MATEŘSKÁ ŠKOLKA JABLÍČKO
Na Parcelách 250, 252 64 Velké Přílepy
Tel.: 220 930 546
e-mail: msjablicko@velke-prilepy.cz
www.msjablickovelkeprilepy.cz
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Pražská 38, 252 64 Velké Přílepy
Tel.: 220 930 550
www.zsvelkeprilepy.cz
KNIHOVNA
Roztocká 129, 252 64 Velké Přílepy
Tel.: 220 930 768
e-mail: mlkvelkeprilepy@seznam.cz
www.velkeprilepy.webk.cz
otevírací doba:
pondělí 15:00 - 19:00
úterý 9:00 - 13:00
středa 14:00 - 18:00
POŠTA
Svrkyňská 63, 252 64 Velké Přílepy
Tel.: 233 931 160
www.ceskaposta.cz
otevírací doba:
pondělí a středa
08:00 - 11:00, 14:00 - 16:00, 16:30 -18:00
úterý, čtvrtek a pátek
08:00 - 11:00, 13:00 - 16:00
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ZPRÁVY Z OBCE A ZASTUPITELSTVA
Střednědobý výhled rozpočtu obce
Zastupitelstvo obce schválilo nový střednědobý výhled
rozpočtu obce na období 2018-2021. Z tohoto dokumentu
jsou zřejmé následující informace.
I přes plánované investice jako jsou zejména posílení
vodovodní sítě obce a s tím související opravy komunikací
(např. ulice Nová), renovace sportovního areálu fotbalového
hřiště, výstavba tělocvičny či výstavba polyfunkčního domu se
školním klubem a školní kuchyní a další investice do
zkvalitnění komfortu života v naší obci, se bude současné
vedení obce snažit maximálně využívat možností financování
prostřednictví dotačních titulů. Při získávání dotací musí obec
doložit dostatečné finanční krytí pro zajištění financování
obecní spoluúčasti. Při započítání odhadů těchto spoluúčastí
a za podmínky zrealizování všech velkých investic, na které by
obec získala dotace, by obec snížila své finanční rezervy
zhruba na polovinu současné hodnoty. Tzn. ze současné
hodnoty cca 50 milionů korun na odhadovaných 25 milionů
korun.
Tento rozpočtový výhled také jasně deklaruje, že tyto
plánované velké investice vedení obce nehodlá financovat
prostřednictvím úvěrů a tím financování odsouvat na časy
budoucí, jak je to často běžné v jiných obcí.
Současné zastupitelstvo obce tímto ambiciózním střednědobým výhledem rozpočtu obce se připojilo k názoru, že obec
se má rozvíjet a investovat do projektů zlepšující kvalitu
bydlení, než pouze udržovat současný stav. Za což jsem
osobně velmi vděčný. Vše je však závislé na potřebách obce
s ohledem na její aktuální rozvoj, možnostech získávání
finančních dotací, ale hlavně na podzimních komunálních
volbách, které nás čekají letos na podzim. Nové zastupitelstvo
obce může samozřejmě kdykoliv tento výhled změnit.
Změna pořizovatele
Územního plánu obce Velké Přílepy
V tvorbě Územního plánu obce se bohužel od veřejného
projednávání, které se uskutečnilo 19.6.2017, moc nezměnilo.
Původní pořizovatel, odbor územního plánování MÚ Černošice,
zaevidoval příchozí námitky a připomínky vzešlé z veřejného
projednávání a než byl schopen tyto námitky a připomínky
zpracovat, byla něj podána námitka podjatosti ze strany
místního spolku Kamýk. Spolek se domníval, že pořizovatel
územního plánu neprosazuje zájmy obce Velké Přílepy
v souvislosti s připravovanou přeložkou II/240, kterou následně
občané v místním referendu odmítli na katastru obce.

Tuto systémovou podjatost na sklonku roku 2017 nepotvrdil
Úřad Středočeského kraje a náš pořizovatel mohl opět,
po několikaměsíčním zdržení, pracovat. Bohužel od 1.1.2018
vstoupil v platnost nový stavební zákon, který odboru
územního plánování výrazně změnil objem práce,
což v důsledku vedlo k tomu, že tento odbor nemá do
dnešního dne dostatečné kapacity k tomu, aby se mohl plně
věnovat tvorbě územních plánů.
Na tuto situaci reagoval investor, který má zájem realizovat
projekt „K Tursku“, jenž navrhl současně s tvorbou nového
územního plánu pořídit i změnu stávajícího územního plánu,
která by řešila úpravu právě lokality „K Tursku“, kde má být
vystavena rodinná zástavba doplněná o občanskou vybavenost, k čemuž je však nutná změna územního plánu.
Zastupitelstvo tento legitimní krok zamítlo a rozhodlo
o změně pořizovatele nového územního plánu.
Na základě poptávkového řízení se novým pořizovatelem
stala firma PRISVICH, s.r.o. s nabídkovou cenou 130 000,- Kč
bez DPH za dokončení celého procesu pořízení nového
územního plánu. S ohledem na historii a současný stav je tato
investice do pořízení obecního územního plánu jako přísun
živé vody a obec věří, že se konečně vše dá do pohybu.
Nyní již probíhá předání podkladů novému pořizovateli,
který vyhodnotí námitky a připomínky z veřejného projednávání a předá společně s obcí podklady pro zapracování změn
do návrhu územního plánu. Takto upravený návrh bude
znovu předložen k veřejnému projednávání a po opětovném
vyhodnocení námitek a připomínek bude nový územní plán
vydán.
Tomáš Hošek, místostarosta obce
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Reakce na článek „ Požadovaná trasa propojky dálnic D7 - D8 je zpět v projednávání EIA“.

ilustrační foto

V minulém čísle Přílepského zpravodaje poskytl čtenářům pan
Vlastimil Zaviačič, předseda Spolku Kamýk, několik nepřesných
a zavádějících informací. Cítíme povinnost uvést informace
v článku na pravou míru.
Pan Zaviačič ve svém článku uvádí, že dokumentace k posuzování
vlivu na životní prostředí (EIA), týkající se stavby Přeložky II/240,
byla vrácena k novému projednání a dojde konečně k posouzení
trasy C. Právě tuto trasu plánované komunikace, jako jedinou
možnou, předkládali občanům signatáři referenda. Zde je třeba
konstatovat, že dokumentace, posuzující stavbu z hlediska vlivu na
životní prostředí, byla vrácena k přepracování pouze z důvodu
novelizace zákona. Stále tedy budou posuzovány pouze varianty
A a B a podvarianta B1.
Pan Zaviačič rovněž píše, že Spolek Kamýk se obrátil na Ministerstvo životního prostředí s námitkou systémové podjatosti úředních
osob Středočeského kraje v přesvědčení, že jednání vedoucích
představitelů úřadu vytváří pochybnosti o nezávislosti rozhodování
podřízených. Ministerstvo životního prostředí se vyjádřilo,
že pro stanovení rizika podjatosti stačí i poměrně nízká míra
podezření a nemusí tak jít o jistotu. Z důvodu předběžné opatrnosti
a zamezení průtahů v povolovacím řízení pověřilo proto projednáváním EIA Magistrát hlavního města Prahy.
V závěru článku jsou občané ujišťováni, že občanské aktivity Spolku
Kamýk přinesly v historicky prvním referendu v obci zcela zásadní
změny v rozhodování místních i státních úředníků a Spolek Kamýk
bude prosazovat zájmy občanů, což dle mínění pana Zaviačiče
vedení obce nečiní. A u tohoto slibu je třeba se zastavit.
Otázkou zůstává, jaké a čí zájmy má pan Zaviačič na mysli.
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Výsledkem referenda je pouze odmítavý postoj ke stavbě Přeložky
II/240, ze jejíž výstavbu už přes dvacet let bojují mnohé obce,
včetně obce naší, a to v přesvědčení, že tato komunikace odvede
těžkou dopravu z obcí, a že pojme valnou část automobilů
sjíždějících z připraveného okruhu kolem města Kralupy nad
Vltavou. Cílem většiny řidičů by se pak stala dálnice D7 a pražský
okruh, nikoliv centra obcí Tursko a Velké Přílepy.
V naší obci se dopravní situace rok od roku, možná i měsíc
od měsíce, zhoršuje. Podle posledního měření v dubnu tohoto roku
projede centrem více než 10 000 automobilů denně, samozřejmě
včetně nákladních automobilů a kamionů. Hluk, prach, zplodiny,
nebezpečí kolize. Obec si uvědomuje tuto kritickou situaci a proto
zastupitelé začátkem minulého měsíce schválili záměr vybudování
jižního obchvatu Velkých Přílep s návazností na další komunikace.
Tento obchvat by dle provedené studie podstatně ulevil nejen
centru obce. Spolek Kamýk však neguje i tento záměr a pan
Zaviačič požaduje, aby zastupitelé na nejbližším zasedání Usnesení
revokovali. Musíme se tedy opět ptát, čí zájmy vlastně pan Zaviačič
a Spolek Kamýk hájí? Jsou tom zájmy obyvatel Pražské ulice, kde
není možné během dne otevřít v domě okno? Jsou to zájmy našich
dětí, které jsou každý den vystaveny nebezpečí při cestě do školy?
Jsou to zájmy rodičů, kteří se každý den obávají o bezpečný návrat
školáků? A jedná se skutečně o zájmy obyvatel tolik diskutované
Kladenské ulice? Vždyť proti snahám pana Zaviačiče zrušit
usnesení o výstavbě jižního obchvatu obce, tak potřebného pro
zklidnění dopravy, se někteří obyvatelé této ulice už písemně
ohradili. Jde tedy pouze o zájmy „vlastního dvorku“? O zájmy
několika občanů, kteří si vystavěli domy v blízkosti více než 20 let
plánované komunikace a nemohou se smířit s jistými omezeními v
zájmu většiny? Jsme i v tomto případě svědky vytrácející se
empatie a solidarity?

Věra Čermáková, starostka obce, Ing. Eva Aulická, referentka Stavebního úřadu
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ZPRÁVY Z OBCE A ZASTUPITELSTVA
Ukliďme si Přílepy,
stálo na plakátě, oslovujícím ty, kterým není lhostejná příroda
utápějící se v odpadcích. Dnem úklidu byla sobota 14. dubna
a byl nejvyšší čas, jaro letos přišlo náhle a o týden později by se
už odpadky ukryly v rychle rašící zeleni. Zvolili jsme dvě trasy.
První vedla katastrem Kamýku, ta druhá procházela
katastrem Velkých Přílep až k Černému Volu a Úholičkám.
Některé lokality byly čisté, předběhli nás o týden žáci místní
základní školy a podle počtu odložených pytlů bylo vidět,
že se děti činily.

Jezírko opět plné vody
Jezírko v parčíku u bytovek v Roztocké bylo loni v létě vyschlé.
Letos tomu bude jinak. Technická četa obce obnovila přívod
pramene a dodala nové izolační plátno. Jezírko nabylo
na objemu. V současné době tam pracovníci čety (za ochotné
pomoci místních chlapců) čistí vodu a obkládají břehy
oblázky. Na hladině se prý dočkáme i leknínů.
(em)

Perlička ze zasedání

Některá zákoutí ale skrývala mnohá překvapení, zejména,
když se statečnější a pečlivější brigádníci vrhali do hlubin
křovisek. Obě skupiny se nakonec sešly u rybníku, kde na ně
čekalo rozpálené ohniště a tradiční brigádnické špekáčky.
U ohně se pak hodnotil úspěch letošní úklidové akce.
Porovnám-li množství odpadu, sesbíraného například před
deseti lety, s množstvím odpadu letošního roku, zdá se mně,
že si začínáme přírody více vážit. To je potěšující zjištění.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří v sobotu přišli a dali
přednost úklidu okolí obce například před výletem,
ke kterému krásné počasí přímo lákalo. Díky a na viděnou
v příštím roce.

Evergreenem výhrad opozice na adresu vedení obce je nedostatečná
průhlednost vyhlašovaných výběrových řízení. Vedení obce jakoukoli
netransparentnost odmítá. Opoziční zastupitel Richard Kapsa přesto
v červnu vyhlásil soutěž o nejprůhlednější výběrové řízení. Pro vítěze
připravil lahev červeného archivního vína, ročník 2006, osobně
dovezeného z Itálie. Vedení obce sice nebralo soutěž vážně, nicméně
pan Kapsa v dalších měsících pečlivě sledoval průběh všech
poptávkových a výběrových řízení a došel k názoru, že vzácnou lahev
si nejvíce zaslouží pan David Bečka (Tradice-Budoucnost).
„Pan Bečka cenu získal proto, že od počátku organizování zakázky
na revitalizaci požární nádrže za Špejcharem zcela jasně, transparentně a veřejně o připravované akci i o celém jejím průběhu
komunikoval,“ zdůvodňuje své rozhodnutí Richard Kapsa.

Věra Čermáková

Obsah lahve je již nenávratně ztracen. Pan Bečka ji otevřel
na nedávném pracovním jednání zastupitelstva a prý všem chutnalo.
My ostatní se alespoň můžeme těšit na posezení u zrekultivované
vodní plochy mezi Špejcharem a mateřskou školkou.
(em)
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pracovní příležitost
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POZVÁNKY
Koncert pro Péťu z Buštěhradu
S nápadem uspořádat charitativní koncert přišli začátkem
tohoto roku dva občané
Velkých Přílep houslový
virtuos, profesor Bohuslav
Matoušek a klavírista Norbert
Heller. Obec tento nápad velmi
uvítala, ale neměla dosud
zkušenosti s pořádáním
koncertů tohoto typu.

Oslovili jsme tedy paní Radku Šedinovou, předsedkyni správní
rady Nadačního fondu Úsměv Anděla, organizace, která byla
založena na podporu onkologicky nemocných dětí a lidí
kolem nich. Ano, právě lidé kolem těžce nemocných dětí,
jejich rodiče, sourozenci i prarodiče jsou vystaveni těžké
životní zkoušce. Maminky většinou opouštějí svá zaměstnání
a není výjimkou, že se traumatizované rodiny navíc dostávají
do špatné finanční situace. Charismatická paní Radka Šedinová, která si sama prošla touto těžkou životní zkouškou, začala
s obcí ochotně spolupracovat a s pomocí Nadačního fondu
Úsměv Anděla vyhledala vhodnou rodinu malého onkologicky nemocného pacienta.
Tóny Sonáty pro klavír a housle F Dur „Jarní“ Ludviga van
Beethovena a Sonatiny pro housle a klavír G Dur Antonína
Dvořáka se ve čtvrtek 24. května ponesou až do Buštěhradu na pomoc Péťovi a jeho rodině. Zakoupením vstupenky
a účastí na koncertě se stanete nejen svědky vynikajícího
hudebního vystoupení Bohuslava Matouška a Norberta
Hellera, ale navíc přispějete na dobrou věc. Kdo se nemůže
zúčastnit charitativního koncertu, může přispět finanční
částkou do kasičky v 1. poschodí obecního úřadu
nebo v předsálí v den koncertu, případně zaslat
finanční částku na transparentní účet Nadačního
fondu Úsměv Anděla: 115-5604390217/0100,
variabilní symbol 24052018.
Děkujeme vám a těšíme se na vás ve čtvrtek 24. května v sále
CVA. Koncert začíná v 19 hodin a vstupenky můžete zakoupit
v předprodeji na pokladně obecního úřadu.

Přílepské ladění už popáté
Letošní ročník hudebního festivalu, který vznikl před několika
lety na podporu hudebního školství, se bude konat v centru
obce a přivítáme na něm bez přehánění ta nejlepší jazzová
uskupení. Myšlenkou této už tradiční hudební události bylo
od počátku propojení hudebního školství s profesionální
scénou. V minulých ročnících dostali příležitost žáci
základních uměleckých škol z Libčic nad Vltavou, Kralup
nad Vltavou, ale také žáci z Prahy a studenti Ježkovy konzervatoře. Na jevišti se střídali s takovými hvězdami jako byli
a jsou Helena Vondráčková, Jan Spálený, Orchestr Karla
Vlacha, Dasha a další.
Letos bude mladá generace zastoupena mistry swingu, tedy
KralupSwingu při ZUŠ Kralupy nad Vltavou. Ostatně tento
kvalitní band jsme při různých příležitostech mohli u nás
ve Velkých Přílepech slyšet už několikrát. Poprvé se ale u nás
v rámci festivalu představí špičkový soubor Epoque Kvartet.
Ten patří bezesporu mezi nejlepší uskupení nejen na domácí
české scéně, ale jeho hráči procestovali snad všechny
evropské země, hostovali mimo jiné i v Brazílii a Japonsku.
Návštěvníci loňského festivalu si určitě vzpomenou
na nekonečný potlesk, který po vystoupení i během něj
provázel české jazzmany, členy kapely Adam Tvrdý Trio.
Už tehdy jsme od hudebníků vylákali slib, že letos opět
přijedou. Překvapením pro mnohé diváky bude skvělý
a originální kytarista Justin Lavash. Někteří návštěvníci
vernisáží v přílepské galerii už měli možnost tohoto umělce
slyšet. Pokud se chcete zaposlouchat do zvuku skvělé kytary
a zpěvu a navíc být svědky bezmezného zaujetí hudbou,
nenechte si ujít vystoupení tohoto sympatického rodáka
z Londýna. Představovat skvělého jazzového trumpetistu,
hudebního skladatele, odpůrce hudebních kompromisů,
uměleckého vedoucího kapely Jazz Celula New York
a nepřehlédnutelnou osobnost špičky jazzové scény Laca
Decziho není určitě třeba. Všechna světová pódia, na kterých
už během své kariéry stanul, vymění společně s kapelou
v sobotu 9. června za pódium ve Velkých Přílepech.
Nenechte si ujít tuto skvělou hudební příležitost.
Těšíme se na vás, příznivce dobré muziky. Na venkovním
pódiu na louce v centru obce začínáme přesně ve 14.00.
Záštitu nad festivalem přijala a hostem bude hejtmanka
Středočeského kraje a mediálním partnerem Český rozhlas.
Věra Čermáková, starostka obce
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Z OPOZIČNÍCH LAVIC
Neplnění smluv obci nevadí několik let; nové záhady kolem změn územního plánu
Naši „opo“rubriku začneme netradičně poděkováním. Poděkováním paní Martínkové, která několik let byla odpovědnou
redaktorkou Přílepského zpravodaje. Jeho úroveň se pod jejím vedením posunula výrazně výš, než byla kdykoli v minulosti.
Paní Martínková udržela ve zpravodaji také vysokou úroveň objektivity, a to i přes velké tlaky, kterým musela z různých stran
čelit. Takže paní Martínková – děkujeme! A věříme, že tento vysoký standard zůstane zachován i nadále pod vedením nového
redaktora.
Jsme rádi, že mezi občany je poměrně velký zájem o informace, které publikujeme ve Zpravodaji a na našem webu
www.proprilepy.cz. Svědčí o tom statistika návštěvnosti, která vykazuje prudký růst počtu návštěvníků ve dnech po vydání
zpravodaje. Tento zájem nás samozřejmě těší.
Fyzická kontrola stromů dopadla žalostně
Již více než dva roky (více ve zprávách z předchozích let na stránkách www.proprilepy.cz) se kontrolní výbor snaží zjistit
odpovědi na dotazy týkající vymáhání závazků firem Nimetal a Alfa Praha, které vyplývají ze smluv s obcí. Přes mnoho slibů
výbor ani zastupitelstvo dodnes neobdrželi kompletní požadované odpovědi. Například podle smlouvy s obcí z roku 2008 měla
společnost Nimetal vysadit v průběhu roku kolem svých hal (na obzoru za polem při pohledu od obce ke Svrkyni) 100 vzrostlých
stromů o minimální výšce 2,5 m.
Dne 20.3.2018 tak proběhla společná kontrola kontrolního výboru a výboru pro životní prostředí v provozovně Nimetal.
Bylo zjištěno, že stromy za dobu více než 8 let vysazeny nebyly. Ředitel firmy sice na místě uvedl, že shodou náhod má zrovna
cca do týdne dostat od zahradníka schéma na osazení stromů, ale tuto "náhodu" lze spíše vysvětlit tím, že termín kontroly se
domlouval zhruba měsíc. Z jednání bylo evidentní, že náš obecní úřad firmu ke splnění jejího závazku vůbec neupomínal.
To je s podivem zejména proto, že kontrolní výbor na tento fakt upozorňuje minimálně dva roky a na pracovních jednáních
zastupitelstva se o tom mluví ještě mnohem déle.
Změnu územního plánu pro jednu firmu prosadíme i s Marťany...
... si zřejmě myslí pan místostarosta Hošek. Na veřejném zasedání zastupitelstva 27.2. totiž předložil návrh, aby mimo rámec
standardně probíhajícího procesu tvorby nového územního plánu (ÚP) „paralelně“ proběhla ve zrychleném řízení změna pro
jednu jedinou firmu. Odůvodnění pana Hoška hájícího zájmy investora, který plánuje postavit nový areál rodinných domů,
bylo, že firma nechce čekat tak dlouho, než doběhne změna ÚP řešená komplexně obcí. Na argumenty, že je to nelogické
a že by obec neměla takto nestandarně řešit požadavky jednotlivých subjektů, bohužel místostarosta neslyšel. Naštěstí jako
jediný. Jeho hlas k prohlasování jím předloženého návrhu usnesení nestačil. Ostatní zastupitelé byli buď proti nebo se poněkud
alibisticky zdrželi hlasování. Zvítězil zdravý rozum a zastupitelstvo schválilo náš návrh, aby obec investovala do toho, aby se
urychlilo dokončení celého nového ÚP, nikoli jen jedné části. Motivace k protlačování zmiňovaného návrhu ze strany místostarosty je nám záhadou. Kolem celého projednávání tohoto bodu se strhla bouřlivá diskuse, kterou vřele doporučujeme
k přečtení. Velmi zajímavé diskuse proběhly také u dalších bodů únorového a následně i březnového zastupitelstva.
Doporučujeme si zápisy přečíst na webových stránkách obce (sekce Úřad obce / Zápisy).
Vedení obce na dubnovém zasedání snažilo prosadit projednání závěrečného účtu roku 2017, ač na to je čas až do června,
a zastupitelé k tomu nedostali žádné podrobné údaje o tom, jak byly plněny akce schválené do rozpočtu. Naštěstí tento pokus
tentokrát neprošel – více se dozvíte na www.proprilepy.cz.
Za zastupitele PRO Přílepy Richard Kapsa, Petr Morysek, Kamila Handlová
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GLOSA
Jak na psy?
V registru naší obce je zhruba 470 přihlášených psů.
Po obci nám tedy pobíhá téměř pět stovek chlupáčů a většinou,
nejsou-li „samovenčitelé“, mají s sebou doprovod, páníčka
či paničku. Rozlišuji dva typy majitelů. Typ A v situaci, kdy se
pejsánek přikrčí „na klokánka“, trpělivě čeká a exkrement pak
odhodí v sáčku do koše. Typ B však během stejné situace
pokračuje v chůzi, k vlastnímu psovi se nezná, ponechává ho
osudu, pozoruje oblohu, špičky svých bot, či zprávy v mobilu.
Je-li si typ B jistý, že defekace je už ukončena, bez ohlédnutí
a úklidu produktu psa písknutím přivolá. Občany to samozřejmě rozčiluje, píší, stěžují si, chtějí po obci řešení a volají:
„Nechceme v „tom“ šlapat, dejte více košů, více sáčků,
více pokut, více osvěty!“
Nedávno jsem dostala dopis od občana, který si stěžuje
na znečišťování jeho soukromého neoploceného pozemku
a navrhuje rázná a účinná opatření. Ptá se, co dělá obecní
policie, zda pokutuje a uveřejňuje hříchy pejskařů na internetu?

Na obranu obecní policie musím konstatovat, že naši dva
strážníci musí řešit i jiné úkoly a to hned v několika obcích.
Na pečlivé monitorování Bobíků, či spíše jejich nezodpovědných
pánů, bohužel, není tolik času. Přistihnou-li strážníci při činu
přílepského Rexe, nestihnou v tu chvíli pokutovat Fifinku,
ulevující si na chodníku v Tursku. Nakonec i majitel typu B,
vidí-li uniformu, ohne bleskově svá záda a uklidí. Pisatel dopisu
dále navrhuje uskutečnit besedu, na které bychom majitelům
psů vysvětlili, například pomocí letáků, kde mohou pejsci
vykonávat svoji potřebu. Je pak už jen na nich, jak úspěšný bude
výcvik k ovládnutí střevní peristaltiky psů až do místa určení.
Jako revoluční se mně však jevil poslední návrh, a to analyzovat
všem psům DNA, zanést tuto informaci do karet a při nálezu
osamělého exkrementu odebrat vzorek, odeslat tento důkaz
do genetické laboratoře, porovnat genetický profil, označit
pachatele a jeho majitele následně vyzvat k úhradě nákladů
a zaplacení pokuty.
S přihlédnutím k finanční náročnosti akce, nutnosti navýšení
počtu zaměstnanců obce o tzv. „sběrače“, a rovněž o další
administrativní sílu, zasílající a evidující vzorky, se mně však
tento návrh jeví jako nerealizovatelný. Navíc zde hrozí riziko,
že výkal bude „přespolní“ a kdo to pak uhradí? Nechci tento
problém vůbec zlehčovat. Pisateli dopisu naopak děkuji, že se
na rozdíl od jiných zamyslel, jak věci napravit. Bezohlednost
některých „pejskařů“ trápí mnoho lidí a opakující se apel na
slušné chování se dosud míjel účinkem.
Závěrem mě autor dopisu vyzývá, abych jako starostka přišla
s nějakým řešením. Domnívám se, že náprava by měla vzejít
z místa, kde vznikl samotný prohřešek, tedy od samotných
majitelů typu B.
Moje výzva je jednoduchá, dobře pochopitelná, finančně
i časově nenáročná, řešení veskrze účinné:

SBÍREJTE SI TO PO NICH!
Věra Čermáková, starostka obce
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Z DENÍKU OBECNÍ POLICIE
Stále hledáme kolegy
Obecní policie Velké Přílepy přijme do svých řad občany,
kteří mají zájem o práci strážníka a splňují zákonné podmínky.
Jedná se o zajímavou práci, která není jednotvárná, ale naopak
klade na člověka nároky v rozhodování a samostatnosti.
Můžete se tak podílet na bezpečnosti v našem regionu.
Podmínky pro uchazeče jsou uvedeny na webových stránkách
obce Velké Přílepy.
Pozor na podezřelé osoby!
Strážníci se neustále potýkají s neukázněnými řidiči motorových vozidel, kteří nedodržují dopravní značení nebo parkují
na místech, kde jim to zákon zakazuje. Vzhledem k nastupujícímu teplému počasí se začínají po obcích pohybovat závadové
osoby bez domova, které se dopouštějí převážně majetkové
trestné činnosti. Proto je dobré být na pozoru a dávat pozor
na svůj majetek. Nejlepším způsobem není jen kvalitní
zabezpečení domácnosti, ale i vnímání okolí a popřípadě
upozornění strážníků na podezřelé chování podobných
jedinců, které pracovně nazýváme KZO- kazeťáky (kázeňsky
závadové osoby). Nedoporučujeme se s těmito osobami blíže
setkávat a rozmlouvat s nimi, vždy je nutné mít na zřeteli,
že po některých osobách může pátrat policie. Dále je mezi
těmito jedinci značné množství osob, které užívají návykové
látky a nemusí kontrolovat své chování. Vždy se obraťte
na strážníky OP nebo Policii ČR, kteří jsou pro tyto případy
vycvičeni a vědí jak s těmito jedinci jednat.
Kontrolujeme psy i čtyřkolky
Chtěli bychom upozornit i majitele psů, aby své miláčky venčily
dle platné právní normy a nedocházelo tak k úniku psů mimo
jejich ovladatelnost. Strážníci obecní policie se zaměří i na tento
problém, který mnohdy vede k odchytu volně pobíhajících psů.
Dalším problémem příznivého počasí se stávají neukázněný
řidiči motocyklů a čtyřkolek, kteří vjíždějí do míst, kde nemají
co pohledávat. Svým jednáním poškozují zemědělcům úrodu
a porušují zákon. Na strážníky se obrátilo několik zemědělců
s prosbou o pomoc v této věci. Strážníci se budou dotyčné osoby
snažit dopadnout a potrestat. V případě vyčíslení škody nikoli
nepatrné, budou dotyční jedinci předáni k trestnímu stíhání.
Je nutné si uvědomit, že někde to začíná a někde také končí.
Přejeme občanům obcí, které má obecní policie ve své správě,
hodně jarní pohody a klidu. Budeme rádi, když se i nadále
budete s žádostmi o pomoc obracet na Obecní policii Velké
Přílepy.
Vr. prap. Karel Král
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CO NOVÉHO V NAŠÍ ŠKOLE
V naší škole se stále něco děje.
Konec zimy a předjaří nejsou výjimkou.
Na přelomu února a března jsme pro osmáky a deváťáky
zajistili dvě akce zaměřené na prevenci zneužívání návykových látek. Projekt Revolution train je založený na interaktivním a zážitkovém vzdělávání. Seznamuje žáky
se skutečným příběhem mladého muže, který doplatil na
užívání drog svým životem. Žáci měli možnost ocitnout
se v realisticky vytvořeném prostředí narkomanů. Vyprávěný
příběh mohli komentovat a hodnotit chování jednotlivých
postav. Zpracování příběhu i kulis na žáky velmi silně zapůsobilo.
I představení společnosti Divadelta s názvem Vadí, nevadí
bylo interaktivní. Tentokrát byl příběh zaměřen na prevenci
zneužívání alkoholu. Děj příběhu obsahoval velmi reálné
situace, do kterých se žáci této věkové skupiny mohou dostat.
Diváci měli možnost vstupovat do děje a pokusit se ho ovlivnit
či dokonce změnit jeho průběh. Nápad, kterým chtěli docílit
změnu příběhu, sami herecky ztvárnili, a to velmi přesvědčivě. Díky tomuto vcítění se do postavy žáci získali z představení
mnohem silnější prožitek.

Z prvňáků se stávají čtenáři

14

Tančíme, soutěžíme v matematice, recitujeme …
V pátek 9. 3. uspořádal Spolek rodičů a přátel školy pro naše
žáky II. školní bál. O hudbu se tentokrát postaral DJ rádia
Relax Jan Lukavský a k tanci se všichni ochotně nechali
inspirovat vystoupením taneční skupiny Jam Dance Crew.
Nechyběly soutěže ani bohatá tombola, takže si zábavu
všichni dosyta užili.
Ve dnech 13. - 15. 3. proběhlo v prvních třídách tradiční
Pasování na písaře. Rytíři z říše písma se opět přišli
přesvědčit, zda už se prvňáčci naučili psát, zda píší krásně
a zda drží i správně psací náčiní. Nezapomněli ani na správné
sezení. Naši prvňáčci jsou ale šikovní, a tak písařskou zkoušku
všichni skvěle zvládli. Mohli proto být pasováni na písaře
a dostali opravdové pero s bombičkami. Určitě s ním budou
psát stejně krásně a pečlivě jako v den zkoušky.
Hned další den si žáci 2. - 9. ročníku mohli zasoutěžit
v matematice. Uskutečnila se totiž celostátní soutěž Matematický klokan. Prostřednictvím této a dalších podobných
soutěží se snažíme podchytit žáky nadané na matematiku.
Letos jsme zaznamenali vynikající výsledek.
Kategorie Klokánek se v okrese Praha - západ zúčastnilo 2139
soutěžících, jen 5 z nich však získalo plný počet 120 bodů.
Jednou z nich byla naše žákyně pátého ročníku.

Naše zručné kuchařinky z 6. ročníku připravily tentokrát
zdravou svačinku - pomazánky na pečivo a zeleninovou
oblohu. V průběhu odpoledne vše přišlo k chuti.
Ani na ty nejmladší nezapomínáme
První jarní den jsme oslavili poezií - ve spolupráci s Knihovnou
Velké Přílepy se totiž konala také už tradiční recitační
soutěž. Všichni recitátoři se snažili svůj zájem o poezii
zprostředkovat hojným posluchačům z řad rodinných
příslušníků i spolužáků. Díky tomu si všichni užili milé
poetické odpoledne.
Ve čtvrtek 22. 3. 2018 se dveře
školy opět otevřely pro
všechny zájemce o kreativní
tvoření. Na tento den jsme
připravili již druhé Velikonoční dílny. Opět byla připravena řada různě náročných
stanovišť, na kterých si
příchozí mohli vyrobit jarní dekorace. Nechyběli pomocníci z řad
pedagogů i žáků školy. O dobrou náladu při zahájení se postarali
svým tanečním vystoupením prvňáčci. Krátké pásmo jarních
básní a písní přidali i žáci 3., 5. a 6. ročníku.

Zatím poslední výlet podnikla školní družina ve spolupráci
s třídními učitelkami I. A, I. B, I. C a II. C. Tentokrát se společně
podívali na Cífkův statek do Třebíze, kde se seznámili
s čeledínem Kubou, děvečkou Ančou a panem statkářem,
kteří jim přiblížili život na vesnici před dávnými časy
a pověděli jim i spoustu zajímavostí o velikonočních zvycích.
Pan farář povyprávěl o křesťanském významu svátků jara
a Družná bába vyzkoušela odvahu nejen dětí, když všechny
vzala do jeskyně, kde byl ukryt poklad. Cesta k němu nebyla
jednoduchá, stísněná chodbička byla náročná hlavně pro paní
učitelky.
Poté všichni ochutnali mazanec a vyrobili si beránky z keramiky a ovčího rouna. Zjistili také, proč se vážou na stromy
barevné pentle a jak se přivolává jaro. Ale tuto tradici kluci
z Třebichovic popletli a Moranu hodili do rybníka, odkud
neodplavala, a tak jsme si museli na pravé jaro ještě počkat.
Pasování na čtenáře v knihovně
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Na školním bále se dobře bavily nejen starší ročníky,
ale i prvňčci (viz dole)

Ve čtvrtek 12. 4. se uskutečnila další slavnostní akce prvňáčků
- Pasování na čtenáře. V místní knihovně všichni předvedli,
že už skutečně umějí číst a mohu se zařadit mezi skutečné
čtenáře. Odměnou za vynaložené úsilí a památkou na tento
den bude prvňáčkům kniha Astrid Lindgrenové Já chci taky
do školy a malý dárek od obecního úřadu. Děkujeme paní
knihovnici Janě Kouřimské za spolupráci při přípravě akce.
Dětem přejeme, aby se pro ně čtení stalo zábavou i zdrojem
poučení.
Na podzim jezdili na plavecký kurz do plavecké školy Medúza
Kladno druháčci, v březnu začali jezdit tamtéž prvňáčci.
Díky tomu mají naši nejmladší žáci možnost naučit se co
nejdříve základní plavecké dovednosti či zvládnout aspoň
jeden plavecký styl.
Kateřina Sedláčková, zástupkyně ředitelky

16

Přílepský zpravodaj | www.velke-prilepy.cz

Spolek rodičů a přátel školy
při ZŠ Velké Přílepy
organizoval školní bál
Letos byla příprava na bál obzvlášť náročná. Organizátoři
chtěli vyjít vstříc všem připomínkám z loňského prvního
ročníku a při tom připravit zábavu a společné setkání na celé
odpoledne do večerních hodin pro více než 400 dětí, jejich
rodičů a pozvaných hostů. Zapojeni do přípravy proto byli
zejména rodiče, pomohli učitelé s podporou vedení školy
a zapojili se s nadšením i samotní žáci. Akce se začala dařit
vlastně ještě před začátkem. Sešlo se více než 700 cen
do tomboly, žáci a rodiče připravili krásnou výzdobu sálu
a bohaté občerstvení na raut. Problém byl jen s umístěním
darovaných 400 zmrzlin tak, aby se nerozpustily. Vzhledem
ke kapacitě, byla celá akce rozdělena na dvě části. Ta první
byla určena žákům I. – III. ročníku, ta druhá pak žákům
IV. – IX. ročníku. I to znamenalo vše perfektně připravit
a zorganizovat tak, aby se během hodiny po ukončení první
části stihl sál uklidit a připravit i s tombolou, výzdobou
a občerstvením na druhou část. K velké pomoci zúčastněných
rodičů a dětí se to zvládlo v naprosté pohodě.
Zatímco první část bálu byla v duchu soutěží a tanečního
vystoupení, v té druhé nebylo potřeba zábavu nijak organizovat a publikum bavit. Děti a mládež společně s rodiči a učiteli
vytvořili neskutečnou atmosféru, takže zábava šla samospádem a tančilo se a tančilo. Nečekaná spontánní vystoupení
jednotlivců, skupinek dětí nebo třídní paní učitelky včetně
paní ředitelky s žáky IX. třídy skvělou atmosféru ještě pozvedlo. Velkým objevem a spolutvůrcem vynikající atmosféry
po celou dobu byl DJ rádia Relax, Jan Lukavský, který
se publiku naprosto přizpůsobil.
Školní bál byl důležitým neformálním setkáním našich dětí,
rodičů, učitelů, který přinesl vynikající zábavu, radost
z tanečních vystoupení, radost z vyhraných cen
nebo ochutnávku vynikajících rodiči připravených rautových
dobrot. Dalším příjemným bonusem je i výtěžek 25 364 Kč,
který putuje celý škole na volnočasové a vzdělávací aktivity
nebo pomůcky. Zakoupen byl už stolní fotbálek do budovy
II. stupně. V plánu je dále výroba a zakoupení předmětů a cen
s logem školy pro žáky, stojan na kola k II. stupni, atd.
Poděkovat jmenovitě je vždycky těžké, ale určitě sem patří
napsat jméno paní učitelky Veroniky Bezděkové a předsedkyně školské rady, paní Ivaně Černekové, dále žákům a rodičům
zejména IV. A. Za organizaci je důležité poděkovat také
důvěrníkům tříd, spolupracujícím rodičům, učitelům
a tanečníkům za připravená vystoupení. Také všem sponzorům a spoluorganizátorům.

Náborový příspěvek 30 000 Kč
pro nově příchozí učitele
a odměna pro ty stávající
Stejně jako řada dalších obcí ve Středočeském kraji se i ta
naše potýká s velkým problémem nedostatku kvalifikovaných pedagogických pracovníků.
Zejména v souvislosti s přístavbou II. stupně se od letošního
ročníku opět zvýší počet žáků a logicky i počet tříd.
S tím souvisí i personální obsazení. Paní ředitelka začátkem
letošního roku požádala obec o pomoc a podporu řešit tento
problém. V diskuzích a rozhovorech s vedením a zastupiteli
obce ze strany paní ředitelky zaznělo, že již v tomto školním
roce chybí pedagog a stávající učitelé mají navýšené úvazky.
O problémech se suplováním v případě nepřítomnosti učitelů
(z důvodu nemoci nebo dalšího vzdělávání) nemluvě.
Geografická poloha naší obce a blízkost hlavního města je
pro nás v tomto případě rizikem. Lepší podmínky nebo
dostupnost práce je nejen pro učitelskou profesi prostě
větším lákadlem. Zastupitelstvo s ředitelkou o formě
podpory školy několikrát jednalo, zvažovaly se možnosti
a hledalo se řešení nelehké situace. Soulad panuje
v názorech, že vzdělávání je jednou z priorit obce, proto pro
podporu panovala jednoznačná shoda.
Zastupitelstvem byl následně schválen náborový
příspěvek 30 000 Kč pro nově příchozí učitele a také
finanční ohodnocení pro stávající pedagogy
za spolupráci v posílení pedagogického sboru.
Věříme, že tato podpora splní svůj účel a následný efekt
v úrovni vzdělávání.
Marie Válková
místostarostka
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pracovní příležitost

inzerce

MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLÍČKO
V naší MŠ Jablíčko je stále rušno
Školní rok se pomalu, ale jistě blíží ke svému konci. Čas rychle
plyne a zanedlouho tu budou prázdniny. Přesto je v MŠ
Jablíčko stále rušno a od vydání posledního čísla Přílepského
zpravodaje se toho mnoho událo.
Poté, co jsme se všichni vrátili po vánočních prázdninách zpět
do tříd, čekal nás výlet do divadla. Pro tentokrát jsme vyrazili
do divadla Lampion na Kladně, kde jsme zhlédli pohádku
„Červená Karkulka“. Některé třídy se zapojily do výtvarné
soutěže, která se nesla v duchu zimních radovánek.
Děti rozvíjely svou kreativitu a prostřednictvím různých
výtvarných činností ztvárnily oblíbené zimní aktivity.
Během února proběhlo testování školní zralosti. Rodiče dětí
předškolního věku tak měli možnost zjistit, zda jsou jejich děti
zralé a připravené pro nástup do základní školy.
Začátkem března proběhlo ve školce jarní fotografování.
Pro všechny to byla opět velká událost a tak si dali velice
záležet, aby jim to na fotografiích slušelo. Následně jsme se
přenesli do světa kouzel a barevných bublin různých velikostí.
Druhou březnovou sobotu se konal oblíbený dětský karneval
v sále U Korychů. Děti se pro tento den oblékly do masek
a užily si spoustu zábavy, písniček, tanečků a soutěží.
Nechyběla ani všemi očekávaná a velmi oblíbená tombola.
Hned následující pondělí jsme si karneval užili i ve školce.
Nechyběly soutěže, balónky, dětské šampaňské a drobné
občerstvení. Ještě v březnu za námi přijelo loutkové divadlo
Vysmáto. Zahrálo nám pohádku „ O zimní královně, skřítku
Tazinovi a o hledání ztraceného jara“, která nám už naznačovala, že zima už je opravdu za námi a můžeme se těšit na
první teplé dny.
Ze čtvrtka 22. na pátek 23. března proběhla školková noc.
Na tuto akci se každoročně těší mnoho dětí, ani letos tomu
nebylo jinak. Odvahu k přespání ve školce našli nejen ti velcí,
ale i ti úplně nejmenší, kteří školku navštěvují prvním rokem.
Poté, co odešly ze školky poslední děti, které ve školce na noc
nezůstaly, jsme se vydali na vycházku a vrátili se až na večeři.
Po jídle jsme se připravili na spaní, uložili se do postýlek
a příjemně unavení po pobytu venku jsme usínali společně
s pohádkou. Ráno na nás čekala snídaně a pak už pomalu
přicházeli i ostatní. Našli se i tací, kterým se v pátek ani domů
nechtělo, a hned by si akci zopakovali.
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Další zajímavá akce na sebe nenechala dlouho čekat.
Předškoláci se vydali navštívit základní školu. Nejenže se
podívali, jak to v takové velké škole vypadá a zúčastnili se
i výuky, ale navíc navštívili své bývalé kamarády ze školky.
5. duben byl pro předškoláky velkým dnem. V tento den se
konal zápis do základní školy. Děti se na tento den velmi těšily
a byly ve velkém očekávání, jak to vlastně dopadne,
zda budou do školy přijati.
Během dubna si děti užily ještě další divadelní představení nejprve „Šípkovou Růženku“ a poté ještě pohádku
„O Palečkovi“.
V dubnu nás také přišli navštívit rodiče s dětmi, které se k nám
do školky teprve chystají, a to v rámci dne otevřených dveří.
Společně si prohlédli třídy, pohráli si s hračkami a paní
učitelky byly připraveny odpovědět rodičům na všechny
otázky týkající se mateřské školy.
V letošním roce školka připravila i několik přednášek pro
rodiče, které odstartovalo setkání s PhDr. Michaelou
Kaslovou. Tématem byla předmatematická gramotnost.
Během velmi zajímavé přednášky měli všichni účastníci
možnost vyzkoušet si různé didaktické pomůcky a hry
a dozvědět se, co všechno se dá prostřednictvím her u dětí
rozvíjet.
V následujících měsících nás ještě čeká mnoho zajímavých
akcí. Kromě výletů se již děti i paní učitelky pomalu připravují
na školku v přírodě, proběhne také zápis do MŠ, těšit se
můžeme na zahradní slavnost a mnoho dalších akcí.
Za kolektiv MŠ Jablíčko Šárka Procházková
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MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLÍČKO
Psycholog přednášel
rodičům i pedagogům
Mateřská škola připravila v letošním roce několik přednášek pro
rodiče. Jednou z nich byla přednáška psychologa
PhDr. Václava Mertina na téma „ Školní zralost – vstup dítěte do ZŠ“.
Václav Mertin se narodil v roce
1951. Po absolvování oboru
psychologie na Filozofické fakultě
UK začal budovat svou kariéru
dětského psychologa. Dnes po
více než třiceti letech praxe je
Václav Mertin považován za
špičku ve svém oboru.
Mimo jiné se prosadil jako autor řady knih, mezi něž patří
Psychologie pro učitelky mateřské školy nebo Ze zkušeností
dětského psychologa, či Výchovné maličkosti. V dubnu 2013
vyšla v nakladatelství Wolters Kluwer kniha pro rodiče
i učitele Výchova bez trestů.
Ve své přednášce se doktor Mertin zaměřil na to, co je pro
vstup dětí do základní školy důležité. Vyzdvihl význam slovní
zásoby, správné výslovnosti i rozvinuté hrubé a jemné
motoriky. Zdůraznil také význam rodiny pro úspěšnost dítěte
ve škole. Rodiče by měli děti motivovat, podporovat
a pomáhat jim.

Děti by měly mít dostatek času na zábavu a volnou hru.
Rodiče by se měli snažit být pozitivní, neboť s úsměvem jde
všechno lépe.
Každé dítě má své individuální potřeby a podle toho by se
k němu mělo přistupovat. Proto Je velice důležité, abychom
nehodnotili děti jedním měřítkem.
V prvním ročníku základní školy by měly děti dostávat jen
jedničky. Pokud dítě zažije poměrně brzy neúspěch, následky
si ponese celý život.
Velkou roli ve výchově dítěte hraje hned po rodině mateřská
škola. Před samotným nástupem povinné školní docházky je
třeba odbourat veškeré překážky, které by dítěti znesnadňovaly úspěšný start ve vzdělávání. Na závěr pan doktor
konstatoval: „Dítě by se mělo do školy těšit“.
Libuše Smidžárová
ředitelka MŠ Jablíčko
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KNIHOVNA SLAVÍ HNED DVĚ VÝROČÍ

Knihovna ve Velkých Přílepech letos slaví dvě výročí – 95 let
od jejího založení na jaře 1923 a 20 let od znovuotevření
v roce 1998 po šestileté pauze. Od tohoto data funguje pro
čtenáře z naší vesnice i z okolí a dostala se do povědomí
občanů i svými akcemi pro veřejnost.

Sídlo dnešní knihovny v 60. letech

Z pastoušky do centra obce

Útočištěm knih byla za války obecní pastouška

Knihovna byla založena roku 1923
První doložená zmínka o knihovně je v protokolech obecního
výboru Kamýk – Velké Přílepy, datovaná 12.3.1923. Tehdy
byly sloučeny knihy obecní s knihami FDTJ. O rok později
přibyly ještě knihy TJ Sokol. Knihovníkem byl 12.4.1924
zvolen František Procházka. V obecní kronice se první zmínka
vztahuje k prosinci roku 1945, kdy se knihovníky stali knihař
Václav Bradáč a kronikář obce Antonín Procházka. Knihovnickou práci vykonával nejdéle pan Jaroslav Vlk, a to od roku
1949 do roku 1992. Po jeho smrti zůstala knihovna zavřena až
do roku 1998. Tehdy bylo nutno část knihovního fondu
likvidovat, protože knihy byly uloženy ve vlhkém prostředí.
Knihovna byla znovu otevřena na jaře 1998. Od tohoto data
uplynulo letos kulatých 20 let. Knihovnicí se stala Mgr. Jana
Kouřimská, v roce 2012 byl přijat na částečný úvazek další
knihovník, Ing. Ladislav Chládek.
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Sídlo knihovny se také měnilo. Můžeme se jen dohadovat,
kde sídlila původně, přesný údaj nemáme. Kronika říká,
že v době 2. sv. války byly knihy uloženy v obecní pastoušce.
Po válce byla knihovna umístěna v dnešní „staré“ budově ZŠ.
V roce 1959 byla přemístěna do dnešní budovy, několikrát
však byla v jejím rámci přestěhována. Nyní zabírá vlastně celé
přízemí budovy ve středu obce. Je to velmi frekventované
místo v blízkosti obecního úřadu, autobusové zastávky
i obchodů. Prostředí se výrazně zlepšilo po rekonstrukci
budovy v letech 2013-2015 a po zakoupení nových regálů
v letech 2016-17.
Máme hodně akcí, především pro děti, ale stále to není dost.
Chtěli bychom vytvořit podmínky pro to, aby k nám chodilo
i více dospělých, včetně seniorů. Je velmi těžké konkurovat
internetu a facebooku, elektronickým knihám a časopisům.
Každé věkové skupině, čtenářům i nečtenářům, bychom
chtěli v roce našich výročí nabídnout možnost vybrat si akci,
která je zaujme a přivede do knihovny. Vždyť mohou
v knihovně smysluplně trávit část svého volného času,
setkávat se zde s ostatními nebo získávat různé potřebné
informace. Nejvíce bychom si přáli, aby rodiče pochopili,
že cestu do knihovny a ke knize nenajdou děti samy – musí
jim pomoci dospělí.
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KNIHOVNA SLAVÍ HNED DVĚ VÝROČÍ

Služby:
- půjčujeme knihy z našeho fondu a časopisy, které odebíráme
- půjčujeme knihy, zapůjčené ze SVKKL ( tzv. výpůjční fond“)
- poskytujeme informační služby, v jejich rámci máte možnost připojení na internet
- tituly, které potřebujete z jiných knihoven, vám zprostředkujeme přes meziknihovní výpůjční službu
- na webových stránkách knihovny najdete informace o našich akcích, fotografie a knižní katalog
- knihy můžete vybírat nejen přímo v knihovně, ale i v on-line katalogu
- nabízíme on-line přístup do čtenářského konta (zde máte přehled o stavu výpůjček, knihy si můžete rezervovat
nebo prodlužovat výpůjční dobu)
- pořádáme kulturní a vzdělávací akce - soutěže pro děti i pro dospělé, výstavy, besedy se spisovateli, přednášky,
pasování prvňáčků na čtenáře, autorská čtení apod.
- nabízíme základní škole výukové pořady o spisovatelích
- maminkám s malými dětmi je v knihovně k dispozici dětský koutek
- půjčujeme k nahlédnutí kopie obecních kronik a zápisy z jednání obecního zastupitelstva
- staráme se o knihovničku na zastávce autobusů

Budova, v jejímž přízení se nachází knihovna, po rekonstrukci
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KNIHOVNA
Knihovna v roce 2018
Do nového roku jsme vstoupili se spoustou plánů. I kdyby
knihovna neměla dvě významná výročí – 95 let od vzniku
v roce 1924 a 20 let od znovuotevření v roce 1998, naplánovali bychom tradiční i příležitostné akce. Takto cítíme jako
povinnost nabídku ještě rozšířit a zkvalitnit.
Především jsme se rozhodli udělit titul „Čtenář roku“ těm,
kteří v loňském roce přečetli nejvíce knih. A to jak z řad
dětských, tak i dospělých čtenářů. Titul bude udělen žáku ZŠ
Velké Přílepy Jonáši Vyhlídalovi a paní Marii Palkoskové.
Gratulujeme a přejeme ještě hodně radosti nad dobrými
knihami.

Pro děti byla určena také další soutěž, tentokrát v recitaci.
Proběhla 21. března v Centru volnočasových aktivit.
Účastnily se jí děti z prvních až šestých tříd. A protože je
o soutěž velký zájem, musely paní učitelky vybírat účastníky
finále soutěže ve třídách a potom poslat už ty nejlepší
recitátory. Vítězové dostali diplom a vybrali si pěknou knihu,
všichni účastníci pak dostali sladkou odměnu.

Opět jsme zažádali o grant z Malého přemyslovského měšce.
Chceme ho využít právě na oslavu našich výročí.
Máme radost, že porota naší žádosti vyhověla a můžeme
plánované akce uskutečnit.

Recitační soutěž nejmladších žáků v CVA

Pravidelně na těchto stránkách informuji o akcích,
které v knihovně proběhly v posledních měsících. V lednu
jsme uspořádali výstavu obrázků z podzimní výtvarné
soutěže na téma SOVA. Přestože výkresy byly ve všech
prostorách knihovny, nevešly se – takový byl „soví slet“.
Jsem ráda, že s výběrem oceněných i s nákupem cen pomohla
odbornice – paní Eliška Hesslerová.
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3.

Spisovatelka Markéta Harasimová

V tomto období jsme měli také dvě autorská čtení. 8. února
přijela spisovatelka Markéta Harasimová, která vydala již
čtrnáct knih pro dospělé a nám představila ty nejnovější,
Poháry touhy a Vražedná vášeň. Akce se líbila a knihy této
spisovatelky jsou teď mezi čtenářkami velmi žádané.
Jak by ne, jsou napínavé, ale obsahují i tajemno a erotiku.
Paní Harasimová nám prozradila, že vydává také knihu pro
děti Z deníku kočičky Ťapičky a přečetla nám z ní úryvek
s takovým nádherným přednesem, že jsme ji pozvali ještě
jednou na květen, aby četla dětem, pro které je vlastně kniha
určena.
V současné době se mohou děti i dospělí
přihlásit se svou prací do

literární soutěže TALENT.
Uzávěrka soutěže je 10. května.
Práce lze odevzdat osobně,
zaslat poštou nebo elektronicky
na mlkvelkeprilepy@seznam.cz.
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Paní Renáta Šťastná již v naší knihovně své knihy představila
v minulých letech. Tentokrát vydala knihu Vzpomínkomat
a o ní nám přišla 14. března povídat. Beseda byla doplněna
malou výstavkou věcí z doby před rokem 1989. Určitě jste
tedy pochopili, že kniha pojednává o tom, jak jsme v té době
žili, jaké věci nás obklopovaly – zavzpomínali jsme,
jaká jezdila auta, co se vysílalo v televizi, jak jsme nakupovali,
co byl Tuzex a na spoustu dalších věcí. Protože jsme museli
původní termín akce posunout, nepřišlo mnoho posluchačů,
ale zase se mohl každý přidat se svými vzpomínkami.
A právě to se všem moc líbilo. A ještě něco – povídání se
střídalo s příjemnou hudbou a zpěvem. Paní Šťastná totiž
pozvala i kytaristu, pana Jana Paulíka. A tak jsme všichni
odcházeli domů s dobrou náladou.

Velkou akcí v tomto období byla vernisáž výstavy obrazů paní
Elišky Hesslerové a její dcery Nely. Proběhla 22. března
v podvečer. Paní Hesslerová na výstavu zapůjčila i obrazy,
které jsou již ve vlastnictví dalších občanů. Vysvětlila, jakou
malířskou techniku použila a vyprávěla příběhy s nimi
spojené. Téměř všichni návštěvníci při rozhovoru s výtvarnicí
chválili nejen vystavené obrazy, ale také její další výtvarné
dílo - motivy z naší vesnice na autobusové zastávce Pražská.
Také třem obrazům Nely Hesslerové, žákyně první třídy,
se dostalo zaslouženého ocenění. Nela byla i jednou z vítězek
poslední výtvarné soutěže v knihovně.
Záhady našeho kraje i zbytku světa…to byl název besedy
záhadoložky a publicistky Jitky Lenkové, která navštívila
knihovnu ve čtvrtek 19. dubna. Tematická beseda se
proměnila v diskusní fórum a bylo zjevné, že přítomní mají
hluboké znalosti v oblasti historie i tajemna. Autorka se
netajila tím, že to byla nejlepší beseda, kterou kdy měla
a přislíbila, že přijede znovu.

Záhadoložka a publicistka Jitka Lenková

Renáta Šťastná v doprovodu Jana Paulíka

KNIHOVNA

Výtvarnice a malířka Eliška Hesslerová

Fotografie z těchto akcí uveřejňujeme na webu knihovny.
Zde najdete také informace o plánovaných akcích. V květnu
plánujeme čtení Markéty Harasimové pro děti ve školní
družině, prodej „kytiček“ pro sbírkovou akci Ligy proti
rakovině a oslavu našeho výročí nazvanou Čtu, čteš, čteme,
na kterou Vás zvu 31. května.
V červnu vystaví děti ze základní školy své práce z oblasti
ekologie.
Jana Kouřimská, vedoucí knihovny
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NOVÉ KNIHY V NAŠÍ KNIHOVNĚ

Beletrie pro dospělé:
Macek, Miroslav
Lagercrantz, David
Juricová-Zagorka, Marija
Lapena, Shari
Riordan, Rick
Pekárková, Iva
Moriarty, Liane
Grisham, John
Vondruška, Vlastimil
Žamboch, Miroslav
Formanová, Martina
Bryndza, Robert
Hubeňáková, Zuzana
Kepler, Lare
Landsman, Dominik
Cimický, jan
Ishiguro, Kazuo
Cameron, W.B.
Smith, Wilbur
Jirous, Ivan M.
Finn, A. J.
Harasimová, M.
Červenák, Juraj
Husemann, D.
Pawlowská, Halina
Brown, Dan

Beletrie pro mládež:

Bradley, Alan
Braunová, Petra
Kratochvíl, Miloš
Čech, Pavel
Jacobsson, A. - Olsson, S.
Ježková, Alena
Krolupperová, Daniela
Pospíšilová , Zuzana
Pritchettová, Georgia
Nesbo, Jo
Stamp, Emer
Dahl, Roald
Lindgrenová, Astrid
Castle, J.R.

Beletrie pro mládež:
Brož, Jindřich
Ježková, Alena
Fišera, Zdeněk
Göbel, Peter
Polák, Jiří
Vokáč, Petr
Janoutová, Štěpánka
Bonnett, Alistair
Zachardová, Magdalena
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Saturnin se vrací
Muž, který hledal svůj stín
Gričská čarodějnice 1-7
Manželé odvedle
Apollónův pád
Dej mi ty prachy
Šílené výčitky
Porota
Husitská epopej VI.
Koniáš: Na ostřích čepelí
Povídky na tělo
Noční lov
Postřehy teplákové bohyně
Lovec králíků
Deníček moderního páru
Jeřabiny z Hangzhou
Pohřbený obr
Psí cesta. Psí poslání.
Řeka bohů. Faraon
Ochranný dohled
Žena v okně
Poháry touhy
Bivoj
Slon pro Karla Velikého
Zase zoufalé ženy dělají zoufalé věci
Počátek
Vražda není hra
Johana s nosem nahoru
Inspektor Vogo
O čertovi
Bert a bráchové
Dračí polévka
Bubáček
Záhada školní půdy
Fredy 1-3
Zachrání doktor Proktor Vánoce?
Čuníkův supertajný deník
Danny, mistr světa
Zlodějíček Bubla
trilogie Dračí rytíři
Pražská bojiště
Strážci pražských ulic
Moravské a slezské hradní kaple
Přírodní parky pod záštitou UNESCO
Kluk ze Žižkova
Překvapená historie
Pokojovky. Pro zdraví a na talíři
Ztracená místa
Magické otazníky
Jak to vlastně bylo?
- Sborník příspěvků k českým dějinám

inzerce

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Velikonoční trhy na sněhu
Velikonoční trhy Na Statku v Roztocké bývají tradičně jakýmsi
vítáním jara v obci. Letos tomu bylo poněkud jinak, i když se
konaly 17. března. Sněhem pokrytý areál statku, teplota
hodně pod nulou, na odbyt šla nejvíce teplá medovina
a svařák. Také stánků bylo méně než obvykle. Nicméně
nálada návštěvníků pod bod mrazu neklesala, naopak,
s potěšením sledovali doprovodný program. Líbily se malé
U-holky, děti si společně zahrály pohádku O červené Karkulce,
zhlédly Bubínkovo loutkové divadlo, nechyběla country
kapela a připomněl se i den sv. Patrika. Charitativní akce
Veselá kraslice podpořila terénní pečovatelskou službu
Kvalitní podzim života, působící i v naší obci.
(em)

Prodej dětských kraslic šel i v zimě na odbyt

Náš stánek plný křehkého zboží se na trhu v sobotu 17. března
těšil velké přízni nakupujících, kteří přišli i přes nepřízeň
počasí (celý den bylo pod nulou). Přesto se nám spolu se
Zuzanou Staňkovou za pomoci Sáry Šafránkové, žákyně
přílepské základní školy, podařilo vydržet až do úplného
konce a prodat víc než polovinu kraslic. Nového majitele si
našli i někteří krásní látkoví kohoutkové z dílny Zuzany
Staňkové. V kasičce se ocitlo úžasných 2689 Kč! Budou použity
na údržbu vozového parku naší společnosti..
Všem zúčastněným moc děkujeme!

Jitka Lenková,
Kvalitní podzim života

Děti vyráběly kraslice ve prospěch KPŽ
Už krátce po Vánocích jsme v naší terénní pečovatelské službě
Kvalitní podzim života (KPŽ) přemýšleli, čím uděláme radost
klientům o Velikonocích. Zrodil se tak nápad na akci Veselá
kraslice 2018. Její základní myšlenka spočívala v tom, že děti
vyrobí kraslice, které se KPŽ pokusí prodat na velikonočním
trhu Na Statku. A ty, které se neprodají, předá klientům jako
pozornost spolu s velikonočními balíčky. Renáta Šťastná
oslovila „budoucí výrobce“, tedy Základní školu Velké Přílepy
a školku Smile Studio. Nadšení učitelů, žactva a nakonec
i maminek pro věc nám doslova vyrazilo dech, když jsme
v týdnu před bazarem přebírali asi šest set (!) kraslic a dalších
dekorací.
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Charitativní akce pokračovala i o měsíc později na Blešáku, opět Na Statku v Roztocké.
Pod heslem „Vše za dvacet“ se tentokrát ve prospěch KPŽ prodávalo starší oblečení.
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Velikonoce studené, přesto veselé
Ještě koncem března pěkně mrzlo. Velikonoce sice vyhnaly
rtuť teploměru nad nulu, občas i sluníčko zasvitlo, ale na
Velikonoční pondělí 2. dubna bylo chladno a foukal studený
vítr. Koledníci v obci se ale nenechali odradit. Nasadili šály
a rukavice, zvonili dům od domu a vraceli se s bohatou
pomlázkou, tak, jak se na svátky jara sluší.
(em)

I při pomlázce už panuje genderová
rovnost
Dejte vejce malovaný……. Už jste také slyšeli, že prý
postupně mizí velikonoční zvyky? Tak u nás v obci to není
pravda. I letos si hospodyňky musely o velikonoční pondělí
pořádně přivstat, připravit malovaná vejce a sladkosti pro
koledníky a také nějakou tu lahvinku pro dospělý doprovod.
Úderem osmé se rozezněly u domů zvonky a už se koledovalo.
Nevím, jak je to v jiných obcích a krajích, ale u nás chodí
koledovat i děvčata a není jich málo. Nakonec proč ne.
Kdyby najednou začaly orgány Evropské Unie volat po
genderové vyváženosti našich koledníků, my budeme
připraveni!
(vče)
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Přílepská Galerie láká výtvarníky
Intimní prostředí naší galerie v Domě U Korychů učarovalo
nejednomu umělci a diář s termíny výstav je už v tuto chvíli
zaplněn nejméně do konce tohoto roku. V minulých letech
bylo dobrým zvykem ponechávat výstavní prostor jednomu
umělci i na dobu dvou měsíců. Věhlas naší galerie se ale
rozšířil, a tak není výjimkou, že se umělci střídají i po několika
týdnech. V úterý 13. března představila na vernisáži svá díla
skromná, ale velmi pilná a talentovaná výtvarnice Jitka
Koláčková z Libčic nad Vltavou. Malování obrazů není její
hlavní profesí, ale koníčkem, kterému je ochotna věnovat
skoro všechen volný čas. Protagonistku představila na
vernisáži její kolegyně a mimo jiné i autorka známé malby na
opěrné stěně u autobusové zastávky „Pražská“ paní Eliška
Hesslerová. I na její výstavu v přílepské galerii se prý jistojistě
můžeme těšit.

Z tvorby Milana Drobného

Jitka Koláčková

V úterý 10. dubna byla v galerii nejen vernisáž další výstavy,
ale konal se i malý koncert a hlavně se vyprávělo. Zavzpomínat, zazpívat a představit své obrazy přijel Milan Drobný.
Všichni si ho pamatujeme především jako zpěváka,
který neodmyslitelně patřil ke stálicím populární hudby
70. a 80. let minulého století. Milan Drobný je ale nejen
zpěvák, ale také skladatel, producent, autor několika knih,
skvělý vypravěč a malování je jeho velkým koníčkem.
Pokud nestihnete výstavu jeho obrazů, nenechte si ujít
vánoční koncert „Vánoce s Milanem“ v sále CVA.
Věra Čermáková
starostka obce
Milan Drobný
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Hobby výstava již po šesté
Hobby výstava se v obci zabydlela. Na její šestý ročník přišel
14. dubna zřejmě rekordní počet návštěvníků a mnohé
exponáty byly doslova obléhány. Na sále U Korychů vystavovalo 34 výtvarníků, modelářů a sběratelů. Organizátor pan
Petr Morysek mohl být spokojen.
Organizátor výstavy
Petr Morysek

Na venkovní ploše opět stály veterány z 2. světové války
včetně obrněného vozidla a historického traktoru pana
Ženíška. Uvnitř se malovaly perníky, vyráběl sýr, tvořilo se
na tkalcovském stavu a dorazila tentokrát i lazebnice.
Obdiv sklízely výtvarné počiny, s nimiž by jejich tvůrci hravě
uspěli i mezi profesionály. A ti modeláři! Lodě v láhvi, letadla,
vláčky, autíčka… Velký úspěch zaznamenal i pohyblivý
betlém z lega.
Ne, nemůžeme jmenovat jen někoho, protože obdiv zaslouží
všichni, kteří nám svým kutilstvím, sběratelstvím a kreativitou pravidelně zpříjemňují jednu z jarních sobot v obci.
Eva Martínková
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Třímetrová vatra hořela dlouho do noci
Na Čarodějnice 30. dubna hořelo hned dvakrát. Odpoledne
nás hustým černým dýmem poctila skládka v Úholičkách,
ale teprve večer přišlo to pravé. Úderem půl deváté vzplála
třímetrová vatra u fotbalového hřiště, kterou celý předešlý
den stavělo dvanáct silných mužů z řad hráčů a činovníků
TJ Sokol Velké Přílepy. Pálení čarodějnic v jejich režii je už léta
nejnavštěvovanější akcí v obci.
Na děti tentokrát místo obvyklé diskotéky čekaly sportovní
soutěže, a to hned v deseti disciplínách. Jen těchto soutěží se
zúčastnily dvě stovky dětí, další pobíhaly po hřišti v čarodějnických maskách, jiné si opékaly buřty, zatímco dospělí
družně klábosili a popíjeli pivo. Po setmění byla atmosféra
díky ohni a nejrůznějším světélkům přímo strašidelná,
ale nálada panovala výborná.
Nenechali si ji zkazit ani fotbalisté pocitem, že obec není vůči
jejich činnosti dostatečně přívětivá. Dostali totiž z grantového
programu méně, než očekávali. Ale to se stalo i jiným
žadatelům, peněz prostě není nikdy dost.
foto: René Tydlitát
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Pálení čarodějnic v užším kruhu přátel dávají tradičně
přednost některé rodiny starousedlíků. Scházejí se
kolem ohně na prostranství za domem Sorkových, což
není od dění na fotbalovém hřišti daleko

inzerce
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI - PLESOVÁ SEZÓNA
Zahrádkáři plesali, schůzovali a plánovali
Kdo se v sobotu 17. února rozhodl navštívit tradiční
Zahrádkářský ples, určitě nelitoval. Hudební skupina Harmonie podchytila širokým repertoárem všechny generace.
Nechyběla ani populární čumba. Oživení obstaraly ženy
a dívky z Úholiček se svým populárním souborem Ú-holky.
Ti, kteří si koupili lístky do tomboly, měli možnost vyhrát
hodnotné ceny. Hlavní cena - víkendový lázeňský pobyt pro
dvě osoby, zůstal letos v domovské obci. Z plesu lidé odcházeli
spokojeni a nabiti zážitky. Děkujeme všem, kteří se
na přípravě a zajištění 9. plesu zahrádkářů podíleli.
Na výroční schůzi, která se konala 10. března 2018,
jsme bilancovali a schválili program akcí Klubu zahrádkářů na
rok 2018.
Co chystáme? Není toho málo:
Jarní zájezd do Polska, výletní exkurzi do Bíliny a na zámek
Duchcov, návštěvu Zahrady Čech v Litoměřicích, podzimní
výstavu našich výpěstků Na statku, podzimní zájezd do
Polska, předvánoční posezení a vánoční zájezd do Německa.
Protože jaro je již tady, dejme se s chutí do té namáhavé,
ale krásné práce na našich zahrádkách.
Anna Jiroutková
Klub zahrádkářů Velké Přílepy
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Účastníci jarního obecního plesu napínali organizátory
Sobota 17. března, 20.00 hod. Na pódiu sálu Domu U Korychů je připravena v plném obsazení kapela Dlouhá noc, u dveří zodpovědně postává několik nervózních organizátorů, obsluha restaurace je připravena vyrazit mezi stoly a v sále stále sedí jen několik
desítek návštěvníků. Scéna jak z nejhoršího snu, noční můra organizátora. Zástupce hudebního souboru se už potřetí přišel zeptat,
kdy zahájit. V šatně už doléhá zima a tréma na mladé tanečníky v lehkých tanečních dresech a stále nic !!
A konečně ! „Je to jako vždy“, konstatujeme s viditelným oddechnutím. Před šatnou se půl hodiny po oficiálním začátku začíná
tvořit fronta. Dámy i pánové odkládají kabáty, nazouvají taneční boty, hledají po kapsách vstupenky, vítají se u dveří se zaměstnanci
obecního úřadu a jejich zrak padá cestou ke stolu na vystavenou tombolu. Konečně se dočkala i kapela a mohla tzv. „hrábnout do
strun“. Na taneční parket vbíhají mladí tanečníci, v podstatě ještě děti, ze souboru Tanec Kladno. Petr se Sofií a Martin s Veronikou
předvádějí publiku, jak to vypadá, když máte talent, vytrvalost, ochotné rodiče vozit vás po soutěžích a absolvujete několikahodinové tréninky několikrát týdně. Po parketu se pohybují s radostnou lehkostí a publikum tleská a tleská. Po krátké taneční pauze
nastupují Přílepské tygřice a tančí, jak jinak, s lehkostí koček. Ženy a dívky, pro něž je tanec pouze relaxací po traumatech všedního
dne, nabyly pod vedením Lucky Bláhové nevídané dokonalosti. Taneční ztvárnění písně „Nafrněná“ zvedlo ze židlí i ty, kteří chtěli
dát původně přednost klidné konzumaci u stolu. Opět frenetický potlesk a umělkyně opouštějí scénu. Nadešla chvíle pro všechny
ostatní tanečníky. Taneční parket i skleničky se naplnily a už to frčí. Rozruch před půlnocí způsobil prodej tomboly. U prodávajících
dvojic se tvořily fronty, nastalo důkladné promíchávání a vybírání zaručeně výherních lístků z černých pytlů, jejich nedočkavé
otvírání u stolu a šťastní výherci prchají postavit se do fronty k výdejnímu pultu. Vyhrál snad každý. Pokud si někdo neodnášel náruč
výher, odcházel snad s dobrým pocitem nepromarněného večera. A o to šlo. Tak zase za rok!!
Věra Čermáková
starostka obce
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Paní Anna Kučerová se dožívá 8. června 101 let
Nejstarší občanku Velkých Přílep dobře známe. Naposledy jsme ji ve zpravodaji
zachytili u prezidentských voleb, kdy přišla vlastnoručně odevzdat svůj hlas.
Paní Anna bere svá léta jako samozřejmost. Přišla na svět ještě za
Rakouska-Uherska v jihočeské vesnici Krašlovice. Od dětství byla zvyklá pracovat
v hospodářství a šlapat hodinu pěšky do školy až do Vodňan.
Donedávna si tak vykračovala i na samostatných procházkách, teď už přece jen
dává přednost zahrádce rodinného domu, v němž bydlí se synovou rodinou.
A záhonky už prý také tolik neryje. Stále ale čte, zajímá se o veřejné dění, chutná jí
jíst a po schodech do patra, kde má pokojík, běhá jako čiperka. Zná jazyky, ještě
téměř v devadesáti letěla za druhým synem do Kanady a tuto zemi s ním procestovala. Je stále soběstačná, jen vaření obstarává
syn a větší úklid snacha. „Hlavně pořád něco dělat, nezastavit se,“ říká. A v tom prostém konstatování je možná skryté tajemství
její dlouhověkosti. Před rokem se na sté narozeniny paní Anny sjelo na čtyřicet hostů a příbuzných z různých koutů světa.
Paní Kučerová má dva syny, dočkala se pěti vnoučat a čtyř pravnoučat.
Paní Zdenka Pokorná oslaví devadesátiny 6. června
Cesta z Bardějova, kde se narodila, do Velkých Přílep, kde dnes žije v rodině dcery,
byla zajímavá, jak už tak lidské osudy bývají. Tatínek Čech, maminka Slovenka.
Ze Slovenského štátu je před válkou vysídlili, rodina se dostala do Domažlic, kde se
dvanáctiletá Zdenka dostala k chodské keramice. Malovala ji celou válku a hned
potom šla studovat na uměleckou průmyslovku do Karlových Varů. Po maturitě
k velkému překvapení pedagogů i rodiny nepokračovala v uměleckých studiích,
ale rozhodla se pro chemii. Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou,
obor anorganická chemie. Dívek tam tehdy bylo jako šafránu. Studentka Zdenka
měla jedno velké hobby – lidový tanec, nejraději ten slovenský. Tančila ve Vysokoškolském uměleckém souboru, kde se seznámila s manželem. Vzpomíná na toto
období jako na nejhezčí léta svého života. Pak už přišel život všední – práce ve
výzkumném ústavu, dvě děti, manžel s vlastnostmi bohéma. Rozešli se, ale dodnes
zůstali přáteli. Když jí bylo 71 let, pořídila si karavan, v kterém trávila léto v jižních
Čechách.
Paní Zdena byla vždy velmi hezká a jemná žena. Není divu, že před několika málo
lety dostala malou roli po boku Květy Fialové v televizním seriálu Život je ples,
pojednávajícím o družném životě v domově důchodců. Seriál to byl pěkný, ale paní
Zdena by do domova důchodců nechtěla. „Jsem ráda, že jsem u svých,“ říká. Bydlí v rodinném domě s dcerou, jejím manželem
a manželovou maminkou, která je nejstarší občankou Velkých Přílep. Soužití tu funguje hezky.
Paní Zdena milovala koncerty v Rudolfínu. V Přílepech si nenechá ujít přímé přenosy ze zahajovacího koncertu Pražského jara
v CVA. Dívá se na koncerty na ČT/Art a poslouchá stanici Vltava. Chodí na setkání seniorů, na Přílepské ladění, občas i na výstavu
do Galerie. Luští křížovky a chutná jí bramborák. Vychovala dvě děti, má dvě vnoučata, jen pravnouče zatím žádné,
protože mladí si dnes dávají načas.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Paní Soně Prokýškové bude 4. června 85 let
Před pěti lety jsme paní Soně gratulovali k osmdesátinám a od té doby se v jejím životě příliš
nezměnilo. Stále vypadá výborně, stále je velmi vitální a plná zájmu o vše kolem, stále žije
v domečku uprostřed sadu, který kdysi zakoupil její otec Stanislav Kverk. Původně sem jezdili
s manželem jako na chatu, ale když ovdověla, přestěhovala se sem z Prahy natrvalo a plní si
sny, které si spolu s manželem splnit nestačili. Miluje cestování. Na zájezdech s důchodci
zcestovala kde co, i Maroko, Island a Izrael. Teď ji už trochu zlobí nohy, kterým dlouhé sezení
na cestách nesvědčí. Proto jezdí alespoň po republice. Teď zrovna se chystá na týden
do Klatov, a takové Jeseníky nebo Krkonoše, to je prý také krása.
Celý profesní život byla paní Prokýšková zaměstnána jako úřednice
v Pražských kanalizacích a vodních tocích. Dodnes se s bývalými
kolegy scházejí. V létě má spoustu práce na zahrádce, a že to se záhonky skutečně umí! V zimě jsou
to televizní cestopisy a dokumenty o přírodě, a také detektivky. Paní Soňa si stále sama vaří, chutná
jí jíst a kriticky hovoří o jakýchsi kilech navíc (což ale není pravda). Každou chvíli vyváří i pro celou
rodinu. Má totiž dceru blízko, v domě na druhém konci velkého sadu. Raduje se z blízkosti rodiny,
má ráda vnuky Marka a Zdenka a nedá dopustit na obě pravnučky – devítiletou Alenku a dvouletou
Aničku.
Pan Miloslav Tománek oslaví osmdesátiny 5. června
Pan Tománek je starousedlík, právě tak jako jeho bratr Ladislav. Narodili se ve starším
domku na Pražské, do školy šlapali do Noutonic, později do Lysolají. Když se rozprodávaly
pozemky kolem dnešní ulice Nová, jejich otec jeden koupil a společnými silami si postavili
dům. Ten ještě nebyl hotový a už zažil velkou slávu. Rodiče vystrojili oběma bratrům
dvojsvatbu. Miloslav si bral Věrku, s níž se seznámil na podnikové rekreaci na Slovensku.
Mladá paní, ač z Moravy, se prý přestěhovala do velké harmonické rodiny ráda a brzy se
stala hybnou silou i v obci. Miloslav byl vyučený spojový mechanik, ale po vojně se z něho
stal voják z povolání. S manželkou chodili na čaje ke Korychům, on hrál na trombon
v Přílepance, byl u hasičů, zařizoval a organizoval kde co. Otec ho přivedl k zahrádkářům.
Tehdy tam působili ještě pánové Kabelka a Bouchner. Po jejich odchodu se tak nějak
samozřejmě stal předsedou nově založeného samostatného Klubu zahrádkářů.
„Ukecali mě a teď mě nechtějí pustit,“ tvrdí, ale je vidět, jak ho těší, že klub vzkvétá a má již přes sto členů. Jak říká, má oporu
v děvčatech z výboru, například ve Slávce Chalupské a Alence Frejbišové.
Donedávna brigádničil na čerpací stanici, teď už je doma a je mu trochu smutno ve velkém domě, kde žily kdysi tři rodiny.
Sám si vaří i vzorně uklízí. Paní Věra Tománková, jak místní lidé vědí, zemřela před 16 lety. Působila v obci jako matrikářka
a postavila na nohy Sbor pro občanské záležitosti, který se vzorně staral o vítání občánků a o setkání seniorů.
Pan Tománek kvituje zvelebování obce. Chybí mu ale místní rozhlas. Ke zprávám se dostává spíše od lidí. Byl by rád, kdyby
v obci začal fungovat Klub důchodců. Pochvaluje si dobré sousedy.
Stěny v obýváku jsou zaplněné rodinnými fotkami. Má syna, dceru a pět vnoučat. Dcera se odstěhovala jen za humna
– do Úholiček, a také synovy děti zůstaly v Přílepech.
Společenskou kroniku připravuje Eva Martínková
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Poslední měsíce protektorátu
ve Velkých Přílepech
Koncem roku 1944 už lidé cítili, že se blíží konec války.
S tímto pocitem vstupovali do roku 1945 i přílepští občané.
V obci panovala nervozita. Stále ještě probíhaly hospodářské
kontroly, někteří příslušníci mladších ročníků byli nasazeni na
práci v Říši, šest členů ilegální skupiny bylo zavřených a čekali
na vynesení trestů. Hodně občanů pracovalo ve zbrojním
průmyslu, dva statky byly spravovány německými utečenci
z Besarábie. Byly to statky zemřelého Václava Svobody a pana
Emila Kmocha. Nově byli verbováni mladí lidé na kopání
zákopů na moravsko-slovenské hranici.
V neděli 14. ledna 1945 sehrál divadelní soubor místního
Kuratoria pohádku Popelka. Drsnou realitu války si však
přílepští opět uvědomili 17. ledna. To byl znovu zatčen pan
Josef Dolanský. Po prvním zatčení v únoru 1944 se brzy vrátil
domů na základě žádosti svého německého zaměstnavatele.
Od 26. února do 7. března bylo v obci asi 120 německých
vojáků. Bydleli v Hotelu a hostinci Na poště. Stavěli telefonní
linku, která vedla z Prahy na severozápad.
Dne 9. března odpoledne dorazilo do obce 53 emigrantů
(Němců) z Horního Slezska. O povozy s koňmi se museli
postarat místní statkáři, lidé byli ubytováni v „Hotelu“
na sále. Odmítali nabízené deputátní byty.
Ráno 13. března přišli z Podmoráně od prvního ranního vlaku
dva občané, členové ilegální buňky, Karel Malý a Jiří Vopravil.
Po odsouzení byli převezeni do věznice v Drážďanech,
na které byly ve dnech 13.-15. února 1945 provedeny
bombardéry RAF a USAAF ničivé kobercové nálety. Oba muži
přežili zřícení části věznice a prchali hořícími drážďanskými
ulicemi. Při další fázi náletu se ukryli ve sklepě domu,
který se částečně zřítil a kde se i oni skoro udusili. Vyškrábali
se sklepním okénkem a prchali z místa, kde před jejich očima
zahynulo asi 60 osob. Snažili se dostat směrem k českým
hranicím, ale byli opět zatčeni a vráceni do zajateckého
tábora v Drážďanech. Již velmi nízká disciplína zdejších stráží
jim umožnila další útěk a po několikadenním strastiplném
pochodu se dostali v zuboženém stavu domů. V této době již
dochází k bombardování i protektorátních měst.
Dne 19. března 1945 nastupuje několik mužů zdejšího
hasičského sboru na odklizovací práce po náletu na Prahu,
který byl proveden 14. února 1945. Pomáhali při odstraňování trosek z hasičského domu na Vinohradech.
Při tomto náletu byl těžce poškozen Emauzský klášter.
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Obránci V. Přílep v květnových dnech 1945 před obecním úřadem

Dne 22. března před polednem je vyhlášen v obci letecký
poplach. Siréna byla instalována na střeše mlýna pana Kandy.
Tentokrát dopadají bomby na Kralupy nad Vltavou.
V troskách zůstalo mnoho obětí.
Mocná oblaka dýmu signalizovala rozsáhlé požáry.
Také zdejší hasičský sbor byl povolán k záchranným pracem.
Obcí projížděla na pomoc postiženému městu hasičská
i sanitní pohotovost, hasičský sbor hl. města Prahy a mnoho
jiných složek protiletecké obrany.
Přílepští měli v těchto dnech možnost pozorovat letecké
souboje. Množily se nálety na ruzyňské, kralupské a klecanské
letiště. 13. března havarovala německá stíhačka
na svrkyňských vrškách, její pilot se zabil. 25. března byla
bombardována severovýchodní část Prahy. „Mnoho zvědavců
stálo po celou dobu náletu na Hajnici a u Křížku.“ Už se dělaly
zákopy i v blízkém okolí. Byly to různé záseky a zábrany na
silnicích. Jsou zmínky o Tuchoměřicích, Úněticích, Statenicích
u Štěrbova mlýna a státní silnici v Černém Vole.
Dne 29. března přijela do naší obce četa říšskoněmeckých
vojáků s třemi vozy a na noc se ubytovali ve dvoře velkostatku
Aloise Straky v Kamýku. Vojáci ještě pozdě večer obcházeli
vesnici, nabízeli cigarety a součásti uniforem za jídlo.
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Trafika, za kterou byl 5. května 1945 zastřelen Fr. Marhoul

Na Přílepy padaly i benzínové nádrže. Zmiňuje to zápis
ze 17. dubna: „Angličani snášeli se nad naší obcí ve výši
30 až 50 metrů. Mnoho strachu zažilo naše obyvatelstvo
z toho, že byly nade vsí shozeny benzínové nádrže, které však
dopadly za Hajnicí. Tyto nádrže byly Němci odklizeny.“
19. dubna jedna nádrž dopadla na střechu porážky hostince
pana J. Korycha.
Všichni Němci, vč. uprchlíků ze Slezska, opustili naši obec
19. dubna v noci.
Dne 24. dubna shořelo po vzdušném souboji německé letadlo
„poblíž cesty, vedoucí od Svrkyně do Turska“. Pilot uhořel.
Ve stejný den zemřel v železniční stanici Červená poblíž
Tábora Jaroslav Petrák z čp. 78, který se vracel domů
z Mnichova, kde byl totálně nasazen. Padl po výstřelu
hloubkařů, kteří vlak napadli. Bylo mu 24 let.
Koncem dubna 1945 se roznesla po obci i okolí rychle zpráva,
že v Roztokách stojí vlak, naplněný tisíci vězni různých národů
ve velmi zuboženém stavu. V obci byla zorganizována
okamžitá pomoc vysíleným vězňům. Snášel se chléb, sádlo,
vyvářely se polévky ve velkém a vozilo se to vše na roztockou
železniční stanici, kde vlak stál. Odvoz zajišťovali svými auty
pan Kanda, majitel mlýna, kameník pan Horčička a někteří
sedláci svými povozy. Při této příležitosti se podařilo několika
vězňům utéct. Tři byli skrýváni v chatě Ant. Sasky na Hajnici
a jeden ve statku pana Fr. Tomka v Kamýku.

Na statku pana Novotného byli ukrýváni také tři ruští zajatci,
kteří uprchli z transportu v prosinci 1944. Pan Novotný je
v dubnu 1945 odvezl sanitním vozem někam k Řitce,
kde se měli připojit k partyzánské skupině. V květnu se pak na
statek vrátili a napsali poděkování rodině Novotných.
Dne 5. května začalo povstání. Z okna obecního úřadu byl
vyvěšen československý prapor. Akce řídil Revoluční národní
výbor pod vedením Fr. Přády. Sídlo vojenského velení (velitel
Josef Klacák) bylo v restauraci pana Korycha. Byli vyzváni
bojeschopní muži, aby se přihlásili k obraně obce.
Ti pak chodili na pravidelné hlídky a později odzbrojovali a
zatýkali německé vojáky.
Hned první den byl zastřelen německými vojáky František
Marhoul, který se skrýval za dřevěnou trafikou na křižovatce
u hospod.
Dne 6. května narazila skupina německých vojáků u budovy
místní pošty na zaměstnance správy spojů, kteří opravovali
telegrafní vedení. Dva z nich bez milosti zastřelili, byli to Karel
Grossman a Jiří Skála, oba z Minic. Přílepští si jeli do Roztok
pro nějaké zbraně, neboť zatím byli velmi nedostatečně
vyzbrojeni.
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Obyvatelé Velkých Přílep sledují příjezd Rudé armády. 9. květem 1945

Foto: V. Franěk, Úholičky

Dne 7. května večer opustili Němci své stanoviště u Tuchoměřic. Celé skladiště zapálili a ještě po půlnoci byly slyšet
mohutné detonace a vidět ohnivé sloupy dýmu. Přes den
přecházel přes obec transport německých žen a dětí
pod ochranou Mezinárodního červeného kříže. Mířil od Prahy
na sever. Obráncům Přílep již přibývaly zbraně od zadržených
Němců. 8. května byl zastaven velký konvoj Němců,
který přijížděl od Lichocevsi. Celkem bylo v těchto dnech
v obci zadrženo asi 2500 německých vojáků, kteří byli postupně transportováni do Roztok.

11. května se zastřelil rudoarmějec Mikuláš Dotušej,
když se dozvěděl, že mu Němci zabili matku. Stalo se to poblíž
domku p. Pavlíka pod kamýckou skálou.

Už k ránu na 9. května pozorovali členové hlídky ze svého
stanoviště na kamýcké skále světelnou záři v dáli od severu.
První ruské tanky přijely do obce od Turska v 8.45 hod.
Byla jich celá kolona a vítala je snad celá obec. Lidé mávali,
ale vojáci pokračovali směrem na Prahu. V obci se usadila
až druhá kolona, rudoarmějci bydleli snad v každém domě
nebo statku.

Účastníkem bojů o rozhlas byl i tehdy šestnáctiletý Jaroslav
Říha, který se učil pekařem na Vinohradské třídě.
Tehdy nesl něco do rozhlasu a nakonec v jeho budově zůstal
až do osvobození.

Nastalo velké bratření, přílepští Rusy fotografovali a ti dávali
za „kartóčku“ všechno – cigarety, cukr, látky a další věci.
Časem byly i nějaké problémy, přílepští Rusům nabízeli
i pálenku a docházelo ke konfliktům, když se třeba ruský voják
dobýval na internované německé ženy, zavřené na velkostatku pana Straky.
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V následujících dnech se konaly přehlídky místní posádky
po silnici od Černého Vola. Před vilou čp. 60 stála tribuna
pro vojenské velení. Následovaly veselé zábavy s tancem,
kde zvuk ruských harmonik střídala i přílepská kapela Empo.
Na zahradě pana Novotného u státní silnice byly za velké
účasti diváků promítány filmy.

Postupně se do obce vraceli i další zatčení - Josef Rohlíček,
Josef Háša, Josef Dolanský, Karel Helásek a Míla Vyšín.
Život v obci se začínal vracet do mírových kolejí.
Zpracováno dle záznamů aktuálně vedené kroniky
Ant. Procházkou a pozdější série rozhovorů s účastníky tohoto
dění, které zachytil Bohumil Kášek.
Václav Kašek, duben 2018
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HISTORIE

Vítání Rudé armády ve Velkých Přílepech

Z pobytu Rudé armády v obci. Dělostřelecká baterie v Kamýku u Přádovic.

Foto Josef Majer

43

inzerce

inzerce

Operátora výroby
hledá česká firma PANFLEX, s.r.o. ze Statenic - Černého Vola
Minimální kvalifikační požadavky:
- učební obor či středoškolské vzdělání
- základní znalost práce s počítačem

Možnost nástupu – ihned

Další požadavky a dovednosti:
- manuální zručnost, technické a organizační myšlení
- dobrý zdravotní stav

Nabízíme:
- zaměstnání u stabilní a ekonomicky silné české společnosti
- různé zaměstnanecké výhody
- odpovídající finanční ohodnocení
- možnost osobního rozvoje, dalšího vzdělávání

Pracovní doba:
- práce ve dvousměnném provozu (pondělí až pátek)

Pracoviště:
Statenice – Černý Vůl / dostupnost pražskou i středočeskou MHD

Kontakt pro zaslání životopisu, telefonování:
PANFLEX, s.r.o. Martina Manková, vedoucí oddělení výroby tiskových forem
mail: martina.mankova@panflex.cz tel.č. 606 092 197

INZERCE VE ZPRAVODAJI
CELÁ STRANA
OBÁLKA
CELÁ STRANA
STŘED

1.500,- Kč

1/2
STRANY

850,- Kč

CELÁ
STRANA

1.250,- Kč

1/4
STRANY

550,- Kč

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

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

METEOROLOGICKÉ OKÉNKO
Počasí v lednu až březnu 2018 ve Velkých Přílepech
Průběh zimních měsíců měl hned několik zvláštností. Po teplém prosinci a velmi teplém lednu následovaly studené měsíce
únor a březen. Měsíc s prvním jarním dnem byl překvapivě chladnější než leden a to se stalo naposledy asi před třiceti lety.
Srážkově byla zima celkově průměrná nebo slabě suchá. Výjimku představoval velmi suchý únor. Sněhové pokrývky bylo opět
minimum. Vytrvalé mrazy nás doprovázely celou druhou polovinou února a začátkem března. A jak se konkrétně projevily teplé
a studené fronty v jednotlivých měsících roku 2018 ve Velkých Přílepech?
Leden byl celkově velmi teplý a srážkově normální. Úhrn srážek
ve Velkých Přílepech dosáhl 26 mm, tj. 90 % normálu. Minimální
sněhovou pokrývku do 2 cm jsme zaznamenali 21. až 23. 1. Oproti
tomu vysoké lednové teploty nad deset stupňů Celsia nastaly
24. 1. (11,3 °C) a také 29. 1. Nevyskytl se ani jeden ledový den,
kdy se teplota ani přes den nedostane nad 0 °C (v lednu 2017 jich
bylo 23!). Nejnižší teplota měsíce nastala 22. 1. a měla hodnotu
jen -6,3 °C. Asi nejsilnější vítr letošní zimy byl zaznamenám 18. 1.
Únor byl teplotně studený a srážkově suchý až velmi suchý.
Celkově spadlo jen skromných 7 mm srážek, tj. 30 % měsíčního
normálu. Únor již přinesl první ledový den letošní zimy (5. 2.)
a její nejchladnější souvislé období. Sníh napadl 16. 2. a vytvořil
vrstvu 4 cm, která neměla dlouhého trvání. Druhá polovina února
byla velmi suchá (bez sněžení) a chladná s nástupem trvalých
zesilujících mrazů, respektive holomrazů. Počínaje 24.2.
se teplota vzduchu nedostala nad 0 °C po dobu sedmi následujících dnů. Nejnižší teplotu měsíce -16,7 °C jsme mohli naměřit 27. 2.
Březen byl studený a srážkově normální. Jak mrazivý končil únor,
tak obdobně velmi studený začal i březen, ale již s tendencí k oteplování.
Nejnižší teplota měsíce a současně i celé zimy nastala hned 1. 3. a měla
hodnotu -17,2 °C. Ranní sněžení 6. 3. zkomplikovalo mezi 7 a 8 hodinou jízdu
autobusu č. 316 na sjezdu z Velkých Přílep do Statenic. Přechodné a výrazné
oteplení dne 11. 3. (až 17 °C) bylo vystřídáno citelným ochlazením 16. 3.
s teplotami pod bodem mrazu. Přidaly se dokonce ledové dny a sněžení
vytvořilo tenkou sněhovou pokrývku v trvání 4 dnů (nejdelší období s ležícím
sněhem ve Velkých Přílepech letošní zimy). Pravděpodobně poslední sněžení
zimy 2017/2018 v naší obci jsme mohli zaznamenat 23. 3.
Věděli jste, že …

V neděli 4. března a ještě pár dnů potom se na přílepském
rybníku vesele bruslilo. Tento měsíc byl opravdu chladný.

… průměrný nástup letních dnů s maximální teplotou 25 °C a více v našem regionu nastává 17. dubna a během roku se jich
vyskytne většinou 50 až 70? Podle dlouhodobého sledování 18. dubna obvykle začíná vegetační období s průměrnými denními
teplotami nad 10 °C. V květnu, kolem 11. 5., zase v průměru přichází první tropický den s maximální teplotou 30 °C a více a do konce
léta se jich normálně vyskytne 10 až 15.
A jestli v máji neprší, červen to dovrší.
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René Tydlitát
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METEOROLOGICKÉ OKÉNKO

V úterý 6. března padal sníh a tvořila se ledovka, což komplikovalo dopravu do Prahy. Cestující v 8 hodin ráno na stanici Pražská
netušili, co je za chvíli potká. Řidič při jízdě z kopce do Statenic zastavil autobus a prohlásil, že musí čekat na sypač,
protože silnice je zledovatělá. Že čekání vůbec nebylo příjemné, je vidět z fotografií, které zachytil René Tydlitát.
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DŮM ZDRAVÍ U RYBNÍČKU
Jaro vybízí organizmus k očištění
Vždy, když se blíží jaro, má většina populace tendenci se
jakýmkoliv způsobem „pročistit“. Je to naprosto přirozená
reakce přírody (a tedy i každého člověka), aby po zimním
„ukládání“ došlo i na jarní „vykládku“ a tím rovněž nastolení
rovnováhy jak v přírodě, tak i v našem organizmu. Pokud se
toto nestane, pak člověk nejedná v souladu s přírodou,
nesouzní, nerezonuje a následky se dříve či později (většinou
však brzy) dostaví kupř. ve formě únavy či nedostatku elánu
a energie.
Náboženství (a strava) není opium lidstva
Doporučení určitých stravovacích omezení či půstů najdeme
téměř v každém náboženství. Ty byly a jsou velice pragmatické a praktické zároveň - půst podmiňuje tedy nejen fyzický,
ale i duchovní růst každého jedince a člověk se tak může více
zkoncentrovat na nepozemské myšlenky druhé signální
soustavy, zastavit, zamyslet, podumat o smyslu bytí…
Prostě nejen chlebem živ jest člověk! Všechna velká náboženství, která přežila do dnešních dní, mají obdobu půstu. Jedna
z věcí, jež prodlužuje lidský život, je omezení příjmu potravy.
Kupř. při testech na opicích, které měly snížený příjem
potravy, se ukázalo, že se tím jednak prodlužuje život
a jednak se tím i prodlužuje doba, po kterou člověk zůstává
zdravý. Křesťanské náboženství je nám nejen stravou nejbližší
(rozhodně více než kupř. židovské šábesy či muslimské
ramadány) a také sleduje i stravu dle ročních období, dle fáze
měsíce a dle klimatického pásma. Proto po různých svátcích,
kdy je dovoleno více se přesycovat, následují zcela logicky
zase různá omezení - kupř. po karnevalovém veselí v zimě
přichází období masopustu, aby o Velikonocích si zase vše
člověk vynahradil, před Vánocemi zase střídmé období
vystřídá štědrovečerní večeře, božíhodové pokrmy,
silvestrovské debužírování atd. Vše se však neděje jen tak bez
ladu a skladu, ale má to svůj velice sofistikovaný základ,
založený rovněž na pozorování přírody, neboť jen ve zdravém
těle sídlí zdravý duch a naopak. Proto i kupř. pomasopustní
omezení, tradiční křesťanský půst, který radí nekonzumovat
maso 42 dnů před Velikonocemi, začíná každý rok vždy jindy
(Popeleční středou), neboť příroda (a měl by i člověk) se řídí
dle Přírody, v tomto případě dle fáze měsíce. A tento půst je
vhodný naprosto pro každého, když už pro nic jiného,
tak alespoň pro „vyčištění se“ po náročném vánočním
a zimním období ukládání a kompostování.

Stravování dle ročních období
Takže kupř. v postním období (detoxikaci) na jaře, které patří
dle čínské medicíny elementu Dřeva (dráhy jater a žlučníku)
by strava měla býti značně odlehčená a tzv. zelená. Vhodné je
proto zařadit do jídelníčku hojně zeleniny, hlavně zelené
a nejlépe vždy čerstvé (čínské zelí, špenátové listy, mangold,
čekanku, rukolu, kedlubny, brokolici, cibuli, pampeliškové
listy, medvědí česnek, rebarboru), čerstvé výhonky (ze soji,
řeřichy, vojtěšky, mungo fazolí), z luštěnin jsou obzvláště
vhodné mungo fazole, a kysané zelí, obzvláště šťáva z něho
(nejlépe vše domácí). Vhodné je i popíjení mátového čaje.
Doporučuje se i hojně omezit sladkosti a maso, hlavně
červené, které by se mělo jíst tak 1x týdně. Lze jej nahradit
bílým masem, jako jsou ryby, králík, domácí drůbež. Vyhnout
se i tučným a těžkým pokrmům, omezit slaná jídla a solení.
Doporučuje se zařadit větší než malé množství dušené
či kratší dobu vařené zeleniny a to pokud možno ke každému
jídlu. Anebo alespoň v tomto období vyloučit veškerý alkohol
a veškeré polotovary, a tím se vyvarovat i různých aditiv, éček,
konzervačních látek, barviv… Když už tedy nebudeme svoji
tělesnou schránku („popelničku“) nijak zásadně na jaře „čistit
a vyklápět“, tak tímto mírným omezením nebudeme zase do
ní alespoň ještě přidávat. Čím více toho v této době z naší
popelničky vyčistíme, tím více pak po celý zbytek roku ji zase
můžeme zanášet.
Chutná strava nemusí být vždy hutná
Zdá se vám to, že je nemožné se takto zdravě v Čechách
stravovat? Stačí navštívit nejbližší prodejnu zdravé výživy,
farmářské trhy, bioprodejny či vegetariánskou restauraci
a vaše srdce jistě zaplesá nad nabídkou biopotravin, o nichž
jste dříve neměli ani ponětí. Jde jen o to více se o tuto
problematiku zajímat a nenechat se odradit či znechutit
tzv. českými jedlíky ze svého okolí. Koneckonců toto jsou jen
všeobecná doporučení, nejedná se o žádnou univerzální
a jedině správnou dietu, vždy je vše individuální - co vyhovuje
jednomu, nemusí též vyhovovat druhému. Každý si musí
vysledovat svůj jídelníček sám a naučit se vycítit jakýmsi
šestým smyslem, co mu prospívá a co ne. K tomu slouží i tato
doporučení, která jsou vysledována čínskými lékaři po
tisíciletí. Staří Číňané nenařizují žádnou askezi, nic nezakazují
ani neupřednostňují, jen doporučují tak, aby vše bylo
ku prospěchu a zdraví člověka.
S přáním pevného zdraví
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MUDr. Rodion Schwarz
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VETERINÁRNÍ PORADNA MVDr. Riedlové
Se psy to občas vůbec není jednoduché. Někdy mohou svými parazity nakazit celou rodinu, jindy nás
ztrapní před návštěvou svou nevychovaností. Bez rizika nejsou ani papoušci. Co s tím, paní doktorko?
Našeho psa pravidelně odčervujeme. Přesto se u něho objevili prvoci. O jakou nemoc jde a jak se dá léčit?
Ve střevech psa se skutečně mohou usadit kromě obecně známých škrkavek či tasemnic také jednobuněční parazité. Nejčastěji
se jedná o příslušníky rodu kokcidií nebo o bičíkovce Giardia intestinalis. Bohužel běžně používané preparáty na tyto organismy
neúčinkují. Z kokcidií se u psů nejvíce setkáváme s druhem Izospora canis. Zajímavějším parazitem je ovšem Giardia – původce
giardiózy. Tento pouhým okem neviditelný parazit žije ve střevě, přímo na střevních klcích. Stupeň klinických projevů závisí
na odolnosti a věku hostitele. Nejčastěji se vyskytují střídavé nebo chronické průjmy s příměsí hlenu, občasné zvracení, apatie
a hubnutí. Velice důležitý je však zoonotický potenciál tohoto prvoka. Cystami, které pes – hostitel - zanechává v prostředí
ve svých výkalech, se může infikovat jiný živý organismus, například kočka nebo i člověk. Může k tomu dojít přímo, či prostřednictvím nakažené vody. Proto je tak důležité nezanedbat hledání příčiny vracejícího se průjmu, který může být způsoben
giardiemi. Diagnostika se provádí parazitologickým vyšetřením vzorku stolice. Do laboratoře je veterinárním lékařem odesílán
majitelem nasbíraný vzorek, skládající se z malých množství stolice, odebíraných během několika po sobě jdoucích dní.
V případě pozitivního nálezu jsou pak podávána antiprotozoika. Neřeší-li majitel tento problém třeba u psa žijícího na zahradě,
může se stát, že se postupně nakazí všichni členové domácnosti.
Náš pes neustále loudí. Je nám to trapné hlavně
před návštěvami. Dá se to nějak odnaučit nebo je
to pro každého psa přirozené?
Odnaučit loudění dospělého psa je téměř nemožné.
I když mu nic od stolu již nedáte, byl-li na to zvyklý, bude
stále v skrytu duše doufat, že smutným obličejem Vás
nakonec obměkčí. V takovém případě doporučuji loudila
či loudilku v průběhu jídla umístit do jiné místnosti.
Ve svém okolí mám několik příbuzných a známých
s takovými pejsky a jejich vytrvalost může být zejména
pro člověka pevných zásad skutečně obtěžující.
Jedinou spolehlivou metodou, jak vychovat „neloudila“,
je to psa nikdy nenaučit, tedy mu od stolu nikdy nic
nedat. A to ihned od příchodu štěněte do domácnosti.
Máme sedmiměsíční miminko a koupili jsme si korelu. Existuje prý papouščí nemoc, přenosná i na člověka.
Nemůžeme ohrozit zdraví naší malé?
Nemoc, kterou máte na mysli, se jmenuje psitakóza. Jejím původcem je bakterie Chlamydia psittaci. Vyskytuje se u exotických
ptáků i u drůbeže. Jedinci se zdravým imunitním systémem infekci většinou zvládnou bez klinických příznaků.
Pouze u oslabených ptáků se dostaví zhoršení příjmu potravy, načepýření, apatie, výtoky z očí či nozder. U lidí se infekce
projevuje atypickými zápaly plic, obecně příznaky postižení dýchacího, případně kardiovaskulárního aparátu. Ale zpět k Vaší
otázce. Pravděpodobnost nákazy člověka bude mnohem větší například u pracovníků v chovech drůbeže, případně tam,
kde se vyskytují exotičtí ptáci ve větších populacích nebo dovezení z oblastí s neznámou nákazovou situací. Korela odchovaná
u nás a zakoupená ideálně od chovatele představuje pro svého majitele opravdu malé riziko.
MVDr. Michaela Riedlová

Veterinární ordinace MVDr. Michaely Riedlové
Chelčického 1889, 252 63 Roztoky u Prahy
tel.: 739 443 837; e-mail: roztoky@vaseveterina.cz

www.vaseveterina.cz

TIP NA VÝLET
Vyhlídka v Úholičkách
Dnes vás pozvu na kratší, třeba jen podvečerní procházku na skalnatou vyhlídku do Úholiček. Dá se zvládnout během dvou
a půl hodiny pěšky nebo na kole, popř. její první část můžete absolvovat autem, které zaparkujete u nádraží. Na cestu vedoucí
k vyhlídce se dostanete, když odbočíte cca 200 m před železničním mostem doleva za domem č.p. 138, naproti červené cedulce
s nápisem Podmoráň.

Cestu lesem nahoru lemuje z levé strany potok a z pravé strany se nad ní vypínají skály. Začátkem dubna, kdy jsem tudy šla,
na protější stráni kvetly podléšky a sasanky, země voněla jarem a v korunách stromů zpívali ptáci. V pozdějších obdobích roku
vás tu jistě potěší zase jiné krásy přírody.
Po vystoupání na vrchol kopce po cca 800 metrech můžete odbočit doleva na golfové hřiště, jehož upravený povrch a perfektně
zastřižený trávník ostře kontrastují s divokostí a neuspořádaností okolní zeleně. Půjdete-li rovně cestičkou vyšlapanou mezi
keři, dostanete se na skalnatou vyhlídku, ze které je nádherný pohled na oblouk Vltavy lemovaný železniční tratí vybudovanou
zde v 60. letech 19. století. Na naší straně uvidíte Úholičky skryté pod roztockou Třešňovkou a a na druhém břehu Řež
a vzdálenou Prahu. Příznivci geocachingu si zde mohou udělat radost další keškou do sbírky.
Na závěr bych chtěla doporučit všem, kteří půjdou na tento výlet s dětmi, aby je před vrcholem kopce předešli a zabránili jim
v poskakování na skále několik desítek metrů nad kolejemi.
Eva Tluková
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NENECHTE SI UJÍT
PODĚKOVÁNÍ OBECNÍ POLICII
Dne 1. května našla majitelka RD ve své garáži opuštěného
zbědovaného psa. Zanechala ho tam její nájemnice,
která má pro neplacení nájmu od března výpověď. V domě je pro
neplacení odpojena elektřina a plyn. Nájemnice I.K. tu již
od Vánoc nepobývá, ale svoje věci ani psa si neodstěhovala.
Domem se nese příšerný agresivní zápach, protože pes kálel
v temné garáži na zem, byl vyhublý na kost a již se nezmohl ani
na štěkání. Majitelkou domu je téměř devadesátiletá paní,
která je vůči bezohledné nájemnici bezbranná.
Policie v Libčicích se odmítla záležitostí pro nedostatek času
zabývat. Děkujeme tímto pánům Královi a Venturovi z
Obecní policie Velké Přílepy, kteří v součinnosti se
starostkou obce psa odchytili, převezli do útulku a
iniciovali zahájení řízení s jeho majitelkou.
Eva Martínková

NENECHTE SI UJÍT
Občerstvení zajištěno

Vstup volný !!!
SOBOTA

19.5.2018

od 14:00 hodin

COUNTRY
SESHLOST

lII. ročník přehlídky amatérských kapel

FOLK - COUNTRY - BLUES
Na statku, Roztocká 134, 252 64 Velké Přílepy
Z OKOLNÍCH OBCÍ
Uhelný mlýn v Libčicích nad Vltavou
je vzácná průmyslová stavba
z přelomu minulého století,
která byla revitalizována a nyní vytváří prostor
pro zajímavé a neotřelé kulturní produkce.
V budově přilehlé Kotelny probíhají
besedy, představení, kurzy a promítání filmů.
Z široké nabídky vybíráme:
Sobota 26. května od 16 hodin,
vstupné 50 Kč.

Jak přežít komunizmus, nezbláznit se a vyhrát Oscara?
Svou autobiografickou knihu „Z lásky k Praze,“
kterou letos vydalo nakladatelství Garamond,
představí v Kotelně americký režisér a scénárista
animovaných filmů Gene Deitch.
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KVĚTEN
12. květen ve 20.00 hodin
Pražské jaro 2018
Přímý přenos slavnostního zahájení Pražského jara 2018,
Bedřich Smetana Má vlast s Českou filharmonií a dirigentem
Tomášem Netopilem
Místo: CVA
13. květen v 16.00 hodin
Divadlo NAVĚTVI – Bajaja
dětské představení
(na závěr losování dárečků pro diváky)
Místo: CVA
16. květen
Liga proti rakovině
prodej žlutých kytiček organizuje knihovna
19. květen od 14.00 a 15:00 hodin
Vítání občánků
Místo: Galerie
19. květen od 14.00 hodin
Přílepská stodola
lII. ročník přehlídky amatérských kapel
Místo: Na statku, Roztocká 134
24. květen v 19.00 hodin
Charitativní koncert pro malého Péťu
Houslový virtuos profesor Bohuslav Matoušek
a klavírista Norbert Heller:
Ludvig van Beethoven – Sonáta pro housle a klavír F Dur Jarní
Antonín Dvořák – Sonatina pro housle a klavír G Dur Opus 100
Místo: CVA
31. květen
Čtu, čteš, čteme
pořad k výročí místní knihovny
Místo: Knihovna

ČERVEN
3. červen v 16.00 hodin
Divadélko Romaneto - Indiánská pohádka
dětské představení
Místo: CVA
9. červen - sobota
Přílepské ladění 2018 – Open air jazzový festival
Místo: louka za autobusovou točkou
Program:
14:00 Epoque Quartet
15:00 KralupSwing band
16:00 Laco Deczi a Celula New York
17:00 Justin Lavash
18:00 Adam Tvrdý Trio
Nebude chybět občerstvení a hry a soutěže pro děti
16. červen od 9.00 hodin
Hurá na prázdniny
Soutěžní dopoledne pro děti
Místo: Park v Lipkách

KINO PROMÍTÁ
18. květen
od 15.00 a 17:00 hodin
Ferdinand
animovaný rodinný film
od 19:00 hodin
Milada
životopisné drama o krutém osudu Milady Horákové
Místo: CVA
22. červen
od 15.00 a 17:00 hodin
Pračlověk
animovaný, dobrodružný, komediální film pro celou rodinu
od 19:00 hodin
Největší Showman
romantický životopisný muzikál
Místo: CVA

