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Přílepský

Advent v obci byl opravdu pestrý
více na str. 56

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

Ani první den roku 2019
nepřinesl očekávané zimní počasí.
I tentokrát jsme zmokli. Na podívané,
které jsme chvíli po páté odpolední mohli být,
to ale neubralo. Sešlo se nás hodně,
a to nejen přílepských, přijeli se k nám podívat
i občané z okolních obcí.
Na každého čekal opečený špekáček
a výborný svařák.
Ten přišel v chladném počasí opravdu vhod.
Budeme doufat,
že příští adventní období
a příchod nového roku nám třeba prosněží.
Děkujeme všem,
kteří nás zásobili fotkami ohňostroje,
který byl opět velmi povedený.
(reš)
foto: Václav Šnaidauf
foto: Iva Pokorná
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EDITORIAL
Vážení a milí čtenáři,
Držíte v ruce první číslo Zpravodaje roku 2019. Zase
nám ten rok nějak rychle utekl, zdá se mi, že čím jsem
starší, tím roky letí rychleji. Nevím, jak vy, ale já bývám
s koncem roku nostalgická. Přemítám o tom, co se mi
povedlo, zlobím se nad tím, co se mi nepovedlo, ale
každý neúspěch je pro mě výzvou, abych byla příště
lepší.
Konec roku je radostný i smutný zároveň. Smutný proto,
že si v tomto období mnohem víc uvědomuji, kolik
blízkých už s námi není, radostný je proto, že díky
adventu máme tak nějak k sobě blíž. Aspoň já mám ten
dojem. Lidi se sejdou na trzích, u stromečku, ve svátečních dnech se zastaví a věnují se jen rodinné pohodě
a kouzlu Vánoc.
Chci vám popřát pohodový vstup do roku 2019, úspěchy
ve všech oblastech života a hodně času společně
stráveného se svými blízkými!
Renáta Šťastná
Redaktorka Přílepského zpravodaje

Slovo starostky
Představujeme zastupitelstvo
Zprávy z obce a zastupitelstva
Mateřská škola
Mateřská školka Smile Studio
Pro děti
Základní škola
Reportáže mladých redaktorů
Společenská kronika
Společenský život v obci
Knihovna
Rady realitní makléřky
K zamyšlení
Můžeme se těšit
Historie
Meteorologické okénko
Sport v obci
Přílepská ordinace
Veterinární poradna
Péče o seniory
Dobré skutky
Poděkování
Zahrádkáři
Tip na výlet
Advent v obci
Zima v obci
Zajímavost
Nenechte si ujít
Kino promítá

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

2
3-9
10 - 13
14 - 16
17
18
20 - 21
22
24 - 25
26 - 31
32 - 33
35
36
37
38 - 41
42 - 43
44 - 46
49
50
51
52
53
54
55
56 - 60
61
62
64
65

Přílepský zpravodaj
informační čtvrtletník pro občany obce Velké Přílepy
MK ČR 225 56
vydává obec Velké Přílepy,
Pražská 162, Velké Přílepy 252 64
náklad: 1300 výtisků
datum vydání: 18. leden 2019
uzávěrka příštího čísla: 31.3. 2019
odpovědná redaktorka:
Renáta Šťastná
telefon: 723 089 635
e-mail: zpravodaj@velke-prilepy.cz
grafická úprava:
Kateřina Doskočilová
tisk: GTPLUS.CZ

1

SLOVO STAROSTKY
OBECNÍ ÚŘAD
Vážení spoluobčané,
chtěla bych vám popřát hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti v roce 2019. Přelom roku bývá pro
mnohé z nás až příliš hektický. Možná si teď říkáte,
že příští vánoční svátky pojmete méně velkoryse,
zredukujete počet i ceny dárků, množství potravin
a dětem i sami sobě budete více vštěpovat význam
a poslání tohoto křesťanského svátku. V novém roce
se nebudete stresovat množstvím a náročností
předsevzetí, zejména když z vlastní zkušenosti víte,
jak jepičí život mají. Možná bychom si mohli dát všichni jedno jediné
předsevzetí: zpomalme!
V posledním týdnu loňského roku dostala naše obecní policie e-mail,
ve kterém si pisatel stěžuje na ranní převádění školáků. Služba i obecní
policie prý brzdí dopravu na hlavním tahu v obci, upřednostňuje
chodce a pouští je na přechod v příliš malých skupinkách. Řidiči jsou
údajně zdržováni nejprve na světelném přechodu na začátku obce
a pak na přechodech u školy. Řidič žádá nápravu! Řidič příliš spěchá!
Řidič nemá čas! Kolik ho chce ušetřit a komu ušetřený čas věnovat?
Jsme společností zrychlování. Zrychlujeme internet, komunikaci, auta,
internetové nákupy, styk s úřady, zrychlujeme sami sebe. Někdy se
ale zastavíme a při pohledu na starou fotografii bychom rádi, však
marně, vrátili čas do dětství našich potomků, do života našich rodičů.
Vždyť jsme si je vůbec neužili! Jsme příliš unášeni prudkým proudem
povinností, koloběhem informací, zvyšováním produktivity a orientováni na výkon. Někdy stačí na chvíli se zachytit břehu té dravé řeky.
Přeji vám do nového roku, ale i do těch dalších, více takových zachycení. Ať naše životy ve výsledku nepřipomínají barevnou šmouhu
z nočních časosběrných snímků prchajících aut.
Hezký a pomalý nový rok!
Věra Čermáková
starostka obce
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Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy
Tel.: 220 930 535
www.velke-prilepy.cz
ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí a středa
8:00 - 11:00 12:00 - 18:00

STAVEBNÍ ÚŘAD
Podatelna a sekretariát:
Tel.: 220 930 855
e-mail: su.sekretariat@velke-prilepy.cz
MATRIKA
Tel.: 220 930 770
e-mail: matrika@velke-prilepy.cz
Občanské průkazy a cestovní pasy
MěÚ Černošice, pracoviště Praha
Podskalská 19, Praha 2
www.mvcr.cz
OBECNÍ POLICIE
Pražská č.p. 45, 252 64 Velké Přílepy
Tel./Fax: 220 930 595
e-mail: obecnipolicie@seznam.cz
www.obecnipolicie.info
MATEŘSKÁ ŠKOLKA JABLÍČKO
Na Parcelách 250, 252 64 Velké Přílepy
Tel.: 220 930 546
e-mail: msjablicko@velke-prilepy.cz
www.msjablickovelkeprilepy.cz
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Pražská 38, 252 64 Velké Přílepy
Tel.: 220 930 550
www.zsvelkeprilepy.cz
KNIHOVNA
Roztocká 129, 252 64 Velké Přílepy
Tel.: 220 930 768
e-mail: mlkvelkeprilepy@seznam.cz
www.velkeprilepy.webk.cz
otevírací doba:
pondělí 15:00 - 19:00
úterý 9:00 - 13:00
středa 14:00 - 18:00
POŠTA
Svrkyňská 63, 252 64 Velké Přílepy
Tel.: 233 931 160
www.ceskaposta.cz
otevírací doba:
pondělí a středa
08:00 - 11:00, 14:00 - 16:00, 16:30 -18:00
úterý, čtvrtek a pátek
08:00 - 11:00, 13:00 - 16:00
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PŘEDSTAVUJEME NOVÉ ZASTUPITELSTVO
Z říjnových komunálních voleb vzešlo nové patnáctičlenné zastupitelstvo. Deset míst v něm získalo uskupení
Tradice – Budoucnost, čtyři zastupitele má Spolek Kamýk a jednoho KSČM. Veřejná zasedání zastupitelstva se zatím
odehrávají v konstruktivním pracovním duchu, zastupitelé mají problematiku projednanou z pracovních jednání
a vystříhají se vzájemných invektiv. Ostatně, přijďte se na jejich zasedání podívat! Probíhá nyní v příjemném
komorním prostředí Galerie domu U Korychů.
Věra Čermáková
(65 let)
Tradice – Budoucnost
starostka obce

Vystudovala zemědělskou školu, od roku 1980 byla hlasatelkou
a redaktorkou Československého, později Českého rozhlasu. Do Velkých
Přílep se přistěhovala v roce 1999 a v roce 2007 se stala starostkou obce.
Má dva syny a jednoho vnuka. Její sen se jmenuje klidné a příjemné
centrum prosperující obce.

Proč jste rozhodla kandidovat?
Je to, jako když píšete knihu, už máte hotových několik kapitol, zdárně rozpracovanou zápletku, děj vrcholí, ale na dokončení
potřebujete ještě mnoho času. Necháte uprostřed děje psaní a rukopis předáte nakladateli s doporučením, ať knihu dokončí
někdo jiný. Zřejmě je to špatné přirovnání, práce pro obec nemá nikdy své překvapivé finále, ani epilog, ale pokud chci dokončit
započaté projekty, musím usilovat o to, abych ještě měla tu možnost.
Čeho chcete za příští čtyři roky dosáhnout?
Jeden můj známý mě nedávno překvapil myšlenkou, že by politici měli mít děti. To prý proto, aby měli větší odpovědnost za
život dalších generací a jejich myšlenky se neubíraly pouze k hranici jejich funkčního období. Něco na tom bude. Jsem už na
světě dost dlouho na to, abych bažila po zanechání jakési vyčpělé stopy se jménem Čermáková. Troufám si však při své práci
myslet na dobu, kterou zažijí už jen moje děti a vnuci. To proto, aby si naši potomci, občané Velkých Přílep, třeba za třicet let
neřekli: „To byli ale tenkrát pitomci, že na to nemysleli.“
Tomáš Hošek
(39 let)
Tradice – Budoucnost
místostarosta obce

Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze. Je ženatý a v blízké
době bude podruhé otcem. Pracuje v softwarové společnosti na pozici
vedoucího oddělení pro realizaci zakázek a péči o zákazníka. Před deseti
lety se přistěhoval do Velkých Přílep za vidinou klidného bydlení.
Obhájil pozici neuvolněného místostarosty obce.

Proč jste se rozhodl kandidovat?
Práce pro obec mi otevřela oči a zjistil jsem, že ne vše jde realizovat jednoduše a rychle. Jsem zvyklý přidělené úkoly dokončit,
a proto pro mě byla jasná volba znovu kandidovat, abych mohl rozdělanou práci dotáhnout do konce.
Čeho chcete za příští čtyři roky v obci dosáhnout?
Mé hlavní cíle pro nadcházející období jsou nemalé. Například vyřešení problémů s akumulací pitné vody. To znamená
pokračování v obnově páteřního vodovodního řadu obce a vyřešení otázky odpovídající kapacity obecního vodojemu. Dále bych
chtěl co nejdříve dokončit proces vydání nového územního plánu obce. A tím zamezit možné nové megalomanské výstavbě
v obci, jako tomu bylo v devadesátých letech.
Věřím, že zachování dopravní obslužnosti obce a minimalizování tranzitní dopravy, která je vedena přes centrum obce, jsou
témata, která chtějí řešit všichni zastupitelé. V neposlední řadě chci, jako správce rozpočtu obce, dbát na to, aby výdaje na
všechny velké plánované investice, které povedou ke zvýšení komfortu a kvality života v celé obci, byly vynakládány
smysluplně a hlavně abychom zachovali obecní finance v kladných číslech.
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PŘEDSTAVUJEME NOVÉ ZASTUPITELSTVO

Mgr. Bc. Marie Válková
(39 let)
Tradice – Budoucnost
místostarostka obce

Pochází z Valašského Meziříčí. Vystudovala pedagogickou fakultu
a školní management. Žije zde od roku 2007. Je vdaná, má tři syny.
Má kompetence pro oblast školství, sociální a kulturní záležitosti. V obci
má za sebou několik úspěšných projektů. Její radostí je třeba založení
spolku rodičů při Základní škole. Říká o sobě: „Znamením jsem rak, často
ustupuju, ale na hranici se lvem. Když jde do tuhého, dokážu se rvát jako
lev!“

Proč jste se rozhodla kandidovat?
Školství a vzdělávání vůbec pro všechny generace musí být jednou z priorit obce. Trápí mě doprava. Jsem už více realista a vím,
že jednou z reálných možností, jak co nejdříve ulevit celkové dopravě v obci, je přeložka II/240. Moje děti tady chodí do školky,
školy, navštěvujeme kino, knihovnu, pracuji tady. Žijeme tady! Denně tu šílenou cestu přejdeme několikrát. Z dopravy mám
prostě strach.
Myslím si, že my, jako obec, nemáme říkat, že přeložku nechceme a bránit se jí. My se máme ptát, jaká například protihluková
a další bezpečnostní opatření pro naši obec investor v rámci této stavby udělá.
Čeho chcete za příští čtyři roky v obci dosáhnout?
Kdysi jsem řekla, že mým snem je jen otevírat nová hřiště. Moje snaha bude směrována na výstavbu dalších hřišť a parků pro
všechny generace, zlepšení sportovních podmínek, dále využívání všech možností dotací a grantů, také podpora veřejného
a spolkového života v obecně prospěšných aktivitách.

Mgr. Naděžda Koštovalová
(47 let)
Tradice – Budoucnost

Vystudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu UK, své vzdělání si rozšířila
v roce 2011 v USA. Pracuje v oddělení soutěží Českého atletického svazu
a spolupracuje jako osobní trenérka s mezinárodní školou v Nebušicích.
Jako atletka úspěšně reprezentovala ČR na olympiádě, mistrovství světa i
mistrovství Evropy. Dorostenecký rekord na 400 m držela téměř třicet let.
Ve Velkých Přílepech žije od roku 2008, je vdaná a má tři dospívající syny.

Proč jste se rozhodla kandidovat?
Protože se chci zasadit o vytvoření co nejlepších podmínek pro sport všech obyvatel v obci. Pohyb je pro zdraví populace
nezbytný. Proto se chci zasadit o rozšíření sportovní infrastruktury a chci pomoci při budování multifunkčního sportovního
areálu.
Čeho chcete za příští čtyři roky v obci dosáhnout?
Plánuji pravidelné vedení kondičních outdoorových lekcí na našem workoutovém hřišti pro dívky, ženy, chlapce i muže
od 14 let. Tréninky zahájím na jaře. Cvičení bude všestranné, s využitím prvků funkčního tréninku, zaměřené na zlepšení
funkční síly, vytrvalosti, koordinace i flexibility. Lekce budou probíhat na venkovním hřišti s využitím sestavy cvičebního hřiště
a také nejmodernějších cvičebních pomůcek jako bosu, TRX, TRX RIP trainer, kettlbelů, balančních pomůcek, expandérů
a podobně.
Dále plánuji otevřít jednou týdně běžecký kroužek pod oddílem Český běžecký klub pro děti 2. stupně ZŠ. Cílem je naučit děti
mít rád sport, správnou techniku běhu a dýchání. Tréninky budou opět přiměřené věku a všestranně zaměřeny.

4

Nový povrch v ulici Kladenská
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PŘEDSTAVUJEME NOVÉ ZASTUPITELSTVO

Jan Klicpera
(40 let)
Tradice – Budoucnost

Vzdělání získal na hotelové škole v Pardubicích, několik let pak sbíral gastronomické i životní zkušenosti v Rakousku, Německu a Švýcarsku. Následovala etapa,
kdy působil jako palubní průvodčí u ČSA. V tomto období získal licenci dopravního
pilota. Nyní je vedoucím odbytu významného česko-německého výrobce oken a
dveří. Do Velkých Přílep se přistěhoval v roce 2010. Je ženatý, otec dvou dětí.
Miluje svou rodinu a sport všeho druhu. Má pár životních zásad, z nichž nehodlá
slevit: Nikdy se nevzdávat, brát život jako neustálé učení a bránit hodnoty.

Proč jste se rozhodl kandidovat?
Rozhodování nebylo lehké, osobního času mám stejně jako většina lidí velký nedostatek. Při své profesi se ale velmi často
setkávám se spoustou nedořešených detailů ve stavebních činnostech investorů, které jim pak přinášejí nemalé vícenáklady.
Věřím, že v tomto dokážu být obci prospěšný – předvídat a dozorovat. Touha pomáhat a naučit se při tom něco nového ve mně
při rozhodování o kandidatuře nakonec zvítězila.
Čeho chcete za příští čtyři roky dosáhnout?
Budu skromný, rád bych se stal fungujícím článkem dle mého velmi slibného týmu, do kterého počítám celé patnáctičlenné
zastupitelstvo. Komunikovat spolu a táhnout za jeden provaz, aby se nezdržovaly už tak zdlouhavé administrativní procesy, je
to nejdůležitější, co můžeme naší obci dát. Jen tak budou investice ve Velkých Přílepech probíhat ekonomicky, rychle i kvalitně.
Naslouchat a řešit přání občanů, aby se v Přílepech zkrátka dobře žilo.
Pokud mě budete chtít kontaktovat, jsem Vám k dispozici.

Mgr. Eva Tluková
(41 let)
Tradice – Budoucnost

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, v současnosti pracuje na
stavebním odboru Magistrátu hl. města Prahy. Ve Velkých Přílepech žije 14 let,
je vdaná, má dva syny a dceru. Osm let vedla mateřské centrum v Roztokách,
nyní je členkou Rady SRPŠ naší základní školy. Podílela se na vybudování hřiště
Na Kopci a přispívá do rubrik Tip na výlet a Historické okénko Přílepského
zpravodaje. Jejími zájmy jsou historie, genealogie a kynologie.

Proč jste se rozhodla kandidovat?
Po dlouhém zvažování, zda dokážu spojit péči o děti, práci a činnost v zastupitelstvu, jsem usoudila, že své organizační
schopnosti a zkušenosti mohu využít i ve službě obci. A pak mám ještě jeden důvod. Dva mí prapradědečkové byli v 19. století
zastupiteli a po několik volebních období i starosty Kostelce nad Labem. Vzhledem k mému vnímání koloběhu života a propojení generací mi tak nabídka kandidovat v 21. století přišla jako zajímavá výzva.
Čeho chcete za příští čtyři roky v obci dosáhnout?
Ráda bych pomohla vybudovat sportovní areál, hřiště pro psy a jako předsedkyně Sociálního a kulturního výboru bych se chtěla
zaměřit na služby pro seniory. Říkám si, že všichni, kteří mají to štěstí a neopustí svět mladí, zestárnou. Z různých výzkumů
přitom vyplývá, že největším strachem většiny lidí je osamělé stáří. Tak se o naše seniory starejme tak, jak bychom si přáli, aby
se o nás jednou postarali ti, pro které teď stavíme tělocvičnu a hřiště.
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Ing. Martina Maršíková
(37 let)
Tradice – Budoucnost

Vystudovala Českou zemědělskou univerzitu, obor živočišná produkce. Po studiu čerpala cenné pracovní zkušenosti v Anglii a na Novém
Zélandu. Do Velkých Přílep se přistěhovala za prací. Je zootechničkou
na Farmě Hole. Pravidelně seznamuje se svou prací a s významem
zemědělství žáky mateřských škol. Je matkou dvou dětí.

Proč jste se rozhodla kandidovat?
Příležitost kandidovat pro mě byla výzvou poznat něco nového a zároveň zjistit, jak dokážu ve svém okolí prosadit soustavnou
péči o životního prostředí. Každý z nás v zastupitelstvu jsme odborníkem ve své profesi, ale chod obce je oborově neohraničitelný. Obec je složitý organismus a já bych ráda přispěla k tomu, aby fungoval co nejlépe.
Čeho chcete za příští čtyři roky v obci dosáhnout?
Byl mi v naší obci svěřen výbor pro životní prostředí. V zjednodušeném vyjádření je životním prostředím vše kolem nás. Je tedy
především na nás, jaké chceme mít své životní prostředí, jakou stopu v něm zanecháme a do jaké míry budeme žít v souladu
s přírodou, která nás obklopuje. Chtěla bych se s kolegy ve výboru zaměřit na rozšíření povědomí o možnostech likvidace
a zároveň redukce produkovaných odpadů z našich domácností. Dále bychom chtěli maximálně zachovat zeleň v naší obci
a zároveň ji zpřístupnit, tak abychom se měli kam schovat před sluncem, ale zároveň přijímat jeho energii.

Ing. Jan Farfán
(46 let)
Tradice – Budoucnost

Vystudoval Elektrotechnickou fakultu Západočeské univerzity.
V současné době pracuje jako obchodní manažer v nadnárodní
technologické společnosti. Ve Velkých Přílepech žije od roku 2004, je
ženatý, má syna a dceru. V naší obci působí ve školské radě jako
zástupce rodičů a rovněž jako fotbalový trenér dětí základní školy.

Proč jste se rozhodl kandidovat?
Za tu dobu, co bydlím ve Velkých Přílepech, se toho hodně změnilo k lepšímu. Nicméně čtrnáct let je velmi dlouhá doba
a osobně si myslím, že posun dopředu mohl být během tak dlouhého období mnohem markantnější. Zejména v oblasti
sportovní infrastruktury a zlepšení dopravy v obci.
Čeho chcete za příští čtyři roky v obci dosáhnout?
Budu se snažit přispět k urychlení výstavby kvalitní sportovní infrastruktury nejen pro školáky, ale i pro všechny obyvatele obce
všech věkových kategorií. Doposud se mi zdálo, že stavba nové infrastruktury, zejména nové tělocvičny, je v nedohlednu.
V nově zvoleném týmu zastupitelů a ve vedení obce však nyní vnímám velkou motivaci domluvit se a tlačit tyto věci společně
kupředu. Věřím tedy, že se nám to společnými silami v dohledné době podaří.
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Doc. Ing. Michael Rykl
(51 let)
Spolek Kamýk
předseda Dopravního
a bezpečnostního výboru

Vystudoval Fakultu architektury ČVUT, kde přednáší dějiny architektury a
průzkumy historických staveb. Je ženatý, má dva dospělé syny, z nichž
jeden je již také ženatý. V části obce Kamýk koupila rodina v roce 1993 starší
dům, který deset let opravovala. Do obce se pak nastěhovali v roce 2003.
Relaxuje při řemeslné práci a při pomoci s chovem domácích zvířat. Ve
volném čase podnikají s manželkou výlety do přírody a navštěvují koncerty
klasické i folkové hudby.

Proč jste se rozhodl kandidovat?
Pro kandidaturu jsem se rozhodl proto, že dlouhodobě není uspokojivě řešena narůstající doprava v obci. Na některých ulicích
se nelze bezpečně pohybovat, řešení navrhovaná krajským úřadem jsou katastrofální. Spolek Kamýk se vůči nim vymezil
referendem. Dále mi zásadně vadilo, že předchozí vedení obce občany o této problematice téměř neinformovalo, ač se jednalo
o nevratné kroky.
Čeho chcete za příští čtyři roky dosáhnout?
- Dlouhodobé cíle: Žádná skrývání zásadních kroků před občany, i kdyby byly tlačeny „shora“. Bránit výstavbě přeložky v
takové podobě, kterou se i přes referendum snaží prosadit Středočeský kraj. Prosazovat varianty přeložky, které nebudou svou
blízkostí zatěžovat obec a zároveň s tím prosazovat vypracování dokumentace k j jižnímu obchvatu obce tak, jak byl veřejnosti
přednesen v dubnu 2017. Postupně opatřit chodníky úseky ulic tam, kde dosud chybí (část Roztocké, Kladenské a Podmoráňské).
- Krátkodobé cíle: Zadání projektové dokumentace pro značení objízdných tras tranzitní dopravy nad 12 tun tak, aby vešla v
účinnost s dokončením propojky dálnic novou silnicí I. třídy u Slaného. Realizovat bodové měření rychlosti u přechodů na Svrkyňské
a Roztocké a úsekové měření rychlosti na Kladenské, včetně způsobu represe. Vyvolat znovu jednání o možnostech zajíždění linky
316 k Lidlu a vyvolat dílčí korekce v jízdních řádech linky 350, kdy včasný přípoj na vlak v Roztokách funguje jen teoreticky.

Ing. Vlastimil Zaviačič
(44 let)
Spolek Kamýk

Pochází z Břeclavi, vystudoval elektrotechnickou průmyslovku v Brně a
ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – Technická univerzita
Ostrava v oboru Podnikatelství a management. Od roku 2005 žije na
Kamýku se svou manželkou a dvěma dcerami, které navštěvují zdejší
základní školu. Je manažerem logistiky pro Evropu. Jeho cílem je zvýšit
transparentnost obecního úřadu a informovanost občanů na úroveň,
kterou umožňují technologie 21. století.

Proč jste se rozhodl kandidovat?
Kvůli opakovaně prokázanému porušování a ignorování zákonů i názorů veřejnosti, jak ze strany vedení obce, tak i Krajského
úřadu Středočeského kraje (zákon o obcích, petiční zákon, zákon o místním referendu, zákon o svobodném přístupu k informacím, nařízení o ochraně osobních údajů). Také kvůli neschopnosti vedení obce proměnit v realitu dlouholeté plané sliby o nové
tělocvičně, bezpečnějších ulicích či skutečné podpoře sportovních a kulturních spolků.
Čeho chcete za příští čtyři roky dosáhnout?
Transparentnost obce, spoluúčasti občanů na dění a rozhodování v obci. On-line přenosy z jednání zastupitelstva i on-line
dostupné schvalované dokumenty. Obec, která jde příkladem v dodržování zákonů, má transparentní bankovní účty, nadále
necenzurovaný zpravodaj, bezplatné informace, respektuje rozhodnutí v místních referendech a veřejná jednání, která budou
vysílána v živém vysílání na internetových stránkách obce, jako již nyní na webových stránkách strany.
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Ing. Petr Špindler
(59 let)
Spolek Kamýk

Absolvoval strojní fakultu ČVUT, věnuje se práci kolem počítačů. Posledních
dvacet let pracuje jako osoba samostatně výdělečně činná – specialista v
oblasti vzdělávání dospělých formou elektronických kurzů a projektový
manažer v oblasti projektů pro vzdělávání dospělých. Do obce se přistěhoval v
roce 2008. Je ženatý. Rád cestuje, zajímá se o film, divadlo a hudbu, snaží se
zahradničit. Žití ve Velkých Přílepech se mu líbí. Chtěl by přispět k rozvoji obce
i zachování jejího pohodového rázu.

Proč jste se rozhodl kandidovat?
Hlavním impulsem bylo, když jsem zjistil, že za humny občanům (cca 200 m od obydlené části obce) je plánována se souhlasem
bývalých zastupitelů přeložka II/240 (spojnice dálnic D7-D8), která hrozí přerůst v severní část pražského okruhu. Touto
stavbou by došlo k devastaci životního prostředí v obci a toho, co mám zde rád, tedy poklidného a pohodového rázu obce.
Čeho chcete za příští čtyři roky v obci dosáhnout?
Budu se i nadále se zasazovat o oddálení přeložky II/240 (spojnice dálnic D7-D8) od obce Velké Přílepy, tak jak jsem začal již v
roce 2015. Budu se snažit společně s kolegy ze Spolku Kamýk prosazovat náš volební program. První kroky k zvýšení transparentnosti obce vůči občanům jsme již zahájili. Novým jednacím řádem zastupitelů chceme prosadit, aby občané byli dopředu
detailně informování, o čem budou zastupitelé rozhodovat. V zastupitelstvu mám jen jeden hlas, ale věřím, že i tak se dá něco
změnit k lepšímu.

Rostislav Dias
(59 let)
Spolek Kamýk

Vystudoval strojní fakultu ČVUT obor dopravní a manipulační technika.
Je rozvedený. Od roku 1992 podniká v obci jako soukromý zemědělec. Do
Velkých Přílep se vrátil na rodinný statek, abych navázal na selskou tradici
svého rodu, který zde hospodaří již od 17. století. Je rozvedený. Práce je mu
koníčkem, jinak rád něco opravuje, a pokud zbývá trochu volného času, zajede
si na výlet do zajímavých míst. Je člověk úzce spjatý s půdou, a proto mu vadí
její neuvážené zastavování, které se nevyhnulo ani naší vesnici.

Proč jste se rozhodl kandidovat?
Hlavním důvodem byl liknavý přístup minulého vedení obce k řešení problému bezpečnosti chodců vzhledem k narůstající
automobilové dopravě, především v okrajových částech obce. Dále mě vadila určitá míra netransparentnosti, kdy občanům
nebyly poskytovány úplné informace. Neméně závažným důvodem byl i negativní přístup obce k vyhlášení referenda ohledně
trasy propojky dálnic D7-D8 a jejího napojení na Kladenskou ulici.
Čeho chcete za příští čtyři roky v obci dosáhnout?
Především se budu snažit naplnit volební program Spolku Kamýk. Dále je mojí hlavní prioritou zajištění bezpečného přístupu
spoluobčanů do jejich domovů, a to především dobudováním chodníků a použitím všech dostupných technických prostředků –
retardérů, bodových či úsekových měření rychlosti, které donutí řidiče dodržovat dopravní předpisy. Byl bych rád, pokud by se
podařil realizovat zákaz tranzitu nákladní dopravy nad 12 tun přes území obce. Budu se zasazovat o to, aby vesnický ráz naší
obce zůstal zachován i pro budoucí generace a Velké Přílepy byly dobrou adresou.
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Jiří Říha
(60 let)
Nezávislý za KSČM

V Přílepech žije 52 let, po čtyři volební období působil jako starosta, není a nebyl
členem žádné politické strany. Má rád přírodu, provozuje aktivně myslivost
a rybaření, zajímá se o kulturu a sport a o spolkovou činnost, která se těchto
aktivit týká. Je spoluzakladatelem amatérského divadelního spolku Pokus. Je
svobodný.

Proč jste se rozhodl kandidovat?
Chtěl bych přispět svým názorem ke správnému vývoji obce, ve které žiji, a kterou mám rád.
Čeho chcete za příští čtyři roky dosáhnout?
Věřím, že jsem již nějakou stopu v obci zanechal, možná ani ne tak stopu, jako dobrý pocit, že společnou prací bude obec prosperovat a lidem se v ní bude dobře žít bez vzájemného osočování a slovních šarvátek. Aby třeba občané přišli k rybníku nebo na zábavu,
aby spolu poseděli při společenských událostech a dobře se pobavili. A ne aby seděli uzavření doma a záviděli druhým. Život je moc
krátký na to, abychom se hašteřili. To nechte politikům ve vrchních sférách. Pojďte se bavit, pojďte žít.

Libuše Smidžárová
(52 let)
Tradice – Budoucnost

Od narození žije ve Velkých Přílepech. Vystudovala přírodovědné gymnázium v
Kladně a předškolní pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 1986
pracuje ve školství. Je vdaná a má dvě děti.

Proč jste se rozhodla kandidovat?
Chtěla jsem pokračovat v již započaté práci. Dění a rozvoj obce mne zajímá, chci mít možnost rozhodovat o budoucnosti obce.
V minulých volebních obdobích mojí prioritou bylo především předškolní vzdělávání. V současné době bych se ráda věnovala i
jiným oblastem, například v sociální sféře.
Čeho chcete za příští čtyři roky v obci dosáhnout?
Mohu si dávat mnoho cílů, ale pokud nebudeme schopni se domluvit a hledat společnou cestu ku prospěchu obce – obyvatel,
ničeho nedocílíme. Chci se podílet na vzniku a vývoji pečovatelské služby pro seniory. Dále mne zajímá doprava, bezpečnost
a kulturní dění v obci. Mým největším cílem je spokojenost a zkvalitnění života všech obyvatel obce.
Josef Daněk
(36 let)
Tradice - Budoucnost

Studoval mezinárodní obchod a cestovní ruch, pracuje jako manažer ve
společnosti zabývající se správou podílových a penzijních fondů. Ve Velkých
Přílepech žije s přítelkyní od roku 2009.

Proč jste se rozhodl kandidovat?
O dění v obci se zajímám dlouhodobě. Za úspěch považuji například to, že se nám se sousedy ve Sportovní ulici s velkým přispěním
obce podařilo vybudovat a dále udržovat park Na Skalce. Velmi si vážím dosavadní práce vedení obce. Proto když jsem byl osloven
ze strany Tradice - Budoucnost, abych se do veřejného dění zapojil aktivněji, příliš dlouho jsem neváhal.
Čeho chcete za příští čtyři roky dosáhnout?
Profesně se věnuji financím, což byl hlavní důvod, proč jsem měl zájem o členství ve finančním výboru, do kterého jsem byl novým
zastupitelstvem i zvolen. Chtěl bych přispět k tomu, aby se v obci podařilo realizovat všechny potřebné projekty, ale aby bylo
zároveň zachováno udržitelné financování a obec hospodařila bez dluhů. V rámci finančního výboru bych chtěl kontrolovat účelné využití prostředků, z našich daní účelně a ve prospěch všech občanů obce.
9
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Mají mít občané možnost seznámit se s obsahem projednávaných materiálů před veřejným
zasedáním zastupitelstva?

V názoru na tuto otázku se zastupitelé zatím liší. Zástupci Spolku Kamýk jsou rozhodně pro a uvádějí příklady obcí a měst, kde tomu tak je.
Vedení obce (Tradice – Budoucnost) se staví k této možnosti zatím rezervovaně. Není však vyloučeno, že se obě stanoviska sblíží.
Vlastimil Zaviačič
(Spolek Kamýk)
Každý občan by měl mít možnost předem
veřejně zjistit, o čem zastupitelé na veřejném
zasedání o veřejných prostředcích budou
rozhodovat. Kdo z Vás by šel ve svém soukromém či profesním
životě na jednání např. bez znalosti projednávané smlouvy?
Ze samotného programu, který často obsahuje jen neurčité body,
rozhodně nikdo z občanů nemůže vytušit, co konkrétně se bude
projednávat. Například projednávání vyhlášek je bez uvedení
podrobností zcela nesrozumitelné. Jestli chceme zvýšit zájem
občanů o dění v obci, musíme jim jít tedy naproti.
Povinnost vedení obce zveřejňovat kromě programu i dokumenty,
zde sice není. Pokud však chceme být opravdu transparentní, mělo
by mít i vedení obce naší zájem na zveřejňování všech veřejných
dokumentů, stejně jako již dnes spousta dalších obcí. Je to
jednoznačně nejjednodušší cesta k zabránění různým spekulacím.
Nechuť vedení obce zveřejňovat dokumenty a pokusy o zabránění
jejich zveřejňování, však vyvolává více otázek než odpovědí.
Argumentace náročností ochrany osobních údajů je v době
elektronických dokumentů zcela neopodstatněná. Začernění
osobních údajů v dokumentu trvá běžnému uživateli asi dvě
minuty.
Jako zastupitelé za Spolek Kamýk proto všechny dokumenty
zveřejňujeme a záznamy z těchto veřejných zasedání sdílíme na
našich internetových stránkách tak, aby se každý mohl v jednání
zastupitelstva orientovat a kdykoliv se k detailům zasedání vrátit.

Marie Válková, místostarostka
(Tradice – Budoucnost)
Jsou materiály, které jsou označené jako
důvěrné a ty zveřejňovat nelze. Dále jsou
materiály, do kterých je dovoleno veřejnosti jen
nahlížet. Jejich kopírováním nebo šířením by obec porušila
legislativu, zejména se jedná o zákon o ochraně osobních údajů či
porušení obchodního tajemství dle občanského zákoníku.
Z pohledu zastupitelské demokracie osobně upřednostňuji
projednání materiálů nejdříve se zastupiteli na pracovním jednání
a následné jejich seznámení veřejnosti před zastupitelstvem, a to v
případech, kdy se na tom zastupitelé shodnou, obec tím neporuší
legislativu a je to v technických a personálních možnostech úřadu.
Takže ano, souhlasím se zveřejňováním materiálů, ale jen pokud je
to možné.

Záběr z ustavujícího zasedání zastupitelstva1. 11. 2019 v sále U Korychů
(em)

Podpora spolkového života

V roce 2019 chce Obec v dotačním programu rozdat více peněz. Ve schváleném rozpočtu pro rok 2019 je pro dotační program připravena
vyšší částka, než tomu bylo v minulých letech, a to 260.000 Kč. S každým rozdáváním financí jsou spojeny zákonné povinnosti a podmínky
nebo pravidla, za kterých je možné žádat. Jejich schválení a následně vyhlášení programu, který občané znají jako Grantový program, se
plánuje na leden. Čerpání a financování nákladů, v případě schválené dotace, bude moci žadatel čerpat zpětně již od 1. ledna 2019.
Účelem programu bude podpora neziskových aktivit a činnosti spolků směřujících ke zkvalitnění sportovního, společenského a kulturního
vyžití obyvatel, dále zlepšení nabídky volnočasových aktivit pro obyvatele obce.
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Odpady v roce 2019
Zastupitelstvo obce na prosincovém zasedání schválilo
Obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na území obce Velké Přílepy a Obecně závaznou
vyhlášku o poplatku za komunální odpad.
Ve vyhlášce o systému shromažďování a odstraňování
odpadu se dočtete o nabídce další tříděné komodity, jedlých
olejích a tucích. Podle novely vyhlášky č. 210 / 2018 Sb. budou
mít obce povinnost shromažďovat oleje a tuky až od 1. ledna
2020. Někteří naši občané však po této možnosti volají už
delší dobu. Začátkem tohoto roku umístí obec, ve spolupráci
se svozovou firmou, dvě upravené popelnice, do kterých bude
možné vložit olej a tuky v pečlivě uzavřených nádobách
(například v PET lahvích). Pokud se tato novinka osvědčí,
bude to s povděkem kvitovat zejména náš správce kanalizace.
Tuky totiž neúměrně zatěžují čističku odpadních vod. Dvě
sběrné nádoby (zatím) budou stát v centru obce v ulici K Lesu
a ve sběrném hnízdě v Okružní ulici.
Další novou povinností obce je zajistit celoročně místo pro
odkládání biologicky rozložitelných odpadů. Jeden z
červených kontejnerů, umístěných v době vegetačního
období celkem na pěti místech v obci, zůstane i v zimním
období na stanovišti v ulici Dany Medřické. Bude prioritně
určen pro odkládání větví ze zimního průřezu dřevin a také
pro odkládání vánočních stromků. Místo je vhodné pro
následné štěpkování větví. Vánoční stromky můžete během
ledna odkládat také na tradičním místě, tedy za tělocvičnou.
Vyhláškou o poplatku za komunální odpad stanovila
obec povinnosti, které má každý vlastník nemovitosti na
území naší obce. Plátce poplatku má ohlašovací povinnost a
registrační povinnost za každou nemovitost v jeho vlastnictví,
kde vzniká komunální odpad. V praxi to znamená, že každý
vlastník nemovitosti se musí přihlásit jako poplatník a uhradit
poplatek za svoz komunálního odpadu. Poplatník obdrží
známku na popelnici dle četnosti vývozu a velikosti popelnice
s platností do konce ledna následujícího roku a dostane
potvrzení o zaplacení poplatku. Na rozdíl od let minulých
odpadne každoroční zdlouhavé vyplňování a kopírování
smluv o svozu komunálního odpadu. Novinkou, kterou
přivítají zejména starší občané je to, že poplatek za svoz
odpadů uhradí v přízemí budovy obecního úřadu, v nově
vybudované Podatelně. Věříme, že tyto změny občané uvítají
jako pohodlnější a rychlejší.

Takhle by to určitě vypadat nemělo!

Zastupitelstvo také schválilo nový ceník za svoz komunálního
i biologického odpadu. Stanovením nových, mírně upravených cen, jsme chtěli především zvýhodnit ty občany, kteří
řádně třídí odpad. Sníženy byly například ceny za svoz
biopopelnic, mírně navýšen byl svoz velkých popelnic. Ceny
za svoz odpadů uvádíme níže. K nahlédnutí jsou také v příloze
vyhlášky v sekci Vyhlášky a v sekci Odpady na webových
stránkách obce. Bohužel, zastupitelé nemohli vyhovět těm
občanům, kteří se ohrazují, že třídí tak pečlivě, že nejsou
schopni naplnit měsíčně ani jednu menší popelnici a tudíž
popelnici vůbec nepotřebují. Nejnižší povinný poplatek za
svoz odpadu na nemovitost tedy zůstává ve výši 650 Kč za rok,
za měsíční vývoz 120 litrové popelnice.
Často se setkáváme s názorem, že obec má vysoké odměny za
tříděný odpad a že by z tohoto benefitu mohla hradit či
výrazně zlevnit svoz komunálního odpadu. Bohužel, není
tomu tak. Odměny za vytříděné komodity jsou nižší, než v
předchozích letech. V roce 2018 zaplatila obec za svoz
tříděného odpadu 973 291 Kč a získala odměnu 455 619 Kč.
Rozdíl je tedy 517 672 Kč.
Existuje jedna cesta, jak tento rozdíl alespoň trochu snížit a
tou je správné ukládání do kontejneru, tedy minimalizování
objemu odpadu, a s tím související snížení četnosti svozu.
Často zatím necháváme tak zvaně „vyvážet vzduch“. Ale to je
téma třeba do příštího čísla zpravodaje.
Text a foto: Věra Čermáková, starostka obce
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Rozpočet obce pro rok 2019

Budova obecního úřadu prochází v
posledních dvou měsících částečnou
rekonstrukcí. Dobrou zprávou pro
občany zřejmě bude, že je nově
podatelna umístěna v přízemí a bude
společná pro všechna pracoviště, tedy
i pro stavební úřad. V nové podatelně
můžete uhradit i všechny poplatky,
včetně poplatku za svoz odpadu.
Zejména starší občané uvítají, že už nemusí překonávat schody do
poschodí. Kanceláře v 1. poschodí budou postupně procházet
proměnou, přibližně až do konce února. Úředníci všech pracovišť
budou ale po celé toto období plně k dispozici. Omlouváme se
návštěvníkům obecního úřadu za případné nepohodlí, způsobené
stavbou.

Zastupitelstvo obce na svém prosincovém zasedání schválilo
rozpočet obce pro rok 2019 s předpokládanými příjmy 93,2 mil Kč
a výdaji 113 mil. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude kryt
přebytkem hospodaření obce z minulých let.

Stavba nové podatelny v přízemí

Stavební úpravy k lepšímu

Obec chce v nadcházejícím roce pokračovat v plánovaných
investicích, které v minulém období připravovala či už zahájila
jejich realizaci. Mezi hlavní úkoly letošního roku bude jistě patřit
dokončení polyfunkčního domu se školním klubem a školní
kuchyní (také označováno jako 130/B), kde se celkové náklady
pohybují ve výši 48 mil. Kč (pro rok 2019 ve výši 39 mil. Kč). Obec
úspěšně žádala o dotaci z Ministerstva financí ČR a získala na tuto
stavbu 34 mil. Kč. Uvedení polyfunkčního domu do provozu
plánujeme na 1. září 2019.

Matrika a ohlašovna také prošly rekonstrukcí

Věra Čermáková, starostka obce, foto: archiv obce

Rekonstrukci ulice Nová, včetně posílení páteřního vodovodního
řadu a rekonstrukce kanalizace, zahájí obec už v jarních měsících.
Stavba byla vysoutěžena ve výši 9 milionů korun bez DPH a je další
stěžejní investicí letošního roku. V posilování vodovodní soustavy
budeme i nadále pokračovat a to zkapacitněním vodovodního
přivaděče od vodojemu právě k ulici Nová. Odhadované náklady na
tento přivaděč jsou 4 miliony 300 tisíc korun.
Významnou investicí je také příprava projektové dokumentace na
novou tělocvičnu. Ta by měla stát dle návrhů architektů za
budovou 2. stupně základní školy. Tímto nelehkým úkolem se od
svého vzniku velmi intenzivně zabývá Sportovní výbor pod
vedením Mgr. Naděždy Koštovalové. Náklady na přípravu stavby
jsou odhadovány na 1,2 milionů korun. Věříme, že v roce 2020
budou tyto přípravné práce pokračovat samotnou stavbou.
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Počítá se samozřejmě i s postupnými opravami místních komunikací, kanálových vpustí či chodníků. Další změny zaznamenáme
podél fotbalového hřiště, kde bude na jaře dokončeno veřejné
osvětlení.
Tomáš Hošek, místostarosta

Přílepský zpravodaj | www.velke-prilepy.cz

ZPRÁVY Z OBCE A ZASTUPITELSTVA
Zákaz tranzitu kamionů nad 12 tun ve Velkých Přílepech
Dle měření intenzity dopravy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) z
roku 2016 projíždí naší obcí v pracovní dny v průměru 1569
těžkých nákladních vozidel! Většina těchto kamionů touto
oblastí pouze projíždí.

ilustrační foto

Po letech pasivního sledování nárůstu dopravy tak byly
zahájeny práce na projektu, jehož cílem je pomocí dopravního
značení vytlačit tranzitní nákladní dopravu mezi dálnicemi D7
a D8 na silnici I/16 Slaný – Velvary. Na této silnici I. třídy bude
navíc do konce roku 2019 dokončen obchvat Slaného a
dalších obcí. Vybraná projekční firma tak navrhne oblast
umístění dopravního značení budoucího omezení tranzitní
dopravy s touto vhodnou objízdnou trasou.

Některé obce již zákazu tranzitu kamionů dosáhly

Zastupitelstvo obce schválilo dne 22. 11. 2018 návrh zastupitelů za Spolek Kamýk na omezení tranzitní dopravy nad 12
tun, zejména na silnicích II/240 Pražská, III/00710 a III/2406
Kladenská, III/ 2421 Roztocká, III/2407 Podmoráňská a
III/24010 Svrkyňská. Zastupitelstvo uložilo starostce obce
zajistit zahájení realizace tohoto projektu a oslovit v této věci
i okolní obce zatížené tranzitní dopravou. Současně zastupitelstvo pověřilo starostku a Dopravní a bezpečnostní výbor
obce k zajištění zpracování projektové dokumentace.
Zejména z důvodu neexistence chybějící severní části
Pražského okruhu si bezohlední řidiči kamionů, kteří se
vyhýbají placení mýta na dálnicích a silnicích I. třídy, často
zkracují cestu mezi dálnicemi D7 (Chomutovská) a D8
(Teplická) po uvedené trase.

Středočeským krajem navrhovaná a občany obce rozporovaná trasa přeložky II/240 s náklady 4 mld. Kč, která byla v rámci
procesu EIA již 2x vrácena k přepracování, má být zprovozněna nejdříve na konci roku 2024. Aktuální odhad dostavby
chybějících čtyřiceti kilometrů Pražského okruhu, s náklady
několik desítek miliard korun, je dle Ministerstva dopravy
nejdříve v roce 2029!
Zastupitelé obce proto zvolili variantu řešení situace, která by
měla obci přinést dlouho požadované snížení intenzity
dopravy již na konci roku 2019. Plánované náklady na
projekční práce, schválení a instalaci značek jsou odhadovány
celkem na 350 000 Kč. Vzorem jsou obdobná opatření platná
v okolí Říčan, Olšan či Brodku u Prostějova.
Chtěl bych všem zastupitelům poděkovat za podporu tohoto
projektu a věřím, že jde o investici obce správným směrem, tj.
do budoucího snížení dopravního zatížení, zvýšení bezpečnosti a životního komfortu všech obyvatel obce.
Ing. Vlastimil Zaviačič

inzerce

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky
Green Shell - typu Araukana. Stáří 14 - 19 týdnů, cena 169 -209,- Kč/ ks.

Prodej : 4. března 2019 Velké Přílepy – pneuservis u Floriana v 10:40 hodin
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. Informace : Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel.: 601 576 270, 728 605 840 www.drubezcervenyhradek.cz
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Od září přibyli i noví kamarádi
V září se děti vrátily do svých tříd, kde jim přibyli noví
kamarádi. Na první třídní schůzce se rodiče seznámili
se školním řádem, chodem školky, rozvrhem akcí a
zájmových kroužcích.
V polovině září jsme měli přednášku o životě dravců, které
přivezl ukázat ornitolog pan Procházka. Vyprávěl o jejich
stravě, obydlí, pohybu a další zajímavosti. Děti si mohly
jednoho z nich pohladit a při jeho letu v bezprostřední
blízkosti se jim tajil dech.
Auta zaujala všechny děti bez rozdílu

Dne 21. 11. nás navštívil bubeník Miloš Vacík, který ukázal
nejen různé druhy bicích, ale i nástrojů, s nimiž se seznámil na
cestách po americkém kontinentu. Děti se zapojily nejen
pěvecky, po zapůjčení několika nástrojů si i zahrály. Dokonalost hry na atypické nástroje nás po zavření očí přenesla do
pralesů latinské Ameriky. Děti měly nádherný hudební i
cestovatelský zážitek.
Vidět dravce v letu byla zajímavá podívaná

V rámci logopedické prevence k nám zavítala paní logopedka,
zanedlouho pak následovala školková akce konaná v sále CVA
„Logohrátky s Gábinou a Katkou“. Během představení
„Oskárek v pohádkové knížce“ si děti procvičily logopedická
říkadla, jazykolamy a písničky.

Na konci listopadu přijal pozvání známý psycholog PhDr.
Václav Mertin a s přednáškou na téma „Hranice u dětí“
vystoupil v Galerii. Již podruhé nás přesvědčil nejen o své
profesionalitě, ale i vřelém vztahu k dětem, schopnosti jejich
pochopení a umění usměrnit rodiče v hledání problému
dítěte, který vlastně problém není. Apeloval na to, jak je
důležité, aby rodiče dítě pochopili.

V říjnu jsme se fotografovali. V balíčku děti našly třídní fotku,
portréty, kalendář a některé i fotky se sourozenci, které rodiče
mohli do školky přivést.
V listopadu nás čekaly dvě akce pro děti a jedna pro rodiče.
První přišlo divadelní představení v sále CVA „Princezna a
drak“. Další akce byla více zajímavá pro chlapce, šlo o ukázku
modelů aut na dálkové ovládání. Kromě osobních a nákladních vozů nechyběl ani kamion, popelářský vůz a vozy složek
Integrovaného záchranného systému. Děti se seznámily s
dopravními značkami, pravidly silničního provozu a bezpečném pohybu při přecházení vozovky.
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Přednáška PhDr. Václava Mertina
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Adventní čas začal tradičně rozsvícením vánočního stromku u
naší školky. V pondělí 3. prosince v podvečer jsme se všichni
sešli na zahradě a za hudebního doprovodu paní učitelky Ilony
Sedlářové zazpívali koledy a strom byl rozsvícen. Paní kuchařky
nám připravily občerstvení. Všem moc děkujeme! Další den
následovala mikulášská nadílka spojená s vystoupením tří
hudebníků. Veselá hudební produkce roztančila, roztleskala i
poučila o mnoha nástrojích.
Předvánoční čas připomněla závěrečná píseň Rolničky, rolničky.
Další den ale přinesl strach a obavy nenapravitelným zlobílkům.
Mikuláš s čertem připomněli dětem jejich hříchy a po slibu
nápravy chování, básničce či písničce jim bylo odpuštěno a
každé dostalo mikulášský balíček. A než přišel v posledním
školkovém týdnu Ježíšek a nadělil dárečky, ukázaly děti na
besídkách rodičům, co se ve školce naučily. Svařákem a
vánočním cukrovím provoněná třída nabídla nejen vánoční
představení, ale i pozastavení se v prostorách, kde si děti hrají,
učí se a získávají sociální vazby.

A dočkali jsme se i Ježíška…

MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLÍČKO

Poděkování patří všem, kteří svou přítomností navodili skvělou
náladu a příjemnou předvánoční atmosféru, přinesli svou
vřelost, podporu i upečené dobroty.
Simona Mádlová-Králová
Foto: archiv MŠ Jablíčko

Nejdřív děti postrašil čert, ale nakonec nadílku dostaly
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Školní zahrada
Na podzim byla zahájena první etapa obnovy školní zahrady. Během realizace děti s velkou nedočkavostí pozorovaly z okna
umístění nových prvků. Každý den se ptaly, kdy už se mohou konečně sklouznout, zhoupnout, kdy už bude vše hotové. Následující dny zprovoznění zahrady byly u jednotlivých prvků neustále fronty a velké dohadování. Výskot byl slyšet po celém okolí.
Děti a kolektiv MŠ Jablíčko přejí všem mnoho úspěchů a zdraví v letošním roce
Libuše Smidžárová
Foto: archiv MŠ Jablíčko
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Děti se konečně dočkaly
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MŠ SMILE STUDIO
Na skok ve školce
Zajímalo mě, jak se mají v mateřské škole Smile
Studio, co je u nich nového a jak se jim daří. A tak jsem
na okamžik zastavila paní ředitelku Kateřinu Popelkovou a položila jí pár otázek.
Jak funguje vaše školka? Je to soukromé zařízení?
Ano, jsem soukromé zařízení – dětská skupina pod správou
Ministerstva práce a sociálních věcí. Naše školka funguje na
konceptu klasické mateřské školky, avšak s výrazně obohaceným programem.
Kolik máte aktuálně dětí a přibíráte nové?
Aktuálně máme z obsazeno osmdesát pět procent míst. Děti,
respektive jejich rodiče, se mohou hlásit v průběhu celého
roku, rádi jim školku kdykoli ukážeme.
V jakém režimu fungujete? Mám na mysli rozdělení
dětí do skupin – podle věku nebo je to homogenní
třída, kde jsou všechny věkové kategorie?
Tím, že jsme školka rodinného charakteru, máme pouze
jednu třídu. Děti tu jsou ve věku od dvou do šesti let a máme
také jednoho předškoláka.

Je něco, na co byste ráda upozornila? Úskalí, trápení,
nebo naopak co byste ráda vyzdvihla?
Stejně jako není žádný začátek jednoduchý, tak i náš start
nebyl růžový. Sousedi se museli sžít se školkou, stejně tak,
jako my se sousedy. Museli jsme si nastavit pravidla, která
dodnes fungují, a vše probíhá v pořádku. Občas naše slepičky
vzbudí větší pozornost, ale už jsme si zvykli i na toto. Ráda
bych se podílela na organizaci nějaké větší společné akce
spolu s obcí a místními obyvateli.
Zapojujete se do charitativních akcí? Jak často?
V průběhu roku jsme navázali spolupráci s myslivci ze Svrkyně
a udělali dobročinný sběr kaštanů, žaludů a jablek. Dále jsme
dělali kraslice a cukroví pro seniory – klienty terénní pečovatelské služby Kvalitní podzim života. Uspořádali jsme předvánoční charitativní dražbu, jejíž výtěžek poputuje do blízké
Olovnické farmičky. Dávali jsme hračky do Klokánků. Stále je
co dělat a vymýšlet a to nás baví!
(ReŠ)
Foto: Smile Studio
Občas i vaří a pečou

Jak vypadá den ve vaší školce?
Snažíme se vymýšlet stále nové aktivity, letos to bylo třeba
cvičení s gymballem. Každý den děti ve školce tvoří a pak mají
ještě jednu aktivitu. K těmto aktivitám patří keramika,
canisterapie, gymball, joga, flétna, vaření, pokusy, bosé
nožky – cvičení na ploché nohy a nožní klenbu. Odpoledne již
děti mají částečně řízenou aktivitu – omalovánky, pracovní
list, pexeso, didaktické hry a další.
Jak dlouho fungujete?
Smile Studio jako takové je na trhu od roku 2013, tady v
Přílepech působíme od roku 2014. A doufáme, že ještě dlouho
budeme.
Cvičení s gymballem mají děti rády
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Výlet na Kamýckou skálu
Přílepák a Přílepanda se vydali na výlet s veselou a trochu zvídavou náladou, co dnes asi
zažijí. Procházeli obcí kolem Špejcharu, pak uličkami Polní a Ke Křížku. Ulice je postupně
zavedly k lesíku, ve kterém stála docela velká skála. Na tu skálu vylezli za pomoci upevněných lan. To bylo sice trochu nebezpečné, ale s jejich odvahou to zvládli a stálo to za to.
Čekal je krásný výhled po okolí a objevení místa, kde stál a stále stojí bílý kříž. Protože to
byly, pravda, děti zvídavé, ptali se místních lidí, proč že tam ten kříž je a co znamená.
I začala jim jedna paní ze vsi povídat pověst o křížku na Kamýcké skále. Vyprávělo se, že „ta
zdejší majitelka panství, asi nějaká hraběnka, jela koňmo na Okoř, tudy přes Kamejk. Tehdy
tu prej bejvaly samý hluboký lesy a tady nějak zpozorovala, že je pronásledována nějakými
loupežnými rytíři.“ Snažila se jim ujíždět a uháněla, až se dostala na vrchol naší Kamýcké
skály, kde ke svému úžasu zjistila, že pod ní zeje hluboký sráz. Byla v té chvíli bezradná. Z
obavy, že ji rytíři dostihnou, odhodlala se a přinutila koně ke skoku ze skály. Její skok však
znamenal konec jejího života i smrt věrného koně. No a tak na jejich věčnou paměť potom
na té skále byl postaven onen kříž, který tam stojí dodnes a má zde lidu připomínat nešťastný konec někdejší majitelky tohoto kraje.
Hádanka pro malé čtenáře:
Kam původně jela hraběnka na svém koni?
Správné odpovědi s pomocí svých rodičů a té neviditelné pošty (email)
posílejte na: valkova@velke-prilepy.cz, do 30. 1. 2019.
Připište své jméno a věk.
Na tři vylosované čtenáře čeká odměna.

Pověst ze sbírky kronikáře Bohumila Kaška převyprávěla
a dále zpracovala Marie Válková
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inzerce

Na začátku školního roku čekalo na naše žáky překvapení –
během prázdnin vyrostlo na školní zahradě u budovy Pražská
740 multifunkční hřiště. Ve středu 12. září proběhlo jeho
slavnostní otevření za přítomnosti představitelů obce,
známých sportovců a veřejnosti. Během odpoledního
programu se děti mohly zúčastnit soutěže Přílepská trefa,
nebo získat autogram od přítomných sportovců: atletů
Naděždy Koštovalové, Jiřiny Ptáčníkové a Petra Frydrycha,
vícebojařů Štěpána Janáčka a Jana Kudličky nebo snowboardistky Kateřiny Vojáčkové. Díky iniciativě paní ředitelky Mgr.
Bc. Pavlíny Ben Saidové tak naši žáci získali moderní a kvalitní
prostor pro výuku tělesné výchovy v bezprostřední blízkosti
školy, který v průběhu teplého podzimu nadšeně využívali. Na
výzdobě přilehlé zdi se podíleli žáci školy pod vedením paní
učitelky Mgr. Elišky Hesslerové.
Ve středu 26. září jsme se připojili k oslavám Evropského dne
jazyků. Naší školou tento den zněly angličtina, němčina,
francouzština, španělština a italština. Žáci II. stupně se se
všemi zmíněnými jazyky seznámili, prostřednictvím rozmanitých aktivit si osvojili alespoň pár základních slovíček a
uvědomili si pravdivost rčení „Kolik řečí umíš, tolikrát jsi
člověkem“.

Akce Krabice od bot

Ohlédnutí za prvním čtvrtletím

Letos jsme se rozhodli hlouběji se věnovat tematice dopravní
výchovy. Už v prvním zářijovém týdnu proběhl již tradiční
projektový den Bezpečně do školy a ze školy, kdy si žáci
připomněli ta nejdůležitější pravidla pro chování v dopravním
provozu. Pro podrobnější seznámení s pravidly bezpečnosti v
dopravě jsme pak vyhradili další den, středu 10. října.
Vyučující všech ročníků si pro žáky připravili nejrůznější
aktivity: naučná videa, pracovní listy, kvízy, rébusy, hry s
dopravní tématikou, praktické ukázky a dramatizace.
Odborně přispěl i strážník Obecní policie Velké Přílepy vr.prap.
Karel Král přednáškou o bezpečnosti cyklistů a chodců.
Věříme, že celá akce přispěla k tomu, že se žáci budou v
dopravním provozu chovat bezpečněji.
Otevření multifunkčního hřiště
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100 let Československa

Významným výročím letošního roku se naši žáci podrobně
věnovali již v dubnu (I. stupeň) a v květnu (II. stupeň) v
průběhu projektového dne Výročí 2018.
K připomenutí 100. výročí vzniku naší republiky jsme na konci
října uspořádali výstavu sice malou prostorem, ale velkou
množstvím autentických exponátů. Do výstavy přispěli žáci,
rodiče i zaměstnanci naší školy. Velká část exponátů patřila
do soukromé sbírky našeho žáka VIII. třídy Jiřího Mizery, jehož
koníčkem je právě období 1. republiky a který se nadšeně ujal
role fundovaného průvodce výstavou.

V úterý 4. prosince se konala další z pravidelných akcí pro děti
i rodiče – Vánoční dílny. Připravená stanoviště se rychle
zaplnila příchozími, kteří se s chutí pustili do vyrábění
zajímavých vánočních dekorací. Ochotně a trpělivě jim při
tom pomáhali žáci školy za asistence některých pedagogů. V
rámci vánočních dílen proběhla sbírka Krabice od bot, díky níž
návštěvníci dílen svými dárky umožnili potěšit spoustu dětí z
chudých rodin, azylových domů, nízkoprahových center a
podobně.
Vánoční dílny

Právě díky němu se z výstavy stal nevšední zážitek pro děti i
dospělé.
Tradiční podzimní akce Dlabání dýní letos vypukla ve středu
24. října. Do školy dorazilo opět velké množství dětí se svými
rodiči, aby si zde vydlabali svoji halloweenskou dýni. Znovu
jsme zaznamenali spoustu kreativních nápadů a velkou chuť
do tvoření. Ani letos nezůstala prázdná bříška – pilné maminky donesly výborné občerstvení, které zcela zaplnilo výdejní
pult školní jídelny, na konci však nezbyl ani drobeček. Během
odpoledne se návštěvníci postupně přesunuli do učebny v 1.
patře, kde byli k vyzkoušení připraveni naši Ozoboti – malí
robůtci, kteří jezdí po nakreslené trase a plní příkazy zadané
prostřednictvím barevných ozokódů. Tato programovatelná
pomůcka pro výuku informatiky velmi zaujala malé i velké
návštěvníky, o kreslení tras byl velký zájem. Kdoví, možná se
Ozobot objevil v leckterém dopise Ježíškovi.
Akce Ježíškova vnoučata

Naši žáci se zapojili i do charitativní akce Ježíškova vnoučata a
tvořili přáníčka pro babičky a dědečky v domovech pro
seniory. Těší nás, že naši žáci nemyslí jen na sebe a že se rádi
se zapojují do charitativních akcí.
Text: Mgr. Kateřina Sedláčková, zástupkyně ředitelky
Foto: ZŠ Velké Přílepy
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Výstavka první republiky

V pátek 26. října jsme si v nové budově základní školy připomněli
období takzvané První republiky.
Na chodbě v přízemí byly rozestavěné stoly a několik stojanů s
mnoha neživými „svědky doby“, od věcí jako třeba máselnice nebo
zouvák, přes mapy a dokumenty po různé mince, bankovky a jiné
předměty. Výstavka, ač malá, pěkně prezentovala pravděpodobně
nejzajímavější období našich moderních dějin – dobu kdy byla
ještě republika celá naše, jak se říkalo „Od Aše až po Jasinu“.
Vystavené předměty pocházely ze sbírek paní učitelky Truhlářové,
Řičařové a Farové. Část věcí byla ode mne. Měl jsem radost, že jsem
mohl také strážit výstavku i v dobové uniformě letectva a stát se tak
jakýmsi „živým exponátem“.
Doufejme, že se nám odkaz našich pradědů, v podobě naší
republiky, zachová i na další století.
Jiří Mizera VIII. tř.
Foto: z archivu autora
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Jiří Mizera jako průvodce výstavou

inzerce



  

      
        
  
         
       
  
     
   

          
    
     
  
           
 
  



  
  
     
  

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Přivítali jsme třináct nových občánků

Neděle 21. října byla vskutku slavnostním dnem pro třináct nových
přílepských občánků a jejich rodiče. V Galerii byl pro ně připraven
krátký slavnostní program. Po úvodním proslovu paní místostarostky Marie Válkové vystoupili žáčci MŠ Jablíčko s krátkým
vystoupením. Následoval dojemný proslov paní starostky, ve
kterém vyslovila přání, aby byly Velké Přílepy jejich rodnou obcí a
že naopak obec cítí povinnost se na jejich výchově podílet. Popřála
všem co nejvíce radosti a co nejméně trápení, úspěšný vstup na
životní cestu a život plný radosti a úspěch.
Poté došlo ke slavnostnímu aktu vítání. Rodiče dostali drobné
dárky, podepsali se do obecní kroniky a poté se mohli vyfotit se
svými ratolestmi u kolébky. Celkově to bylo velmi pěkné odpoledne, i když se to některým prckům moc nelíbilo a ještě než na ně
přišla řada, usnuli spravedlivým spánkem.

Přivítaní kluci a holčičky byli tito:

Dominik Hricko
Anežka Vacková
Natálie Klinderová
Valentýna Hanulíková
Helena Toufarová
Libor Těšík
Marek Paleček
Alice Šťastná
Petr Rajko
Dominik Hřebíček
Gabriela Kopáčková
Erik Kopelent
Richard Mlynařík

(ReŠ), foto: Zuzana Kučerová
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Pan Jiří Pokorný oslavil 23. prosince pětaosmdesátiny
Pan Pokorný pochází z Holubic. S manželkou Soňou se seznámil na Okoři, kam
se chodívalo na takzvané čaje. Obě děti se jim narodily v Holubicích, až v roce
1975 koupili parcelu ve Velkých Přílepech a svépomocí postavili pěkný dům.
Umožnili invalidní dcerce vystudovat filozofickou fakultu, což za minulého
režimu, kdy neexistovaly bezbariérové vstupy ani výtahy pro vozíčkáře, znamenalo velké fyzické i psychické nasazení obou rodičů. Dokázali to a dcera získala
červený diplom. Teď žije v zahraničí, díky jazykovým znalostem se dobře
uplatnila a provdala se. Často se s rodiči i bratrem navštěvují.
Pan Jiří Pokorný s manželkou Soňou

Pan Pokorný je pyšný na čtyři vnoučata, kterým se snaží předat zásady masarykovské demokracie, v jejímž duchu byl vychováván. S manželkou chodí do divadel a hlavně na koncerty. Se zahrádkáři jezdí na výlety, s přáteli absolvují dlouhé pěší túry. Na
zahradě pěstují vše do kuchyně, od bylinek po brambory a vyrábějí výborné višňové víno. Jejich spokojené manželství trvá již
déle než šedesát let. Pan Pokorný je pyšný, že jeho manželka vypadá stále báječně. „To proto, že se o ni dobře starám“, tvrdí s
úsměvem a paní Soňa neprotestuje.
inzerce

(em)
Foto: rodinný archiv pana Pokorného

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI

Setkání seniorů, tentokrát v Úholičkách

Tradiční podzimní setkání seniorů se tentokrát nekonalo v naší
obci, ale v sousedních Úholičkách. A vydařilo se. Senioři se dostavili
v neobvyklém počtu, asi byli zvědaví, jak jejich odpoledne
proběhne jinde než v přílepském sále u Korychů. Úholičská
historická stodola byla 20. října zaplněná do posledního místa.
Obsluha vzorná, občerstvení dobré a bohaté. Úholičtí absolventi
virtuální univerzity třetího věku dostali diplomy, oslavila se jedna
diamantová svatba, přišly děti z mateřské školy a nechybělo
taneční vystoupení bezvadných Ú-holek, které samy sebe nazývají
Pozdní sběr. Nikomu se nechtělo domů, byť na odchodu čekala
každého kytička aster.
Hudební doprovod obstarali Pražští heligonkáři. Což o to, hráli
pěkně. Ale mnohé z mladších seniorů při poslechu dechovky
napadalo: „Vždyť my jsme vyrostli na Beatles, na písničkách
Semaforu, na jazzu a rokenrolu. Dechovka bylo to poslední, co nás
tenkrát zajímalo.“
Účast byla hojná, všichni se báječně bavili
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Co kdyby organizátoři seniorských setkání také jednou udělali
radost těm dříve narozeným, kteří si v tomto ohledu uchovali
mladého ducha? Snad by nebyl problém přidat k dechovce něco ze
„zlatých šedesátých“…
Text a foto: (em)
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Na hřišti se strašilo

Přílepská Strašidýlka se sešla v sobotu 20. října, aby společně
oslavila již devátý ročník této oblíbené podzimní akce. Malých
strašidýlek na fotbalovém hřišti řádily více než dvě stovky.
Bylo pro ně připraveno několik stanovišť, na kterých si mohla
zasoutěžit a po jejich splnění dostala malou odměnu. Ani
letos se klání neobešlo bez pojídání žížal, skákacího bubáka,
skákání v pytli, slalomu na koštěti, poznávání vůní a házení na
Světlonoše. Kdo se nebál, mohl si zahrát pexeso s Červenou
Karkulkou a Vlkem a zachraňovat princezny ve Strašidelném
zámku. Ruky Kostlivce se také nikdo nebál a roztřídit kupu
ponožek zvládli i ti nejmenší. Všechna malá strašidýlka byla
opravdu velmi statečná. Občerstvení se nabízelo U Utopence
a ti, kterým byla velká zima, se ohřáli u ohně, kde si mohli
opéci i buřta. Atmosféra byla kouzelná, nálada báječná,
prostě vše, jak má být. Děkujeme Všem za přízeň a podporu a
těšíme se příští rok na shledanou.

Akce proběhla za podpory obce Velké Přílepy, školky Veselý
Domeček a spousty dobrovolníků, bez kterých by se to už
neobešlo. Všem patří velký dík!
Kamila Handlová
Foto: Libor Schwarz
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Století republiky očima Velkých Přílep

Zdařilá obecní akce, dobrý nápad, jak si připomenout 100. výročí
vzniku republiky! Vždyť oněch sto let se žilo i ve Velkých Přílepech.
V dobrém i zlém. Seznámit se s tím mohli dnešní obyvatelé obce 6.
října 2018 na prostranství za točkou autobusů a několika dalších
místech. Pravou lahůdkou pro starousedlíky byla výstava dochovaných fotografií z obecních i rodinných archivů, která kopírovala celé
století života v obci. S výběrem fotek a jejich chronologickým
utříděním velmi pomohl pan Kašek, který se, stejně jako jeho otec,
o historii obce velmi zajímá a má neocenitelné znalosti.

Velmi zajímavá byla česko-italská výstava „Bohemia mia“ o
vystěhovalcích z Itálie, které rakousko-uherské úřady přesunuly ze
strategických důvodů během 1. světové války do českých zemí.
Mnozí z nich zde trvale zakotvili. Na sále u Korychů se promítaly
také filmy o Československých legionářích. Projekci zařídil a
zorganizoval pan Jiří Kučera. V předsálí byly umístěny dílničky s
vojenskou tématikou, děti si mohly vyrobit makety letadel, tanků,
lodí a podobně.

U panelů se starými fotografiemi probíhaly živé diskuse
nad vzpomínkami na naše předky

Atraktivní byly oslavy i pro mladší návštěvníky. Nedaleká ZOO
Zájezd přivezla ukázat pár svých zvířátek, byly zde dětské dílničky
paní Soperové a vědomostní soutěže, které pro děti připravila paní
učitelka Veronika Bezděková. Atrakcí pro děti byla též stará
hasičská stříkačka z roku 1929 od hasičů ze Zlonic, s novější
technikou přijeli hasiči z obce Úholičky. Ti také uspořádali ukázku
výcviku mladých hasičů, které se mohly, ke své velké radosti,
zúčastnit i přihlížející děti.

Vědomostní soutěže a hry jsou oblíbené a vyhledávané

Večer pokračoval program v CVA, kde paní starostka vyhlásila pět
nejlepších autorů obrázků s tématikou sto let republiky. Výkresů od
žáků Základní školy se sešlo tolik, že se na výstavu v prostorách
schodiště a sálu CVA zdaleka nevešly. Po té začal komponovaný
pořad „Jak se hladí duše“. Slova se ujal básník, redaktor a publicista
František Novotný, písněmi ho doplnil Karel Kekeši. Slavnosti
skončily položením věnce u památníku padlých u kapličky sv.
Gotharda.
Eva Martínková a Zuzana Kučerová
Foto: Jiří Kučera
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Svěřenci ZOO Zájezd přilákaly všechny bez rozdílu věku
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Jak nás básník hladil po duši

Sobota 6. října byla nabitá událostmi. Kulminovaly komunální volby a na prostranství u autobusové točky probíhaly oslavy
100. výročí založení republiky očima Velkých Přílep. K tomu
nás večer čekal komponovaný pořad v sále CVA.

Kultura letem světem…

Protože jsme obec s bohatou kulturní nabídkou, ale nemáme
tolik místa, abychom každou akci zmínili samostatně,
vezmeme to, jak se říká „letem světem“ pro uchování
vzpomínek…

Nejprve se tu sešla porota, která vyhodnotila nejlepší dětské
kresby, věnované vzniku Československa. Přítomní oceňovali
vtip, přímočarost i historickou zkratku, kterou dokáže snad
jen dětská ruka. Kresbami na toto téma bylo vyzdobeno celé
CVA. To také ocenil hlavní host večera, básník a publicista
František Novotný. Přišel s hudebníkem Karlem Kekešim.
Jejich vystoupení se jmenovalo „Jak se hladí duše“. A bylo to
pojmenování výstižné. Františka Novotného považuje jeho
dobrý přítel Luděk Munzar za Seiferta 21. století. Novotného
básničky se nevznášejí kdesi v oblacích, ale reflektují malé
věci, kterými žijeme. Právě tak i jeho jemně humorné
vyprávění. Spolu s hudebním doprovodem pana Kekešiho,
zpěváka s velkým hlasem a širokým repertoárem, přesvědčili
návštěvníky, že radost se skrývá v maličkostech. Jen škoda, že
diváků přišlo málo. Nechali si ujít moc hezký večer.
(em)
Foto: Obec Velké Přílepy
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Velký úspěch mají vždycky pohádky, sál je pokaždé plný
bavících se a šťastných dětí. Mohli jsme vidět například
Štístka a Poupěnku, Duhové divadlo s Pirátskou pohádkou a
Divadlo z pytlíku s Pohádkou o drakovi. V neděli 9. prosince
přišly děti na vánoční pohádku Perníková chaloupka
marionetového divadla Zvoneček, a na každého čekal malý
dárek.

Nejsou to ale jen představení pro děti. Vernisáž scénografických a kostýmních návrhů Karla Marxe in memoriam proběhla 30. října v Galerii v Domě U Korychů a 4. prosince se tu
uskutečnila vernisáž obrazů stejnojmenného umělce. Ve
čtvrtek 6. prosince jsme měli v CVA vánoční koncert „Vánoce
Milana Drobného“. Spolu s kapelou nám před plným
hledištěm připravil krásný večer.
Nesmíme zapomenout na „Čertovský rej“ MŠ Jablíčko v pátek
30. listopadu a rozsvícení vánočního stromečku v neděli 2.
prosince v centru obce. O posledních dvou akcích přinášíme
samostatné články jinde.
(ReŠ)
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První ročník se povedl na výbornou

Naše obec se stala sobotu 27. října svědkem prvního ročníku
literárního festivalu Velkopřílepské knihobraní. Zorganizoval jej Tomáš Hejna, který v naší obci žije deset let. „Účast
byla na první ročník velmi slušná,“ zhodnotil akci s nadšením.
„První návštěvníci přišli už ráno a dá se říci, že v každou
hodinu nás někdo navštívil. Věřím, že příští rok to může být už
jenom lepší.
Strávili jsme krásný den plný zajímavého povídání

Křest knihy Pověsti, báje a mýty od Okoře k Vltavě

Odpoledne proběhl křest nové knihy zpěváka Jiřího Štědroně
a nebyl jediný. Svoji knihu Pověsti, báje a mýty od Okoře k
Vltavě pokřtil také Tomáš Hejna. „Za kmotry jsem si vybral
paní starostku Věru Čermákovou, paní knihovnici Janu
Kouřimskou, ale zcela neplánovaně se nakonec hlavní role
ujala herečka Aťka Janoušková alias Včelka Mája a básník a
spisovatel Dušan Spáčil. Všem bych chtěl moc poděkovat za
krásný slavnostní akt.“ Vystoupení střídalo vystoupení.
Nechyběli tu ani spisovatelé a ilustrátoři, například Libor
Beránek, Irena Lachoutová nebo Luboš Y. Koláček.

Chci moc poděkovat všem nakladatelům a vystavovatelům,
kteří k nám zavítali, jmenovitě potom svým přátelům z
Nakladatelství Epocha, Nakladatelství Metafora a Nakladatelství Petr Prchal. Také moc děkuji Vráťovi Ebrovi, který celou
akci odmoderoval. Velký dík potom patří kamarádu Bobu
Fialovi, který mi poskytl sponzorský dar ve formě šedesáti
lahví kvalitního Prosecca pro vystavovatele a účinkující.“
Jakýmsi nejmenovaným kmotrem celé akce se stal známý
psychiatr a spisovatel Jan Cimický, který byl na místě mezi
prvními a v průběhu dne pohovořil i na pódiu.
Křest nové knihy Jiřího Štědroně

Na otázku, proč akce vlastně vznikla, řekl její aktér toto: „Moc
si vážím všech kulturních akcí, které se ve Velkých Přílepech
odehrávají, a které rád navštěvuji. Vždy mi ale mezi nimi
chyběly knihy, vlastně akce zaměřená na knihy. Proto jsem
chtěl přispět na seznam těchto akcí literárním festivalem
nebo jinou aktivitou a Knihobraní z toho vyplynulo jako
příležitost, kde se mohou setkat nejen nakladatelé a autoři s
novými čtenáři, ale i lidé z Přílep navzájem.“ Celý den se
povedl na výbornou a těšme se, že se stane tradicí, která získá
na vážnosti a zapíše se do kulturních přehledů Středočeského
kraje.
Herní klub Paluba a zábavné hlavolamy

(ReŠ)
Foto: archiv Tomáše Hejny
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KNIHOVNA
Závěr roku v knihovně
Od 25. října v knihovně po dvou letech znovu vystavoval své
obrazy pan Jiří Šrámek. Výstava se líbila, návštěvníci
oceňují, že se malíř inspiruje místní krajinou, zvláště okolím
Roztok, kde bydlí. Budeme se těšit na další výstavu tohoto
autora na jaře, kdy přislíbil vystavit své dílo z oblasti kresleného humoru.
Další výstava byla knižní – vystavili jsme knihy, které v
knihovně máme a které se vážou k osmičkovým výročím
republiky. Beletrii i knihy naučné. Byli jsme velmi překvapeni,
kolik jich je, ani se nám na výstavní pulty nevešly.
K výročí republiky se vázala i přednáška pana Tomáše Hejny
nazvaná Vznik republiky na Přílepsku. Mladý autor se historií
vzniku republiky zabývá již delší dobu. Spolu s Václavem
Junkem vydal knihu Pravda o první republice, kterou knihovně daroval a kterou si můžete vypůjčit a přečíst. Příjemným
doplněním mluveného slova byl zpěv paní Lucie Vandasové.
Pravidelnou podzimní výtvarnou soutěží oslovujeme
především děti. Tentokrát jsme vybrali téma Vesmír. Sešlo se
mnoho soutěžních prací, porota v čele s paní Eliškou Hesslerovou bude mít obtížnou práci. V lednu chceme práce v knihovně vystavit a pozvat nejlepší účastníky k předání diplomů a
cen. Sledujte prosím naše webové stránky a vývěsku. Dáme
vědět i do základní školy.
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Stalo se již tradicí, že nás v listopadu navštěvuje se svou
přednáškou cestovatel, pan Petr Nazarov. Letos nám
vyprávěl o svých zážitcích z Kuby, toto téma si loni čtenáři
vybrali z předložené nabídky. A pro příští rok zvítězilo téma
Nový Zéland, máme už i autorovu novou knihu z cesty po této
zemi.
V rámci projektu Mladá knihovna, na který jsme získali grant
z Malého přemyslovského měšce (MPM), jsme naplánovali i
novou akci – herní odpoledne pro celou rodinu. Akce se
uskutečnila v neděli 11. listopadu od 14 do 19 hodin. Měla
velikou návštěvnost. Zahrát si přišly děti, některé s kamarády,
jiné s rodiči či prarodiči. Měli jsme připravené hry pro různé
věkové kategorie, které jsme částečně zakoupili z grantu
MPM, částečně dostali a některé vypůjčili. Potěšující byla i
organizační pomoc dobrovolníků z řad místních mladých lidí.
Chceme tuto úspěšnou akci v příštím roce zopakovat.
Předvánoční akce byly trochu narušeny onemocněním
manželů Klempířových, jejichž vyprávění o Vánocích v
Grónsku jsme s napětím očekávali. Omlouváme se všem, kteří
se na tuto akci chystali. O to více se líbilo setkání s dětmi ze
školní družiny. S dětmi jsme si zazpívali, povídali jsme si o
tom, jak se u nás i jinde slaví Vánoce a paní učitelka Anna
Řezáčová přečetla jeden z vánočních příběhů. Na děti čekalo

pohoštění a odnesly si spoustu dárků.
Poslední akcí tohoto roku bylo předvánoční setkání s dětmi i
rodiči 13. prosince. Program této akce vytvořily především
děti – hrály na hudební nástroje, zpívaly, předváděly vánoční
zvyky. Děkuji nejen účinkujícím dětem, ale i paní učitelce
Veronice Bezděkové ze základní školy i paní učitelce Anně
Štěpánové ze ZUŠ za pomoc při zajištění akce.
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NOVÉ KNIHY V NAŠÍ KNIHOVNĚ
Bilancování roku 2018
Rok 2018 byl nejen rokem výročí sto let naší republiky,
vzpomenuli jsme i další osmičková výročí. Oslavovala i naše
knihovna – uplynulo 95 let od jejího založení na jaře 1923 a
20 let od znovuotevření po šestileté pauze v roce 1998.
V roce našich výročí jsme chtěli nabídnout všem věkovým
skupinám akci, která je zaujme a přivede do knihovny. O
většině akcí jsem už psala v minulých číslech, jmenuji jen ty
nejvýznamnější. Odměnili jsme nejpilnější dětské i dospělé
čtenáře. Popřáli jsme naší nejstarší čtenářce, paní Evě
Heřmanové. Pro děti jsme uspořádali dvě autorská čtení.
Vystoupily na nich spisovatelky Markéta Plojharová
Harasimová a Jana Duchková. Obě letos vydaly svou první
knihu pro děti a právě z ní dětem četly. Součástí večera „pro
přátele přílepské knihovny“ bylo otevření výstavy z historie
knihovny ve Velkých Přílepech. Návštěvníci si mohli prohlédnout dokumenty i fotografie z historie i současné doby.
Na některé akce jsme získali grant z Malého přemyslovského
měšce. Využili jsme jej také na zakoupení propagačních
předmětů a stolních her. Poděkování náleží i vlastníkům
nakladatelství Olympia, pánům Karlu a Tomáši Hejnovi.
Pomohli nejen s natištěním propagačních brožurek o knihovně, ale věnovali knihovně i mnoho knih jako sponzorský dar.
Co chystáme na začátek roku 2019
I na začátek roku 2019 máme bohatou nabídku. V lednu nám
bude o Shakespearových Sonetech vyprávět pan Bohuslav
Lédl, v únoru se dozvíme o psaní místní kroniky od paní
Martínkové a pana Kaška, v březnu nás seznámí pan
Tydlitát s tím, jaké úkoly plní meteorologie na letišti. Pokud
se týká soutěží, tak hned v lednu plánujeme vyhodnocení
výtvarné soutěže na téma Vesmír. Na jaře pravidelně vyhlašujeme soutěž literární, ani příští rok nebude výjimkou. V
březnu bude ve spolupráci se základní školou probíhat i
soutěž recitační.

Beletrie pro dospělé:
Boček, Evžen
Červenák, Juraj
Simonsová, Paullina
Nesbø, Jo
Nesser, Hakan
Irving, John
Ferrante, Elena
Hartl, Patrik
Harasimová, Markéta
Vondruška, Vlastimil
Beletrie pro mládež:
Birck, B.J.
Brezina, T. C.
Březinová, I.
Brownová, J. K.
Seifertová, L.
Naučná literatura:
Motl, S.
Musilová, I.
Graclík, M.
Žáček, J.
Vodňanská, J.
Formáčková, Marie

Aristokratka
a vlna zločinosti na zámku Kostka
Zlato Arkony 1,2
Conan a dvanáct bran pekla
Taťána a Alexandr I. - III.
Macbeth
Muž bez psa
Syn cirkusu
Tíživá láska
Nejlepší víkend
Tři vánoční přání
Dračí náhrdelník
Jojo. Velká dobrodružství
malého pejska
Světla v močálu čarodějnic
V lese vlkodlaků
Ňouma z áčka
Řvi potichu, brácho
Poppy Borůvková 1-2
O lovcích mamutů
Pohádky pro kluky
Cesty za oponu času 5
Andílci
Zagorka. Hana Zagorová
10 hvězd
Voda, která hoří
Kniha o líbání
Doteky krásného umění

A ještě něco o výstavách: nejprve vystavíme nejlepší dětské
práce z naší výtvarné soutěže a na březen přislíbil pan Jiří
Šrámek vystavit své práce z kresleného humoru. Tím jsem
vyčerpala nabídku akcí – ale samozřejmě jsme v knihovně pro
vás hlavně proto, abychom vám nabídli pěkné knihy ke čtení,
a věřte, že se o to snažíme ze všech sil.
Jana Kouřimská
Foto: archiv Knihovny

Malí muzikanti se snažili, co jim síly stačily

33

inzerce
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RADY REALITNÍ MAKLÉŘKY
inzerce
Víte, jak na prodej nemovitosti?

Pokud přemýšlíte o možnosti prodeje domu, bude vás
zajímat, kolik byste za váš dům mohli dostat, jak dlouho by se
prodával a jak to všechno zvládnout bez stresu.

Navíc makléři pracující neexkluzivně budou vás tlačit slevit,
aby právě oni mohli nabídnout zájemci lepší podmínky, než ti
ostatní.

Trocha čísel: od začátku roku 2018 bylo ve Velkých Přílepech
prodáno 15 rodinných domů. Průměrná prodejní cena za dům
byla 7 726 000 Kč. Průměrná doba nabízení domu byla 172
dny. K poslednímu údaji musíte připočítat ještě pár měsíců na
vyřízení papírování při převodu nemovitosti.

Opakem je, když máte svého realitního makléře, který „kope
za vás“. Je v jeho vlastním zájmu vyjednat pro vás nejlepší
cenu a podmínky. Chce ale, abyste ho doporučovali dál.

Jsou to pouze průměry, nemusí to tak být i u vás. Když to od
začátku vezmete za správný konec, máte velkou šanci prodej
zvládnout v krátkém čase a s nejlepším výsledkem.
Kdo neprodává reality denně, měl by volit profesionální
pomoc. Prvním krokem by měl být výběr kvalitního makléře.
Jak ho poznat?
• Měl by vám být sympatický, vypadat a chovat se profesionálně – budete s ním komunikovat po dobu několika měsíců
a bude vás zastupovat před mnoha lidmi.

Bojíte se někomu upisovat? Podepište exkluzivní smlouvu
pouze na 3 měsíce, a během nich uvidíte, zda makléř svoji
práci odvádí dobře.
Máte dotazy, které se týkají prodeje nemovitosti ve Velkých
Přílepech? Zavolejte mi, ráda vám na ně odpovím.
Alexandra Kurbanova, realitní makléřka
Tel.: 606 171 876
E-mail: alexandra.kurbanova@re-max.cz
www.alexandrakurbanova.com

• Měl by mít marketingový plán prodeje nemovitosti –
nestačí dát inzerát na realitní portál a čekat. Cílem propagace
má být oslovení co nejvíce zájemců, pouze tak budete mít
větší šanci prodat dům co nejdřív a za co nejlepší cenu.
• Měl by pracovat s dalšími profíky, například fotografem,
hypotečním poradcem, kvalitním právníkem, stěhovákem,
údržbářem a podobně.
• Měl by dobře znát vaši lokalitu, přece jen ji potřebuje
zájemcům „prodat“.
Proč máte vlastně vybrat pouze jednoho? Nebude lepší dát to
více makléřům s nadějí, že snad jeden z nich dům prodá? To je
velký a dost drahý omyl. V takovém případě makléři nemají
jistotu výdělku a nebudou investovat do vaší nemovitosti čas
a své peníze natolik, aby z prodeje vytěžili maximum. Makléř,
který není prodejem pověřen exkluzivně, odmítá nabízet
nemovitost ke spolupráci ostatním makléřům, protože se
bojí, že by mu mohli zakázku vzít. Makléři pracující exkluzivně
mohou nemovitost nabízet ke spolupráci stovkám spolupracujících makléřů. Prodejní efekt a úspora času je pak výrazně
lepší, než pět realitních makléřů, které pověříte sami a musíte
s každým z nich komunikovat samostatně.
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K ZAMYŠLENÍ

Zmizela stará polní cesta do Černého Vola

Pro pěší napojení Velkých Přílep směrem na Statenice-Černý Vůl je
klíčová cesta procházející bývalou třešňovkou a okrajem pole/louky směrem na Černý Vůl. Vede z okraje obce (ulice Dvořákova a
Okružní), kopíruje část původní cesty a probíhá mezi bloky polí pod
mezní zídkou a dále sadem na okraj Černého Vola. Průchod touto
cestou umožňoval napojení na další vybudované, obnovené nebo
turistické cesty směrem na Úholičky, Únětice a dále směrem na
Roztoky a k Vltavě.
Bohužel, 29. až 30. listopadu byla louka zorána hlubokou orbou
bez ponechání možnosti pěšího průchodu a tím došlo zcela k
odříznutí těchto pěších možností. Zatímco v okolních obcích
můžeme využívat nově vybudované cesty (okruhy kolem
Švestkovny v Úholičkách) nebo obnovené staré cesty (např.
propojení Černého Vola a Únětic nebo Černého Vola a Úholiček), v
naší obci pozorujeme po vykácení původních sadů opačný trend. A
to přesto, že existovala nabídka dotačního programu a možnost
získání finančních prostředků právě na pěší zprůchodnění krajiny a
vedení obce se tímto v minulosti i zabývalo. Bohužel, bez
hmatatelného výsledku.
Obrátil jsem se na vedení obce a členy zastupitelstva s podnětem
ke zjednání nápravy. Ve čtvrtek 13. 12. 2018 na veřejném zasedání
přijalo zastupitelstvo návrh na řešení tohoto stavu. Návrh spočívá v
jednání s majiteli pozemků o zachování pěšiny mezi obhospodařovanými polními bloky a poskytnutí technické pomoci s prořezem
náletových dřevin.
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Tudy vedla cesta, věřme, že se tu brzy zase objeví

Věřím v pochopení majitelů a rychlé obnovení průchodu. V době,
kdy obci chybí nová tělocvična, je možnost pohybu okolní krajinou
to nejzákladnější (a nejlevnější), co mohou obyvatelé obce
využívat. Ať už venčí své psy nebo si zlepšují kondici během, na kole
či chůzí.
Není to však jen tato cesta, bude třeba najít řešení ve spolupráci s
okolními obcemi pro možnost propojení mimo silnice na Úholičky
a na opačnou stranu směr Lichoceves a dále na Okoř. Na to je třeba
pamatovat i v nově připravovaném územním plánu obce. Doufám,
že Velké Přílepy budou dobrým místem k žití nejen pro „motorizované“ obyvatele, ale i pro ty, kteří by i nadále rádi využívali aktivní
pěší pohyb po okolí obce.
Text a foto: Mgr. Libor Schwarz
Nákres cesty (zelená)
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MŮŽEME SE TĚŠIT ...
O českých Eskymácích

Všichni jistě známe příběh Jana Eskymo Welzla, českého
cestovatele a dobrodruha, který se vydal na sever naší planety
a dokonce se stal na Nové Sibiři nejvyšším soudcem – tedy
alespoň podle svých vyprávění, která mistrně podával v
několika dopisech zasílaných Rudolfu Těsnohlídkovi z
Hamburku do Brna. Ten z nich vytvořil seriál a na základě
korespondence vznikla úžasná kniha Třicet let na zlatém
severu. Tento článek však není o Welzlovi, i když zde jedna
souvislost skutečně je. Tedy, jak by řekl Jaroslav Klempíř,
vlastně jsou hned dvě – on sám je totiž Welzlovi velmi
podobný, a to nejen láskou k severu, ale i obličejem.
Jak víte, před Vánoci se u nás v knihovně mělo konat setkání s
manželi Klempířovými, kteří nám měli přiblížit, jak se tráví
Vánoce a vánoční svátky na dalekém severu v Grónsku. K
tomuto tématu není povolanějších vypravěčů, protože
Grónsko se stalo jejich domovem na dlouhá léta. Kdo je
osobně zná, ten ví, že tato země je jejich srdeční záležitostí a
k jejich pobytu zde se váže nejedna zajímavá historka, které
autoři shromáždili v cestopisné publikaci Grónsko – Ostrov
splněné touhy. Nejen, že zde předvedli výjimečný literární
talent, představili čtenářům mnoho zajímavostí o historii
dobývání největšího ostrova světa, o obyvatelích, kultuře a
zvycích, fauně a floře. Kromě toho se vydáním této knihy stali
autory patrně nejúspěšnějšího českého cestopisu začátku 21.
století. Dočkal se už po dvou letech druhého a k tomu značně
rozšířeného vydání. Bohužel jejich setkání v naší knihovně se
nemohlo konat, protože je zastihla chřipka. Tady je tak
alespoň ve zkratce jejich životní příběh.
Alenka a Jarda Klempířovi (či také Alík a Jaroušek, jak se
láskyplně oslovují doma i na veřejnosti), vedli zajímavé životy
již před svojí polární misí. Jaroušek je skvělý hudebník,
především klarinetista, který s pražským symfonickým
orchestrem objel polovinu Evropy a k tomu i další kus světa
včetně Turecka (až budete mít příležitost, na toto období se
ho zeptejte, váže se k němu vtipná historka). Později měli oba
reklamní agenturu, zkušenosti z té doby se jim hodí při
přípravách výstav svých exponátů, které u nich doma zdobí
řadu vitrín. Zatím největší a nejúspěšnější se odehrála v
Národním zemědělském muzeu na přelomu let 2017 a 2018.
Život v České republice však ukončila tragická událost, smrt
jejich dcery. Po ní se oba rozhodli odejít od svého života.
Jarouškovým snem bylo vždycky Grónsko, jak sám občas říká:
„To bílé místo na mapě mě neodolatelně lákalo odjakživa.“
Alenka šla ochotně s ním.

Do Grónska přijeli jen s omezenými znalostmi a mnoho je v
počátku udivilo. Postupně si zde však začali hledat přátele a
získávali nové zázemí. Dařilo se jim tu natolik, že během pár
let uměli plynule dánsky i grónsky, což jsou zde dva povinné
jazyky. Začali pátrat po místních muzeích a archivech, kde
mimo jiné pomohli místním historikům znovuobjevit spojení
s našimi zeměmi prostřednictvím Moravských bratrů. Touto
tématikou se nakonec začali zabývat tak detailně, že se jim
podařilo shromáždit zajímavá fakta nejen v Grónsku, ale i u
nás a seskládat tak detailní mozaiku jejich příchodu, života,
misionářské práce i definitivního opuštění Gróňanů. Mravenčí
práce a upřímný zápal je přivedli ke spolupráci s vedením
místních muzeí, ke spolupráci s vládními představiteli
Grónska i s vládou Dánska, u nás potom pokračují pod
záštitou dánského velvyslanectví a Českého geologického
ústavu. Mimochodem, právě v letošním roce se stali jeho
čestnými členy, což považují za jednu z největších poct, jakých
se jim dostalo. I v těchto odborných kruzích, kde jsou známí i
jako specialisté v oboru glaciologie (obor zabývající se
ledem), se jim přezdívá Čeští Eskymáci.

Manželé Klempířovi, dnes už několik let moji blízcí přátelé a
dalo by se říci i širší rodina, patří k těm lidem, které když
jednou potkáte, ihned si je zamilujete, ať už pro jejich milé a
dobrosrdečné vystupování, pro jejich veselou povahu nebo
jedinečný smysl pro jemný humor. A proto jsem rád, že o
setkání s nimi nakonec nepřijdete. Když se mi oba asi po
desáté omlouvali za svoji absenci kvůli jejich zdravotnímu
stavu, Alenka mi přislíbila, že do Velkých Přílep dorazí v
příštím roce na začátku jara, aby nám oba namísto vyprávění
o Grónských Vánocích představili Grónské vítání slunce.
Máme se tedy na co těšit.
Text a foto: Tomáš Hejna
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Jak se lidé v Přílepech živili

Ve spojených obcích Kamýk a Velké Přílepy se lidé živili různým
způsobem. Obě obce byly odjakživa převážně zemědělské,
průmysl tu prakticky neexistoval. V 19. století zde fungovala
továrna na řepkový olej, která byla v areálu parního mlýna. Když
opanoval domácí trh americký petrolej, byla továrna zrušena a byl
zde modernizován parní mlýn s „americkým složením“. Na
počátku 20. století už byly v obci 3 pekárny – ve mlýně, ve vedlejší
budově pana Kollinera (dnes budova ZŠ čp. 38) a v domě, kde měl
obchod pan Stránský (dnes čp. 130). Zde nacházeli práci pekaři a
jejich pomocníci, ale i kočí pro rozvoz. Ti pracovali i u pana
Kollinera, který provozoval obchod s obilím.
Kočí, čeledínové, děvečky, krmiči a dojiči pracovali u místních
sedláků, ti najímali i pracovníky pro jarní, žňové a podzimní práce.
Na větších statcích řídili práci šafáři, například na statku pana
Ženíška. Na velkostatku pana Straky v Kamýku to byl Josef Kněžourek, kterému se v obci neřeklo jinak než „pantáta Kněžourek“ a byl
v obci velmi respektovaný.

Práce na opravách silnic a cest

Ve třicátých letech 20. století na některých statcích pracovali i
„švýcaři“, to byli většinou Němci ze Sudet a později i Slováci, kteří
měli na starosti veškerou práci kolem hovězího dobytka. Mléko,
které se na statku nespotřebovalo, odváželi mlékaři lehkým
vozíkem, taženým jedním koněm, časně ráno do Prahy drobným
soukromým mlékárnám. Někteří statkáři vozili mléko vlastními
povozy, na statku pana Ženíška je později nahradil nákladní
automobil.
V obou obcích bylo několik obchodů, převážně smíšeným zbožím.
Paní Fr. Lexová otevřela v roce 1932 ve svém domě čp. 46 galanterní obchod.
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V roce 1922 získal válečný invalida Václav Černý povolení postavit
trafiku před štítem vejminku statku čp. 9 pana Novotného, kde
prodával tabák a v roce 1925 požádal ještě o prodej párků a
cukrovinek.
Ladislav Saska pracoval jako portýr v kavárně Alfa v Praze
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Několik živnostníků mělo povolení prodávat léčivé byliny. V
Hotelu otevřel roku 1928 filiální obchod velocipedy, motorovými vozidly a šicími stroji pan Menhart, který měl hlavní
závod v Klecanech. Pan Střelba, majitel pohřebního ústavu z
Kněžívky, měl vedle domu pana Peka obchod s rakvemi,
kromě toho vedl v obci taneční kurzy.

Kromě kovářů byli v obci i další řemeslníci. Byli to truhláři,
několik generací rodu Zajdlů pracovalo ve svém domě. Dalším
byl třeba pan Přáda, který si na truhlářskou dílnu upravil v
roce 1922 bývalou židovskou synagógu na konci Kamýku.
Truhlářem byl i pan Dolanský, ten ale pracoval u pražských
firem.

Mezi lety 1930 až 1950 zde byly čtyři hospody – Stará
myslivna u Kalinů, restaurace Na poště pana Kmocha,
restaurace pana Korycha a Hotel. V nich pracovali převážně
rodinní příslušníci. V Hotelu bylo i několik obchodů a holičství,
v restauracích u hlavní křižovatky měli své krámy i řezníci.
Další řeznictví bylo u Pátků v Přílepech.

Před druhou světovou válkou se přistěhoval a oženil do obce
kameník Josef Horčička. Kromě náhrobků dělal i různá
schodiště, tarasy a dlažby. K práci používal auto Praga Piccolo,
jehož zadní část měl upravenou pro převoz materiálu.
Byli zde sedláři – Matěj Zach, jeho syn Josef, později pan
Blažej Tománek.

V obci byly dvě kovárny. Ta v Kamýku patřila ke statku pana
Novotného a postupně si ji najímali a v ní pracovali kováři Ant.
Mikulejský, Václav Procházka a Alois Krákora. V Přílepech byla
kovárna v čp. 28 v dnešní Svahové ulici, nejprve ji vlastnil pan
Bernášek, posledními majiteli byly dvě generace rodiny Hejlů.
Někdejší kovárna, postavená v roce 1885 panem Ryšánkem,
byla počátkem 20. století upravena na deputátní dům.

V zápisech nacházíme i několik ševců – Štros, Tomáš Krejžík,
Ant. Blažek, Čeněk Hájek, Václav Toman a mnoho dalších. V
Kamýku pracoval bednář Bedřich Bradáč, velmi šikovný a
oblíbený byl kolář pan Kajml, jeho živnost převzal později i
jeho syn. V různých starých dokumentech jsou zmiňováni
holiči (Hájkové, Zelenka), krejčí Fr. Čihák, Štefan Hlavačka,
Josef Majer, švadlena paní Horčičková, živnosti zde měli i
cukráři.

Švec Ant. Blažek s učedníky

39

HISTORIE

Na údržbě cest a silnic pracovalo i několik cestářů, kteří to mívali
dobré u místních sedláků. Dodávali jim nakopanou hlínu ze
silničních příkopů. Cestářem byl i můj děda, Václav Petrák. Doma se
vždy vyprávělo, že do hospody chodil bez peněženky, neboť mu
pivo platili sedláci. Dost lidí bylo najímáno na práce při stavbě a
opravách silnic.
Díky rozvoji železniční dopravy našlo několik lidí zaměstnání na
stanicích v Noutonicích, Podmoráni, ale i v Praze.
Poštovní úřad v obci, založený už v roce 1869, pravidelně
zaměstnával několik lidí z obce.
V katastru obce bylo i několik lomů, kde nacházeli práci další lidé,
říkalo se jim skalníci. Nejvíce jich pracovalo v obecním lomu v
Kamýku, který byl pronajímán a v době před druhu světovou
válkou zde byl čilý ruch, neboť se odtud vozil kámen na stavbu
letiště v Ruzyni. Kámen se v lomech nejen lámal, ale i tloukl na
štěrk.
V roce 1929 postavila společnost Naftaspol před restaurací pana
Korycha benzínové čerpadlo, které obsluhovala paní Chlumecká a
později pan Ženíšek z čp. 149.

Kovář a podkovář Alois Krákora

Bylo zde několik sadařů (Záda, Baštýř), povozníků a obchodníků s
uhlím, dřívím a stavebními hmotami (Jan Háša, Fr. Blažek, J.
Kubovec, Šimůnek).

Další pracovní příležitostí pro přílepské byla stavba vodovodu
Poldina huť, který vedl z Podmoráně na Kladno přes naši obec a
začal se budovat v roce 1937, našlo zde práci několik občanů a
stavba spolupracovala i s místními majiteli povozů.
V obci byli i kapelníci. Krátce provozoval tuto živnost Josef Háša z
Kamýku čp. 6, v letech 1924–1928 ji měl přihlášenu Bohumil Vyšín
a nejznámějším kapelníkem byl Emil Pokrupa se svojí kapelou
Empo. Díky nim si hudebně nadaní lidé mohli přivydělat další
peníze na různých zábavách a slavnostech.

inzerce

Stavební společnost se sídlem v Roztokách u Prahy přijme zaměstnance na pozici

Skladník/ Zámečník
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Řidičský průkaz skupiny „B“ podmínkou
V případě zájmu volejte na telefonní číslo 602 583 002
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S postupným rozvojem dopravy začali přílepští dojíždět za
prací do Prahy, případně Kralup, Libčic a Kladna. Ale už
koncem 19. století docházeli někteří za výdělkem do Prahy.
Byli to převážně zedníci, kteří v době stavby Národního
divadla pracovali v Praze. Vyprávěl o nich v roce 1968 pan
Bedřich Bradáč z čp. 107, který si to pamatoval z vyprávění
svého otce:
„Pražskou pěšinu používali jako jiní i zedníci Trinkmocové a
Karhan, který byl nádeníkem. Trinkmocové bydleli v Kamýku
pod skálou, co je na ní ten bílý křížek. Dělávali taky až v
dnešních Nuslích a chodívali pěšky. Ráno po třetí hodině už
chodili z domova. Oni mívali hole, to byla taková jejich
nezbytná výbava a zednický zástěry. V těch zednických
zástěrách nosili ráno ještě sebou každý cihlu na Národní
divadlo. Taky někdy nes i dvě. A to zamotal do tý zástěry, udělal
si takovej paket, navlík to na tu jeho hůl a nesl to přes rameno.
V druhé ruce měl bandičku s kafem a v šátku zavázaný krajíc
nebo dva suchého chleba. A dělali to tak, že to tam jednoduše
položili denně do štosu, nikdo nic neevidoval, protože ještě
nikdo na té stavbě ani nebyl. Přicházeli brzo ráno, aby ještě včas
dokázali přijít na to svoje pracoviště.“

Truhlárna v domě u Zajdlů

Další podobné zprávy nemáme. V období první republiky dochází k
rozvoji vlakové a autobusové dopravy a mnoho místních už jezdilo
pracovat do průmyslových závodů, obchodů, různých provozoven
a úřadů. Nacházíme zmínky o letišti v Ruzyni, železárně v Libčicích,
cihelně bratří Fišerů v Letkách, pražských závodech Letov,
Pragovka, Siemens a dalších.
Václav Kašek, prosinec 2018
Foto: archiv autora

INZERCE VE ZPRAVODAJI

CELÁ STRANA
OBÁLKA
CELÁ STRANA
STŘED

1.500,- Kč

CELÁ
STRANA

1.250,- Kč

1/2
STRANY

850,- Kč

1/4
STRANY

Dále Vám nabízíme možnost stát
se sponzorem zpravodaje.
Získáte umístění loga na titulní
straně
a dle dohody možnost inzerce
nebo PR článku.

550,- Kč

Ceny jsou uvedene bez DPH a platné od 1.2.2016.
Objednávky inzerce zasílejte na e-mail: zpravodaj@velke-prilepy.cz
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Počasí ve Velkých Přílepech v srpnu až listopadu 2018
Po horkém srpnu jsme prožili jedno z nejteplejších podzimních období, které bylo zvýrazněné mimořádně teplou nocí na konci
října. Od března tak pokračoval v měsíčních hodnoceních nadprůměrně teplý průběh roku s podprůměrným množstvím srážek.
Celková suma srážek za letošní rok s velkou pravděpodobností nedosáhne ani hodnoty naměřené v suchém roce 2015.
Srpen byl mimořádně teplý (patrně nejteplejší od roku 1975) a srážkově suchý, v obci napršelo 32 mm, tj. cca 45 % měsíčního
normálu. Hned první den měsíce se stal nejteplejším dnem roku. Naměřili jsme teplotu 36,3 °C. Současně tento den byl prvním
supertropickým dnem roku. V nedaleké Řeži maximální teplota vzduchu dosáhla 38 °C. 20 dnů v řadě nepršelo. I další tři dny
srpna byly velmi horké, přičemž 2. 8. nastala první letošní tropická noc (minimální teplota vzduchu neklesla pod 20 °C, respektive ve Velkých Přílepech pod 20,6 °C). 13. 8. denní amplituda teploty vzduchu dosáhla až 22,5 °C (teplota se pohybovala v
širokém rozpětí 11,8 až 34,3 °C). Končící letní období nepřineslo moc bouřek. Nejchladnější den srpna nastal 27. 8., teplota
vzduchu poklesla na 6,4 °C.
Září bylo teplé (teplotně nadnormální) a srážkově normální. Úhrn srážek byl 50 mm, což znamená 115 % měsíčního normálu.
21. den v měsíci se stal nejteplejším (T max 29,9 °C). 23. 9. přes naše území přešla výrazná studená fronta doprovázená silným
větrem. První podzimní mráz nastal 26. 9. (-0,9 °C).
Říjen byl také teplý měsíc a srážkově normální. Měsíční úhrn srážek byl 29 mm, tj. 80 % normálu. 11. 10. jsme téměř prožili
letní den (T max 23,2 °C). 24. 10. nastal po 23 suchých dnech dlouho očekávaný déšť. Ale opravdu vydatný a celodenní déšť (20
mm) přišel 28. 10. V tomto měsíci se vyskytlo několik větrných dnů. Z 29. na 30. 10. byla pozorována velmi teplá a větrná noc.
Zesílený jihozápadní vítr zcela změnil běžný chod teploty vzduchu a způsobil trvale vzrůstající teplotu během noci až na
hodnotu 18,9 °C v brzkých ranních hodinách 30. 10. Během dvou hodin po půlnoci zcela neobvykle stoupla teplota vzduchu o 8
°C !!!
Listopad byl opět teplý a ještě i suchý měsíc. V obci napršelo jen 15 mm srážek, tj. 40 % měsíčního normálu. 19. 11. nastalo
první sněžení druhé poloviny letošního roku. Konec listopadu byl mrazivý. 28. 11. minimální teploty klesaly téměř až k -10 °C
(29. 11. T min -9,1 °C). 30. 11. krátkodobá sněhová pokrývka dosáhla výšky 3 cm.

Věděli jste, že …
Na střechu každého středně velkého domu či chalupy spadne v našich
podmínkách ročně až 60 m3 dešťové vody (v posledních letech bohužel
méně). Ale již menší déšť padající na polovinu běžné sedlové střechy o
celkovém množství například 5 mm při správném zachytávání dokáže
naplnit zhruba sto litrový sud. A to už stojí za zamyšlenou.

René Tydlitát
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Náš rybník má od listopadu nového obyvatele.
Zdá se, že se k nám přistěhoval na zimu.
S kachnami si rozumí a celkově je přátelský.
foto: René Tydlitát

43

SPORT V OBCI
Nejlepší je pohyb na čerstvém vzduchu
V naší obci máme krásnou profesionální cvičební sestavu pro venkovní sportování.
Vyrobila a instalovala ji firma Colmex, jeden z největších výrobců venkovních hřišť v
České republice. Sestava slouží ke zdravotnímu protažení těla před cvičením či po
něm, k samotnému cvičení a posilování. Běžné označení tohoto sportovního odvětví
je outdoor workout nebo street workout. V tomto článku se spolu s Markem chceme
věnovat vysvětlení základních pojmů a pravidel venkovního cvičení.
Kalisthenika
Protažení
Název vznikl spojením řeckých slov kálos a sthénos, tedy krása a síla. Je to cvičení s
vlastní tělesnou vahou a základní stavební kámen venkovního cvičení. Hodí se pro všechny nadšence, kteří chtějí zlepšit
svalovou sílu, zvýšit fyzickou zdatnost a psychickou kondici. Kalisthenika a trénink s vlastní či přidanou vahou je mnohem víc
než šampionát a soupeření. Je to kultura, vyjádření zodpovědnosti k vlastnímu životu a své osobnosti. S pokorou přistupujme
ke svému tělu a pravidelným tréninkem dosahujme zlepšení!
Workout
Název vznikl z původního anglického slovesa work out, s hlavním významem přijít na něco, vymyslet něco. Významem, který
nás zajímá je cvičení a posilování s využitím vlastní váhy těla, rozvíjející sílu a vytrvalost. Trénink by měl probíhat postupně a
přiměřeně, aby se cvičící nezranili a nepřetížili.
Mezi základní cviky patří kliky, dřepy, shyby, přítahy, výpady, cviky na bradlech – dipy, planky v pozici kliku. Rozdělují se na
statické (Horizont „planche“ – přímá rovnováha, základní statický prvek silové gymnastiky, stojka na rukou na hrazdě,
bradlech, zemi, L a V sit) a dynamické (swing 360, muscle up 360, 540, přeskok hrazdy, swing 540). Cviky lze mnoha způsoby
obměňovat, zvyšovat jejich náročnost, záleží pouze na úrovni vyspělosti a trénovanosti cvičících.
Nejčastější tréninkové cviky:
Přítahy na hrazdě (pull up): Nepostradatelný cvik pro rozvoj šíře latissimů, při kvalitním provedení je třeba bradu dostat až
nad úroveň hrazdy, při spouštění těla dolů - plně propnut ruce v loktech, vyvarovat se setrvačných a trhavých pohybů. Těžší
varianta cviku - pomocí různých uchopení rukou (nadhmatem, podhmatem, široké, úzké, zkřížené), na jedné ruce, s postupnou
výměnou rukou, s imitací chůze (styl robota), se závažím, horizontálních přítahů (známé také jako „psací stroj“) nalevo nebo
napravo (vpřed-vzad), přičemž je brada nad hrazdou (ruce je nutné propínat v loktech), přítahů v předním visu (viz níže) atd.
Muscle up: pro jeho správné provedení je nutné při zdvihu nahoru nad hrazdu i spuštění dolů plně propnout lokty, vyvarovat
se setrvačných a škubavých pohybů.
Kliky (push up): klasický cvik pro budování síly nejenom prsních svalů, provádí se ve vzporu vleže, poté pokrčíme paže v
loktech, spouštíme tělo do paralely se zemí, následně napřímíme paže, vracíme se do původní polohy. Existuje spousta stylů a
obtížností s variantami rozložení rukou (na šířku), opory rukou (dlaň, pěst, prsty atd.), výška opory (např. „Hanibalovy kliky“,
které se provádí jako klasické kliky, ale ruce se kladou na vyvýšené místo ve výši 30–70 cm. V tomto případě je povoleno spustit
tělo níže přední opory, v jiném případě se na zvýšené místo umisťují nohy.
Kliky na bradlech (dips): pro jejich správné provedení je nutné vyvarovat se setrvačných a škubavých pohybů těla, při zdvihu
nahoru nad hrazdu zcela propnout lokty, při spouštění pokrčit lokty do pravého úhlu nebo méně, tělo by se mělo zvedat a
spouštět ve vertikální poloze bez náklonu trupu vpřed. Mnohem náročnější verze cviku jsou kliky na bradlech v horizontální
poloze (při výkonu tohoto cviku je nutné kontrolovat polohu těla striktně v horizontální poloze) a ve stojce na rukou (snažte se
tělo držet zpříma, bez naklonění vpřed nebo vzad, ruce svisle k zemi).
Přední vis: může se provádět také jako statický cvik, s udržením trupu těla v horizontální poloze k zemi, kdy ruce se drží za
břevno hrazdy (břevno se nachází před cvičícím); nebo jako cvik na opakování se zvednutým trupem do "horizontu". Náročnější
verze cviku se provádí za pomoci pouze jedné ruky, držící se prsty za hrazdu při současné rotaci boků ve visu atd.
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SPORT V OBCI

Přednožení vzhůru

Strečink zápěstí

Strečink ramen

Strečink zádového pletence

„Vlajka“

Trénink s přílepskými sportovci
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SPORT V OBCI
Osobní příběh Marka
Když mi bylo patnáct, začal jsem mít nepříjemné bolesti zad. Po pravdě: nijak jsem to neřešil, i když jsem věděl, že mám lehkou
skoliózu mezi lopatkami. Myslel jsem, že to časem přejde. Po letech jsem zjistil, že nejspíš ne, protože se nepříjemná bolest
stupňovala.
Jednoho dne jsem si řekl a dost, musíš s tím něco udělat, nebo se rozpadneš!
Začal jsem klasicky posilovat, přítahy a kliky byly jasná volba, na nohy jsem kašlal, jelikož jsem v té době jezdil často na kole a
to mi stačilo. Bolesti se lehce zlepšily, hlavně z přítahů na hrazdě, což je skvělý cvik na oblast zádových svalů.
Uběhl zase nějaký rok a doslechl jsem se o workoutu. Začal jsem vyhledávat lidi, kteří jím zabývají. Bohužel jich byla jen hrstka
a nikdo nebyl pořádně schopný mi něco vysvětlit, natož naučit, nikdo to neznal. Začal jsem sledovat různá videa a postupně se
ve cvicích zlepšoval. První, který jsem se naučil (dnes si myslím, že jsem si nasadil vysokou laťku), byl Muscle up. Namísto toho,
abych se třeba nejdříve naučil prachobyčejnou stojku. Ale pamatuji si tu neskutečnou radost a energii, která se ve mně probudila a namotivovala mě, abych pokračoval a nastavil si těžší úroveň cviků.
Těšil jsem se, až se mi povede další cvik a zase budu mít ten pocit převahy nad gravitací, například u statických cviků.
Dnes mám zdravá a zpevněná záda. Necítím žádnou bolest a jsem za to moc rád, protože bůhví jak bych na tom byl dnes.
Kdybych záda nedal do dobré kondice, nemohl bych ani dělat svou profesi truhláře, kterou mám moc rád.
Pamatujte: neděláte to pro nikoho, ale pro sebe! Každým dnem jste blíž k cíli něco dokázat. Stačí se jen ODHODLAT A ZAČÍT, jako
jsem tehdy začal já. Nemusí to být zrovna ze zdravotních důvodů, ale třeba jen pro radost! Nemusíte být olympijský sportovec,
abyste se do workoutu pustili, stačí jen odhodlání. A protože vím, že je důležité cvičit správně a efektivně, zvu Vás na jarní
zahřívací tréninky!
Zveme i dívky a ženy
Cvičební sestava je většinou obsypána dětmi a mladými muži s vyrýsovanými bicepsy a rameny. Rádi bychom mezi cvičícími
viděli i ženy a dívky. Chtěli bychom podpořit jejich o tento druh cvičení. Ale ženy a dívky by měly cvičit jinak, vzhledem k
hormonálním odlišnostem a jejich fyzickým parametrům. Cílem cvičení žen je zvýšení přirozené síly, základní zdatnosti a
upevnění zdraví.
Cvičení s lehkou zátěží je i pro ženy ideální. Cílem je procvičit partie celého těla. Při doplnění venkovní sestavy o různé cvičební
pomůcky získává venkovní cvičení další rozměr.
Dámy, nebojte se, nejdůležitější je radost z pohybu, zahoďte ostych. Kluci, kteří tu cvičí, jsou přátelští a rádi vám poradí.
Každý návštěvník workoutového hřiště musí dodržovat řád, aby byly zajištěny základní podmínky a to je bezpečnost a zdraví
cvičících i návštěvníků. Prosíme všechny, kteří hřiště navštěvují i s malými dětmi, aby si uvědomili, že sestava slouží sportovcům
od 140 cm výšky! Buďte k sobě ohleduplní a tolerantní.
Přehledný Provozní řád hřiště a doporučená pravidla cvičení najdete na webových stránkách obce.
Už teď se na setkávání s vámi na cvičišti v centru obce těšíme!
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Naďa Koštovalová a Marek Mesiereur
Foto: Marek Mesiereur
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PŘÍLEPSKÁ ORDINACE

Pro recept si už dávno chodit nemusíme

Elektronický recept (eRecept) je moderní forma
předpisu na léky, povinná od roku 2018. Čím dál tím
více pacientů upřednostňuje předání identifikátoru
prostřednictvím SMS zprávy nebo mailem. Co ale
dělat, když nemáme přístup k elektronickému
systému? Nebo když vůbec nevíme, o co se jedná?
Zeptali jsme se MUDr. Rodiona Schwarze.
Ohledně elektronické preskripce léčivých přípravků stále
koluje řada mýtů a nejasností. V tomto článků bych rád
objasnil možnosti, jak může pacient získat identifikátor
elektronického receptu od lékaře.
Identifikátor elektronického receptu je kód skládající se
z písmen a čísel, kterým je každý elektronický recept označen.
Slouží k jednoznačné identifikaci elektronického receptu v
lékárně při jeho výdeji. Pro výdej elektronického receptu tedy
stačí tento kód v sdělit lékárníkovi, ať již jde o předložení
průvodky, čárového či QR kódu, nebo jeho přečtení například
z textové zprávy.

Níže jsou uvedeny všechny dostupné
způsoby pro předání identifikátoru
(zaslání eReceptu), včetně jejich
výhod a případných nevýhod.
Způsobů, jakým se může pacient k
identifikátoru dostat, je hned
několik:
1. Aplikace pro pacienty – nejvíce možností a ucelený
přehled poskytuje pacientovi možnost zřídit si přístup do
bezplatné pacientské webové a mobilní aplikace, ve které má
vždy přístupné všechny své elektronické recepty. Zároveň se
jedná o nejbezpečnější elektronický způsob předání, jelikož
není třeba eRecept nikam zasílat a pacientovi je umožněn
náhled na své eRecepty přímo do Centrálního úložiště
elektronických receptů. Další výhodou tohoto přístupu je, že
pacient má přes aplikaci přístup k eReceptu vždy, a to bez
ohledu na to, jakou cestu předání identifikátoru si prvotně
zvolil. Pro přístup do aplikace je třeba vlastnit nový elektronický občanský průkaz (průkaz s čipem), nebo si zřídit účet na
eidentita.cz, přičemž v takovém případě je nezbytné ověření
Vaší identity na některém z kontaktních míst veřejné správy
(CzechPOINT).

2. Zaslání prostřednictvím e-mailové zprávy – pacient
může při předepsání léků požádat lékaře o zaslání identifikátoru na svoji e-mailovou adresu, kterou mu sdělí. V takovém
případě systém eRecept bezplatně zašle identifikátor na
uvedenou adresu, v němž pacient nalezne kromě identifikátoru rovněž dokument ve formátu PDF s uvedením obsahu
daného eReceptu. Jde o velmi pohodlnou cestu předání
identifikátoru, kdy je zároveň možné například na chytrém
telefonu předložit lékárníkovi PDF s čárovým nebo QR kódem
pro rychlé předání identifikátoru. Zároveň je však třeba si
uvědomit, že jde o běžnou mailovou komunikaci, která není s
výjimkou šifrování zasílaného souboru nijak nadstandardně
chráněna.
3. Zaslání prostřednictvím textové zprávy (SMS) –
pacient může při předepsání léků rovněž požádat lékaře o
zaslání identifikátoru prostřednictvím SMS na mobilní
telefonní přístroj na telefonní číslo, které mu sdělí. V takovém
případě systém eRecept zašle na uvedené telefonní číslo
textovou zprávu s identifikátorem, včetně odkazu pro
zobrazení QR kódu pro urychlení předání identifikátoru v
lékárně. Opět jde o pohodlnou cestu předání, která je ovšem
ochuzena o informace nacházející se na samotném eReceptu
jako je to u předání elektronickou poštou. Na druhou stranu
se jedná o bezpečnější způsob předání identifikátoru, jelikož
na rozdíl od elektronické pošty, je zaslání textové zprávy
vázáno na konkrétní telefonní přístroj.
4. Předání na listinné průvodce – pokud si pacient
nepřeje využít žádnou z elektronických forem, má právo
požádat lékaře o bezplatné vytištění listinné průvodky, na
které je identifikátor elektronického receptu uveden. V
takovém případě není využit žádný ze způsobů elektronického zasílání identifikátoru a pacient jednoduše předloží
listinnou průvodku v lékárně při výdeji. Lékárník načte
identifikátor pomocí čárového nebo QR kódu. I v případě této
volby může pacient samozřejmě stále využít služeb pacientské aplikace, kde mu bude daný eRecept rovněž přístupný.
Způsobů tedy existuje celá řada a volba je pouze na pacientovi, který z nich si vybere.
S přáním pevného zdraví MUDr. Rodion Schwarz
Ilustrační foto: archiv
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I dnes přispěchala s cennými radami MVDr. Michaela Riedlová. S našimi čtyřnohými kamarády si užijeme
spoustu legrace, ale co dělat, když přijde nečekaná zdravotní komplikace nebo si jen nevíme rady, co je
správné?
Přišla zima a s manželem se stále dohadujeme, jestli má náš jezevčík ven nosit
kabátek. Já bych mu ho dávala, ale manželovi se to zdá zbytečné. Kdo má pravdu?
Určitě máte pravdu Vy. Právě jezevčík patří mezi plemena velmi náchylná k problémům s bederní
a hrudní páteří. Je velmi důležité udržovat tyto partie v teple, zejména když začne mrznout.
Kromě toho je také vhodné přikrýt břišní partie z důvodu ochrany močových cest před rozvojem
zánětu. Volte proto vždy takový kabátek, který psa kryje shora, ale i zespoda. Dbáme na to hlavně
u malých a hladkosrstých plemen psů. Obecně se udává, že jakmile teplota venku klesne pod
minus pět stupňů, je třeba psa před mrazem chránit.
Mám několik koček, které chodí ven. Je nutné dávat jim přípravky proti blechám i teď,
v zimě?
Rozhodně ano. Kočka pohybující se venku je pro blechu ideálním hostitelem. Nejenže to může
přinášet zdravotní problémy jí samotné, ale může být zdrojem bleší pohromy ve Vaší domácnosti. Pokud máte kočiček několik, pravděpodobnost bleší invaze ve Vašem obydlí se značně zvyšuje. Proto doporučuji i přes
zimu kočkám některé z vnějších antiparazitik podávat. Můžete se uchýlit k podávání tablet, a to jedenkrát měsíčně, nasadit
obojek, nebo vyzkoušet některý z nových preparátů typu spot on.
Očekáváme narození miminka, máme psa a kočku. Jaká preventivní opatření je třeba dodržovat, aby naše
dítě od zvířat nic nechytilo?
Úplně na začátku asi pes ani kočka nebudou v přímém kontaktu s miminkem. Ale jak se budou postupně sbližovat, je třeba
dodržovat určitá pravidla. Nejdůležitější je psa i kočku pravidelně odčervovat. Ideálně v intervalu tří měsíců podávat
širokospektrální preparáty zabírající na oblé i ploché červy. V případě déletrvajícího průjmu některého ze zvířecích členů
domácnosti je vhodné stolici odeslat na parazitologické vyšetření k vyloučení možných jednobuněčných parazitů, například
giardie. Dále je vhodné pravidelně aplikovat vnější antiparazitika, zejména ta s protibleším účinkem. Při nálezu jakékoli
kožní léze je vhodné ji ihned konzultovat s veterinárním lékařem, zda se nemůže jednat o zoonotickou dermatofytózu.
Pojedeme lyžovat do Itálie a našeho psa bereme s sebou. Co musí mít všechno za doklady?
V současné době je to jednoduché. Zvíře cestující do země Evropské unie musí být označeno mikročipem a musí mít vystaven
Europas. Dále musí mít platné očkování proti vzteklině. Pozor, očkování proti vzteklině musí být provedeno až po aplikaci
mikročipu, nic nelze zaznamenávat zpětně. Je tedy vhodné, pokud víte, že budete se zvířetem cestovat, ho nechat očipovat
a vystavit pas nejpozději v den první vakcinace proti vzteklině. Ta ale nabývá platnosti až po jednadvaceti dnech po aplikaci,
dříve byste neměli se psem vycestovat. V dalších letech je vakcinace platná v tom případě, že je interval mezi aplikacemi
maximálně jeden rok, ani o den déle. Pokud toto všechno Váš pes splňuje, není třeba žádných dalších razítek a můžete
vyrazit vstříc zimním radovánkám.
MVDr. Michaela Riedlová
Foto: archiv

Veterinární ordinace MVDr. Michaely Riedlové
Chelčického 1889, 252 63 Roztoky u Prahy
tel.: 739 443 837; e-mail: roztoky@vaseveterina.cz
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PÉČE O SENIORY
Předvánoční kvapík v Kvalitním podzimu života

Kvalitní podzim života, z. ú. asi není třeba dlouho představovat.
Jsme o terénní pečovatelská služba se sídlem ve Vestci a
zajišťujeme péči o seniory v domácím prostředí v lokalitách
Praha-západ, Praha-východ a jižní části Prahy. Poskytujeme
péči nejen seniorům, ale také mladým lidem se zdravotním
hendikepem, rozvážíme i dobré obědy v rámci naší dceřiné
společnosti Služby KPŽ s.r.o. V současné době našich služeb
využívá 89 klientů.
A co je u nás nového?
Příprava na vánoční svátky začala již v září. Stejně jako v
předešlých letech jsme přípravám věnovali všechny síly a
možnosti. Jelikož jsme nestátní nezisková organizace, tak
abychom dosáhli kýženého úspěchu, oslovili jsme firmy a s
jejich laskavou pomocí začali uskutečňovat naše představy. Do
naší akce „Ježíšek přece na nikoho nezapomene“ se opět
zapojily firmy, které jsme oslovili, letos i některé zcela nové
firmy. Vědět, že seniorský věk, ale i zdravotní hendikep
mladých lidí nevyvolávají u ostatních nevšímavost, je nepopsatelný pocit.
Nechceme na nikoho zapomenout, a proto děkujeme všem
dárcům za jejich vstřícnost, které si nesmírně vážíme.
inzerce

A pak nastal kýžený den. Každý, kdo měl ruce a nohy se zapojil,
a začala příprava balíčků pro naše opečovávané. Jelikož dárků
bylo opravdu hodně, rozhodla se naše paní ředitelka Lenka
Klestilová, vybrat deset osamocených seniorů, mimo naši péči a
také je obdarovat.
Nakonec jsme tyto balíčky doručili do míst určení a mohli
pozorovat radost, dojetí a vděčnost. A věřte, že dávat je pro nás
víc, než brát.
Nakonec jsme si dovolili nadělit dárek i sami sobě. Díky našemu
sponzorovi můžeme mít nové webové stránky, které budou
přehlednější a zajímavější.
A protože se množí dotazy, zda nám může veřejnost udělat
radost či nás podpořit a kam, odpovídáme: ano – pro tento účel
slouží náš transparentní účet 4420550349/0800. Děkujeme
všem! I sebemenší maličkost nám pomůže, abychom mohli
dále a kvalitně pečovat o potřebné.
Chceme všem popřát hodně zdraví, pohody a lásky v roce 2019!
Za tým KPŽ Mirka Lebovičová a Libor Pavlíček

DOBRÉ SKUTKY

Na své stáří nejsou sami!

Pleteme pro Klokánek

Na podzim tohoto roku se uskutečnila humanitární akce „Pleteme
pro Klokánek“. Zručné a ochotné paní nám upletly pro děti z
Klokánku v Hostivici rukavice, ponožky, čepice a šály. Tímto
děkujeme paní Viktorii Kostihové, Evě Líbalové, Jaroslavě
Matyákové, Ireně Petrákové, Nadě Pokrupové, Ladě Proksové a
Markétě Proksové. Někdo by mohl namítnout, že tyto věci se dají
koupit. Nač tedy plést. Myslím si však, že když jsme je vyráběly s
láskou, myslíce na malé obyvatele Klokánku, předaly jsme v
každém kousku něco ze sebe, kousek lidského tepla.

Terénní pečovatelská služba Kvalitní podzim života, z.ú. má motto
„Na své stáří nejste sami!“ a podle něj se řídí. V naší obci už dávno
není neznámá, protože tu obstarává několik klientů. V minulosti
"KáPéŽetko" podpořili žáčci mateřské školy Smile studio a také žáci
Základní školy, když vyrobili velikonoční kraslice, které se prodávaly na jarních trzích. Věřte, že výtěžek byl velmi potěšující. A protože
paní ředitelka Lenka Klestilová miluje dobré skutky, rozhodla se, že
letos obdaruje vánočními balíčky i několik seniorů, i přesto, že
nejsou jejich klienty.
V každém kousku jsme předali dětem něco ze sebe

Tato akce by se nemohla uskutečnit bez pomoci OÚ Velké Přílepy.
Z přiděleného grantu, za který děkujeme, jsme mohly nakoupit
pletací příze.
Paní ředitelka Klokánku je ráda za každou pomoc a my si pokaždé v
předvánočním čase, více než kdy jindy, uvědomujeme, že ne každé
dítě je zahrnuto rodičovskou láskou. Tak ať ty naše výrobky zahřejí!
Text a foto: Lada Proksová

V pátek 7. prosince se tedy vydala pečovatelka Zuzana Staňková
spolu s paní místostarostkou Marií Válkovou za několika z nich.
Milé gesto hodné poděkování!
(ReŠ)
Foto: autorka
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Ladislav Saska pracoval jako portýr v kavárně Alfa v Praze

Přílepský zpravodaj | www.velke-prilepy.cz

PODĚKOVÁNÍ
Vážení přátelé, milí kamarádi,
rádi bychom vám poděkovali alespoň písemnou formou za
všechno oblečení, hračky, obuv a další věci, které posíláte
našim dětem a jejich rodičům. Vaše štědrost je velice milá a
pro děti, u nás zařazené, se stala nepostradatelnou. Většinu
věcí, které nám posíláte, si ponecháváme ve školce. Pokud
jsou některé věci na menší či na větší děti, než na ty, „naše“,
jakož i věci pro dospělé, dáváme je na pravidelné burzy, kde si
rodiče pro svoje rodiny vyberou to, co právě potřebují. (Tato
pomoc je zdarma – je to pro ně dárek od vás všech, kteří
přispíváte).
Těší nás, že vám není lhostejný osud dětí, které neměly
takové štěstí jako děti ostatní, jako vaše děti. Narodily se do
rodiny, která z nějakého důvodu neplní funkci. Některé děti
mají rodiče závislé na alkoholu, drogách, lécích, automatech,
některé děti mají rodiče ve výkonu trestu odnětí svobody, jiné
mají zase rodiče, kteří se prostě o ně neumí starat, protože
sami prožili dětství v dětském domově. Jsou u nás děti, jejichž
rodiče se dostali do tak tíživé situace, že přišli o možnost
vlastního bydlení a jsou i s dětmi na ubytovně, nebo v
azylovém domě. Je nutné podotknout, že je u nás několik
dětí, které mají diagnostikovánu ADHD a docházka do běžné
MŠ byla problematická. Rodiče těchto dětí „ekonomický“
problém jako ostatní sice nemají, a také oni nám velmi
pomáhají (nosí věci po svých starších dětem pro ostatní atd.).

Pokud je rodina z nějakého důvodu dysfunkční, snažíme se s
ní pracovat jako s celkem, aby měly děti do budoucna (tj. do
nástupu do školy) možnost žít se svými rodiči stále, bez
dalšího internátního zařazení a problémů, pro které byly
přijaty do MŠS.
S úctyhodným obdivem vám děkujeme za to, že v dnešní
uspěchané době, kdy se většina lidí stará jenom o sebe a svoji
rodinu, myslíte i na ty potřebnější. Moc, moc děkujeme.
Potěší nás, přijdete-li se na naše děti někdy podívat. Na
prostředí, ve kterém žijí, na prostředí, které je v současné
době v podstatě jejich druhým domovem. Přijměte, prosím,
toto poděkování patřící paní ředitelce MŠ Velké Přílepy Libuši
Smidžárové, všem ostatním zaměstnancům MŠ a vám všem
rodičům a dětem, kteří se na sbírkách podílí.
Nelze však opomenout veliké poděkování paní starostce Věře
Čermákové, která „stála“ na začátku pomoci pro naše
zařízení, pro naše děti, pro nás zaměstnance a která pomoc od
vás zprostředkovala.
Děkujeme také velmi obětavé paní Zuzaně Kučerové, která
neúnavně ohledně „sponzoringu“ vždy telefonuje. Věnuje
svůj čas našim dětem a je vždy velmi vstřícná k našim zaměstnancům.
Mgr.Taťána Nesvedová, ředitelka Mateřské školy speciální (MŠS)
Drahanská 779/7, 181 00 Praha 8
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ZAHRÁDKÁŘI

Před Vánocemi se sešli i zahrádkáři

K předvánočnímu posezení se sešli členové Klubu zahrádkářů
v sobotu 24. listopadu na sále U Korychů. Zahrádkářská setkání
bývají vždycky pěkná, ale tohle poslední se mimořádně povedlo.
Přišlo 88 hostů, tedy téměř všichni členové klubu. Nemalou
zásluhu na srdečné atmosféře měl pan Tomáš Hytych z Úholiček,
který celé odpoledne provázel na elektrické klávesy. Zpívala jeho
dcera a repertoár byl tak široký, že svůj oblíbený song si vyslechl
určitě každý. Například dnes již historickou písničku „Dobrý den,
majore Gagarine“ si kde kdo broukal s interpretkou. A někteří se
vydali i na parket.
Stejně vynikající bylo občerstvení, ostatně zahrádkářské ženy jsou
jím v obci proslulé. A což teprve tombola! Z 358 hodnotných cen se
dostalo na každého. A to cena za lístek do tomboly byla pouhé 2 Kč!
(em)
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TIP NA VÝLET
Kaple Sv. Anny v Panenských Břežanech

Panenské Břežany, vzdálené asi půl hodiny cesty autem z
Velkých Přílep, jsou známé zejména díky Hornímu zámku, na
kterém sídlil během druhé světové války zastupující říšský
protektor Reinhard Heydrich. Na něho byl proveden atentát
právě cestou odsud na Pražský hrad. Zámku a jeho nechvalně
známému zámeckému pánu se budeme věnovat v jiném z
našich výletů po zajímavých místech v
našem okolí. Dnes navštívíme Kapli Sv.
Anny, která je jednou z prvních staveb
slavného architekta Jana Blažeje
Santiniho Aichela (1677–1723). V areálu
zámku byla vybudována v letech 1705 až
1707, kdy patřil řádu benediktinek z
kláštera Sv. Jiří na Pražském hradě.
Kapli Sv. Anny nechala postavit abatyše
Helena Pieroni da Galiano. Byla to
vzdělaná žena pocházející z rodu stavitelů
a architektů, kteří mimo jiné působili na dvoře Medicejských.
Když, řečeno dnešní terminologií, zadávala zakázku mladému
českému architektovi s italskými kořeny, nemohla tušit, jaké
úrovně díla během necelých dvaceti let života, které mu
zbývaly, dosáhnou a že se stane zakladatelem zcela nového
slohu, kombinujícího gotiku s barokem – barokní gotiky.

Každý dnes zná poutní kostel Sv. Jana Nepomuckého na
Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou, Santiniho vrcholné dílo a
památku UNESCO. Málokdo však ví, že jeho hra se světlem,
prostorem a půdorysem vycházejícím ze soustředěných
kružnic začala právě v Panenských Břežanech. Geniální
umělec měl cit pro začlenění stavby do krajiny a ve svých
plánech uplatňoval hlubokou znalost
matematiky, geometrie, numerologie, židovské kabaly a vášeň pro
katolickou věrouku.
Kapli Sv. Anny podle Santiniho
návrhu postavil rakouský stavitel Filip
Spannbrucker. Kromě přístavby
sakristie v roce 1738 nebyla nikdy
přestavována a její ideologická
koncepce tak zůstala zachována. V
minulých letech byla opravena a
restaurována a nyní je využívána pro různé kulturní akce,
svatby a výstavy. Od středy do neděle je též přístupná
veřejnosti.
Text a foto: Eva Tluková

inzerce
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ADVENT V OBCI

Čertovský rej

Dne 30. listopadu se u nás v obci konal již tradiční čertovský rej,
pořádaný obcí ve spolupráci s mateřskou školkou Jablíčko v sále
u Korychů. Akce začala po páté hodině a trvala do sedmé večerní.
Už před pátou se venku před sálem shromažďovaly netrpělivé
a natěšené děti se svými rodiči.
Děti si tradičně oblékly kostým, ve kterém potom strávily celý
večer. Mohli jsme vidět anděly a čerty, to je asi samozřejmé, když to
byl čertovský rej. Bylo tu i dost princezen, třeba Bela a Sněhurka,
Červená karkulka a další. Po příchodu do sálu vás svým lehce,
až někdy opravdu velmi děsivým pozdravem, zkrátka nečekaným
vybafnutím, přivítal čert.
Pro návštěvníky byl přichystaný bohatý program, který započala
Inka Rybářová, která navodila příjemnou, zábavnou a veselou
atmosféru mezi dětmi, čerty, ba dokonce i mezi rodiči. Během
celého programu se dětem věnovali čerti všech věkových kategorií.
Od starých čertů, přes čertí dorost a drobotinu.
Tohle odpoledne si užili úplně všichni
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Asi po hodince začaly děti volat „Mikuláši, Mikuláši“, nejdřív ale
marně a místo Mikuláše se jim tam objevil čert. Nakonec se
ale Mikuláše dočkaly. Děti byly nadšené, utvořily dlouhou řadu
a draly se dopředu jako myši pro sýr. Musely Mikuláši a čertům
zazpívat písničku nebo zarecitovat básničku. Když jim čerti nesli
vysloužené balíčky, oči jim svítily samou radostí a štěstím. Když se
někdo bál jít na pódium a zazpívat písničku nebo zarecitovat
básničku, byly mladé čertice tak hodné a smilovaly se a balíček mu
stejně daly. Děti odcházely nadšené a spokojené a taky velmi
unavené. Myslím, že se tato tradiční akce velmi vydařila, jen škoda,
že nám tu chyběl velký anděl, tak snad za rok.
Text a foto: Jana Linhartová, studentka 3.G, DG Kralupy nad Vltavou
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ADVENT V OBCI
Adventní trhy Na Statku

Jako každý rok, tak i letos proběhly na Statku adventní trhy. S
prvním prosincovým dnem přišla i trocha sněhu, takže byla
atmosféra dočista zimní. Na prostranství byla spousta stánků
s rozmanitým sortimentem. Ať to byly tradiční adventní
věnce nebo svícny, poctivá domácí marmeláda, dřevěné
hračky nebo perníčky a cukroví, zájem byl obrovský i navzdory
chladnému počasí. Ve stodole pak čekala, kromě umělců,
kteří se střídali na pódiu, také široká nabídka různého zboží.
Keramika, báječná čokoláda, patchwork nebo knihy, u
stolečků se stále tísnilo mnoho zvědavců, kteří se přišli
inspirovat, čím by mohli svým blízkým ozvláštnit letošní
vánoční nadílku. O dobrou zábavu se postaraly například
soubory Matiné nebo Poslední štych, vystoupili žáci ZUŠ
Libčice a obrovský potlesk sklidilo také tanečního souboru
Ú-holky. Nechyběl ani grog, svařák nebo řízek s bramborovým salátem, takže ten letošní advent jsme zahájili docela
stylově.

Správná zimní atmosféra

(ReŠ)
Foto: Libor Schwarz
Spousta lidí sem přišla jen tak poklábosit se sousedy

Nechyběly ani kreativní dílničky pro nejmenší

57

ADVENT V OBCI

Rozsvícení vánočního stromu

Přes chladné a deštivé počasí se v neděli 3. prosince sešli přílepští
občané v centru obce u příležitosti rozsvícení vánočního stromu.
Děti byly velkou oporou a povzbuzením pro své rodiče a všechny
přítomné. Ty nejmenší předaly světýlka vánočnímu stromu a po té
program doplnily žáci Základní školy svým hudebně-dramatickým
vystoupením, které s nimi připravily paní učitelky.
Zahřála nás nejen příjemná atmosféra, ale i čaj a svařák, nechyběla
vánočka a báječné cukroví. Za tiché vánoční hudby se po slavnosti
lidé rychle rozešli, aby už v teple svých domovů zapálili první svíci
na adventním věnci.
Marie Válková

Skoro jako od Lady

Stejně jako každý rok, tak i letos si dva dny před Vánocemi přišli
přílepští vybrat toho nejlepšího kapra a děti tu největší šupinu.
Rybáři vstávali v časných ranních hodinách, aby připravili necky a
kádě a těšili se na tu správnou předvánoční atmosféru. Veselou
náladou a hlasitým zpěvem pana Říhy rozesmáli mnoho lidí
čekajících ve frontě. Lidé se usmívali, podávali si ruce, přáli si hezké
Vánoce a mezi nimi pobíhaly děti, které zvědavě nakukovaly do
kádí nebo sbíraly šupiny. Po necelých dvou hodinách bylo vyprodáno šest tun kaprů dovezených z Jižních Čech. Obrázek od Josefa
Lady by byl jiný pouze v tom, že prodej nebyl na sněhu, ale na
blátě. Někteří si na kaprovi pochutnali na štědrovečerním stole, jiní
přiznali, že ho znovu pustí do rybníka.
Text a foto: Marie Válková
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ADVENT V OBCI
Zmokli jsme, ale zazpívali

Ač počasí vůbec nebylo prosincové a pršelo, jen se lilo,
u kapličky sv. Gotharda se nás sešlo nad očekávání hodně.
Každoroční Zpívání Ježíškovi už držíme jako tradiční akci,
kterou nepřekazí ani slota jako letos. Každý příchozí obdržel
zpěvníček s vánočními písněmi a koledami a téměř nikdo
nepohrdl svařákem či teplým čajem, zobli jsme výbornou
vánočku a rozechvěle čekali na první tóny Ave Maria v podání
kláves a houslí, která navodila opravdovou předvánoční
atmosféru.

Konec roku na plný pecky

Poslední TYPácká nadílka byla rozdána právě u nás, v sále
U Korychů, na Boží hod vánoční. Svátek nesvátek, na parketě
bylo plno a pěkně živo.

Předvečer Štědrého dne byl plný porozumění a otevřených
srdcí. Koledy více i méně známé jsme zpívali za hudebního
doprovodu rodiny Tupých jako jeden sbor a kdo si přinesl
lucerničku, mohl si z kapličky domů odnést Betlémské světlo.
Obdivně jsme hleděli na tři figury vyrobené amatérským
řezbářem, panem Martinem Štadlerem, které zdobí interiér
kapličky. Pro příští rok přislíbil další a budou jistě stejně
nádherné. Na jejich zhotovení jsme přispěli všichni dobrovolným příspěvkem do kasičky u stánku s občerstvením.

Svoji další sezonu zakončila kapela, která se zrodila v
Úholičkách, dočista stylově. Formace, která je v okolí velmi
oblíbená všem popřála hezký zbytek Vánoc, šťastný nový rok
2019 a na všechny se těší v další, již třicáté první, TYPácké
sezoně.
(ReŠ)
Foto: archiv kapely

(ReŠ)
Foto: Zuzana Kučerová
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ADVENT V OBCI

Mikulášská nadílka Na Statku

Již pošesté se konala akce pro nejmenší – Mikuláš Na Statku.
Ve středu 5. prosince tu bylo pořádně nabito. Návštěvníci
mohli nahlédnout do sklepení s čerty, kteří pak byli vypuštěni
mezi děti. Mikuláš měl připravenou knihu hříchů a tak mohl
každé dítko pochválit nebo pokárat. Jediné, co si nakonec
čerti do pekla odnesli, bylo pár dudlíků. I když… někteří měli
namále, ale slíbili, že se do příště určitě polepší.
Tereza Lapáčková
Foto: Libor Schwarz
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ZIMA V OBCI
Sněhová kalamita

Počasí je poslední dobou dočista nevyzpytatelné. Zatímco
Nový rok nám propršel, o dva dny později jsme se potýkali se
sněhovou kalamitou a ledovkou. Pražská ulice se stala
parkovištěm pro kamiony, doprava se zastavila, auta stála v
dlouhých kolonách, autobusy nabíraly zpoždění, ROPID
vyhlásil kalamitní stav. Celá republika byla pod sněhem a
nejen silničáři měli plné ruce práce. A tady se vyplatila síla
sociálních sítí. Lidé hlásili ze všech koutů, jak to tam či onde
vypadá a předávali tak cenné informace těm, kteří třeba
právě stáli v koloně a netušili, zda je příčinou dlouhého stání
dopravní nehoda nebo nepřízeň počasí. Snad jste kromě
několika pomačkaných plechů nedoznali vážnějších ztrát.
Dejte nám vědět, jak jste vstoupili do letošního roku vy.
(ReŠ)
Foto: Eliška Hesslerová
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ZAJÍMAVOST

Roste i u nás…

Možná ještě nevíte, že v naší lokalitě, konkrétně na skále
nedaleko ulice Sportovní roste silně ohrožený, zvláště chráněný druh rostliny křivatec český (Gagea bohemika). Vytrvalá, 3
až 8 cm vysoká bylina z čeledi liliovitých se objevuje už v
březnu. Není výjimkou, že v teplé zimě se objevuje i dříve.
Roste na slunných skalnatých stráních v mělké kamenité
půdě s nedostatkem živin. Jejímu vývoji brání konkurenční
vegetace, zejména náletové křoviny a vysoké traviny. O
zdravý vývoj a udržení této vzácné rostliny v naší obci (a nejen
zde) se starají pravidelným sečením vegetace ochránci
přírody. Patří jim za to velké poděkování. Zkuste si v brzkých
jarních měsících udělat vycházku na skálu a rozhlédnout se.
Pošlapání rostlince nevadí, ale rozhodně ji netrhejte. Pokud
se vám podaří pořídit pěknou fotografii této vzácné flory,
pošlete nám ji do redakce zpravodaje.
Text a foto: Věra Čermáková
Křivatec český
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Říjnový zásah na přílepské skále

foto: Milena Žambokréthyová

NENECHTE SI UJÍT

LEDEN
23. leden
Autorské čtení: Bohumil Lédl
410. výročí vydání Shakespearových Sonetů
Místo: Knihovna

ÚNOR
2. únor
Rybářský ples
Místo: Sál U Korychů
9. únor
Masopust
Místo: Na Statku
10. únor
Divadélko pro děti:
Divadélko Romaneto – Pan Čudla
Místo: CVA
16. únor
Ples zahrádkářů
Místo: Sál U Korychů
19. únor
Vernisáž obrazů Evy Špačkové
Výstava únor/ březen
Místo: Galerie
únor (termín bude upřesněn)
Jaké úkoly plní meteorologie na letišti?
Povídání s panem René Tydlitátem
Místo: Knihovna

BŘEZEN
9. březen
Maškarní karneval
Místo: Sál U Korychů
17. březen
Divadélko pro děti:
Divadélko Zvoneček – loutkové divadlo
Místo: CVA
16.březen
Obecní Jarní ples
Místo: Sál U Korychů
22.březen
Školní bál
Místo: Sál U Korychů
březen (termín bude upřesněn)
Jak se píše kronika?
Vyprávět budou paní Martínková a pan Kašek
Místo: Knihovna

DUBEN
duben
Pěvecká soutěž Superstar
Místo: CVA
6. duben
Velikonoční trhy
Místo: Na Statku
6. duben
Hobby výstava
Místo: Sál U Korychů
7. duben
Divadélko pro děti:
Divadélko Romaneto – Velikonoční pohádka
Místo: CVA
16. duben
Vernisáž Miloslav Martenek
kreslené vtipy
Místo: Galerie
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duben
Pálení Čarodějnic
Místo: fotbalové hřiště
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KINO PROMÍTÁ
18. leden
Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená (Animovaný / Komedie / Rodinný
USA, 2018) – s naší oblíbenou rodinkou strašidel vydáme na výletní parník, kde si má Drákula zaslouženě oddechnout od práce v hotelu. Ale…
Od 15:00 a 17:00 hodin
Chata na prodej (Komedie / Drama, Česko, 2018) – nová česká komedie o tom, jak chatu prodáš, ale příbuzných se nezbavíš… Hrají: Ivana
Chýlková, Jan Kačer, Jana Synková a další.
Od 19:00 hodin
15. únor
Úžasňákovi 2 – oblíbená rodina superhrdinů se vrací. Avšak tentokrát je hlavní hvězdou Helen, zatímco Bob zůstal v domácnosti a pomáhá
Violet a Dashovi zvládat každodenní nástrahy „normálního“ života.
Od 15:00 a 17:00 hodin
Planeta Česko (Dokumentární, Česko, 2017) – První celovečerní film o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším technologiím fascinující
dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás zcela zblízka.
Od 19:00 hodin
22. březen
Louskáček a čtyři říše (Dobrodružný / Rodinný / Fantasy USA, 2018) – Klára chce jediné, a to je klíč, který otevře skříňku, ve které se skrývá dar
od její zesnulé matky. Zlatá nit, kterou dostane od svého kmotra Drosselmeyera o sváteční oslavě, ji k tomu klíči zavede. Jenže ten v mžiku zmizí
do záhadného a kouzelného paralelního světa.
Od 15:00 a 17:00 hodin
Úsměvy smutných mužů (Drama / Komedie, Česko, 2018) – příběhy úspěšných chlapů, kteří se přes dno lahve dostali na samotné dno života.
Na dno, odkud vede už jen cesta vzhůru. Hrají: David Švehlík, Jaroslav Dušek, Ondřej Malý, Ivan Franěk a další.
Od 19:00 hodin

inzerce

