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Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,
jaro je v plném proudu
a konečně si užíváme
slunečních paprsků, kterých bylo po dlouhé zimě zapotřebí.
S jarem ale nepřišlo jen slunce a změna času, ale také plánovaná dopravní
omezení, která nám budou ztrpčovat
život až do konce prázdnin. Cesta se
komplikuje nejen řidičům, ale i školákům dojíždějícím do Prahy. I když si
mnohý řidič zanadává, stejně kolonu
vystát musí. Pojďme se na to podívat
z druhé strany – jednou to přijít muselo a je to pro dobro věci.
A když jsem nakousla problematiku
aut, je nasnadě zamyšlení, zda máme
správně a včas přezuto a je-li naše
vozidlo způsobilé jízdy a správně ošetřené. A protože opakování je matkou
moudrosti, přinášíme i pár praktických
rad motoristům.
Chci všem popřát obezřetnost, pevné
nervy a šťastné návraty domů a aktuálně především klidné a radostné
prožití Velikonočních svátků.
Renáta Šťastná
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S LOVO S TA R O S T K Y

Slovo
starostky
Vážení spoluobčané,
encyklopedie praví, že jaro se vyznačuje zvýšenou aktivitou živočichů, tedy
i nás lidí, jako rodu živočichů z čeledi
hominidi, tedy člověka moudrého.
Sice se občas vymlouváme na jarní
únavu, ale soudě dle čilého hemžení
na zahrádkách, hřištích a narůstajícího počtu cyklistů a pěších turistů, má
encyklopedie pravdu.
Jaro bývá startovací čarou i pro silničáře. Nastal čas oprav, úklidu
a rekonstrukcí. Dlouhodobě plánovaná rekonstrukce silnice mezi naší obcí
a obcí Tursko dopadá na všechny
řidiče směřující na Tursko, Holubice
nebo Kralupy nad Vltavou. Bohužel,
do konce prázdnin budeme jezdit po
objízdné trase silnicemi III. třídy, které
většinou připomínají spíše lepší polní
cestu. Možná si při jízdě na těchto komunikacích a obavách ze setkání
s autobusem či jiným větším vozidlem
uvědomíme, jak zastaralá a nedostatečná je silniční síť v naší lokalitě
a jak asi budeme jezdit či nejezdit, až
se naplní neskromné územní plány
okolních obcí. Možná mnozí z vás, kteří
se obáváte výstavby dalších komunikací, přehodnotíte svůj postoj. Nebude
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to v letošním létě jediná objížďka.
V rámci bezpečné dopravy v obci,
a zejména bezpečné cesty do školy,
začne v červnu výstavba světelné křižovatky v centru obce. I tady musíme
počítat s několikaměsíčními omezeními na Pražské ulici a úplnou uzavírkou
části ulice Kladenská. Pro řidiče jsou
to nepříjemnosti, ale pokud chceme,
aby byla doprava v obci bezpečnější,
zejména pro naše děti, není jiné cesty.
Je to a bude omezení pouze dočasné,
navíc v době prázdnin, kdy provoz je
přece jen trochu mírnější.
Děkujeme za pochopení a trpělivost,
které jste projevili během omezení
průjezdu kolem polyfunkčního domu
v březnu a začátkem dubna. Stavba,
která bude sloužit naší škole, se staví
v omezeném prostoru a to není pro
stavaře jednoduché. Občas se musíme smířit s nepohodlím, zrovna tak
jako v obyvatelé ulice Nová.
Navzdory všem dopravním omezením
v obci vám přeji krásné jaro a léto
a jezděte, prosím, tak, jak nás nabádá
dopravní policie. Tedy, přizpůsobte
jízdu stavu vozovky. A to platí nejen na
silnicích, ale i v životě. Hezké a klidné
jaro.
Věra Čermáková, starostka obce

Slovo starostky

OBECNÍ ÚŘAD
Pražská 162,
252 64 Velké Přílepy
Tel.: 220 930 535
www.velke-prilepy.cz
ÚREDNÍ HODINY
Pondělí a středa
8:00 - 11:00, 12:00 - 18:00
STAVEBNÍ ÚRAD
Podatelna a sekretariát:
Tel.: 220 930 855
e-mail: su.sekretariat@velke-prilepy.cz

MATERSKÁ ŠKOLKA JABLÍCKO
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

MATRIKA
Tel.: 220 930 770
e-mail: matrika@velke-prilepy.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí 15:00 - 19:00
Úterý 9:00 - 13:00
Středa 14:00 - 18:00

Občanské průkazy a cestovní pasy
MeÚ Černošice, pracoviště Praha
Podskalská 19, Praha 2
www.mvcr.cz

POŠTA
Svrkyňská 63, 252 64 Velké Přílepy
Tel.: 233 931 160
www.ceskaposta.cz

OBECNÍ POLICIE
Pražská č. p. 45, 252 64 Velké Přílepy
Tel./Fax: 220 930 595
e-mail: obecnipolicie@seznam.cz
www.obecnipolicie.info

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

Rok plný uzavírek
Letošní rok ve Velkých Přílepech je ve
znamení uzavírek. V průběhu března
začala dlouho plánovaná rekonstrukce ulice Nová včetně obnovy
a zkapacitnění inženýrských sítí.
Stavba si v průběhu realizace vyžádá
na nezbytně nutnou dobu částečné
omezení v ulici Roztocká a to včetně

Zprávy z obce a zastupitelstva

částečného omezení vjezdu do Okružní ulice. Tato omezení se nevyhnou
autobusové zastávce Velké Přílepy,
Roztocká, která bude po dobu těchto
opatření ve směru do Prahy zrušena
bez náhrady. O termínech budeme
včas informovat.
Částečná uzavírka začala první březnový den v ulici Pražská u ZŠ. Vyžádala
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si ji výstavba polyfunkčního domu,
kterou bylo nutné napojit na inženýrské sítě.
Dne 8. dubna byla zahájena oprava
komunikace mezi naší obcí a Turskem.
Tato investice Středočeského kraje přinesla i mnoho komplikací v dopravě
a to zejména ve Svrkyňské ulici. Celá
oprava je rozdělena na pět etap, které
si vyžádají omezení na 95 dní.
Největší komplikací bude výstavba
světelné signalizace pro řízení křižovatky v centru obce, naplánovaná
Středočeským krajem na období od
1. června do 31. srpna. Dle dostupných
informací si úprava tvaru křižovat-
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ky a výstavba semaforů vyžádá opět
světelně řízený průjezd staveništěm
a navíc dojde k uzavření vjezdu do
ulice Kladenská. Tato uzavírka zkomplikuje hromadnou dopravu v obci
vyřazením autobusové točny z provozu. Autobusové zastávky budou
s největší pravděpodobností přesunuty do prostoru u pošty v ulici Svrkyňská, kudy však bude současně (cca od
1. 6. – do 8. 7.) stále vedena doprava
směrující do Kralup nad Vltavou. Dopravní opatření si vyžádá dočasnou
autobusovou zastávka BUS 350 u č. p.
217 v ulici Roztocká a to ve směru do
Roztok. V době uzávěrky tohoto čísla
zpravodaje nemáme k dispozici konečné varianty stanovení objízdných
tras, ani vedení autobusové dopravy.
O aktuálních informací Vás budeme
informovat na webových stránkách
obce www.velke-prilepy.cz. Musíme si
uvědomit, že naše obec je situována
v suburbanistickém prstenci hlavního města. Tato poloha je vykoupena
mimo jiného. enormní dopravní zátěží.
Jakékoli omezení na těchto dopravních tepnách, bez možnosti odpovídající náhradní trasy, bude vždy znamenat dopravní problémy. S ohledem na
vývoj společnosti a její sílící potřeby
přepravy se bez výstavby nových
odpovídajících komunikací bohužel
neobejdeme.
Tomáš Hošek, místostarosta,

Foto: archiv Obecního úřadu
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Optimalizace v hromadné dopravě?
Obec obdržela dokument od Integrované dopravy Středočeského kraje
(IDSK) o vyhodnocení integrace Kladenska a o připravovaných změnách
na autobusových linkách. Jedna se
týká linky 350, která by měla v úseku
Okoř – Kladno od června změnit trasu.
Pro téměř nulovou obsazenost linky
624 a nízkou obsazenost linky 350 bylo
tomto úseku IDSK navrženo sloučení
obou linek do jedné. Linka 350 měla
mít zachovánu stávající trasu až do
obce Velké Číčovice, kde by se otáčela
a pokračovala přes Libochovičky, Zájezd a Buštěhrad,škola dále na Kladno.
To by zajistilo náhradu linky 624, jejíž provoz by byl zrušen. Úspory získané
zrušením této linky by byly využity i na
zavedení víkendového spojení linky
350 až do Kladna. Díky tomu by bylo
zavedeno dlouho poptávané spojení
k Zooparku v obci Zájezd a také spojení Kladna s hradem Okoř. Rušená linka
624 končí na autobusovém nádraží
v Kladně, zatímco konečná změněné
linky 350 bude i nadále v zastávce
Kladno, OAZA. Takové řešení se naší
obci ani obci Číčovice nezamlouvá,
hlavně z důvodu prodloužení jízdní
doby do cílové stanice Kladno,OÁZA
a znemožnění přestupu na páteřní
linky mezi Kladnem a Prahou v obci
Buštěhrad.

Zprávy z obce a zastupitelstva

Navrhli jsme řešení: linka 350 by byla
ze zastávky Okoř vedena po stávající
trase do zastávky Buštěhrad, kde by
byla ukončena způsobem tzv. převlečení linky na číslo 624. Vůz by pokračoval přes zastávku Buštěhrad,škola
a obce Zájezd a Libochovičky zpět na
Okoř. Byl by zachovaný komfortní spoj
do krajského města (s přestupem na
expresní linky 300 či 324 v zastávce
Buštěhrad). Současně by byla splněna většina požadavků ostatních obcí
i Středočeského kraje. Návrhem se
bude IDSK vážně zabývat.
Dalším požadavkem na změny v lince 350 je přidání spoje ve večerních
hodinách tak, aby se zkrátil interval
mezi spoji vyjíždějícími z Prahy v 21:30
a 23:05.
Diskutovali jsme o možnosti zajíždění
vybraných spojů linky 316 k obchodu
Lidl v Horoměřicích. Tato varianta je
zatím ze strany IDSK i ROPID odmítána
pro nekoncepčnost, větvení trasy
a prodloužení doby jízdy, která způsobí
nerovnoměrné rozložení intervalů mezi
jednotlivými spoji. Spolu s obcí Statenice jsme navrhli i variantu, která by
částečně využívala kapacity linky 356.
Navrhovaná trasa této linky: Velké
Přílepy – Lichoceves – Statenice – Horoměřice,Lidl – Praha,Výhledy. Zřízení
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nové linky je však nepochopitelně
zdlouhavý a složitý proces. Nesmíme
zapomínat na základní podmínku, kterou je zajištění nemalých ﬁnančních
prostředků pro zajištění samotného
provozu daného spoje. S ohledem na
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tyto skutečnosti osobně nevěřím, že je
reálné takový spoj zprovoznit v letošním roce.
Tomáš Hošek, místostarosta

Novinky v oblasti odpadů
V minulém čísle zpravodaje jsme avizovali umístění nádob, do kterých je
možné odkládat v dobře uzavřených
plastových lahvích použité tuky a jedlé
oleje. Použité oleje už nemusí končit
v kanalizaci, což bylo a je v rozporu se
zákonem, ohrožovat tak správné fungování čističky odpadních vod
a zároveň ucpávat odpady v našich
domácnostech. Plastové nádoby s otvorem na PET lahve už jsou skutečností
a prozatím je najdete v ulicích Pod
Lesem a Okružní. Pokud bude o službu
zájem, je možné umístit nádoby do
většiny sběrných hnízd. Obec v předstihu splnila svoji povinnost dle novely
vyhlášky č. 210/2018 Sb., a to zajistit
celoročně místo pro biologicky rozložitelné odpady. Červený kontejner stál
po celou zimu v ulici Dany Medřické.
Vzhledem k rychlému nástupu teplého
počasí, a tím brzké aktivitě zahrádkářů, se však už od poloviny března plní
rostlinným materiálem ostatní biokontejnery. Větve ze stromů a keřů mohou
občané odkládat také na určeném
místě u rybníka, kde budou zaměstnanci obce materiál postupně štěp-
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kovat. Štěpka zůstane na místě
a je možné si ji zdarma odebrat
a vrátit zpět přírodě, tedy jako mulč
pod keře a stromy.
Věra Čermáková, starostka obce
Foto: archiv Obecního úřadu

Prosba závěrem
Věřím, že většině z nás na
životním prostředí záleží a že
většina třídí odpady důkladně
a snaží se jejich množství
minimalizovat. A tak bych ještě
připojila prosbu provozovatele
naší čističky: nesplachujte
vlhčené ubrousky, hadry,
dětské pleny, zbytky ovoce
a zeleniny a další nerozložitelné
předměty do kanalizace.
Mechanismu čističky
odpadních vod to působí
velké problémy.

Zprávy z obce a zastupitelstva

Obec začala budovat další sběrné místo na konci ulice Emy Destinové. Mělo by se tak podstatně
ulehčit sběrnému místu ulici Peškova, které není, vzhledem k těsné zástavbě, příliš vhodné.

Svoz velkoobjemového a kovového
odpadu na dvakrát
Kdy: Sobota 27. dubna 2019
(kontejnery budou přistaveny
od 8.00 do 11.00 hod.)

Kdy: Sobota 4. května 2019
(kontejnery budou přistaveny
od 8.00 do 11.00 hod.)

Kde: ul. Kladenská
u kapličky sv. Gotharda

Kde: ul. Roztocká
u panelových domů

ul. Kladenská
u otočky busu, bývalá
samoobsluha
ul. Boženy Němcové
u bytových domů
ul. Svrkyňská
u pošty

ul. U Rybníčku
u bytovek

ul. Peškova, Plachtova
u kruhového objezdu
ul. Okružní

křižovatka Škroupova, Dvořákova

Do kontejnerů nepatří papír, sklo, plasty, bioodpad, suť, kovy, nebezpečný odpad
a pneumatiky! Kovový odpad uložte ke kontejnerům.

Zprávy z obce a zastupitelstva
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Výstavba v obci

Všichni s napětím sledujeme (a nejen
ti, kteří stávají na světlech), co v naší
obci vzniká mezi školou a cukrárnou.
Na místě původního jednopodlažního
objektu dílen vyrostl během zimy nový
dům. Byl navržen Ing. arch. Liborem
Přečkem s ohledem na okolní zástavbu a spolu se stávajícím domem č. p.
130 (papírnictví, květinářství) tvoří
velmi zdařilý celek. Jedná se o stavbu
polyfunkčního domu, který bude sloužit nejen jako kuchyň základní školy,
ale i školní klub pro žáky ZŠ. V polozapuštěném suterénu vznikne moderní kuchyň s kapacitou až 650 porcí.
Našim žákům tak od listopadu 2019
přibyde starost s výběrem obědů ze
dvou jídel. Zbývající dvě podlaží škole
nabídnou scházející prostor nejen pro
mimoškolní aktivity dětí, ale i logopedii
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či prostor pro školního poradce a jiné
školní aktivity.
Po ulici Ke Křížku, Spojovací, Pod
Lomem a Pod Hajnicí pokračujeme
od března s obnovou a výstavbou
historicky zanedbaných ulic naší
obce, aktuálně v ulici Nová. Současně
s novým povrchem dojde k posílení
vodovodní sítě a výstavbě nové dešťové kanalizace. Stísněný uliční prostor
vyvolal nejen přeložku plynovodu, ale
i velmi složitou organizaci výstavby,
která s sebou nese delší dobu provádění. Těšíme se, že bude ulice Nová na
podzim zrekonstruovaná a občané ji
budou moci plně využívat.

Vítání občánků podle nových pravidel
Vážení rodiče, máte-li zájem, aby bylo
vaše děťátko, narozené v období říjen
2018 až duben 2019, slavnostně přivítáno mezi občany naší obce, zašlete
nebo přineste přihlášku na Obecní
úřad Velké Přílepy. Přihlášku najdete
na webových stránkách obce v sekci
Matrika nebo si ji můžete vyzvednout
na matrice Obecního úřadu. Po přihlášení vám zašleme osobní pozvánku
k obřadu poštou. Tento nový postup
jsme zavedli z důvodů nových nařízení
o ochraně osobních údajů.

Předpokladem pro přihlášení dítěte
je jeho věk do jednoho roku a trvalý
pobyt na území obce Velké Přílepy.
Vítání občánků se bude konat v obřadní místnosti, Galerie, Pražská č. p.
45, Velké Přílepy (nad restaurací J.
Korycha) dvakrát do roka a zúčastní se
jej všechny přihlášené děti v doprovodu rodiny. Pro rok 2019 jsou stanoveny
termíny: 18. května 2019 a 13. října 2019.

Marie Válková, místostarostka

Kontakt pro přihlášení
Matrikářka Lucie Pěkná
Tel.: 220 930 770, e-mail: matrika@velke-prilepy.cz

Ing. Eva Aulická

Foto: archiv Obecního úřadu

Adresa: Obecní úřad Velké Přílepy, Pražská 162, Velké Přílepy

Dotace

Tvář polyfunkčního domu koncem letošního března
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Referent stavebního odboru
musí při výkonu své práce
vlézt i do výkopu

Dotační program
V lednu byl na obecním zastupitelstvu schválen dotační program, který
nahradil ten původní, grantový. Nový
dotační program rozdělil žádosti na
dva programy. Program na podporu
spolkového života a Program na podporu jednorázových projektů. Celkem
požádalo 11 subjektů, pro přehlednost
uvádíme tabulku žadatelů a jednotlivé
částky.

Zprávy z obce a zastupitelstva

Zprávy z obce a zastupitelstva

Výstavba tělocvičny
Sportovní výbor připravil podklady
s požadavky na výstavku nové tělocvičny, která bude dle požadavků
dvoupodlažní s dvěma tělocvičnami
a patřičným zázemím. Na základě požadavků je vypsána výzva pro veřejnou zakázku, která speciﬁkuje popsané
požadavky. Výzva je nyní zveřejněna
a dostupná na webových stránkách
obce.
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Nově osvětlený park u hřiště
Kdo se vrací pozdě z práce nebo ve
večerních hodinách, určitě si všiml
nově osvětlené průchozí zatravněné
uličky mezi ořešáky, kterou si mnozí
ještě pamatují jako alej topolů. Očekávané osvětlení nabízí průchozí zkratku
od MŠ Jablíčko podél fotbalového
hřiště směrem k bytovým domům
v areálu ARI.
Veřejná jednání zastupitelstva
v Galerii
Zastupitelstvo obce schválilo konání veřejného zasedání v terminech
23. dubna 2019, 25. června 2019, 3. září
2019, 5. listopadu 2019 a 17. prosince
2019 v 19:00 hod.

Z OPOZIČN ÍCH L AVIC

Zastupitelstvo se od říjnových voleb
schází v Galerii U Korycha. Na jevišti
v CVA, kde zasedání probíhala dříve,
je pro patnáct zastupitelů málo místa.
Stísněné prostředí to ale znamená
pro občany, kteří se veřejných jednání
účastní. Nedostatek prostoru a stísněnost galerie, která je ale jinak krásným
a důstojným prostředním zpestřeným
navíc vždy uměleckou výstavou, nutí
zamýšlet se vedení obce, zda nevrátit
veřejným jednáním místo v Centru
volnočasových aktivit. Pokud to bude
kapacitně pro vedení obce a zastupitelé možné, veřejná jednání se možná
zase někdy budou konat v CVA.
Usnesení a zápisy z veřejných jednání
jsou dostupné na webových stránkách obce, v sekci Úřad obce
Marie Válková, místostarostka

Dotační řízení 2019: Jednorázové projekty - přidělení dotací
Název - účel dotace

Žadatel

Požadovaná částka

Navržená částka radou obce

Přílepská stodola

Libor Kettner

6 000 Kč

6 000 Kč

Gulášové odpoledne

Tereza Lapáčková

6 000 Kč

6 000 Kč

Přílepský piknik/Domácí
trhy

Jana Tydlitátová

5 000 Kč

5 000 Kč

Kostýmy pro soutěžní
tanečníky (soutěžní
činnost)

Lucie Bláhová (JDC)

30 000 Kč

30 000 Kč

Hobby výstava

Petr Morysek

10 000 Kč

10 000 Kč

Představení loutkového
divadla

Veselý domeček s. r. o.,
Libor Schwarz

10 000 Kč

7 800 Kč

Výtvarné kurzy

Eliška Hesslerová

30 000 Kč

30 000 Kč

Klub zahrádkářů

Miloslava Chalupská

30 000 Kč

30 000 Kč

127 000 Kč

124 800 Kč

Celkem žádosti

10

Zprávy z obce a zastupitelstva

Dotační řízení 2019: Spolková činnost - přidělení dotací
Název - účel dotace

Žadatel

Požadovaná částka

Navržená částka radou obce

Podpora spolkové činnosti

MS Svrkyně - Velké
Přílepy

25 000 Kč

25 000 Kč

Podpora spolkové činnosti

JFK Velké Přílepy

50 000 Kč

50 000 Kč

Podpora spolkové činnosti

SRPŠ

20 000 Kč

20 000 Kč

95 000 Kč

95 000 Kč

Celkem žádosti

V dubnu zahájí činnost Kontrolní výbor
Chtěl bych touto cestou dodatečně
poděkovat našim voličům za jejich
hlasy v podzimních obecních volbách.
Spolek Kamýk získal hned napoprvé přes 30 % hlasů a tím i čtyřčlenné
zastoupení v zastupitelstvu. Staronovým vedením obce nám bylo následně nabídnuto vedení Dopravního a
bezpečnostního výboru a Kontrolního
výboru a jedno místo v nově vzniklé
pětičlenné Radě obce. Tuto nabídku
jsme přivítali, a to vzhledem k našim
hlavním programovým prioritám tj.
Transparentnost obce k občanům
a Bezpečnost v obci. Věříme, že ke
zvýšení transparentnosti a informovanosti přispíváme už nyní, pravidelným
zveřejňováním projednávaných dokumentů zastupitelstva obce na našich
internetových stránkách. Přes veřejně
vyjádřenou nelibost vedení obce jsme
začali nahrávat dění na zastupitelstvech a videozáznamy zveřejňovat
na youtube kanále Spolku Kamýk, stejně jako to dělá mnoho jiných obcí otevřených k občanům. Proběhly již i první

Z opozičních lavic

živé přenosy z veřejného zasedání
zastupitelstva s možností aktuálního
zapojení občanů formou komentářů.
Na březnovém zasedání zastupitelstva
byla schválena nabídka společnosti
AF-CITYPLAN s.r.o. na projekt zákazu
tranzitu nad 12t pro naši obec. V květnu tak budeme všichni znát konkrétní
návrh tohoto zákazu.
Na základě provedené kontroly dodržování zákona o informacích, byly
vedením obce dodatečně zveřejněny
povinně zveřejňované dotazy a odpovědi občanů. Došlo i k úpravě všech
zveřejňovaných dokumentů na internetových stránkách obce tak, aby splňovaly zákonem požadovanou možnost vyhledávání či kopírování textu a
umožňovaly například i slabozrakým
občanům strojové čtení dokumentů.
V dubnu zahájí Kontrolní výbor kontrolu veřejných zakázek obce, o jejímž
výsledku Vás budeme informovat
v příštím čísle zpravodaje.
Vlastimil Zaviačič, www.spolekkamyk.cz
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Inzerce

OBECNÍ POLICIE

Obecní policie Velké Přílepy
Vážení spoluobčané,
rád bych pozdravil občany obcí, které má obecní
policie ve své působnosti.
V souvislosti s uzavírkou
komunikace č. 240/II mezi obcemi
Velké Přílepy a Tursko budeme značně
vytíženi dopravním dohledem. Bohužel se stále potýkáme s nedostatkem
strážníků, kteří řeší všechna oznámení
od občanů v rámci hlídkové služby.
Chtěl bych upozornit, že strážníci vyhodnocují důležitost případů a podle
toho je řeší. Proto není možné si vynucovat upřednostnění řešení svého
problému. Strážníci nejlépe vědí, jak
rozvrhnout službu a jakým směrem se
zaměřit. Situace na trhu práce se negativně odráží v počtu strážníků, a to
v celorepublikovém měřítku. Lépe na
tom není ani Policie České republiky
(PČR), které nepomohla ani náborová
kampaň a zrušení podmínky středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou. O práci v ozbrojených sborech
není u mladší generace zájem a potvrzují to kolegové napříč republikou.
Strážníci obecní policie přesto neustále doplňují a vylepšují své vybavení,
včetně balistické ochrany jednotlivce,
jako je například neprůstřelná vesta,
která je v současné době velmi důležitá, především z důvodu navýšení
počtů útoků bodnou a střelnou zbraní.
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Strážníkům se podařilo odhalit dva
podnapilé řidiče, které předali kolegům z PČR. Byla provedena opakovaná kontrola v místech zákazu požívání
alkoholických nápojů na veřejném
prostranství, kde bylo zahájeno několik přestupkových řízení. Výsledkem
těchto řízení bylo uložení několik pokut
příkazem. Ve spolupráci s vedením
obcí posilujeme kamerový systém.
Velmi se osvědčil a s jeho pomocí se
úspěšně daří v obcích potírat trestnou
činnost. Pomohl a pomáhá i v případech pohřešovaných osob a dětí.
Rád bych upozornil na podmínky
pálení bioodpadu. Vždy je nutné se
seznámit s obecně závaznou vyhláškou dané obce. Mějte na zřeteli, že je
zakázáno vypalování trávy. Mnohdy je
příčinou rozsáhlých požárů, které napáchají značné škody a ohrožují životy.
Jestliže si nejste jisti, obraťte se na
strážníky a ti vám rádi poradí. Obecní
policie do budoucna plánuje obnovu
provozu webových stránek, které byla
nucena zrušit vzhledem k opakovanému útoku hackera. V současné
umísťujeme zprávy a upozornění na
facebookové stránce Obecní policie
Velké Přílepy. Jsme s vámi a pro vás!
Vaše obecní policie.
vr. prap. Karel Král, velitel Obecní policie

Obecní policie
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tanečky a dobré občerstvení byly náplní celého dne. Dalším zážitkem pro
děti bylo vystoupení hudebníka Jiřího
Bílého, který je s doprovodem kytary
naučil nové a zazpíval s nimi i známé
písně. Představení doplnil o obrázky
postav z písní a pohádek.

Písničky nikdy nezklamou

Mateřská škola
Jablíčko je
v jednom kole
První událostí roku 2019 v CVA bylo divadelní představení „Rodina Palečkovi
aneb jak vyzrát nad bacily“. S několika
pohádkami a písněmi přijelo 13. února
herecké duo, které při představení
vtáhlo do děje několik dětí. Doplnily
chybějící postavy příběhů a vyzkoušely si být herci. Dalším divadelním
zážitkem byl příběh o zlé a hamižné
ženě a rybáři, tedy pohádka „O Rybáři a rybce“. V podvečer 19. února
přijalo pozvání několik rodičů a náš
pedagogický sbor na přednášku PhDr.
Michaely Kaslové, tentokrát o předmatematické gramotnosti. Posluchače
vždy zaujme a naučí jednoduché,
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přesto účinné způsoby, které dítě seznamují s matematikou a to nejen při
logických hrách, ale i při činnostech
běžného života.
22. února se děti z páté třídy loučily
s paní učitelkou Šárkou Jednorožcovou, která odešla na mateřskou dovolenou. V březnu se jí narodila holčička
a za celý kolektiv MŠ a rodiče přejeme
hodně zdraví, štěstí a lásky.

Překvapením byla návštěva mediálně známé postavy „Matýska“ a jeho
stvořitele, břichomluvce pana Zdenka
Polacha s představením „Matýsek
a jeho kamarádi“. Pobavili nás a pro
některé to bylo první setkání s postavou, kterou mohli vidět na televizní
obrazovce.
Poslední akcí čtvrtletí se stalo divadelní vystoupení v CVA s pohádkou „Jak
se Jíra mlynářem stal“. Krásný příběh,
loutky i kulisy.
Simona Mádlová Králová
Foto: archiv MŠ Jablíčko

Po jarních prázdninách čekal naše
předškoláky informativní a doporučující test školní zralosti. Zákonní zástupci
mají možnost zavčasu se objednat
k vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně.
V pondělí 11. března u nás proběhl
karneval. Děti už ráno přišly v maskách, vyzdobené třídy, hrající hudba,

Mateřská škola

Pohádkové příběhy mají rády nejen děti

Mateřská škola

Matýska mohly děti vidět v televizní soutěži,
nyní jej viděly i naživo

Karnevalový rej
V sobotu 9. března 2019 pořádala
MŠ Jablíčko ve spolupráci s OÚ
Velké Přílepy karneval v sále
U Korychů. Před druhou se začaly
scházet masky pohádkových, ﬁlmových i zvířecích bytostí a brzy
propukly dětské radovánky. Děti
nejen soutěžily o nejlepší masku,
ale i o nejlepšího tanečníka
v jednotlivých věkových kategoriích. Programem provázela paní
Jana Jiráková a do tance
a zpěvu hrála kapela Křížoband.
Děkujeme všem, kteří se na akci
podíleli, především pak OÚ Velké
Přílepy za ﬁnanční podporu
a také rodičům.
Zápis do Mateřské školy Jablíčko pro školní rok 2019/ 2020 se
bude konat ve čtvrtek 2. 5. 2019
od 8:00 do 11:00 hodin a od 13:00
do 16:00 hodin a v pátek 3. 5. 2019
od 8:00 do 12:00 hodin v budově
MŠ. Bližší informace na stránkách
MŠ Jablíčko nebo na telefonním
čísle 773 619 104. Libuše Smidžárová, ředitelka MŠ Jablíčko
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Z doslechu vím, že například rodiče ve Statenicích mají potíž dostat
dítě do školky. Mohli by je případně
přihlásit sem?
Veselým Domečkem prošlo od jeho
založení téměř pět set dětí z naší, ale
i z okolních obcí. Zapsat dítě mohou
samozřejmě i stateničtí rodiče. Zápis
proběhne v květnu, ale děti přijímáme
po celý školní rok podle volné kapacity,
která je maximálně dvacet míst.

Podílíme se nebo sami organizujeme
v obci různé akce, ať už jsou to Přílepská strašidýlka, trhy Na Statku nebo
divadelní představení pro děti. Také
jsme připravili několik cyklů kurzů první
pomoci dětem, které se setkávají
s velkým ohlasem. Vždycky se snažíme
dělat něco navíc. A to nejen pro děti,
ale i pro dospělé.
Renáta Šťastná

Foto: archiv Veselého domečku

Prozradíte nějakou zajímavost, která
by neměla veřejnosti uniknout?
Veselý domeček zvenku

Není to školka
jako školka
V naší obci je několik mateřských škol
a postupně vám je chceme představit. V minulém čísle jsme se podívali
do Smile Studia, dnes přináším
krátký rozhovor s panem Liborem
Schwarzem, statutárním zástupcem
Veselého domečku.
Představíte nám vaše zařízení?
V čem je jiné, než ostatní školky?
Veselý Domeček funguje od roku 2011
a ve Velkých Přílepech je jedinou soukromou mateřskou školou zapsanou
v rejstříku škol. To znamená, že je
provozován podle školského zákona
a musí splňovat požadavky na před-
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školní výchovu, hygienické a stavební předpisy. To je rozdíl mezi „studii“
nebo „dětskými kluby“, které se často
z nevědomosti či záměrně matoucím
způsobem prezentují jako mateřské
školy. Vytváříme přátelské a příjemné
místo, snažíme se ke každému dítěti
přistupovat individuálně a upravovat
program podle jeho věku a potřeb.
Učíme děti samostatnosti, základním pravidlům a zdravým návykům,
hrajeme si, tvoříme, zpíváme, cvičíme
a dost času trávíme venku. Program
doplňujeme o naučné akce v okolí,
například o výstavy ve Středočeském
muzeu v Roztokách. Často navštěvujeme Švestkovnu v Úholičkách, organizujeme výlety lodičkou, do ZOO, exkurze na letiště a mnoho dalších. O děti
se starají tři učitelky a jedna chůva.

Mateřská škola

Veselý domeček bývá pravidelným účastníkem Hobby výstavy v sále U Korychů

Mateřská škola
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Slavnostní den pro naše prvňáčky
nastal v posledním březnovém týdnu.
Čekala na ně zkouška písařů, po jejímž
úspěšném složení mohli být pasováni na písaře. Za přítomnosti rodičů
předvedli, že už umí napsat diktát, opis
i přepis a že to umí krásně a bez chyb.
Během pasování dostali opravdové
pero s inkoustovými bombičkami a už
se všichni těší, jak s ním začnou psát
do sešitů.

Jako pasovaní písaři byli prvňáčci náležitě hrdí

Vzdělávají se, ale i plesají
Začátek nového kalendářního roku
jsme ve škole věnovali preventivním
akcím. Snažíme se tímto způsobem co
nejvíce ovlivnit osobnost žáků tak, aby
se nedopouštěli rizikového chování.
Proto v lednu a v únoru prošli všichni
žáci 2. stupně preventivním programem Policie ČR o kyberkriminalitě
a podobně v březnu preventivním
programem Policie ČR o drogách. Věříme, že tyto programy přispějí k zodpovědnějšímu jednání žáků.
Pro naše prvňáčky měly paní učitelky
připravený preventivní program Veselé zoubky, zaměřený na správnou péči
o zuby a prevenci vzniku zubního kazu.
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Díky zacílení na nejmladší školáky je
velká šance, že děti získané vědomosti
skutečně uplatní v péči o své zdraví.
V zcela jiném duchu se nesl pátek
22. března. Tento den se totiž konal
3. Školní bál, který pro naše žáky znovu
uspořádal Spolek rodičů a přátel školy.
V krásně vyzdobeném sále
U Korychů se sešel velký počet účastníků. Na začátku první části předvedli
své předtančení v rytmu polky žáci
III. A pod vedením paní učitelky
Mgr. Dagmar Heráňové a sklidili zasloužený potlesk. Jak mladší, tak později starší děti si svůj bál užily naplno,
k radosti přispěla i bohatá tombola.

Základní škola

V budově 2. stupně dostali žáci příjemný dárek – v každém patře mají
čtenářský koutek vybavený pohovkou
a knihovničkou. Mohou tak přestávky
trávit příjemnou relaxací, čehož s nadšením využívají. Výrazně ožilo
i prostředí školní jídelny–výdejny, které
nově zdobí obrazy květin vytvořené

našimi žáky pod vedením Mgr. Elišky
Hesslerové. V pátek 29. března proběhl tradiční Den otevřených dveří.
Možnost podívat se do obou školních
budov i nahlédnout do výuky využila
řada rodičů s předškoláky, ale jako
vždy i spousta rodičů našich žáků.
Informovanými průvodci jim byli žáci
a žákyně 9. ročníku a sklidili za to slova
uznání. Rodiče v písemných vzkazech
ocenili jak vybavení a vzhled budov,
tak práci a přístup učitelů. Navečer
jsme přivítali milou návštěvu
– absolventy po třiceti letech. S chutí
si prohlédli obě budovy školy
a zavzpomínali na svá školní léta.
Mgr. Kateřina Sedláčková, zástupkyně ředitelky
Foto: archiv Základní školy Velké Přílepy

Obrazy školní jídelnu-výdejnu opravdu rozveselily

Základní škola
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KNIHOVNA

a přinesla je i k nahlédnutí. Pan Václav
Kašek zase vyprávěl o tom, jak se žilo
v naší obci před sto lety, tedy v období
začátku první republiky. Své poznatky
získává pátráním v archivech, kronikách a z vyprávění pamětníků. I zde si
mohli posluchači prohlédnout kopie
kronik naší obce, které jsou v knihovně
k dispozici. Velká návštěvnost akce
svědčí o tom, že toto téma posluchače velmi zajímá. Oba přednášející
slíbili, že přijdou ještě jednou, protože
zdaleka nevyčerpali dané téma, i když
čas plánovaný na přednášku bohatě
překročili.

Začátek roku v knihovně
Kvůli probíhajícím opravám vlhkého
zdiva jsme museli oželet dětský koutek
ve vstupní místnosti. O to víc se těšíme, až oprava skončí, my objednáme
nové regály a dětem koutek znovu
upravíme.
Podařilo se nám uspořádat první
výstavu dětských výtvarných prací na
téma Vesmír. Bylo velmi těžké vybrat
nejlepší výtvory, dětská fantazie je
úžasná, dovede překvapit a přenést
nás do jiných světů. Ceny nemohly
dostat všechny děti, ale všem můžeme poděkovat a slíbit, že na podzim se
opět mohou zúčastnit další výtvarné
soutěže.
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Letos uplyne 410 let od prvního kompletního vydání Shakespearových
Sonetů. Na toto výročí vzpomněl pan
Bohuslav Ledl a podrobně nám vyprávěl zajímavosti o jejich vzniku i obsahu.
Pěkný přednes několika vybraných
sonetů byl krásnou tečkou za vyprávěním. Návštěvníci akce si mohli prohlédnout i malou výstavku knih, které
o tomto velikánu světové literatury
v knihovně máme.

Březnová výstava byla věnovaná humoru. Pan Jiří Šrámek u nás již několikrát vystavoval své obrazy, hlavně krajinky. Tentokrát nám představil výbor
ze svých humorných kreseb. Pamětníci ho znají třeba z časopisu Dikobraz,
jehož byl pan Šrámek šéfredaktorem.
A připomínka pro ty, kteří mají literární
vlohy a pokouší se napsat povídku,
báseň či jiné literární dílo: nezapomeňte na naši každoroční literární
soutěž Talent. Uzávěrka soutěže je 16.
května 2019.

24. 4.

V 8:00 Pasování prvňáčků

25. 4.

V 18:00 cestopisné vyprávění
manželů Klempířových (původně
mělo být v prosinci 2018)

KVĚTEN

Výstava obrazů paní Evy Špačkové

15. 5.

„Kytičkový den“ Ligy proti rakovině,
prodej kytiček

16. 5.

Uzávěrka literární soutěže Talent,
vyhodnocení do konce června
2019

30. 5.

v 19:00 přednáška paní Vrbenské
o Jaroslavu Seifertovi

ČERVEN

Výstava výrobků školní družiny
ZŠ Velké Přílepy

Jana Kouřimská

Další významnou akcí letošního roku
bylo vyprávění o kronikách. Konalo se
v úterý 19. února. Současná kronikářka
Velkých Přílep, paní Eva Martínková,
nás seznámila s tím, jak píše kroniky

Knihovna

A co plánujeme ve
druhém čtvrtletí?

Knihovna
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TVORBA MÍSTNÍCH AUTORŮ

TVORBA MÍSTNÍCH AUTORŮ

„Tak tedy dávám hlasovat. Kdo je pro,
aby se uskutečnil plán ctihodného
pana Loziera?“ Okamžitě se ke strupu
zvedl les rukou a kromě dvou tří přítomných všichni nadšeně souhlasili.
„Odhlasováno. Čím tedy začnete,
pane Loziere?“…
V roce 1824 se odkudsi objevil jistý muž
známý jen pod zřejmě vymyšleným
jménem Lozier. Ten tvrdil, že má nezpochybnitelné vědecké důkazy
o tom, že se ostrov Manhattan co nevidět v polovině rozlomí kvůli přílišnému zatížení jedné jeho části. Honoraci
města i místní tisk přesvědčil, že má
pravdu, a že jediným řešením celého
problému je ostrov urychleně upro-

Občas si Tomáš najde čas i na odpočinek
a rád zavítá do Únětického pivovaru

střed rozříznout, odtáhnout na volné
moře a po otočení napevno ukotvit
k pevnině těžší stranou. Přípravy trvaly
celkem několik týdnů, během nichž se
celé město nesoustředilo na nic jiného. Když už byly přípravy hotovy
a měl nastat den „D“, sešlo se na místě
množství lidí včetně městské honorace. Připraveni byli také „potápěči“, kteří
strávili několik dnů přípravami
a ﬁngovaným výcvikem na odtažení odříznuté části na moře. Byli zde
všichni – až na Loziera. Ten po sobě
zanechal jenom vzkaz, že onemocněl
a musel odjet.
Tomáš Hejna

Foto: z archivu Tomáše Hejny

Inzerce

Nepotopitelný ostrov
(Ukázka z knihy Podivně pravdivé
příběhy. Autor: Tomáš Hejna, Vydala
Olympia. Kniha je kombinací historické
povídky a literatury faktu.)
„A jakou máme záruku, že se Manhattan nepotopí během odřezávání?“
„Podrží ho obří kotvy a pevná lana,
takže se vůbec nehne, dokud nebudeme chtít,“ odpověděl Lozier. Pobavený
výraz si zatím nechal pro sebe.
„A kolik to bude stát?“ otázal se další
z důležitých pánů, který v oku svíral
sklíčko a koukal se tedy na všechny
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v úděsném úšklebku. „Levné to nebude, přirozeně,“ chopil se slova pan
starosta, „ale město to neohrozí.
A nemůžeme přeci nechat tuto část
města potopit do vody se vším, co na
ostrově je?“
„No to rozhodně ne!“ vmísil se od debaty menší tlustý mužíček s mastnými
vlasy a směšně vypadajícím knírkem.
„Mám tam několik domů a taky sklad,
to by mě zruinovalo. Manhattan musíme zachránit stůj co stůj za každou
cenu. Já na to rád přispěji!“

Tvorba místních autorů
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ZDRAVÍ

po čtyřiadvaceti hodinách, k nákaze
virem encefalitidy stačí přisátí trvající
dvě hodiny.

Klíště

Zase přichází jejich
čas
Klíšťata přenášejí dvě nebezpečná
onemocnění. Lymeská borelióza je
bakteriální onemocnění a léčí se pomocí antibiotik, proti viry způsobené
klíšťové encefalitidě neexistuje léčba,
jen očkování. Při zkráceném očkovacím schématu nastupuje ochrana za
čtyři týdny od první dávky. Očkování
není hrazené z veřejného zdravotního
pojištění, pojišťovny na něj ale přispívají řádově stovky korun za rok.
Jedna vakcína stojí asi 1500 korun,
k vybudování ochrany jsou třeba dvě
dávky v odstupu čtrnácti dnů až tří
měsíců, další pak do roka. Přeočkování je nutné po třech, později po pěti
letech. Zatímco borelióza se přenáší
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Pacienti po nákaze encefalitidou
obvykle trpí horečkou s bolestí hlavy, kloubů či svalů. Infekci v první fází
neodhalí často ani běžně dostupné
laboratorní testy, zároveň ale zatím
není postižen centrální nervový systém. Pokud nemocní dodržují klidový
režim, nemoc obvykle ustoupí do dvou
až sedmi dní. Jinak může nemoc přejít
v zánětlivé postižení mozkových blan.
Nemocní s boreliózou jsou unavení
a mají zvýšenou teplotu. Typická
červená skvrna v místě přisátí klíštěte
či bodnutí jiného hmyzu může mít vybledlý střed a objevuje se asi u poloviny nakažených. Ve druhé fázi mohou
být postiženy klouby, centrální nervový
systém, někdy i srdce.
Spolu s pobaltskými zeměmi mívá
Česko každoročně jedny z nejvyšších
počtů nakažených encefalitidou v Evropě. V letech 2010 a 2011 to byla čtvrtina všech případů v rámci Evropské
unie. Nakažená klíšťata jsou častá také
na Slovensku, v Rakousku, Německu,
Polsku, ve Slovinsku a Skandinávii.
MUDr. Rodion Schwarz, Přílepská ordinace
Foto: redakční archiv

Zdraví

HISTORIE

HISTORIE

Ještě před První světovou válkou
v obci existuje stolní společnost Veselá bída – Obec Řehtačkovice. Přikládám fotograﬁi této společnosti z roku
1913, kde jsou její členové s hudebními
nástroji. Muž sedící vpředu vlevo byl
Josef Zach, jakýsi nepsaný leader této
společnosti. Antonín Procházka, bývalý
obecní kronikář, o něm napsal: „Miloval
písně Karla Hašlera. Zpíval rád o Praze
a jeho, Hradčany krásné…“ zpíval se zaujetím „Rudé růže“ zpíval jenom svým
nejlepším kamarádům.
V takovéto pohodě slyšel jsem ho zpívat „Ty kamýcké rodné stráně…“, píseň,
o níž tvrdil, že ji sám složil a hudbu si
také sám komponoval.“

1. máj 1961, před Přílepankou kráčí Ant. Saska s transparentem

Kapely ve Velkých Přílepech a okolí
Kapely ve Velkých Přílepech a okolí
Lidé se vždy snažili nějak si zpříjemnit
život. Často to bylo zpěvem, poslechem hudby a nejlépe spojením obou
těchto činností.
Koncem 19. století, kdy začaly vznikat
první spolky, chodili jejich členové
na různé slavnosti a výlety s hudbou.
Spolek vojenských vysloužilců v Úněticích pořádal v roce 1888 výlet na Okoř
a na zpáteční cestě se stavěl v hostinci pana Kmocha ve Velkých Přílepech,
kde se konala velká taneční zábava. Je
to první zpráva o taneční zábavě v našich obcích. První zmiňovaná kapela
v okolí je Majrichova. Antonín Majrich
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byl kovářem na Trněném Újezdu
a zároveň výborným muzikantem,
písničkářem, který skládal texty na nápěvy populárních písní a pranýřoval
v nich obecné lidské nedostatky. Svrkyňský kronikář Fr. Kovářík ho zmiňuje
ve svém vyprávění: „Poslouchal jsem
je několikrát, vždy v neděli. U Pokrupů
v Přílepech jsem je poslouchal dvakrát. To mi bylo asi 18 let. Z Trněného
Újezda chodili k nám hrát na tanec.“ To
odpovídá přibližně roku 1909, kdy pan
Václav Pokrupa čepoval pivo v hostinci Na poště. Přikládám text písničky,
který Ant. Majrich napsal na melodii
Co sedláci, co děláte? a popisuje
v něm aktuální dění této doby.

Historie

Už v této době občané našich obcí
mohli poslouchat hudbu z hudebních
automatů, které byly v hostinci Stará
myslivna v Kamýku a v přílepském
hostinci Na poště.
V období mezi válkami jsou zmiňovány kapely pánů T. Boušky, Šilhana,
Boudníka, Kopeckého, Kraumana, ale
i místních kapelníků Františka Čecha
a Emila Pokrupy. Živnost kapelnickou
měli krátce v obci povolenou i Josef
Háša a Bohumil Vyšín, otec Mildy Vyšína, který později pracoval pro orchestr
Karla Vlacha. Kapely hrály na různých
zábavách, slavnostech, koncertních
večerech a nebylo výjimkou, že třeba
při posvícení nebo Velikonocích se
hrálo 2 dny. Svědčí o tom zápis v pro-

Historie

tokolní knize SK Kamýk o posvícenské
zábavě v roce 1931: „Na návrh kol. Hejla
schváleno: v neděli začátek o 2. hod.,
v pondělí o 3. hod., hudba pana
T. Boušky a sice v neděli dechová
a v pondělí smyčcová.“
František Čech měl svoji kapelu, vyučoval hudbě, staral se o hudební doprovod při divadelních představeních
místního Sokola a hrál na varhany
v noutonickém kostele. Nejvíc informací máme o panu Emilu Pokrupovi. Ten
vedl hudební kroužek místního Sokola
a později byl kapelníkem. V třicátých
letech 20. století hrál v jeho kapele
i Josef Zach a syn kapelníka Majricha,
kterého jsem zmiňoval v úvodu tohoto
textu. Mladý Majrich pracoval
v zákolanské Daliborce, kde se vyráběla piana a když bylo třeba, chodil
v okolí ladit piana a spinety. Pan
Strach ze Statenic (nar. 1923) mi
vyprávěl, že zde hrál i jeho otec a on
sám byl členem salonního orchestru
pana Pokrupy, který míval své pravidelné čtvrteční zkoušky v restauraci
u Korychů během protektorátu a pak
vystupovali na různých koncertech.

Společnost Veselá bída – obec Řehtačkovice
v roce 1913
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Kapela E. Pokrupy po druhé světové válce

Koncerty Němci zakázali později než
taneční zábavy. Pan Pokrupa v této
době natáčel i desky ve studiu Ultraphonu, prý se tam potkával i s Karlem
Vlachem, který hrával na basu.
Není jednoznačné, kdy vznikla kapela
EMPO, z vyprávění pana Stracha jsem
měl pocit, že pan Pokrupa měl postupně kapel několik a hrálo pod ním
mnoho hudebníků místních i z okolních obcí. Při zábavách po válce je už
EMPO pravidelně zmiňováno. Zábav
se pořádalo hodně a EMPO se občas
muselo rozdělit na dvě části a hrálo
na dvou akcích. Na přiložených
fotograﬁích mi pan Strach identiﬁkoval i některé členy kapely: Jiří Schwarz,
Poštolka, bratři Kletečkové, Sadílek,
Václav Strach, Hrubý, Míla Otis, Jos.
Zrna, Jos. Malý, Václav Kettner, Majrich.
Po únorových událostech roku 1948
byly tyto činnosti utlumeny a Emil
Pokrupa, aby mohl hrát, musel působit
v rámci nově zřizovaných osvětových
besed. Naposledy hrál pod STS Hosti-

28

HISTORIE

Kapela E. Pokrupy v třicátých letech 20. století

vice díky tomu, že bubeníkem v kapele
byl zaměstnanec této STS, který měl
velmi blízko k vedení a dokázal tuto
činnost prosadit.
V obecní kronice Antonín Procházka
zaznamenal, že po skončení prvomájové oslavy v roce 1960 se sešli
na hodnocení akce zástupci zúčastněných obcí a na tomto setkání byla
kritizována i skutečnost, že při oslavě nebyla dechová hudba. Ladislav
Čihák, tehdejší hospodář místního JZD
„připomněl, že je v obci řada občanů,
kteří již hrají na některý nástroj, někteří
sice jen částečně, jiní že by se mohli
ještě naučit a že on sám by pomohl.
Přítomný Emil Pokrupa – známý náš
hudebník, přiznal, že kdyby byla chuť,
a našli se zájemci – tak do příštího
1. máje mohli by naši občané a všichni
hosté již pochodovat za zvuků hudby.
On že se zaváže nacvičit tři pochody
– doplní-li se těleso i laiky – kteří by se
chtěli na potřebný nástroj učit.“ Pan
Pokrupa začal s novou kapelou, která
dostala název Přílepanka, pravidel-

Historie

ně cvičit, nejprve v klidu a později za
pochodu. Asi to nebylo jednoduché,
neboť hudební úroveň jednotlivých
členů nebyla stejná. Při oslavě 1. máje
v roce 1961 však už Přílepanka kráčela
v čele průvodu a vyhrávala. Antonín
Saska nesl před kapelníkem Emilem
Pokrupou transparent s nápisem
Závazek jsme splnili.
Přílepanka cvičila a vystupovala při
slavnostních příležitostech a zábavách několik let, ale pak nastala krize,
kdy někteří členové nedocházeli na
zkoušky, jiní chtěli změnit repertoár,
nakonec kapela svoji činnost ukončila.
Následovalo období, kdy v obci téměř
ustala kulturní činnost, nepořádaly se
zábavy. Důvodem byla malá aktivita
místních organizací a také neutěšený
stav sálu místního hostince u Korychů.
Teprve v roce 1975 byla dokončena
oprava střechy a nové elektroinstalace. V dalších letech došlo k oživení,
opět se pořádaly plesy a zábavy, na
kterých hrály kapely z okolí, ale to už je
jiná kapitola.
Václav Kašek

Foto: archiv autora

Co sedláci, co děláte?
Co sedláci, co děláte,
že už řípu nesázíte?
- My jsme žádnou nesázeli,
jenom samý mák a zelí.
Od Černuce k Hospozínu

Historie

síli samou kulatinu,
v Hobšovicích a ve Skuhrách
síli samou čočku a hrách.
V Ouholicích a na Vepřku,
tam nasíli samou řepku,
Mlčechvosty, Lužec, Bykev
síly samý bob a vikev.
Ve Veltrusích, v Líbeznici,
tam nasíli jen pšenici,
Nelozeves a Lešany,
Tam nasíli jen ječmeny.
V Řetovicích, ve Stelčovsi,
tam nasíli samé ovsy,
v Knovízi a na Brandejsku
síli samé žito, směsku.
Votvovice a Blevice,
síli řípy tam nejvíce,
Holubice a Minice
prodali jí na tisíce.
Od Vodolky za Přívory,
tam sázeli jen brambory,
od Mělníka ke Kolínu,
tam zas samou zeleninu.
Turský kovář řípu nasil,
v cukrovaru pěkně prosil,
aby jemu řípu vzali,
trochu řízků za ni dali.
Milostpán Suk pravil zkrátka:
támhle nechal tesař vrátka,
hybaj, kovář, zčerstva domů,
rozkrouhat si svou burgunu.
Obilíčko špatně klíčí,
vyrostlo tam samé mlíčí,
za obilí málo prachů,
řípu dáme beze strachu.
V Hracholuskách a ve Štětí,
připravujou řípu k setí,
v Kralupech a ve Zlosejně,
budou jí sít všichni stejně.
Na Holi a ve Cvrkyni,
budou jí sít jako jiní,
Kněžoves a Řeporyje,
budou jí sít na akcie.
Na Kozinci jeden sedlák
nasil řípy veliký ﬂ ák,
nasil jí však pro cukrovar,
jen aby měl dobrý ovar.
V Makotřasech jeden soused
veved s řípou pěkný kousek,
,naoko´ dobytek prodal,
komedii s řípou prohrál.
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AUTO-MOTO

Zima je pro každý vůz bez výjimky tím
nejnáročnějším obdobím roku. Příprava na letní sezonu, kdy budeme více
jezdit a čekají nás i delší výlety
a dovolené, je proto nesmírně důležitá. Pravidelná péče pomůže udržet
automobil v dobrém technickém
stavu. Řadu úkonů zvládneme sami,
ale po náročné zimě se vyplatí zamířit
do autoservisu a nechat vše prověřit
odborníky. Především brzdy a tlumiče,
které na děravých silnicích opravdu
hodně trpí.

Mateřská škola
vypisuje

termín zápisu na školní rok 2019/20,
který se bude konat

2. - 16. května 2019
Přihlášky a další informace naleznete na internetové stránce

www.veselydomecek.com
přihlášky přijímáme celoročně podle volné kapacity
jediná soukromá MŠ v obci zapsána do rejstříku škol
a školských zařízení (nejsme “klub”, “studio”, ani “školka”)
garantovaná kvalita předškolní péče a hygienických standardů
možnost uplatnění slevy na dani 12.200,- Kč/rok pro rodiče
(pouze u školy zapsané v registru!)
cena bez dalších skrytých poplatků či nevratných záloh
nebo zápisného (zahrnuje kvalitní obědy a svačinky, pitný režim,
hygienické a výtvarné potřeby)
individuální přístup k dětem v menším kolektivu

Aby to jezdilo lépe
a bezpečně...

J

aro je v plném proudu

a s ním i motoristická sezona.

Pro ty, kteří se na jarní údržbu
vozu teprve chystají, neseme
cenné rady. Po zimních
plískanicích je nutná

důkladná očista. Je třeba

pečlivě zkontrolovat klimatizaci,
brzdy a připravit se na výměnu
pneumatik. A nemusíme jezdit

Pro podrobné informace navštivte naši stránku

w w w. v e s e l y d o m e c e k . c o m
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naleznete
aleznete nás rovněž na

www.facebook.com/veselydomecek.eu

daleko, proč nezůstat v naší
obci?

Auto-moto

Důkladná očista
Základem je zbavit vůz všech nečistot, solí a šrámů, které na karoserii
zanechaly zimní sloty. Na to je ideální
kvalitní automyčka, kde vůz vyčistí
včetně podvozku. Na vosku se nevyplatí šetřit. Kvalitní vosk není jen na
parádu, aby auto dobře vypadalo, ale
pomáhá chránit karoserii před nepřízní počasí. Dobře ošetřovaná karoserie
lépe odolává korozi. Před poslední
vrstvou vosku je dobré ošetřit drobné
škrábance na laku retušovací nebo
opravnou tužkou, které v potřebné
barvě koupíme ve specializovaných
prodejnách. Nesmíme zapomenout
na vyklepání koberečků a celý interiér
důkladně vysát.
Pozor na brzdy
S očistou vozu můžeme spojit kontrolu
brzd. Zimní marast a mrazy celý brzdný systém nesmírně zatěžují. Tlakovou
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AUTO-MOTO

hadicí důkladně vystříkáme kola
a zkontrolujeme, případně vyměníme
brzdové destičky.
Slyšíme-li nebo cítíme při brzdění
mírné drhnutí, mohou být brzdy zanesené solí nebo zmrzlým prachem
z brzdových destiček. Určitě si je nechme vyčistit. Znečištěné brzdy mají
nižší účinnost, což prodlužuje brzdnou
dráhu vozu.
Výměna stěračů
Jednou z nejvíce namáhaných součástí vozu v zimě jsou stěrače. Od
podzimních mlh byly prakticky neustále v pohybu, proto divu, že s nástupem jara nepracují, jak by měly a na
skle se objevují šmouhy. Můžeme je
sice vyčistit, ale chceme-li mít čistý
výhled, výměně gumiček se po zřejmě
nevyhneme. Samozřejmostí je kontro-

AUTO-MOTO

la hladiny kapaliny v nádržce
a případné dolití.
Kontrola klimatizace
Ověření stavu si zaslouží i klimatizace,
která potřebuje jednou ročně, nejpozději po dvou letech, pravidelný servis.
Kontrola a doplnění chladicího materiálu trvá zhruba půl hodinky.
Výměna pneumatik
Správná doba na výměnu obutí
nastává ve chvíli, kdy teploty trvale
vystoupají nad 7 °C. Teprve pak se
začnou vlastnosti zimních pneumatik
zhoršovat a dochází k většímu opotřebení. V autoservisu je odborně vymění, vyváží a zkontrolují.
Do servisu by měl na kontrolu pneumatik po zimě zamířit i ten, kdo používá univerzální obutí. Na sjetých

gumách vůz špatně drží stopu a na
prašných krajnicích se lehce dostane
do smyku. Kontrolu obutí je dobré spojit i s prověřením tlumičů, které dostávají zabrat na vytlučených silnicích.

né hmoty. Po zimě se může v nádrži ve
vozech s benzinovými motory usadit
voda. Té se lehce zbavíme například
Velfobinem, který koupíme na každé
čerpací stanici.

Kontrola baterie
Jarní kontrole vozu by se neměl vyhýbat ani ten, kdo vůz v zimě šetřil
a jezdil jen málo nebo vůbec. Dlouhé
stání na jednom místě není pro auta
dobré. Důležitá je především péče
o autobaterie, pneumatiky a o pohon-

Dlouhé stání může mít špatný vliv i na
pneumatiky, které nemají vlivem stálé
zátěže na všech stranách stejnou hustotu a jejich jízdní vlastnosti se zhoršují.

Autoservis Jiří Fejkl

Auto pneu servis U Floriána

Jaroslav Rajchman

Autotipp Ženíšek

Autoservis Špiegel

Autoservis František Šindelář

Pneuservis u Milana

ROLC-service s.r.o.,

Pražská 116, Velké Přílepy

U Rybníčku 235, Velké Přílepy

Kladenská 208, Velké Přílepy

Auto-moto

Foto: redakční archiv

Na koho se můžeme v naší obci obrátit?

Svahová 136, Velké Přílepy
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Renáta Šťastná

Auto-moto

Spojovací 171, Velké Přílepy

Roztocká 121, Velké Přílepy

Tel.: +420 602 616 125

Pod Lomem 245, Velké Přílepy
Tel.: +420 602259067
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Máme vrabce v budce
Jedno staré přísloví praví „Lepší
vrabec v hrsti nežli holub na střeše“.
Přísloví je to věru pravdivé, i když se jím
často neřídíme. My vrabce sice v hrsti
zatím nemáme, zato se nám nastěhoval do naší monitorovací budky. Je
to náš první a dlouho očekávaný
nájemník.

Fakultou životního prostředí České
zemědělské univerzity v Praze. Cílem
projektu je přiblížit vědeckou činnost
široké veřejnosti a unikátním způsobem zapojit školy, veřejné a zájmové
organizace do sběru biologických dat.

David Bečka

Foto: monitorovací budka Velké Přílepy

Budku jsme instalovali koncem
března minulého roku. Vloni se v ní,
bohužel, nikdo neuhnízdil, ale od 17.
března letošního roku si vyhlídli právě vrabci polní, kteří nejsou zrovna
běžnými obyvateli takových příbytků.
Monitorovací budka je součástí projektu PTÁCI ONLINE, který je realizován
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Na oplátku jim je poskytnuta možnost
sledování ptačího hnízdění online. Video výstupy slouží jako edukativní pomůcka pro děti i dospělé, jsou zdrojem
dat pro studentské i vědecké práce
a nástrojem popularizace vědy. Projekt je založen na využití tzv. „chytré
ptačí budky“ (Smart Nest Box), která
byla zprvu vyvinuta pro účely monitorování hnízdění ohroženého sýce rousného. Hnízdění našich vrabců polních,
sezení na vejcích a krmení mláďat
můžete sledovat online či ze záznamu na stránkáce www.ptacionline.cz.
Stačí si jen vyhledat naši obec. Pokud
chcete sledovat hnízdění i jiných ptáků, stačí si vybrat z mapy monitorovací budky, které jsou umístěny na více
než padesáti místech v ČR i zahraničí.
Chtěl bych touto cestou poděkovat
paní Markétě Zárybnické autorce
a vedoucí projektu, panu Vlastimilu
Osobovi za instalaci budky, paní ředitelce ZŠ Pavlíně Ben Saidové za ochotu
a pochopení, paní Evě Aulické a panu
Lubomíru Kacálkovi za technickou
podporu.

Zajímavosti
o vrabci polním
1.

2.

3.

Malý pták (hmotnost 20 až 24g)
z čeledi vrabcovitých, o něco
menší než vrabec domácí
Žije v Evropě a Asii, zavlečen byl
i do Severní Ameriky a Austrálie

V ČR hnízdí v počtu 400 000 až
800 000 párů (mírný pokles za poslední roky), nejvýše bylo hnízdění
prokázáno v Krušných horách
v 850 m n. m.

4.

Potrava je převážně rostlinná,
méně je zastoupena i živočišná
složka

5.

Samec i samička mají stejné
zbarvení a tvoří na několik let
trvalé páry

6.

Hnízdo staví oba rodiče z rostlinných stonků, peří, mechu, větviček,
jehličí a kořínků

7.

8.

9.

Hnízdí většinou třikrát ročně od
dubna do července, snáší 4 až
6, na povrchu tmavě skvrnitých
vajec
Na vejcích sedí 12 až 13 dnů oba
rodiče, kteří pak společně krmí
mláďata, mladí ptáci hnízdo
opouštějí po 15–16 dnech
Pohlavní dospělosti dosahují ve
druhém roce života, nejvyšší známý věk je 13 let a 1 měsíc.
A víte, proč se říká „Máš na hlavě
vrabčí hnízdo“? Pokud ne, tak se
podívejte do naší budky…

Zajímavosti v obci

Zajímavosti v obci
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PRO DĚTI

PRO DĚTI

Křížovka
1.
2.
3.
4.
5.

W
6.
U školky V Lískách

Správné odpovědi: 1. V Lískách, 2. V Lipkách, 3. Na Kopci, 4. Nerudova, 5. Workout, 6. Na Skalce

Hřiště a pěkné počasí lákají ven

Inzerce

ŽALUZIE

Děti, pojďte ven!
Ve Velkých Přílepech máme už
několik dětských hřišť, hřiště pro

SÍTĚ PROTI HMYZU

posilování nazývané workout

Kvalitní a odborná montáž

přímo od výrobce!

a jedno velké fotbalové hřiště.

Záruka 36 měsíců!

26 let

Najdete je různě po obci a s pomocí křížovky a fotograﬁí vypátráte přesně místa, kde najdete!
Vyplňte křížovku a objevíte název pohybové aktivity!
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stejné IČO
stejná adresa
stejný kontakt

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?
Marie Válková

Zašlete rozměry skel e-mailem nebo SMSkou,
tentýž den obdržíte cenovou nabídku.

Foto a ilustrace: autorka

Pro děti

777 208 491 · info@har.cz
www.har.cz
37
Po předložení
tohoto inzerátu

SLEVA 40 % z montáže.

METEOROLOGICKÉ OKÉNKO
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Meteorologické okénko

Počasí ve Velkých Přílepech v prosinci až únoru 2019
Původně to vypadalo, že bude rok 2018
nejsušší za posledních patnáct let.
Nečekaně deštivý prosinec (160 %
normálu) ale způsobil, že celková
suma srážek 394 mm za loňský rok
ve Velkých Přílepech byla stejná jako
ve velmi suchém roce 2015. Přesto
byl minulý rok jeden z nejsušších roků
navíc umocněný tím, že vláha chyběla zejména v průběhu vegetačního
období (v červenci jen 8 mm srážek, tj.
10 % měsíčního normálu).

since. Ten den byla maximální teplota
vzduchu 12,3 °C.

Prosinec byl teplý a vlhký, v obci
napršelo překvapivých 50 mm. První
ledový den nastal 16. prosince, kdy se
teplota vzduchu za celý den nedostala nad bod mrazu (-0.4 °C). Typické
předvánoční oteplení přišlo 22. pro-

Únor byl opět teplý měsíc a srážkově
normální. Měsíční úhrn srážek 25 mm
představoval 115 % normálu. Ovšem
na 3. den v měsíci si únor připravil
překvapení v podobě zimní bouřky
doprovázené silným sněžení. Už ráno

Leden byl teplotně i srážkově normální měsíc. Úhrn srážek dosáhl 28 mm,
což znamená 95 % měsíčního normálu. Sporadické a velmi slabé sněžení
vytvořilo jen 3 cm tenkou vrstvu, která
zpravidla do druhého dne zmizela.
Teplota vzduchu se pohybovala od
8,5 °C (17. 1.) po -12,4 °C (23. 1.). Sedm ledových dnů v řadě skončilo 26. ledna.

toho dne zahřmělo a za tři hodiny napadlo 10 až 15 cm sněhu. Těžký
a vlhký sníh prohýbal větve stromů.
Sněhová pokrývka vydržela v obci až
do 9. 2. (7 dnů). Tolik sněhu bylo naposledy v roce 2010, další dny působily
problémy zmrazky a náledí hlavně na
chodnících. Únor byl bohatý na časté
teplotní a tlakové změny. 5. února

-10,7 °C a 28. února +16,3 °C. Velmi teplé dny byly 19., 25. a 27. února. Atmosférický tlak se pohyboval v širokém
rozsahu 991 až 1044 hPa. Neobvykle
nízká vlhkost vzduchu (19 %) nastala 23.
února.
René Tydlitát

Děkujeme…
…dětem a pedagogům naší základní školy, že se připojili k akci Ukliďme Česko
a zbavili přírodu kolem nás odpadků.
Věra Čermáková, starostka obce, foto: Věra Čermáková

…věděli jste, co znamená v letecké
meteorologii výraz CAVOK?
Toto kódové slovo vyjadřuje „cloud
and visibility OK“, tedy počasí příznivé
pro letecký provoz, při kterém je
dohlednost 10 km nebo více
a nevyskytuje se oblačnost s výškou
základny pod 5 000 ft (1 500 m) ani
provozně významné jevy počasí
(bouřka, mlha apod.). Slovo CAVOK
se běžně používá v kódovaných
leteckých meteorologických zprávách
METAR a SPECI nebo v předpovědích
TAF.
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S každým uklizeným odpadkem se nám dýchá lépe

Meteorologické okénko

Meteorologické okénko
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VETERINÁRNÍ PORADNA
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jakou formu antiparazitární ochrany
zvolit, váš veterinární lékař vám určitě
ochotně poradí.

Ochranu proti parazitům musí mít i mláďata

Veterinární poradna
Mám tříletého německého ovčáka
a kočku. Každý rok jsem jim dával
obojek proti blechám a klíšťatům,
ale kočka ho občas ztratila. Dočetl
jsem se, že existuje tableta. Má nějaké výhody?
Tableta účinná proti vnějším parazitům psů a koček se v posledních dvou
letech stává nejpoužívanější aplikační
formou. Její obliba roste právě proto,
že není třeba na ošetřené zvíře nic
nanášet. Rozdíl je ale v účinku proti
jednotlivým druhům parazitů u psa
a kočky. Tablet pro psy máme na trhu
několik. Nejoblíbenější je ta s tříměsíčním účinkem proti blechám i klíšťatům. Kočky mohou bohužel proﬁtovat
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jen z tablety účinné proti blechám, ale
ne klíšťatům. Výrobci chápou, že dostat do kočky tabletu je často obtížné,
tak je tříměsíční preparát k dispozici
ve formě spot on, tedy koncentrovaného roztoku k nakapání na kůži.
Cenově vychází, s ohledem na možnou délku účinku po celou sezónu, stále nejlépe obojek. Tři dávky běžných
výrobků typu spot on, který aplikujeme
jednou měsíčně, vychází podobně
jako tříměsíční tableta. Nevadí-li tedy
zvířeti obojek, bude to nejlevnější a účinná varianta. Jste-li ochotni
vynaložit více peněz, aby mazlíček
obojek nosit nemusel, pak dejte psovi
tabletu a kočce spot on. Pokud nevíte,

Veterinární poradna

Můj pes začal najednou hodně
kašlat. Musím s ním k veterináři
nebo mu můžu dát něco ze své lékárničky?
Kašel může mít mnoho příčin. Některé
z nich vážné nebudou – například mírný zánět horních cest dýchacích. Jiné
ho ale mohou ohrožovat na životě.
To platí třeba u edému plic způsobeného selháním srdce. Pokud chcete
před návštěvou lékaře zkusit domácí
léčbu, můžete podat jitrocelový sirup
v dávkách pro děti. Nikdy nepodávejte
léky s obsahem paracetamolu nebo
ibuprofenu, můžete svému psovi ublížit. Neustane-li kašel po podání sirupu
během několika dní, určitě doporučuji
navštívit veterinární pracoviště.
Inzerce

Naše osmiletá fena vypije mnohem víc vody než dřív. Pije neustále,
nestačím doplňovat misku. Také
s ní musím pořád chodit ven. O co se
může jednat?
To, co popisujete, se odborně nazývá syndrom PU/PD, zkratka pochází
z latinských slov popisujících zvýšené pití a močení. Tento stav může
být příznakem několika zdravotních
poruch a žádná z nich není banalitou.
Zmíním například cukrovku, selhání
ledvin nebo jater, některé závažné
hormonální poruchy, u nekastrované
feny je pak na jednom z prvních míst
zánět dělohy. U vaší feny je proto třeba
v každém případě co nejdříve provést
diagnostická vyšetření.
MVDr. Michaela Riedlová, foto: archiv redakce

Hledáme
distributory
letáků a novin
v této lokalitě,
dobré ﬁnanční
ohodnocení
e-mail: roman.oralek@seznam.cz,
tel. 602 321 261

Začněte s námi!
Hledáme posily do našeho
obchodního týmu

Veterinární poradna
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI

Dobrý skutek

Přišla nám zpráva z Papírnictví u Elišky:
„V papírnictví zaměstnávám jako
prodavače svého bratrance, který trpí
různými mozkovými dysfukcemi. Bohužel rány osudu tomu nepřispěly a patří
mezi nezaměstnatelné. Přesto jsem se
rozhodla mu pomoci. Přivezla jsem ho
k nám do Velkých Přílep a zaměstnala

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI

ho u sebe. Ač se někdy zdá v chování
neomalený, berte ho, prosím, s rezervou. Snažím se ho začlenit do společnosti a naučit ho pracovním návykům.
Moc děkuji za pochopení a trpělivost.“
Eliška Hesslerová

Renáta Šťastná, foto: archiv Jam Dance Crew

Radost z úspěchu byla nepopsatelná

Velkopřílepský masopust 2019

Hledáme nové nápady
V sobotu 15. června nás čeká již
13. ročník akce Hurá na prázdniny.
Zábavné dopoledne určené hlavně
dětem vzniklo v roce 2007 jako
alternativa k již tradičním dětským
dnům. Původně se jednalo o aktivitu
maminek z lokality „Bussmark“ (dnes
již nečinné Občanské sdružení Velké
Přílepy) pod vedením Moniky Fryčové.
První ročník se konal u rybníka
a bylo to velmi komorní dopoledne.
Dokončení a zatravnění parku
V Lipkách v roce 2009 přineslo prostor
pro nadechnutí a z původních pěti
stanovišť jsme se dostali na osmnáct.
Rok 2010 přinesl spolupráci s obcí a od
roku 2011 se tato akce zařadila mezi

botu vybojovali na Mistrovství středních Čech v kategorii Hip Hop dospělí
stříbrnou medaili s choreograﬁí Neon
Extrass Flavour, kterou vytvořili Lucie
Bláhová, Tomáš Kováč a Mathew David. Děti a junioři sice kovy nevyhráli,
ale úspěšně se probojovali na Mistrovství Čech. Trenérka moc děkuje obci
za podporu a my gratulujeme!

pravidelné obecní akce s účastí více
než dvou set dětí.
Stále se však jedná o akci založenou
na práci dobrovolníků z řad občanů,
za což všem patří velké poděkování!
Původním nadšencům již děti odrostly
děti, nápady pomalu docházejí,
a proto se otvírá prostor pro nové
tváře s novými nápady, nadšením
a invencí. Moc rádi uvítáme
všechny, kteří by se chtěli podílet
nejen na samotné akci, ale i na její
přípravě. Máte-li zájem být součástí
organizačního týmu, kontaktujte nás
na aulicka@velke-prilepy.cz.

Nemůžeme zapomenout zmínku
o letošním masopustním veselí, které
se konalo v sobotu 9. února. Sraz
účastníků byl v u kapličky sv. Gotharda
a pak se původ vydal po trase: ulice
Polní, Pod Hajnicí, Pod lesem, Svahová,
Roztocká. Svoje putování ukončil Na
Statku, kde propukla neřízená zábava.

Nechyběly soutěže v pojídání koblih
a jitrnic, vepřové hody, soutěže pro
děti a samozřejmě vyhlášení nejlepších masek. Účast nebyla vysoká, ale
věříme, že příští rok se zapojíte i vy, kdo
jste letos nebyli.
Renáta Šťastná

Foto: archiv Libora Schwarze

Úspěch juniorů
Freestylovou taneční skupinu Jam
Dance Crew založila před sedmi lety
tanečnice, profesionální lektorka
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a choreografka Lucie Bláhová z Velkých Přílep. Letošní sezonu rozjeli ve
velkém stylu. Poslední březnovou so-

Společenský život v obci

Byla to veselá parta

Společenský život v obci
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Předvedli se myslivci i zahrádkáři
Letošní plesovou sezonu jsme si užili se
vším všudy. Taneční večery začaly Mysliveckým plesem. To jsme ještě nebyli
roztancovaní, ale i tak bylo 12. ledna
v sále U Korychů pěkně živo. Je zbytečné zdůrazňovat, že byla pěkná
podívaná na taneční páry, stejně jako
na bohatou tombolu. Vedle bažantů
a kachen byla na pódiu i větší zvěřina
jako tři hlavní ceny. Večer plný zábavy
a veselí se povedl a ti, kdo sem přijeli
i z Prahy a jiných končin, určitě nelitovali.
Pozadu nezůstal ani spolek zahrádkářů, který připravil svůj jubilejní desátý
ples vskutku barevně. Ženy dostaly
u vstupu svítící motýlky, které pak
využily jako vkusnou ozdobu při tanci.

Ceny v tombole
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Všude byla spousta květin a voňavých
perníčkových dekorací, bylo to rodinné a přátelské prostředí. Vystoupení
Ú-holek z vedlejších Úholiček pobavilo
a roztleskalo, vystoupení měly dvě
– barevnými vějíři na parketu mávaly
mladší ženy a taneční sestavy si připravily i starší tanečnice, které si říkají
Pozdní sběr. Bezvadný večer, skvělá
kapela, bohatá tombola a nechyběla
ani oblíbená čumba – společný tanec, který nenechá nikoho sedět.
Poděkování patří všem, kdo se na
organizaci zábavných večerů. A dokonce se nechali slyšet, že na příští rok
chystají překvapení. Už teď se těšíme,
co si připraví.
Renáta Šťastná

Foto: autorka a Tomáš Hejna

Nad barevnými efekty oči přecházely

Společenský život v obci

Za svoje vystoupení sklidili právem obrovský aplaus

Barvy jara rozzářily Obecní jarní ples
Barvy rozkvetlých květin rozzářily celý
sál U Korychů při letošním, už dvanáctém, Obecním jarním plesu. Skvělá
nálada všech hostů mu dávala bonus
navíc. Paní starostka zahájila stejně
jako každý rok i letošní večer a první
tanec byl věnován váženému panu
Řepkovi, který je ve svých úctyhodných letech, pravidelným účastníkem. Ples roztančili mladí tanečníci
v latinsko-americkém rytmu a jejich
několikaminutová série byla inspirací
pro zaplněný a vyprodaný sál. V rámci
programu vystoupili další mladí, tentokrát zpěváci z velkopřílepské Superstar, kteří předvedli, na svůj -náctiletý
věk, neuvěřitelné výkony. Třešničkou
na dortu v celovečerním programu

Společenský život v obci

bylo taneční vystoupení Přílepských
tygřic, které večerní šaty na chvíli vyměnily za stylové barmanské oblečky.
Jejich show doplnil odvážný tanečník
Zdenda a vystoupení s názvem Alkoholická bylo bezvadným zpestřením
večera. Nikomu se nechtělo domů
a ve dvě hodiny ráno přemlouval plný
sál Pražský taneční orchestr Jindřicha
Váchy o přídavek. Jako na každém
plese, ani tady nechyběla bohatá
tombola. Poděkování patří organizátorům, zejména zaměstnancům OÚ
a sponzorům, mezi hlavní partnery se
zařadila Obec Tursko. Děkujeme
a těšíme se příště!
Marie Válková, foto: Zuzana Kučerová
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Rybáři měli bažanty
Letošní, už osmadvacátý rybářský ples
se konal 2. února v sále U Korychů. Už
v dopoledne dobrovolníci ze svazu
chystal vše, co bylo potřeba, hlavně
bohatou tombolu, čítající více než čtyři sta cen. Vedle vína a potravin tu byli
také bažanti, vystaveni na smrkových
větvičkách. „To chtělo spíš ryby, ne?“
žertovali jsme na začátku plesu,
i když vidět (a přiznejme si, že i cítit) na
místě bažantů zavěšené ryby by asi
nebylo zrovna nejvhodnější. Večerem provázela kapela V-systém, jejíž
kapelník a přítel rybářského svazu, Jiří
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Vilda, vloni zemřel. Proto jsme jeho
památku uctili minutou ticha. Potom
už se ale jen hrálo a tančilo. Plno bylo
u stolů i na tanečním parketě. Letošní
druhý ples byl vítaným místem pro
setkání mnoha přátel z Velkých Přílep
i širokého okolí. O zábavu se postaraly například Ú-holky ze sousedních
Úholiček, které předvedly se svými
vějíři nádherné představení plné obdivuhodných efektů a byly za to odměněny bouřlivým potleskem.

Renáta Šťastná, foto: Libor Schwarz

Jako každý rok byla tombola bohatá a ceny
hodnotné

Jaro, kam se podíváš
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skupina Matiné a v krátkých blocích
ji střídali žáci ZUŠ Libčice nad Vltavou
nebo Kateřina Schwarzová se svým
saxofonem. Pro děti byl připravený velký skákací hrad, a že byl celý
den v obležení, o tom není pochyb.
Akce vznikla za podpory obce a byl
to vskutku barevný den plný slunce,
barev a dobré nálady.

Text a foto: Tomáš Hejna

Ú-holky předvedly nádherné vystoupení
s vějíři

První dubnová sobota byla akcemi
přímo nabitá. Jednou z nich byly VelkoPřílepské Velikonoční trhy Na Statku.
Každý, kdo sem zavítal, si přišel na své.

ké ozdoby, skleněná, ručně malovaná
vajíčka, květiny všeho druhu či ručně
šité hračky, všechny byly originální.
U stánků se daly koupit i koláče,
marmelády nebo kabelky a spousta
dalších výrobků. A koho přepadl hlad,
mohl si dát třeba halušky se zelím,
pivko nebo limonádu a poslechnout
si hudební vystoupení, která byla
příjemným doplněním atmosféry. Na
improvizovaném pódiu vystupovala

Chcete se stát členem Klubu seniorů? Zveme vás na první

Vedle tradičních dekorací, tedy kraslic,
zajíčků či pomlázek, nebyla nouze ani
o nové nápady, jak přinést domů jaro.
Ať už to byly věnce na dveře, keramic-

Společenský život v obci

setkání v knihovně v pátek 3. května 2019 od 18 hod. Váš
zájem o různé aktivity bude pro nás rozhodující.

Společenský život v obci

47

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Mezi gratulanty nechyběla ani starostka obce Věra Čermáková

Paní Blažena Mlejnková oslavila
24. února devadesáté narozeniny

Paní Mlejnková pochází z Prahy, ale s manželem žila

dlouhá léta na Hané. Tam vychovali dvě dcery a syna,
který již, bohužel, nežije. Před jednadvaceti lety se jedna
z dcer přistěhovala do velkého domu ve Velkých Přílepech
a rodiče ji časem následovali. Před dvěma lety paní
Mlejnková náhle ovdověla.

Přivítala nás jemná, inteligentní a milá
dáma s neuvěřitelnou pamětí. Její
vyprávění je živou ilustrací událostí
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v našem státě od třicátých let minulého století. Vzpomínala, jak si jako
dítě hrávala v Liboci s bratry Mašíny
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a jejich sestrou Zdeničkou, s níž byla
v kontaktu i v dospělosti. Pamatuje se
na všemi váženou postavu jejich otce
plukovníka Mašína. Se školou chodili
cvičit do Hvězdy, kde se občas projížděl na koni prezident Masaryk. Nejen
kluci, ale i holčičky si prý sundávali na
jeho počest čepice. V paměti má také
okupaci se všemi detaily, včetně dat
náletů na Prahu. Tehdy navštěvovala
rodinnou školu a pracovala v módním salonu Vlková ve Vodičkově ulici.
Nikdy nezapomene na muže v kožených kabátech, kteří jedné únorové
noci roku 1949 odvlekli tatínka od
večeře. Byl policistou ve státní službě,
zůstal věrný odkazu první republiky
a za údajnou protistátní činnost byl
odsouzen k trestu smrti. Ten mu byl
posléze změněn na doživotí. Vrátil se
po šestnácti letech, vyhaslý, zlomený.
Do dvou let zemřel.

má ráda vědomostní soutěže. Jen lituje, že se sama nemůže vydat na procházku po Přílepech, aby se podívala,
co je u nás nového. Devadesátiny s ní
slavily rodiny obou dcer, čtyři vnoučata a čtyři pravnoučata. Na vzpomínky
paní Blaženy Mlejnkové jsme upozornili
společnost Post Bellum, která zachycuje osudy lidí 20. století. Stanou se
tak součástí rozsáhlé historické akce
Paměť národa.
Text a foto: Eva Martínková
Inzerce

Paní Blažena následovala manžela
nejprve do malé vesničky na Hané
a poté, co byl jeho rodičům vyvlastněn maličký konzum, přestěhovali se
do Přerova. Celý život po domácku
šila, později pracovala na poště a časem se mohla uchytit v administrativě.
S manželem měli hezký vztah a rodina
jim pomohla v nejtěžších životních
etapách. Paní Mlejnková špatně vidí,
ale speciální moderní čtečka jí umožňuje číst alespoň časopisy. Sama si
žehlí, poklidí, přišije si límeček, protože
stále dbá na eleganci. Trénuje paměť,

Společenská kronika
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nutné s nimi uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pomoci. Asistentem
může být pouze fyzická, zdravotně
způsobilá osoba, starší osmnácti let.

Terénní pečovatelky pomáhají, kde je potřeba

Péče o seniory – velká neznámá?

Z tráta soběstačnosti

může nastávat postupně,
ale také náhle, jako
důsledek prodělané
nemoci. Přináší změny
v životě člověka, který
rázem potřebuje péči, jež
zatíží také jeho blízké okolí.
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Pomoc rodičům je morální povinností
dětí. Mohou však nastat situace, kdy
je péče o blízkého člověka náročná.
Není moudré nechat veškeré břímě
péče jen na jednom člověku. Ideální je
takzvaná sdílená péče, kdy je pomoc
ze strany rodiny doplněna profesionální odbornou sociální službou.
Kdo může poskytnout péči?
Rodinní příslušníci (osoba blízká)
– k úhradě péče je možné využít tzv.
příspěvek na péči.
Soused, známý – je-li jejich pomoc
hrazena z příspěvku na péči, jsou
nazýváni asistenty sociální péče a je

Sociální oblast

Poskytovatelé sociálních služeb –
služby jsou speciﬁkovány v zákoně
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách,
v platném znění. Zákon přesně stanovuje povinnosti, které musí poskytovatel splňovat, a to především registraci
služby v Registru poskytovatelů sociálních služeb, uzavření písemné smlouvy s osobou, které je péče poskytována, dodržování lidských práv
a občanských svobod a další. Povinností poskytovatele je dodržování maximální výše účtované úhrady, která je
dána vyhláškou č. 505/2006 Sb.,
v aktuálním znění. Důležité informace
jsou v Registru poskytovatelů sociálních služeb (www.iregistr.mpsv.cz),
u poskytovatele služby a na příslušném obecním, městském úřadu či
městské části.
Terénní pečovatelské služby
Při péči poskytované v domácím prostředí pomáhají klientovi pečovatelky
při zajištění stravování, osobní hygieny
a chodu domácnosti a všeho, co s ní
souvisí. Někteří poskytovatelé nabízejí
jako doplňkové služby pedikúru, masáže, kadeřnické služby a další. Terénní
sociální služba neposkytuje ošetřovatelské úkony jako například převazy,
přípravu a podání léků, ošetřovatel-
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skou rehabilitaci nebo aplikaci inzulínu, které patří do kompetence služeb
ošetřovatelských. Pečovatelská služba
je plně hrazena uživatelem
z jeho vlastních ﬁnančních prostředků
nebo z přiznaného příspěvku na péči.
Aktuálně je maximální výše platby 130
Kč za hodinu poskytnuté péče. Každý
poskytovatel má stanovenou vlastní
provozní dobu.
Domy s pečovatelskou službou
Terénní služba může být realizována
i v domech s pečovatelskou službou
(DPS). Ty nenahrazují domovy pro seniory, jedná se o zvláštní druh nájemného bydlení, tzv. byty zvláštního určení.
Byty bývají v majetku města nebo
obce, které si stanovují podmínky pro
jejich přidělení a jsou určeny seniorům
a osobám se zdravotním postižením,
vyžadujícím intenzivnější péči. Klient
žije ve své domácnosti, sám si stanovuje denní režim a s poskytovatelem si
dojednává pouze pomoc v oblastech,
které sám nezvládá. Hradí nájemné,
jehož výši většinou určuje obec.
Tísňová péče
Klient u sebe nosí nouzové tlačítko
v podobě náramku nebo přívěsku na
krku. V případě ohrožení jej zmáčkne
a prostřednictvím telefonu se spojí
s dispečinkem, který mu pomůže
situaci vyřešit. Není-li možné tlačítko aktivovat, například z důvodu
bezvědomí, snímač pohybu nahlásí
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žádost o příspěvek na péči. Výhodou
je, pokud zájemce již příspěvek pobírá.
Domovy pro seniory – jsou určeny osobám, vyžadujícím intenzivní
pomoc a péči, včetně zdravotní péče,
kterou již nelze v domácím prostředí
zajistit.

dispečinku, že po určitou dobu nezaznamenal pohyb. Pracovník učiní kroky
ke zjištění ohrožení klienta. Snímač
pohybu může sloužit i jako ochrana
bytu před vniknutím cizí osoby v době
nepřítomnosti uživatele. Výši ceny za
poskytnuté služby určuje poskytovatel
v maximální výši skutečných nákladů
na provoz.
Pobytové služby
Všechny domovy zajišťují ubytování
včetně úklidu, stravování, pomoci
s osobní hygienou a zdravotní
a ošetřovatelskou péči. Klienti mohou
využívat společenské a terapeutické
aktivity.
Ubytování a stravování je hrazeno
klientem, cena se liší podle komfortu ubytování. Není-li příjem klienta
pro úhradu plné částky dostačující,
poskytovatel jedná s rodinou klienta
o možnosti doplácení rozdílu. Péče
je hrazená z příspěvku na péči v jeho

Domovy se zvláštním režimem
– zpravidla jsou zaměřeny na péči
o osoby s demencí nebo s duševními
nemocemi.
Domovy pro osoby se zdravotním
postižením – jsou určeny osobám se
zdravotním postižením.

Tísňový telefonní přístroj

celé přiznané výši. Zákon o sociálních službách určuje, že klientovi musí
zůstat částka odpovídající patnácti
procent výše jeho příjmu na osobní
výdaje.
Při podání žádosti o pobytovou službu
se doporučuje mít současně podanou

Poradenství v oblasti důchodového zabezpečení.
Poradnu pro budoucí žadatele o důchod můžete navštívit ve
středu 15. května 2019 od 9.00 do 12.00 v zasedací místnosti
Městského úřadu Roztoky. Vaše dotazy zodpoví Michaela
Průšová, vedoucí oddělení důchodového zabezpečení
Okresní správy sociálního zabezpečení Praha-západ.
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Renáta Štastná

Foto: Kvalitní podzim života a penzista.net

Pečujeme
s profesionálním
přístupem
Ve snaze o rozšíření našich služeb do
dalších obcí se nám podařilo získat
pochopení a podporu i ve Velkých
Přílepech. Na základě této skutečnosti umožní Kvalitní podzim života,
z.ú. obsazení volných pečovatelských
kapacit občanům Velkých Přílep.
S rozsahem poskytovaných služeb se
občané mohou seznámit na našich
webových stránkách.

Sociální oblast

Touto cestou bychom také rádi připomněli nabídku rozvozu obědů. Dovoz
jídel je až do domu a každý den lze
vybírat z pěti jídel.
Nejen naši klienti ale i široká veřejnost
mají možnost využít služeb Půjčovny kompenzačních pomůcek, kterou
stále rozšiřujeme. Nabídnout můžeme
polohovací postele, chodítka, mechanické vozíky a další pomůcky. Veškeré
informace najdete na našem webu,
můžete také rovnou volat na číslo 778
095 645 či psát na mail administrativa.kpz@email.cz. Rádi vám vše
zodpovíme.
Věříme, že nabídkou široké škály služeb
přispějeme k pohodě a spokojenosti
přílepských občanů.
Za celý Kvalitní podzim života, z.ú. bychom vám rádi popřáli krásné
a pohodové prožití velikonočních
svátků.
Ing. Libor Pavlíček a Mirka Lebovičová,
www.kvalitnipodzimzivota.cz
Foto: archiv společnosti

+420 778 095 645
administrativa.kpz@email.cz
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jej navštívíte, každopádně je to ale
krásné a působivé místo.
Chrám byl založen zřejmě roku 1316,
v roce narození Karla IV., rytířem Plichtou ze Žerotína, který bojoval po boku
jeho otce Jana Lucemburského. Torzo
kostela je 21 m dlouhé, 9 m široké
a 20 m vysoké. Mělo se jednat jen
o kněžiště monumentální stavby, která
však byla za husitských válek poškozena a zůstala nedostavěna. Od 16.
století toto místo sloužilo jako týnecký
hřbitov.

Nedostavěný
chrám
v Panenském Týnci
Původně jsem měla připravený článek
o Dvořákově stezce spojující Kralupy
nad Vltavou a Nelahozeves, ale těsně
před redakční uzávěrkou jsem zjistila,
že je až do odvolání uzavřena kvůli
sesuvu skály.
Pozvu vás tedy do nedostavěného
gotického chrámu v Panenském Týnci,
ze kterého prý vyzařuje silná pozitivní energie a kterému jsou dokonce
přisuzovány léčebné účinky. Je-li to
pravda, můžete posoudit sami, pokud
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Architekt Kamil Hilbert (1869 až 1933)
přisuzuje autorství kostela Petru Parléři, staviteli Katedrály sv. Víta. Podle
historika Bohumila Matějky (1867 až
1909) se tato stavba řadí svou uměleckou hodnotou a mistrným technickým provedením k nejdokonalejším
českým památkám.
V jejích prostorách se natáčelo několik
ﬁlmů, například Kytice režiséra F. A.
Brabce, a každoročně zde probíhají
desítky svateb, během kterých je celý
prostor uzavřen. Pokud se rozhodnete
nedostavěný chrám navštívit, doporučuji zjistit si na webových stránkách
městyse Panenský Týnec termíny plánovaných svateb, které jsou zde právě
z tohoto důvodu zveřejňovány.
Text a foto: Eva Tluková

Tip na výlet
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benchpress, mrtvý tah, přítahy v předklonu, shyby, kliky na bradlech nebo
výpady. Neměli bychom ale zapomínat na cvičení středu těla. Při příznivém počasí můžeme cvičit i venku.
Výhodou venkovního cvičení je, že
dýcháme čerstvý vzduch, což je pro
tělo obrovská výhoda, jelikož je každý
sval dostatečně okysličován. Workout
umožňuje cvičit komplexně, samozřejmě se ale můžeme zaměřit jen
na jednotlivé partie. Je vhodný stejně
pro muže i pro ženy různých věkových
kategorií.
Rád bych vás pozval na první oﬁciální
trénink v sobotu 27. dubna ve 14:00 na
workoutovém hřišti u základní školy.
Bude mi potěšením provázet vás tréninkem po celý rok. Můžete se na mě
obrátit prostřednictvím Facebooku
nebo mě zastihnete na telefonním
čísle 732 539 583.
Shyb s pomocí odporové gumy

Cvičení venku se
nic nevyrovná
V minulém čísle jsme si řekli, co je
workout a kalistenika, dnes navážeme praktickými radami. Opravdový
nadšenec může provozovat workout
po celý rok. V zimním období můžeme chodit i do posilovny a trénovat
například silové cviky jako jsou dřep,

56

Těším se na vás a Sportu zdar!
Text a foto: Marek Mesiereur

Zvedání nohou na nakloněné lavici

Sport v obci

Olympijský den oslavíme i my
T-Mobile Olympijský běh, oceněný Českým atletickým svazem jako
nejlepší běžecká akce loňského roku,
zamíří letos i k nám. Akce se uskuteční
ve středu 19. června 2019, kdy přesně
v jeden okamžik společně oslaví mezinárodní Olympijský den osmdesát
tisíc běžců na osmdesáti místech po
celé České republice.
Olympijská myšlenka prostřednictvím
běhu ožívá přes třicet let. Mezi osmdesáti běhy, které se uskuteční napříč
celou zemí, nebude chybět ani běžecký závod ve Velkých Přílepech. Nabídne trasu na pět kilometrů, připraven
bude i závod pro děti.
Všechny závody budou mít jedno
společné, a to start z éteru Českého
rozhlasu Radiožurnál. Běhy se konají
jako oslava celosvětového Olympijského dne, tedy výročí založení Mezinárodního olympijského výboru. Do
Česka přinesl myšlenku těchto běhů
už v roce 1987 legendární běžec Emil
Zátopek. „Za vším stojí myšlenka, že by
se každý měl pohnout a jít si zasportovat. A kdy jindy, než právě v den, kdy
oslavujeme olympismus, sport
a zdravý pohyb,“ říká Petr Graclík, generální sekretář Českého olympijského
výboru. „Letos je akce významnější
o to, že si připomínáme kromě 125 let

Sport v obci

založení Mezinárodního olympijského
výboru také 120 let od jeho počátků,“
doplňuje Graclík. Účastníci nepoběží
pouze pro sebe, část ze startovného
půjde na podporu charitativní činnosti
České olympijské nadace, jež umožňuje sportovat dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. V loňském roce bylo
tímto způsobem darováno přes 350
000 Kč. Všichni, kteří se chtějí do akce
zapojit, se mohou už nyní přihlásit na
www.olympijskybeh.cz.
Mgr. Štěpán Janáček
Inzerce

VIZTKY, LEÁ,
PAKÁY, BANRY
OŽURY
objednejte on-line,
vyzvedněte
osobně
na Suchdole
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Děti v pohybu

Sportovní výbor obce připravil Sportovní den, který se uskuteční v sobotu
25. května 2019 na fotbalovém hřišti.
Vítány jsou všechny děti s rodiči, kteří
mají rádi pohyb. Připravena budou
stanoviště s různými atletickými a pohybovými disciplínami. Nabídka bude
pestrá: sprint, skok daleký, skok z místa,
hod oštěpem, hod raketkou nebo
překážková dráha. Další soutěží bude
trojboj, kde si děti vyzkouší tři disciplíny
z odznaku všestrannosti olympijských
vítězů – hod míčkem, T-běh a postoj
čápa. Za výkony si odnesou zasloužené odměny. Navíc budou mít možnost
potkat s významnými sportovci obce.
Naším cílem je, aby děti rády sportovaly. Chceme je nadchnout pro
pohyb, který přináší pozitivní nádech
do života. Přijďte si zasportovat a užít
si dopoledne na čerstvém vzduchu.
Větší sportovci si mohou zacvičit pod
vedením trenéra v outdorové posilovně. Těšíme se na vás!
Děkujeme dětem místní ZŠ, které namalovaly krásné obrázky se sportovní
tematikou.
Za sportovní výbor Mgr. Naďa Koštovalová
Autorkou obrázku na plakátu je Katka Smolíková

Domácí zápasy
fotbalových týmů
TJ Sokol Velké
Přílepy

ve Velkých Přílepech
na fotbalovém hřišti

25. května

Neděle 24. 3. 2019 15:00
Muži Velké Přílepy x Kosoř B
Pondělí 1. 4. 2019 17:00
Turnaj Starší přípravka

2019

od 9 do 13 hodin

Neděle 7. 4. 2019 16:30
Muži Velké Přílepy x Jeneč

(registrace od 9 hodin)

Neděle 21. 4. 2019 17:00
Muži Velké Přílepy x Černošice

atletické a

Pondělí 22. 4. 2019 17:00
Turnaj Starší přípravka

sportovní disciplíny

Sobota 27. 4. 2019 10:00
Turnaj Mladší přípravka B
Neděle 5. 5. 2019 17:00
Muži Velké Přílepy x Třebotov
Sobota 11. 5. 2019 10:00
Turnaj Mladší přípravka A
Neděle 19. 5. 2019 17:00
Muži Velké Přílepy x Všenory
Pondělí 27. 5. 2019 17:00
Turnaj Starší přípravka

skok daleký
skok z místa
hod oštěpem
hod raketkou
překážková dráha

trojboj

hod míčkem
T – běh
postoj čápa

Těší se na Vás reprezentanti ČR v atletice

Neděle 2. 6. 2019 17:00
Muži Velké Přílepy x Č. Újezd
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SPORTOVNÍ DEN

a Sportovní výbor
Sport v obci
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Následující události v obci

Kino promítá

23. duben
19:00 Galerie: Veřejné zasedání zastupitelstva

18. květen
Galerie U Korychů: Vítání občánků
Rodiče, kteří budou mít zájem
o přivítání jejich miminka, prosíme
o přihlášení na matrice a podepsání
souhlasu v rámci GDPR

27. duben
14:00 workout hřiště v centru obce:
Cvičení s Markem

19. květen
16:00 CVA: Divadlo Na Větvi – premiéra
pohádky „1000 a jedna noc“

Centrum obce: Historické autobusy
ŠKODA 706 RTO

25. květen
Fotbalové hřiště: Sportovní den

Duben

30. duben
Pálení čarodějnic

Květen
2. květen
18:30 workout hřiště v centru obce:
Outdoorový kondiční trénink (a dále
každý čtvrtek). Těší se na vás trenérka
Naďa
14. květen
19:00 Galerie U Korychů: Petr Jamník
představí svou novou knihu „Miroslav
Horníček …očima přátel, očima sběratele…“ Součástí večera bude projekce
dosud nepublikovaných fotograﬁí ze
života pana Horníčka.

60

Červen
15. červen
9:00 Park V Lipkách: Hurá na prázdniny
14:00 Přílepské ladění 2019 – Open air
rockový festival (louka za točkou busů
v centru obce, rockové kapely z Prahy
i okolí)
19. červen
T-Mobile Olympijský běh ve Velkých
Přílepech
25. červen
19:00 Galerie: Veřejné zasedání zastupitelstva

Nenechte si ujít

26. duben
15:00 a 17:00 Sněhová královna v říši
zrcadel
19:00 Bohemian Rhapsody
17. květen
15:00 a 17:00 Grinch
19:00 McQueen
14. červen
15:00 a 17:00 Čertí brko
19:00 Složka 64 (Dánský kriminální
thriller)

Připravuje se

Ateliér Artelis připravuje za podpory
obce Velké Přílepy kurzy malby pro
seniory. Kurzy budou probíhat každý
pátek mezi 10 až 11:30 hodin. Maximální
počet uchazečů je 16. Místo akce
v centru obce. Více informací
na www.artelis.cz

Víte, že...

Výstava Miloslava
Marteneka
Byl pilotem stíhacích letounů, dnes
je plukovníkem v záloze. V letadlech
strávil celých šedesát let. Narodil se
v roce 1933, ale při pohledu na štíhlou
postavu vitálního sportovce mu jeho
věk budete hádat jen těžko. K letecké vášni přibyla v roce 1970 láska ke
karikaturám a humoru vůbec a stal
se velmi známým kreslířem. Ilustroval
celkem 143 knih, především kuchařek, i několik stolních kalendářů. Jeho
pověstný humor se „netočí “ jen kolem
letectví a letadel, ale čerpá hlavně ze
života kolem sebe. Přijďte se podívat
do Galerie na pozoruhodnou výstavu,
nejen se zasmát, ale také poznat fajn
člověka. Čeká vás terapie humorem
a domů si můžete odnést některý
z vtipů s podpisem autora a možná
i stolní kalendář na rok 2020 „Chvilky poesie s úsměvem“, který minulý
měsíc opustil brány tiskárny. Výstava
potrvá do konce června.
Věra Čermáková, Ilustrace: Miloslav Martenek

Od 25. ledna 2019 funguje ve
Velkých Přílepech Zásilkovna,
a to v Papírnictví u Elišky, Pražská
130. Zásilky je možno vyzvedávat
i posílat. V současné době je
v pořadníku na platební terminál.
Více informací najdete na
webových stránkách Zásilkovny.

Nenechte si ujít
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Přílepské ladění už pošesté
Ještě máme v živé paměti loňský
červnový festival na louce v centru
obce, při kterém nás dokonale spláchl
dešťový příval. V tom momentě udělala neplánovanou tečku za vystoupením kapela Laca Dezciho.

členové o sobě říkají, že jsou posledními vlajkonoši zlatých bigbítových tancovaček. My, kteří jsme se už v té době
oddávali bigbítovému opojení, jen
potvrzujeme. O hodinu později dojde
k viditelné generační výměně.

Ostatní skvělé soubory nám zahrály
už v komorním prostředí sálu CVA
o tři měsíce později. Přípravy letošního
festivalu jsou v plném proudu a vy se
připravte na drsný sound. Velké vibrace pravého rocku by neunesla žádná
z našich budov, a tak organizátoři opět
zvolili formu open air.

Pódium obsadí skvělí mladí rockeři
Karol Komenda Group z Konzervatoře Jaroslava Ježka a pak Covers for
Lovers z Prahy.

V úvodu hudebního klání nastoupí
rakovnická kapela Brutus. Právem ji
můžeme nazvat rockovou legendou,
protože pod různými názvy (které musela v bývalém režimu měnit na přání
komunistických funkcionářů) působí
na hudební scéně už od roku 1966. Její
Inzerce

Fair Credit | FAJN půjčka

půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč

800 888 120

www.faircredit.cz
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Město Slaný budou reprezentovat
rockeři s názvem Totální nasazení
a festival uzavřou bardi z nedalekého
Kladna, skupina Anopheles.
Skvělou muziku nebudete poslouchat
„na sucho“. O vaše žaludky a dobré
rozpoložení se postarají stánky s občerstvením a navíc si můžete koupit
hudební nosiče s oblíbenou kapelou,
rocková trička a další propagační
předměty jednotlivých kapel.
Čekáme vás v sobotu 15. června 2019
od 14:00 hodin na louce v centru obce.
Ani šestý ročník Přílepského ladění si
nemůžete nechat ujít.

Nejen děti k nim obdivně vzhlíží

Historické
autobusy se vrátí
i do Velkých Přílep
Milovníci autobusů doby minulé se
mohou těšit na sobotu 27. dubna 2019,
kdy si v rámci Středočeského železničního dne v Kralupech nad Vltavou
budeme moci vychutnat jízdu autobusem typu ŠKODA 706 RTO. Trasa této
linky, jenž bude označena PID 3, bude
vedena z Noutonického nádraží do
Kralup nad Vltavou.
Časy odjezdů z Velkých Přílep – 8:16,
10:16, 11:46, 14:16 a 15:51 hodin.
V Galerii bude od 10 do 18 hodin otevřena výstava kreslených vtipů Miloslava Marteneka a v CVA bude možné
shlédnout pásmo pohádek

Věra Čermáková

bezplatná
linka

Nenechte si ujít
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o mašinkách. Hlavní program se bude
odehrávat v Kralupech nad Vltavou.
Zájemci budou mít mnoho příležitostí
ke svezení historickými i moderními
vlaky a také historickými autobusy.
Kromě jízd parního vlaku, historických
elektrických a motorových vlaků
a autobusů, ale i moderních vlakových jednotek, se bude na kralupském
nádraží konat bohatý doprovodný
program včetně možnosti exkurze do
knihovny Českých drah či komentovaných prohlídek na zámku Nelahozeves
za zvýhodněné vstupné. V tento den
pojede také speciální parní vlak Svatý
Jiří na Řípskou pouť a k železničnímu
muzeu ve Zlonicích, kam bude v tento
den prodloužen i dětský výletní vlak
Cyklohráček. Podrobné informace
včetně speciálních jízdních řádů jsou
k nalezení na www.mestokralupy.cz/
aktuality.
Tomáš Hošek, místostarosta, Foto: redakční archiv
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Rady realitní makléřky
Většina lidí neví, že při prodeji musí
prodávající předat stavební dokumentaci kupujícímu, jinak se obě
strany mohou dostat do nepříjemných problémů. Stavební zákon hovoří
jasně:
§ 125 Dokumentace skutečného provedení stavby
(1) Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby
ověřenou dokumentaci odpovídající
jejímu skutečnému provedení podle
vydaných povolení. V případech, kdy
dokumentace stavby nebyla vůbec
pořízena, nedochovala se nebo není
v náležitém stavu, je vlastník stavby
povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně
vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému
vlastníkovi stavby.
Jaká jsou rizika pro prodávajícího?
Pokud dokumentaci nepředáte kupujícímu nebo ji předáte v neaktuálním
stavu, je to považováno za vadné
plnění se všemi důsledky pro prodá-

vajícího. Prodávající je zodpovědný
za vady nemovitosti 5 let od prodeje.
Pokud tedy kupující během této lhůty
zjistí, že nemovitost neodpovídá předané dokumentaci, může se domáhat
slevy za vadné plnění či odstoupit od
smlouvy.
Jaká jsou rizika pro kupujícího?
Největší problém nastane, když chcete
nemovitost rekonstruovat. Bude vás
zajímat, kudy vede vodovodní potrubí,
odvody do kanalizace, odvětrání
a podobně. Není-li prodávající ochoten dokumentaci pořídit, mělo by to
být zohledněno v ceně nemovitosti.
Na druhou stranu absencí dokumentace získáváte silný nástroj pro budoucí uplatnění slevy z vadného plnění.
Je v zájmu prodávajícího a kupujícího,
aby si předali dokumentaci provedení
stavby v aktuálním znění. Nemáte-li
dokumentaci, nechte si ji vytvořit od
autorizované osoby nebo svěřte prodej mně a já vše nezbytné zajistím.

Alexandra Kurbanova
realitní makléřka z Velkých Přilep
Tel. 606 171 876
E-mail: alexandra.kurbanova@re-max.cz
www.alexandrakurbanova.com

Česká firma hledá

MUŽE A ŽENY
DO VÝROBY
Minimální kvalifikační požadavky:
- učební obor nebo středoškolské vzdělání
- manuální zručnost
Pracovní doba:
- práce ve dvousměnném provozu od pondělí do pátku
- víkendy volné

Nabízíme:
- zajímavé mzdové ohodnocení
- zaměstnání u spolehlivé české firmy
- různé zaměstnanecké výhody
- práce v čistém, teplém prostředí a malém kolektivu spolupracovníků
Pracoviště: Statenice – Černý Vůl, Ve Velazu 277 / dostupnost MHD

Druh pracovního poměru: hlavní

Možnost nástupu – ihned

Kontakt pro zaslání životopisu a získání informací:
PANFLEX, s.r.o. | Eva Nováková, personalista | mail: eva.novakova@panflex.cz | tel: 737 260 319

Inzerce

