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Na úvod
Vážení čtenáři,
jak již mnozí víte, náš Přílepský zpravodaj změnil redaktora. Měl jsem tak možnost poprvé
se podílet nejen na některém ze článků, ale na celkové přípravě. A to včetně několika
nových úprav, na které za chvíli sami narazíte. Doufám, že budete s výsledkem spokojeni
a že v dalších číslech vám budeme moci přinést co nejvíce zajímavostí z dění v naší obci
i nejbližším okolí.
Současný zpravodaj má jako hlavní téma školství v obci, nicméně velký prostor je
věnován také přestavbě naší křižovatky a problémům kolem ní. Doufám, že tyto články
přinesou všem občanům odpovědi na otázky, které je zajímaly. Že přestavbu této
křižovatky budete díky nově získaným informacím brát o něco lépe, než doposud.
Na závěr bych chtěl Vás všechny požádat, abyste mi pomohli náš Přílepský zpravodaj
vylepšit. Jistě máte celou řadu připomínek a nápadů, co dělat jinak nebo o čem byste si
chtěli přečíst. Napište mi proto, prosím, na e-mail zpravodaj@velke-prilepy.cz nebo na
thejna@iolympia.cz. Vaše názory a zájmy coby čtenářů Přílepského zpravodaje jsou pro
mne i pro ostatní velmi důležité.
Děkuji
Tomáš Hejna
Redaktor
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slovo starostky

Vážení spoluobčané,
píši tyto řádky v pondělí
23. září v době podzimní
rovnodennosti. Dnešním
dnem jsme se tedy podle kalendáře rozloučili definitivně s létem. Léto a prázdniny se mně vždy zdály
být tím nejhezčím obdobím roku, ale
to snad většině z nás. Děti odjedou na
prázdniny, ulice se začátkem července
vylidní, ztichnou, čekatelé na dovolenou
si do sytosti užívají ranní slunce, prázdninový klid, dlouhé teplé večery a poloprázdné autobusy cestou do práce. Letos to ale ve Velkých Přílepech vypadalo
jinak. Očekávaný klid narušily hned první
prázdninový týden pracovní stroje a tolik
vytížená křižovatka v centru obce se stala
staveništěm.
Řidiči ve všech povolených směrech
láteřili, zvedali prostředníky, stěžovali si
na špatně seřízené semafory a počítali
časové ztráty. Povolené objížďky se zdály
být dlouhé a zdržující, a tak se jezdilo, kudy
se zrovna dalo. Přes louku, po chodníku,
někteří fyzicky zdatní řidiči odstraňovali zábrany v uzavřených lokalitách a postižení
občané je vzápětí kladli na původní místo. Rezidenti ulice Pod Lesem by mohli
vyprávět! Někteří „piráti silnic“ v euforii
nerozeznávali barvy a vjížděli na červenou
ve chvíli, kdy se začala pohybovat kolona
vozidel proti. Jen zázrakem nedošlo k tragédii. Chodci zase hráli po celou dobu
prázdnin hru „Kudy dnes přejdu“ a po
nastudování nových tras na webu obce
usoudili, že nejlepší je vésti se instinktem.
Na začátku školního roku ale byla situace už podstatně lepší a zaměstnanci obce
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úderem prvního školního dne bezpečně
převáděli žáky přes ulici. Světelná
křižovatka se „rodila v bolestech“, ale
doufejme, že se brzy dočkáme slavnostního finále a pohyb vozů i pěších v centru obce bude po jejím zprovoznění
bezpečnější. Výstavba křižovatky však
nebyla jedinou stavbou, která nám snížila
standard slunečních letních dnů. Občané
ulice Nová se už od jara po několik měsíců
brodili doslova blátem, přes všechna
opatření ze strany stavební firmy zdolávali
překážky a o klidu venkovské ulice si mohli nechat zdát. Ale i tato stavba má svůj
šťastný konec v podobě pohodlné komunikace, po které obyvatelé tak dlouho
volali, s bonusem zrekonstruované autobusové zastávky.
Třetí stavbou, která chodce podstatně
v centru omezila, byla výstavba Polyfunkčního domu. Byla náročná nejen
svými dispozicemi a vybavením, ale
i svou polohou v centru obce, v zastavěné
části u hlavní komunikace. Stavební firma
tak neměla patřičné zázemí a bezpečné
přístupy. Výstavba další školní budovy
byla ale zvládnuta na jedničku. A jak se
dočtete uvnitř tohoto čísla, v pátek 11. října
v odpoledních hodinách můžete výsledek
sami posoudit. Děkujeme všem, i jménem investora stavby světelné křižovatky
KSÚS Středočeského kraje, za trpělivost
a pochopení, které jste prokazovali. Byly to
i pro vás chodce a řidiče náročné měsíce,
ale zvládli jste to výborně. Výsledek určitě
bude stát za to.
Přeji vám hezké a poněkud klidnější
podzimní měsíce.
Věra Čermáková
starostka obce

obec
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Mateřská škola Jablíčko
Na Parcelách 250, 252 64 Velké Přílepy
Tel.: 220 930 546
e-mail: msjablicko@velke-prilepy.cz
www.msjablickovelkeprilepy.cz

Obecní úřad
Pražská 162,
252 64 Velké Přílepy
Tel.: 220 930 535
www.velke-prilepy.cz

Základní škola
Pražská 38, 252 64 Velké Přílepy
Tel.: 220 930 550
www.zsvelkeprilepy.cz

Úřední hodiny
Pondělí a středa
8:00 – 11:00, 12:00 – 18:00
Stavební úřad
Podatelna a sekretariát:
Tel.: 220 930 855
e-mail: su.sekretariat@velke-prilepy.cz

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.: 954 225 264
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
8:00 – 11:00, 14:00 – 16:00, 16:30 – 18:00
Úterý, čtvrtek a pátek
8:00 – 11:00, 13:00 – 16:00

Inzerce ve zpravodaji
Dále Vám nabízíme možnost
stát se sponzorem
zpravodaje. Získáte umístění
loga na titulní straně a dle
dohody možnost inzerce
nebo PR článku.
Celá strana
obálky

Celá
strana

½ strany

¼ strany

1500 Kč

1250 Kč

850 Kč

550 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH a platné od 1. 2. 2016. Objednávky zasílejte na email: zpravodaj@velke-prilepy.cz

zprávy z obce  dění v obci
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Stavba křižovatky budí emoce

Snad nejfrekventovanějším tématem

v uplynulých měsících byla rekonstrukce
křižovatky v centru naší obce, která mnohým lidem ztrpčila život a v dalších navozovala mnoho otázek. Protože se jedná
o skutečně závažné téma, dáváme mu
i větší prostor.
Často jsme se mohli setkat s otázkami jako:
„Proč jim to trvá tak dlouho?“
„Jak můžou mít tak velké zpoždění?“
„Kdo si vymyslel to zúžení?“
a podobně. Na ty nejdůležitější Vám
přinášíme odpovědi.

Křižovatka Pražská/Kladenská/
Roztocká a silnice II/240
I když se v mnoha případech častování
ohledně stavu rekonstrukce vztahovalo na
místní Obecní úřad nebo přímo zastupitelstvo, ve skutečnosti se nejedná o projekt

obecní, ale o projekt krajský. Je to právě
Středočeský kraj, kterému křižovatka patří,
a který zajišťuje veškeré práce, které zde
probíhaly a probíhají, s výjimkou rekonstrukce dešťové kanalizace. Tato oprava
volně navazuje na rekonstrukci vozovky
mezi Velkými Přílepy a Turskem, která
probíhala zjara tohoto roku a končila se
zpožděním, což byl i jeden z důvodů, proč
rekonstrukce naší křižovatky nezačala
v původním termínu.
Původní plán výstavby, zaslaný krajem,
dokonce počítal předem s tím, že bude
ukončena až v termínu 15. 10. 2019. Obecní
úřad ve Velkých Přílepech se potom snažil
stavbu urychlit a prosadil termín, který
počítal s dokončením stavby před zahájením školního roku. Původní harmonogram
prací musel být ale několikrát pozměněn
kvůli neočekávaným problémům.

zprávy z obce  dění v obci
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Vede pod námi potrubí

Dešťová kanalizace

Pamětníci většinou vědí, že pod našimi
nohami na některých místech v obci vede
důležitý vodovod, který zásobuje vodou
Kladno. Tento vodovod byl vybudován
v době, kdy se Kladno rozrůstalo a trpělo
akutním nedostatkem vodních zdrojů.
Voda je zde čerpána z Podmoráně a prochází potrubím pod Velkými Přílepy dál.
Právě tento vodovod, který byl během
rekonstrukce křižovatky částečně odkryt,
se stal jedním z hlavních důvodů zpoždění
prací na naší křižovatce. Byla totiž objevena
dosud neznámá závada, která musela být
opravena a zastavila práce na křižovatce
samotné. Se závadou na vodovodu nebylo přirozeně předem počítáno a tak ji nebylo možné zahrnout do harmonogramu
probíhajících zásahů předem.

V následujícím článku se dočtete, jaké
potíže přineslo budování křižovatky
majitelům obchodů v okolí. Nejvíce
postiženými přitom byli nájemci v domě
132 na ulici Pražská, kteří museli své obchody dokonce na nějakou dobu úplně
uzavřít. Zatímco všichni dávali tuto situaci
do souvislosti s budováním křižovatky,
ve skutečnosti byl tento problém spojen
ze začátku především s dokončovanou
stavbou Polyfunkčního domu. Během
budování dešťové kanalizace a napojo-

Takto vypadaly práce na rekonstrukci
křižovatky. Zatímco 15. srpna nebyla ještě
vozovka ve směru na Prahu hotova,
za pár dní se již začínalo s pracemi před
knihovnou a Obecním úřadem.

zprávy z obce  dění v obci

vání na již fungující systém se zjistilo, že
v tomto úseku je na kanalizaci závada,
kterou bylo nutné opravit. V souvislosti
s tím a v návaznosti na již existující uzávěru
kolem křižovatky potom došlo k rozhodnutí, že bude kanalizace nejen opravena,
ale také dále dokončena. Šlo o logický
krok vzhledem k tomu, že v prostoru již
probíhaly stavební práce. Tato rekonstrukce trvala čtrnáct dní, kdy byl chodník
uzavřen celý.

Zúžení křižovatky
Snad nejvíc dotazů bylo ohledně
nové podoby křižovatky a jejího zúžení.
Objevily se také spekulace, že se jedná o prostředek, jak zmenšit počet
projíždějících kamionů obcí. Skutečnost je
taková, že podobu křižovatky neurčovala
obec, ale dokonce ani Středočeský kraj.
Křižovatka totiž byla navržena podle
v současnosti platných norem, které určují
šířku vozovky, šířku ústí křižovatky i prostor uprostřed, a to v návaznosti na řadu
kritérií. Tím nejzávažnějším je potřeba
vybudování křižovatky s co nejmenším
vnitřním prostorem, a by byla snadno
a efektivně ovladatelná pomocí světelné
signalizace. Křižovatka s menším prostorem vyžaduje kratší intervaly a doprava
by tak měla být plynulejší a bez táhlých
kolon.
Obec se v tomto případě zabývala
především otázkou průjezdnosti pro autobusovou dopravu a přechody pro pěší.
Křižovatka by měla být v současnosti
navržena tak, aby byla průjezdná pro
všechny typy vozidel, které mají povolen
vjezd a průjezd obcí. Autobusy by se tedy
měly vytočit bez jakýchkoliv problémů,
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stejně jako běžná vozidla a menší dodávky.
Pokud jde o kamiony, doufejme, že zúžení
křižovatky zabrání alespoň jejich průjezdu
do ulic Kladenská a Roztocká.
Jistě jste zaregistrovali, že se dva
přechody pro pěší přesunou mnohem blíž
ke křižovatce. Důvodem je elektroinstalace světelné křižovatky a opět usnadnění
celého provozu v této lokalitě. Z tohoto
důvodu také nevzniknou semafory na
přechodu přes Kladenskou ulici (z parku
k bankomatu) a tento přechod nebude
posunut blíž k Restauraci u Korychů.
V současnosti fungují na přechodech
náhradní semafory, které zajišťují
bezpečnost pro chodce. Toto opatření
zařídila obec ve chvíli, kdy bylo jisté, že
práce na křižovatce nebudou dokončeny
v obcí požadovaném termínu. Náhradní
semafory přitom nebyly původně vůbec
plánovány, stejně jako bezpečnostní
prvky na silnici u přechodu v zatáčce
u 1. stupně základní školy. Obec v současnosti zajišťuje bezpečné přecházení
pro děti i občany každé všední ráno
a odpoledne, a to s pomocí Obecní policie
a zaměstnanců obce.

Semafory v cestě
Častou námitkou je také umístění
semaforů vprostřed pásu profilované
dlažby určené pro orientaci zrakově
postižených osob. Semafory jsou však
v této poloze umístěny schválně, a to
přesně podle pravidel, která existují
pro pohyb zrakově postižených osob.
Sloupy semaforů jsou umístěny v dráze,
aby je mohl slepec pomocí hole nalézt
a zmačknout tlačítko pro přechod. Navíc
na tyto sloupy plynule navazují pruhy,

zprávy z obce  dění v obci
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které rozdělují přechod pro chodce na
pravý a levý pruh. Tyto dva pruhy barvy,
vyčnívající nad povrch vozovky, slouží pro
slepce jako vodící čáry na druhou stranu
a zajišťují mu bezpečný přechod.
Od 1. září zajišťují bezpečný přechod
zaměstnanci obce

Kladenská
Na posledním zasedání obecního
zastupitelstva připomněl pan Rykl,
zástupce opozice, že bylo přislíbeno
v případě prodloužení uzávěry ulice
Kladenská opravit zdejší kanalizaci. Na
tento projekt skutečny byly vyčleněny
finanční prostředky. V současnosti se jedná o opravu dvou kanalizačních poklopů,
které neodpovídají úrovni vozovky.
V této věci se jedná se Středočeským krajem, a to z důvodu potřeby rozsáhlejšího
zásahu při opravě vozovky, tedy s opravou nikoliv jen v okolí poklopů, ale v co
největším možném rozsahu. Takovéto
rozsáhlé opravy jsou mimo pravomoc
a možnosti obce, nicméně obec usiluje
o co nejrychlejší řešení a dohodu s krajem. Jeden z poklopů opraví obec sama.
Křižovatka ve Velkých Přílepech je
jednou z etap celkové rekonstrukce
vozovky ve směru na Prahu. V dalších
obdobích má dojít k rozsáhlé opravě
především úseku v obci Statenice
v místní části Černý Vůl, kde má být
rekonstruován původní most, nyní pro
dopravu provizorně omezený betonovými zábranami.
Tomáš Hejna

Foto: Archiv obce a redakce

UPOZORNĚNÍ PRO CHODCE I ŘIDIČE
I přes provizorní světelné řízení dopravy a přechodů pro chodce se najdou řidiči,
kteří ignorují dopravní předpisy a předjíždí na červenou. Kamerový systém
zaznamenal případy, kdy byli ohroženi chodci. Dbejte proto zvýšené opatrnosti.
Záznamy z kamer řeší Obecní policie.

zprávy z obce  dění v obci
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Na přílepské podnikatele těžce dolehla
dopravní omezení v obci
Stavební úpravy komunikací, souvise-

jící s výstavbou Polyfunkčního domu
a především s budováním světelné
křižovatky, citelně poznamenaly tržby
podnikatelů na ulici Pražská a Kladenská. Zákazníci se do obchodů dostávali
obtížně, nebo dokonce vůbec ne.

Smutná byla Eliška Hesslerová, majitelka nedávno zřízeného papírnictví,
které by právě před začátkem školního
roku mělo nejvyšší obrat. Ještě v srpnu
měla pocit, že jí došly síly na podnikání.
„Nikdo nám dopředu neřekl, že zásah na
obchůdek bude tak velký. Chodník měl být
podle sdělení obce stále přístupný. Značné
snížení tržeb jsme pocítili hned, když začala

stavba Polyfunkčního domu. Obec nám
tehdy snížila nájem na polovinu. Záhy
však bylo papírnictví zcela nedostupné.
Před vchodem byly hromady suti, prach se
usazoval uvnitř na zboží. Obec nás neupozornila, že ztráty budou tak obrovské. Za
srpen nám nájem zrušili zcela, ale to jsme
museli úplně zavřít. Papírnictví a Zásilkovna nemohou za takových podmínek fungovat. Bez pomoci obce bych musela tyto
služby zrušit.“
Pomoc z obce naštěstí přišla. Paní Eliška
se obrátila na zastupitele, kteří pochopili
situaci a ve snaze nepřijít v obci o nákupní
možnosti, zrušili v papírnictví i květinářství
nájem až do konce roku 2019.
Paní Lucie Toufarová, majitelka květinářství, byla zprvu velmi rozhořčená:
„Je jasné, že se musela silnice udělat, to
nezpochybňujeme, ale proč jsme nebyli
předem informováni, že to bude znamenat
konec obchodu? Říkali, že nás to nijak nezasáhne, že chodník bude přístupný. Realita
byla jiná, do obchodu se nedalo vůbec dostat,“ říká. Rozhodnutí zastupitelů odpustit
do konce roku nájem je pro ni příjemným
překvapením. Ještě v tuto chvíli však neví,
zda dokáže vyrovnat ztrátu natolik, aby
mohla pokračovat.
Údiv nad nedostatkem informací ze
strany obce vyjádřil i pan Petr Prošek,
provozující restauraci U Korychů. Jemu
snížila obec nájem nejprve o 30% a teprve
později na polovinu.
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Dopravní situace zasáhla i potraviny
paní Kettnerové na Pražské. „Tržba v uplynulých měsících je denně o třetinu nižší. To je
pro tak malý obchod ztráta natolik citelná,
že nevím, z čeho platit prodavačky,“ říká
Lenka Kettnerová. Kdyby neměla ještě
jedno další pevné odbytiště zboží, musela
by krámek zavřít.
Snížení tržeb pociťovala i přílepská
cukrárna. Jak říká majitelka paní Lucie
Svobodová, tržby se pohybují na jedné
třetině tržeb loňského léta. „Jedeme na
náklady,“ dodává.
Ušetřen nebyl ani vietnamský obchod
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Stav chodníku před č.p. 130
k 15. srpnu 2019

u točky autobusů. Tržby se podle majitelů
propadly téměř o 40 procent. Nájemce jim
žádnou kompenzaci neposkytne, takže
vědí, že pomoci si musí sami.
My ostatní můžeme přílepským
obchodníkům pomoci alespoň tak, že
u nich budeme co nejvíce nakupovat.
Eva Martínková
Foto: Archiv redakce

Ulice Nová se dokončuje
Jak jste si jistě všimli, stavební činnost

v Přílepech v posledních měsících se neomezila pouze na křižovatku v centru obce,
ale budovalo se také v ulici Nová, která
po mnoha letech získala konečně nový

povrch. Dosud byli obyvatelé této ulice
odkázáni na bahnitou a v mnoha místech
nejrůzněji zpevňovanou cestu, což bylo
samozřejmě nepříjemné především po
deštích a v zimním období. Stavba nového
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povrchu, tvořeného „zámkovou“ dlažbou,
byla však provázena i nenadálými problémy. Její dokončení tak zřejmě proběhne
s drobným zpožděním.

Názory obyvatel
Protože se různé kritické hlasy na stavbu ozývaly napříč celou obcí a nebylo
možné je přeslechnout, zeptal jsem se na
názor několika obyvatel, kteří v ulici žijí.
Především mne zajímalo, jak vnímají celkový průběh stavby vozovky.
„Jsem naštvaný, hodně. Celé dny tady
nikdo skoro nepracoval a já musel parkovat
až dole v ulici. A přitom se tady dlouho skoro
nic nedělo, jen nám různě zatarasili cestu,“
rozčiluje se jeden z obyvatel, který si
nepřál být jmenován.
Pan Tománek, který bydlí zhruba ve
třetině ulice, si však postěžoval zcela bez
ostychu a dal k uvedení svého jména svolení. Text uvádíme v originálním přepisu
zvukového záznamu:
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Ulice Nová, z části již s novým
povrchem

„Je to zmršený, jak se dá. Protože nikde
nebylo, by se nechalo říct, jak to vlastně
bude vypadat. Tak je to hrozně úzký. To je
třímetrová vozovka. Proč třímetrová vozovka, když je po každý straně takovýho
místa?“

Vyskytly se problémy
Abychom odpověděli na stížnosti a otázky obyvatel co nejšířeji a nejodpovědněji,
zeptal jsem se na obecním úřadě paní Evy
Aulické, která má na starosti odbor výstavby, jak stavba probíhala a co vše se vlastně
v ulici dělo.
Často se mezi občany hovořilo, že je
stavba zpožděna, že se zde nic neděje
a že by se rekonstrukce ulice dala udělat
rychleji. Ve skutečnosti podle původního
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plánu mělo dojít k dokončení ulice až 30.
září. V ulici přitom během stavby proběhlo
mnoho stavebním úkonům, které často
místní ani nestačili postřehnout, protože
se odehrávaly především pod zemí.
Došlo zde například k přeložení vedení
plynu nebo k vybudování dešťové kanalizace, zároveň také k původně neplánové opravě části splaškové kanalizace
a v neposlední řadě k přeložení telefonního
vedení. Díky tomu zmizí z ulice nevzhledné
dřevěné sloupy, které zde dosud stály.
Šířka komunikace, nad kterou si posteskl
pan Tománek, odpovídá standardům
pro dané komunikace a ve většině ulice
skutečně dosahuje tří metrů. Ovšem na
řadě míst je vozovka rozšířena, aby se mohla vyhnout dvě protijedoucí vozidla. Celkový obraz ulice a její nové podoby byl pak
ovlivněn především stávající šíří uličního
prostoru (4,5m) a nerovnoměrným profilem, kdy vjezdy na jednotlivé pozemky
byly u různých objektů v různé výšce. Ta
se odvíjela od původního nezpevněného
povrchu, který zaručoval určité přirozené
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vyrovnání terénu. V současnosti je ulice
vybudována tak, aby byl umožněn vjezd
do všech objektů a přitom byl zachován co nejrovnější profil vozovky. Dalším
problémem pro šířku vozovky byly ploty
kolem domů, které opět stojí v různých
výškových úrovních, a zvlášť v případě
strany ulice po svahu by rozšíření vozovky ohrožovalo jejich stabilitu. Ta bude
nyní zajištěna i díky dešťové kanalizaci,
která zamezí podmáčení podloží vozovky
a plotů kolem.

Dokončení výstavby
Nová byla jednou z posledních, která
neměla pevný povrch vozovky. V současné
době je rekonstrukce téměř dokončena,
ovšem díky již zmíněné neplánované
opravě splaškové kanalizace, která čtrnáct
dní znemožňovala pokračování stavby, se
očekává, že ulice bude otevřena v termínu
do 15. října 2019.
S podklady od Ing. Evy Aulické připravil
Tomáš Hejna

Polyfunkční dům bude brzy hotov
Nikomu nezůstalo utajeno, že Polyfunkční

dům, který stojí na místě původně nízké
nebytové zástavby, je již dokončen, a to
včetně úpravy jeho okolí, při níž došlo
k vybudování dlážděného parkoviště
a také k novému vyasfaltování části místní
komunikace. Dosud však nikdo netuší,
co se vlastně v prostorách tohoto domu
nachází a komu vlastně bude sloužit. Já
měl tu možnost podívat se do dosud

dokončovaných prostor přednostně, a tak
Vám nyní s předstihem přináším informace o tomto projektu.
Jako velký ctitel funkcionalismu musím
za sebe prohlásit, že jsem doslova nadšen
využitím prostoru v budově, který je do
posledního centimetru vyplněn funkčními
prvky a místnostmi. Naše prohlídka začala
v místech, kam budou mít v budoucnu

zprávy z obce  dění v obci
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Zbývá dokončit jen pár drobností.
Polyfunkční dům bude již brzy
zprovozněn.

přístup pouze zaměstnanci domu, školy
a obecního úřadu, tedy v technickém
přízemí (z jedné strany ve svahu). Už při
vstupu do budovy a pohledu do technické místnosti poznáte, že dům je doslova „našlapán“ nejmodernější technologií, zahrnující i funkční odvětrávání
celé budovy, která nemůže být kvůli hluku
a emisím z ulice odvětrávána okny. Výkon
je zajištěn rozlehlou strojovnou. Upoutá
také lednice při vstupu, která je určena
na biologický odpad. Ten tak bude v podmínkách, které zabrání úniku zápachu do
volného prostoru.

Kuchyni by záviděl i hotel
V dalších místnostech nalezneme prostory určené pro nejrůznější úpravy potravin, od mytí a úpravy zeleniny přes

prostor pro mísení těsta až po místnost,
která slouží pouze k úpravě masa. Moderní kuchyni, která se nachází na téměř
polovině celého objektu v jeho nejnižším
podlaží, by nám mohl závidět i leckterý
hotel. Do prostoru jídelny, který je o patro
výš, se budou pokrmy dopravovat v gastronomických nádobách speciálním výtahem. Ten zajistí, že dostanete na stůl teplé
a právě připravené jídlo.
Samotný prostor jídelny je potom
rozdělen na výdejovou část s prostorným pultem a na část, kde budou
k dispozici stoly a židle. Tento prostor je
bezbariérový! Právě kvůli tomu se nenachází hlavní vchod z ulice Pražská, jak
bychom čekali, ale z druhé strany. Stejně je
řešen i samostatný vstup pro žáky ze školy,
takže i ti žáci, kteří mají problémy s po-
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hybem, se dostanou do prostoru nového
školního klubu a knihovny. Tento prostor
byl nakonec dodatečně propojen dveřmi
s jídelnou, takže v případě konání akcí,
zahrnujících občerstvení, mohou návštěvníci mezi těmito dvěma místnostmi volně procházet. V tomto patře jsou
samozřejmě i záchody pro hendikepované, které jsou zařízené přesně podle
daných norem.

Každý prostor je využit
Univerzálnost je mimochodem hlavním
slovem, které u Polyfunkčního domu
můžeme použít. Prostor školního klubu a knihovny je doplněn o rozměrné
vestavěné skříně, kam bude možné uklidit
vše potřebné pro fungování klubovny.
Děti vybavte před vstupem desetikorunou, kterou použijí k „pronájmu“ klíčku od
šatního boxu. Ten si potom nasadí i s náramkem na ruku a budou mít všechny
věci bezpečně uschovány. Desetikorunu si
potom znovu vyzvednou při odchodu.
Jinak je prostor navržen tak, aby se dal
využít ke všem možným aktivitám, a to

nejen pro školní, ale i obecní účely. Nachází se zde i místnosti, které budou
sloužit jako technické zázemí pro učitelky
a personál. V dalším poschodí jsou také
prostory, oddělené od sebe zatahovatelnými dveřmi. Ty jsou odolné proti
hluku, takže je možné místnosti používat
i samostatně. Jedna z místností je potom
pojata jako univerzální a může sloužit
v případě potřeby i jako prostor pro výuku, pokud by některá ze školních učeben
byla mimo provoz. Budova je vybavena
mnoha okny, která zajišťují přírodní světlo,
a to včetně oken stropních.

Elegantní řešení
Budova Polyfunkčního domu, navržená
architektem Ing. Liborem Přečkem,
převyšuje jen asi o metr a půl sousední
budovu a zachovává přitom její římsy
a původní parametry. Tím zapadá do
původní zástavby a budí dojem, že jde
pouze o zdařilou rekonstrukci a nástavbu
původní stavby. Je zde také připraven
průchod, který by měl v budoucnu obě
budovy propojit.

Takto vypadají prostory kuchyně a přípravny těsta

zprávy z obce  dění v obci
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Polyfunkční dům bude sloužit nejen
škole, ale i našim nejstarším občanům
Velkých Přílep a všem ostatním, kteří budou mít zájem. Podrobnosti o jeho fungování se dozvíte na stránkách obce nebo
se můžete informovat na dnu otevřených
dveří, na který jste srdečně zváni.
Tomáš Hejna
Foto: Autor

Vestavěné skříně v budoucí školní klubovně

Obědy pro seniory v novém Polyfunkčním domě
Od 1. 11. 2019 budou moci lidé v důchodovém věku využít nabídky stravování ve
školní jídelně v novém Polyfunkčním domě. Přihlášky budou k vyzvednutí od 11. října
na dnu otevřených dveří v Polyfunkčním domě nebo na obecním úřadě. Dále budou
přihlášky ke stažení na webu obce nebo k vyzvednutí ve školní jídelně. Stravování
mohou využít také lidé v invalidním důchodu. Podmínkou je trvalý pobyt ve Velkých
Přílepech. Součástí nabídky bude možnost nechat si oběd přivézt až domů.
Více informací se dozvíte na tel. č. 220 930 977 (vedoucí školní jídelny) nebo na
webu základní školy a obce Velké Přílepy.

Další zprávy z obce
 Čekají nás změny v dopravě. Autobusem se od 24. 8. dostaneme do Kladna
i o víkendech. Díky vyhodnocení provozu integrace Kladenska došlo ke změně
i v lince 350. Tato linka již nejezdí každou
hodinu až do konečné zastávky KLADNOOÁZA. Tento interval se prodloužil na
2 hodiny. Spoje, které takto z jízdního řádu
vypadly, jsou však využity na nové lince

č. 622, která je vedena z Okoře přes Zájezd,
Buštěhrad a Bouchalku až do cílové stanice Kladno-Oáza. K přečíslování linky v zastávce Okoř dochází automaticky, cestující
tedy nemusejí z vozu vystupovat a opět
nastupovat. Linka č. 622 je provozována
i o víkendech. Z Přílep (l.350) i Kladna
(l.622) vyjíždí tyto spoje po 9., 13. a 16.
hodině.

zprávy z obce  dění v obci
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 Od koordinátora dopravy obdržela
obec cenovou nabídku na novou linku
Velké Přílepy – Praha-Suchdol, která by
zajišťovala spojení se supermarketem
Lidl. Byla by zároveň alternativou dopravy mezi Suchdolem a Velkými Přílepy.
Vyčíslená měsíční ztráta linky je 110 000
Kč. Jednání obcí na spolufinancování je
na samém počátku. Bohužel alternativa
zajíždění linky 316 k horoměřickému Lidlu
je nereálná z důvodu výstavby nové zastávky v Horoměřicích u Velké Brány (na
konci Horoměřic u nové bytové zástavby).
 V lokalitě U Hájnice buduje soukromý
investor novou ulici. V současné době
zde dochází k položení kanalizační sítě a
dalších inženýrských sítí. Ulice bude po

řádné kolaudaci předána obci. V souvislosti s novou ulicí dojde k opravě části
vozovky v ulici Polní.
 V lokalitě u zastávky Roztocká došlo
v nedávné době k rekonstrukci armaturní šachty, zároveň začaly práce na vybudování nového přivaděče vody, který
bude napojen na nový vodovod v ulici
Nová. V dalších etapách dojde k propojení
vodovodu z ulic Nová a Svahová s vodovodem v ulicích Pod Lesem a Pod Hájnicí.
Tento zásah do velké míry vyřeší problém
s tlakem vody.
 Začala oprava kaple Panny Marie.
Dojde zde k rekonstrukci podlahy, dveří
a k ošetření kaple proti vlhkosti.


Den otevených dveí polyfunkního domu
se školní kuchyní, školní knihovnou a klubem.
Velké Pílepy, Pražská ulice

pátek 11. íjna 2019 od 16:00 do 18:00 hodin.
Obec Velké Pílepy
Základní škola Velké Pílepy

Projekt byl podpoen Ministerstvem financí R

Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny regionálních škol
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 Budou se měnit ceny v sazebníku
obce. Podrobnosti naleznete na stránkách
obce.
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nebo Zápisy ze chůzí RO). Využít můžete
i přiložené QR cody.

Další zprávy o událostech v obci naleznete
na internetových stránkách obce v rubrice
Aktuálně nebo ve veřejném zápisu z jednání Rady obce (Úřad obce – Úřední deska

Přílepské obchvaty podruhé
Odpověď na příspěvek pana Schwarze na
téma jižní obchvat Velkých Přílep, uveřejněný
v předešlém čísle Přílepského zpravodaje.
Na začátek bych chtěl podotknout, že
pro zodpovědná řešení a nikoli řešení
ad hoc je třeba znát a zohlednit mnoho faktů a souvislostí. Tématem se ať
chci, či lépe řečeno nechci, ale musím,
zabývám již několik let. Mám k dispozici
oficiální materiály z EIA (posouzení vlivu
na životní prostředí) k tzv. přeložce, a to
poslední verzi z letošního roku. Materiály
mají stovky stran a desítky map a grafů.
A pokud příspěvek pana Schwarze
vyznívá tak, že jsem kdovíjaký zastánce
silnic, opak je pravdou. Ale k řešení, které
se rýsuje, vedou okolnosti. Nelze před
nimi zavírat oči a jen jednoduše pronášet,
že další silnici ne! A souvislostem je třeba
věnovat čas. Škoda, že pan Schwarz na
lednovém veřejném zasedání prohlásil,
že na řádný bod programu, ve kterém
zazněla prezentace s čísly a fakty, nebude
čekat a předčasně odešel. Vyvolávat
emoce bez vstřebání faktů je poněkud

povrchní. Rozhodovat podle toho může
mít pro někoho jiného i velmi nepříjemné
důsledky.
Takže po pořádku.

Jižní obchvat konečně řeší
nevyřešený východozápadní
směr dopravy
Od počátku je zřejmé, že tzv. Přeložka
silnice II/240 (jednoduše řečeno přeložka Pražské) řeší severojižní směr a nikoli
východozápadní. Prvotní posouzení Přeložky v r. 2017 ještě pracovalo s naprosto
zastaralými údaji o počtu vozidel, kdežto
loňský a letošní elaborát již vychází
z aktualizovaného stavu, tedy sčítání ŘSD
k roku 2016. Není zde cílem diskuse, jaká
je vhodná či nevhodná verze Přeložky
Pražské II/240, to je jiné téma. Stejně tak
je jiné téma, co se pod Přeložkou skrývá
za nebezpečí, a že největší odlehčení by
přinesl obchvat Prahy, což matematické
modely, uveřejněné v EIA, jasně ukazují.
Pro odpověď, která je těžištěm sdělení
tohoto příspěvku, je zapotřebí si uvědomit,
že různé varianty umístění a provedení
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Přeložky mají společný jmenovatel: jsou
západně od obce. A tak se nyní držme
tématu, nastoleného p. Schwarzem, tedy
jižního obchvatu.
Součástí příloh EIA je matematický
model dopravní zátěže jednotlivých silnic ve variantách bez přeložky a v jednotlivých variantách A, B a B1 (model
zpracovala nezávislá odborná firma pro
účely EIA). A ukázalo se přesně to, co jsme
předpokládali. Že postavením přeložky
v kterémkoliv provedení se zvýší dopravní
zátěž východozápadním směrem, tedy
na Kladenské a na Roztocké. A tedy opět
na křižovatce u Korychů a na jižní větvi
Pražské – směrem na Prahu.
Část jižního obchvatu, eliminujícího
Kladenskou, je snad dostatečně logické
řešení pro kohokoliv, kdo zde prošel pěšky
dnes * , natož po (nesměle připouštěném)
navýšení zátěže Přeložkou. Nikdo z těch,
kdo řeší téma obchvatu na východní straně
obce, nemá obytné místnosti dva metry
a méně od vozovky a takových domů je
na Kladenské ulici čtrnáct. Připouštěným
navýšením o dalších více jak 1000 vozidel
denně ** se ulice stane neobyvatelnou.
Vyjít z domu, či snad vycouvat z vrat, se na
mnoha místech stane kaskadérským úkonem. Takže o nezbytnosti této části jižního
obchvatu snad nikdo nepochybuje.
* Dnes, tím se rozumí běžný stav, nikoli aktuální
dočasné zaslepení ulice staveništěm přestavby
křižovatky u Korychů
** Matematický model, publikovaný v EIA 2019, textová částB_9_01, str. 28-35: Kladenská, stav 2017:
3180 vozidel; předpokládaný stav r. 2024 je 4510 a
v r. 2040 je to 5070 vozidel denně v případě postavení Přeložky varianta B, tedy varianta odmítnutá
referendem
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Varianta uvažovaného Jižního obchvatu

Nepostavit jižní obchvat až
k vodojemu je riziko pro obyvatele
na východě
Ale pozor, z důsledků Přeložky nevyváznou ani na straně východní. Areál tzv.
horního H-Systému má jediné napojení
na ostatní komunikace. V územním plánu
je propojení na Pražskou. Je to potřebné
realizovat i z hlediska bezpečnosti – IZS
apod. Prvoplánově by se řeklo, že je to
pozitivní a odlehčí se centru obce od jízdy
z H-Systému na Prahu. Ale okružní ulice se
stane vítanou propojkou ze směru od Roztok. Masivní výstavba a pohled na územní
plán Roztok dává tušit, že deklarované
navýšení počtu také o víc než 1000 vozidel
na Roztocké *** bude asi ještě vyšší, než
matematický model předpokládá. Je naivní si myslet, že všichni z Roztok zamíří
ke stále ucpanějším nábřežím v Sedlci
a Podbabě. Nemalá část řidičů bude volit
objíždění Prahy, zejména pokud pracují
u letiště nebo někde na Praze 5 a 4.
Takže propojení jižního obchvatu až na
Roztockou je aktem předvídavosti. Není
nezajímavé, že tato trasa byla již navržena
v územním plánu (ÚP) Statenic v r. 2014
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a v aktualizovaném ÚP Statenic je pro ni
blokována územní rezerva. Předvídali tak
již zpracovatelé územního plánu před
více jak 5 lety. Nepostavení východní části
jižního obchvatu znamená, že se z Okružní
stane průjezdná ulice a žádná značka
ničemu nezabrání (o tom něco víme
z Kladenské). Jižní obchvat až k vodojemu
je tedy ochranou obyvatel tzv. Horního HSystému, zejména na Okružní ulici a v jejím okolí. Až se Přeložka II/240 v jakékoliv
podobě postaví a přitom nebude vybavena
kompletním jižním obchvatem, nebude
síly a peněz, ale hlavně vůle toto dodělat
dodatečně. Tato možnost se nesmí propást.

K podobě trasování
Pokud jde o samotné trasování, tak jde
osilniciIII.třídy,tedynikolinepřekonatelnou
barieru (na rozdíl od naddimenzovaných návrhů Přeložky s parametry silnice I. třídy, nadjezdy, podjezdy, násypy
a zářezy). Mohu-li říci svůj názor, nejsem
z konkrétního trasování jižního obchvatu
příliš nadšen. Ve větvi od Lichocevsi po
Pražskou zvítězila nechuť dohadovat se
s italskými majiteli pozemků, takže trasa
vede po jejich severní hranici a nikoli
pod dráty vysokého napětí či po trasách
již nahrubo postavených silnic. Tak jsem
o tom přemýšlel a přednesl to před třemi
lety na veřejné prezentaci potřebných
kroků v souvislosti s Přeložkou. Bohužel
*** Tamtéž, Roztocká, stav 2017: 3410 vozidel;
předpokládaný stav r. 2024 je 4580 a v r. 2040 je to
5040 vozidel denně v případě postavení Přeložky
varianta B, tedy varianta odmítnutá referendem;
v obou ulicích je skutečný pokles jen v případě
postavení okruhu kolem Prahy na Suchdole (tedy
mediálně označovaná trasa okruhu kolem Prahy „J“
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se tuto lepší a citlivější variantu zřejmě
nepodaří prosadit.
Část od Pražské po Roztockou kopíruje zaniklou polní cestu, zřetelnou ještě
v katastrálních hranicích. Potíží je předpis
na tvary moderních křižovatek, který
u nově navrhovaných komunikací je
nepřekročitelný. Snad by se v trasování
v okolí křižovatek ještě dalo něco změnit,
prozatím je to fáze technické studie
a bude se nadále o detailech jednat.

K riziku výstavby průmyslových
či jiných technických ploch
Námitka, vyřčená p. Schwarzem na diskusi s občany, že trojúhelník mezi silnicemi
u Pražské bude svádět k nějaké skladové či
průmyslové aktivitě je jistě správná. Ale co
v něm bude, to bude dost záležet na nás
občanech. Povolit zde nějaký sklad či něco
takového musí být zakotveno v územním plánu. A ten má v rukou zastupitelstvo. Jaké bude, záleží na voličích. Naproti
tomu to, co schválí a vybudují v Roztokách
třeba za 10 nebo 15 let, na to v nejmenším
„nedosáhneme“ a jen budeme přihlížet
důsledkům. Takže jižní obchvat Přílep
i ve své východní části má do budoucna
chránit před zamořením další dopravou
přímo před okny ty, co zatím vůbec nic
zlého netuší.
V případě většího zájmu o tuto problematiku je možné zorganizovat veřejnou
diskusi s občany, kam pozveme i projektanta.
M. Rykl
opoziční zastupitel

Vítání obánk 13.10. 2019
Vážení rodie,
máte-li zájem, aby bylo Vaše dátko, narozené v období kvten
až záí 2019, slavnostn pivítáno mezi obany naší obce,
zašlete nebo pineste pihlášku na tuto akci na matriku OÚ Velké
Pílepy. Pihlášku naleznete na webových stránkách obce v sekci
matrika, pípadn si ji mžete osobn vyídit na OÚ na matrice.
Toto je nutno provést nejpozdji do 4.íjna 2019.
Následn Vám bude zaslána osobní pozvánka.
Podmínkou pro pihlášení je trvalý pobyt na území obce
Velké Pílepy.
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V Přílepech se hrálo divadlo už v 19. století
Divadlo má v naší obci dlouhou tradi-

ci. Už v roce 1867 se několikrát psalo
v Národních listech o ochotnickém souboru pana Josefa Ryšánka, který pocházel ze
Světlíkovského statku v Kamýku, přiženil se
do statku na Tursku čp. 17 a později byl majitelem parního mlýna v Kamýku (dnešní
čp. 48 na Pražské ul.). Národní listy psaly:
„Z Kamýku. Divadelní ochotníci připravili
nám v neděli dne 13. ledna 1867 příjemný
večer představením Tylovy 5aktové činohry
,Paličova dcera´, které za vůbec zdařilé
považovati možno. Výkony herců zasluhují
všeho uznání. V hlavní úloze vynikla slečna
Ryšánková st. co Rozárka, kteráž úlohu svou

dobře pojavši ji také zdárně podala; dále
výborně sobě počínaly sl. Langrova starší
a sl. Langrova mladší. Z pánů vynikali hlavně
pan Ryšánek, pak p. Nejedlý a Libinský. Panu
Žižkovi vadila jako obyčejně paměť, avšak
při lepším prostudování úlohy lze se nadíti,
že p. Žižka bude dobrou hereckou silou.
Návštěva byla hojná.“
V březnu se konalo další představení:
„Z Kamýka. Dne 31. března dávali ochotníci zdejší Mosenthalovu ,Deboru´. Jsouť
zajisté s provozováním kusu takového
nemalé obtíže spojeny; že byly šťastně
překonány, dlužno hlavně přičísti nynějšímu
zasloužilému řediteli ochotnického divadla
p. Jos. Ryšánkovi, který co horlivý národovec o věc tak ušlechtilou vší rázností
se zasazuje. Co se hry samé týká, přičinili
se všickni spoluúčinkující, by přispěli k co
možná nejlepšímu celku a podotýkám jen,
že hlavní úloha Debory byla v rukou slečny
A. Ryšánkové, jejížto hra jevila pilné a hlubší
studium.“
Poměrně dlouhý článek vyšel i o představení z března roku 1870. Hra se jmenovala „Diblík z hor“. Autor článku popisuje
výkony jednotlivých herců a také zmiňuje,
že každý herec měl „náležitý a přiměřený
oblek“. Uvádí poněkud slabší návštěvnost,
jejíž příčinou bylo nepříznivé počasí. Čistý
výtěžek byl odevzdán sbírce na Žižkův
pomník v Praze. Je možné, že tyto články
psal Jan Neruda, který byl tehdy literárním
a divadelním kritikem Národních listů a dle
několika doložených zpráv býval hostem
u Jos. Ryšánka.
V tomto období byly v Čechách za-
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kládány konzumní a vzdělávací spolky
s názvem Oul a jejich členy byli převážně
dělníci. Měly umožnit dělnictvu nákup potravin a zboží za přijatelné ceny a snažily
se konkurovat židovským obchodníkům,
kteří vlastnili většinu obchodů. V naší obci
byl také založen „Oul Kamýcko-Přílepský“.
Při lednové besedě roku 1870 byla sehrána i úsměvná jednoaktovka s názvem
„Chtějí míti Oul“, kterou sepsal pan
A. L. Ryšánek (syn Josefa Ryšánka). Pojednávala o zakládání spolku Oul na vesnici.
Tuto snahu odhalí i místní židovský obchodník Abrahám a okamžitě prodá svůj
dům i s obchodem a odjíždí do Amsterodamu. Celý text hry se nachází v archivu
B. Káška.
V první třetině 20. století působil v obci
dramatický kroužek DTJ. Hrálo se většinou
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v hostinci pana Pelce (dnes u Korychů)
a zachovaly se názvy některých her: Karel
Havlíček Borovský, Poklad, Psohlavci,
Kostnické plameny, Bělohorská mračna,
veselohry Tatínkovy justy, Doktor Habakuk, zpěvohry Lucifer, Mistr Bedrník a jeho
chasa a pohádky Honza pán, Krakonoš
a Zakletá princezna Zlatohlávka. Vedoucím
souboru byl Jan Hlaváček a představení
mívala vysokou návštěvnost. Členové
souboru byli nejen z Kamýka a Velkých
Přílep, ale i ze Svrkyně, Lichocevsi
a Úholiček.
Od založení Sokola v roce 1908 a období mezi válkami v obci působil i divadelní soubor této jednoty. Sehrál mnoho
představení, většinou na zahradě kamýckého hostince Stará Myslivna, v případě
nepříznivého počasí u Korychů. Uvádím
některé z nich: Majitel hutí, Student
v sukni, Matka Kráčmerka, Maryna ze
mlýna, Madlenka z kovárny, Vesnice zpívá,
Hanička z Podlesí, Lucerna, Naši furianti či
opereta Čechy krásné, Čechy mé. V rámci
Sokola působil i dorostenecký divadelní
soubor a loutkové divadlo.
V roce 1935 popsal Josef Kalina, kronikář
sokolské jednoty, obsazení některých her.
Uvádím jeho popis operety „Za tou naší
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stodoličkou“, která byla předtím vysílána
Čsl. rozhlasem pod jménem „Václavky“ od
R. Miškovského:
„Stan. Plichta – jako Dobeš starší – dokázal
znovu, že takováto role staršího a vážnějšího
občana jest jeho živlem.
Jaruš Čiháková v úloze jeho dcery Madlenky vložila do hry jarost svého mládí a zpěvní
vložky i celé zcela přirozené vystupování
nasvědčuje, že v ní získá dramatický odbor
výbornou herečku.
V. Krumlovský – jako inženýr Pavel – sklízel bohaté úspěchy zvláště při zpěvu vložek
svým nedostižným tenorem.
Emil Pokrupa v roli hlídače a starého
vysloužilce Hanouska byl velmi zajímavým
a ukázal, že i v takové roli se dovede náležitě
uplatniti, jako dosud činil v úlohách milovníka.
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Máňa Jelínková – jako handlířka
Matoušová dodala hře veselý a srdečný tón,
který je jí zcela přirozený.
Anča Procházková jako Kačka, služka
u Dobešů, a Toník Jelínek v ůloze čeledína
Lojzíka dokázali ve svých úlohách, že možno
dosáhnouti úspěchu i v poměrně malých
rolích, vžije-li se herec náležitě do děje a chápe plně své poslání.“
V roce 1941 byl Sokol německými okupanty zakázán a do konce války vystupoval
soubor pod Místní osvětovou komisí. V té
době se hrály opery Hvězdy nad přívozem
a U panského dvora, operety Hospůdka
u Markyty a Ptáčníkova dceruška, hry U sv.
Vavřinečka, Ta myslivecká latina, Melodie
srdcí a Za ranního kuropění. Plakáty pro
tato divadelní představení musely být
vytištěny i v němčině.
Během protektorátu působil
v obci i divadelní soubor, který
hrál pod hlavičkou Okresní
péče o mládež. Bývalý kronikář
Ant. Procházka pro nás zachoval tuto poznámku z ledna
1944: „Ochotnický soubor pod

Ze hry Její pastorkyňa, rok 1957
Snímek herců po hře
Podskalák v roce 1949
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vedením Josefa Rohlíčka připravuje operetku ´U panského dvora´. Dnes měl jsem
příležitost prohlédnouti si stavbu scény.
Rád poznamenávám, že pan Rohlíček získal
znamenité spolupracovníky. Tito mládenci
staví scénu pro tuto hru velmi krásně provedenou. Scéna představuje vlevo vrátka
s menší zídkou, plasticky provedená. Po pravé
straně selské dřevěné stavení s okny k otvírání a při otevření jsou za okny květiny. Za
tímto stavením jest splav s mlýnským kolem,
které se otáčí. Pozadí tvoří mírné návrší
s několika stromy. Vše jest pečlivě provedeno
a omalováno. Současně bylo připravováno
stabilnější elektrické osvětlení na tomto
jevišti U Korychů, a sice panem Krumlovským
z Úholiček. Tento pán lne obzvláštní láskou
k ochotnickému divadlu a jeho zásluhou
bylo na našem jevišti již mnoho zlepšeno.
Daroval již jednou krásnou rozvodnou
desku, která časem nestačila, a proto zařídil
novou. Jest to již celá elektrárna, tři barvy
možno zde laditi s trojnásobným reostatem
v červenou, modrou a bílou. Současně jest
možno vrhnouti na jeviště svazek ostrých
paprsků amatérsky zhotoveným reflektorem.
Sám jest výtečným ochotníkem a zpěvákem.
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Má pro ochotničení takové porozumění, že
i vlastní peníze rád vloží do tohoto zařízení.“
V poválečném období sehrál sokolský
divadelní soubor ještě několik představení,
ale po únorových událostech roku 1948
dochází k začlenění Sokola do sjednocené
tělovýchovy a ukončení jeho samostatné
činnosti. Dle dochovaných plakátů jsou
divadelní představení pořádána pod
hlavičkou Sokola, jindy Červeného kříže
nebo Sdružení rodičů a přátel školy. Z období 1945-1957 jsem dohledal tyto hry:
V mládeneckém pokoji, Ženitba, Podskalák, Divá Bára, Mordová rokle, Guayana,
Pan radní si neví rady, Její pastorkyňa,
Hvězdy nad hradem, Sněhová královna. Dlouholetým režisérem sokolského
souboru byl Fr. Čihák, ale některé hry
režírovali i Emil Pokrupa, M. Zajdlová nebo
Ant. Ženíšek.
Již dlouho ve své rodné obci nežiji,
ale vím, že v divadelní tradici pokračuje
ochotnický soubor Pokus, jehož členy jsou
i někteří potomci ochotníků z období,
o kterém píši. I jejich představení pravidelně sleduje plný sál.
Václav Kašek

Vím, kde žiji
Vážení čtenáři, na tuto novou rubriku
mne před řadou měsíců přivedla naše paní
knihovnice, když jsme spolu vymýšleli
nová témata na přednášky a na články
do Zpravodaje. Paní knihovnice si tehdy
posteskla, že je v obci řada míst, která
dosud nemají žádný pomístní název.

Když jsem se ale svěřil s tímto nápadem
několika původním občanům Velkých
Přílep, nestačil jsem se divit, kolik pomístních názvů zde ve skutečnosti existuje,
a my, kteří jsme se nastěhovali později,
o nich pouze nevíme. Proto vznikla rubrika, aby nám přiblížila místo, kde žijeme,
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z trochu jiného úhlu. V prvním díle této
rubriky jsem se zeptal manželů Pokrupových:
„Vím, že v místě, kde stojí původní vojenské bytovky, se vždycky říkalo Na
Močidlech, snad že tam byl úvoz, ve kterém
bylo stále vlhko,“ svěřila se mi Naďa. „No
a nad ním se říkalo tomu remízku Vejrovka,“ dodal Míla. „Tam prý byl uvázaný výr.
Lákali na něj dravce a ty potom chytali.“
„No a to čemu dneska říkají Skalka, tak
to byla odjakživa pro nás Přílepská skála.
Tam jsme si chodili všichni hrát. A když se
jde z Přílep do Lichocevsi, tak je tam úplně
na konci v remízkách několik skalek za
sebou. A těm se říkalo Ryšánkovic hájek,
Klinovic vrška a Trinkmolcovic vrška, nebo
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tak nějak. A to bylo podle majitelů. Z Přílep
i okolí, nebyli všichni od nás.“
Zajímavá byla informace o původním
názvu lokality, kde se dnes nalézá satelit
známý jako H-Systém. Té se nejčastěji
říkalo Brčkola, a to prý podle dávné tvrze
či hradu, který se zde měl nacházet. O existenci tvrze se skutečně zmiňuje i August
Sedláček ve svém díle o hradech, zámcích
a tvrzích, konkrétně v díle věnovaném
Slánsku a okolí, ovšem jenom sporadicky.
Žádná tvrz, natož hrad, zde totiž nestála.
Je ale nutné připomenout, že tato lokalita
je velmi bohatá na archeologické nálezy.
Prvním, kdo ji objevil, nebyl nikdo jiný než
Václav Krolmus.
Tomáš Hejna

Jitka Nováková
Kadeřnické studio 22
Velké Přílepy
Dvořákova 434
Pracovní doba po-9-19,ut-9-16,st-9-19,ct-9-19,pa-9-14 nebo dle dohody.
Nabízíme dámské a pánské kadeřnické služby
Ceník naleznete na webu www.salon-vp.cz nebo na facebooku Velkých Přílep
Objednávky na tel.777 664 754
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školství v obci  základníhistorie
škola

Škola základ života – a naše školy

Hned po panu starostovi, na stejné úrovni

jako pan farář a těsně před lékárníkem
tam, kde nějaký byl. Taková bývala v minulosti pozice učitelů, ať už ve městě nebo
na vesnici. Učitel patřil k nejvzdělanějším
lidem, míval často na starosti i místní knihovny nebo časopisy a lidé si ho nesmírně
vážili. Jak je to dnes – to víme všichni.
V posledních letech ale platí, že každá
obec, která má svoji školu, zvyšuje tím
svoji prestiž. Školy jsou nesmírně důležité,
ale v současnosti jejich kapacita často
místním obyvatelům nestačí. Naše obec
má to štěstí, že má nejen základní školu,
ale také školu mateřskou a stále rozšiřuje
jejich prostory a zkvalitňuje jejich vybavení i okolní prostředí.

Že je naším dalším tématem právě
školství, je vlastně víc než symbolické. Nejen proto, že před nedávnem začal školní rok. Vždyť žijeme v těsném
sousedství údajně nejstarší české školy
na Budči a náš Zpravodaj vychází v době
výročí nejvýznamnějšího budečské „študáka“ svatého Václava. Ale nebojte se,
nebudeme zde hodnotit, jaké co bylo
a jaké co je dnes, ani se nebudeme věnovat
historii školství. Podíváme se, jak je to se
školami, školkami i mimoškolními aktivitami v naší obci a v jejím okolí, nahlédneme
trochu do prostoru zdejších školních budov a také se seznámíme s tím, jaký další
rozvoj se v naší obci očekává.
Takže – vzhůru do školy!

školství v obci  základní škola
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Informace ze ZŠ
Škola prošla v posledních letech velkou

rekonstrukcí spojenou s rozšířením počtu
učeben a modernizací obou budov. V nejbližší době bude dokončena stavba třetí
budovy s novou kuchyní (s možností
výběru jídel), knihovnou a školním klubem.
Na jaře bude uskutečněna proměna zahrady u nové budovy školy. Zahrada bude
sloužit výuce v environmentálním duchu,

dále bude zázemím pro školní družinu
i pro neformální setkávání s rodiči.
Před námi je ještě výstavba tělocvičny
se dvěma sály, aby byla zajištěna výuka
ve vhodném prostředí a čase. Díky tomu
bude možné vyučovat dvě skupiny žáků
současně.
Mgr. Bc. Pavlína Ben Saidová
ředitelka školy

Izraelci zamířili do Velkých Přílep
živě besedovali o tom, jak to u nás chodí.
Obdiv u nich vyvolal zejména malý počet
žáků ve třídách a také skutečnost, že matky mohou být s dětmi doma tři až čtyři
roky. V Izraeli se vracejí do zaměstnání po
třech měsících od porodu.
Eva Martínková

Ani v srpnu nebyla škola úplně prázdná.
Zastávkou na studijních cestách izraelských zaměstnanců bývaly v minulých
letech často i Velké Přílepy. Nyní se tato
tradice obnovila. O prázdninách přijeli
Izraelci do naší obce hned třikrát. Skupinu z profesního sdružení pracovníků
dětských jeslí jsme zastihli 19. srpna ve
školní jídelně. Se zástupci školy i obce

Návštěva Izraelců v naší škole
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Letošní vítání prvňáčků

Nebylo ještě ani půl osmé ráno a před

školou se to už hemžilo spoustou dětí
a tentokrát také rodičů, prarodičů a tak
dále. Kytky v jejich rukách, stejně jako
papírové kornouty plné sladkostí, ale i elegantní šatičky a vestičky s motýlky mohli
znamenat jenom jedno. Začátek školního
roku je tady! A ty nejmenší, některé
nesmělé, jiné natěšené, brzy čekalo jejich
vítání ve škole, po kterém je čeká nová
část jejich života.
Osmá hodina se přiblížila, zazvonil školní
zvonek, a zatímco v patrech školní budovy druhého stupně naší školy zasedali
starší žáci poprvé po prázdninách do
školních lavic, v přízemí v prostoru jídelny
se usazovali s foťáky rodiče a prarodiče
malých prvňáčků. Je nutné říct, že jejich

statečnost byla obdivuhodná. Ani jedno
z dětí se nerozbrečelo nebo nevzpouzelo,
že do žádné školy nechce. Snad jim nadšení,
jaké někteří projevovali, dlouho vydrží.
Jakmile se dav příbuzných i nových
žáčků ztišil, nadešel čas začít se slavnostním ceremoniálem. Paní ředitelka, její
zástupkyně a v neposlední řadě třídní
učitelky, které se s novými svěřenci setkaly
většinou poprvé, přivítaly žáčky ve škole
a popřály jim mnoho úspěchů. Na památku jim k tomu přišpendlily pamětní stužku,
a to už si prvňáčky odváděly paní učitelky
do budovy prvního stupně na druhé
straně ulice Pražská, za asistence strážníka
místní Obecní policie, který tu ve ztížené
dopravní situaci zajišťoval průvodu žáčků
a rodičů bezpečný přechod.
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Žáčci, zatím ještě nezkušení, měli tendence štěbetat a paní učitelky je hned
poučily, jak se musejí ve škole chovat.
Budiž jim to ale přáno, nebyli jsme jiní. Na
stolech už na ně čekalo několik učebnic
a desky, které děti začaly ihned zkoumat.
To už je ale paní učitelka seznamovala
s tím, jaké budou jejich povinnosti, co je
ve škole čeká a podobně.
Obě letošní třídy jsou velmi silné, vítání
žáčků tak bylo rozděleno podle tříd na dvě
části.
Stužkování nových prvňáčků
sledovali rodiče i prarodiče.
Všichni se do školy těšili.

Kapacita školy
Kapacita jednotlivých tříd a celé školy se

řídí pravidly, která jsou platná pro všechny
školy v naší republice. Tato pravidla určuje
Ministerstvo školství, které při jejich tvorbě
kalkuluje s celou řadou aspektů. Ať už se
jedná o vhodný počet žáků na jednoho
pedagoga, prostory školy, její zázemí, spádovost a další.
V případě školy v Přílepech je možné
do jedné třídy umístit až třicet žáků.
Oficiálně je potom možné, aby na naší
škole studovalo najednou až 515 žáků,
v současnosti jich zde je asi 430. V tuto chvíli se řada lidí pozastaví nad tím, proč je
mezi tabulkovým počtem žáků a reálným
počtem žáků takový rozdíl. Ptali jsme
se na to paní zástupkyně Mgr. Kateřiny
Sedláčkové. Ta nám sdělila, že tabulkové

počty jsou pouze orientační a značí maximální kapacitu školy v ideálním případě.
Ve skutečnosti se při počtu žáků ve
třídách zohledňují jejich individuální
potřeby. Pokud se ve třídách nacházejí
i žáci, kterým je zapotřebí věnovat více
pozornosti, zákon přizpůsobuje počet
žáků ve třídě těmto potřebám, a tak může
být jejich počet mnohem nižší.
Mnoho rodičů se během roku snaží své
děti přemístit z jedné základní školy do
druhé, a to z různých důvodů. Právě jsme
Vám nastínili, že v naší škole ve Velkých
Přílepech je stále místa dost. Když ale
pomineme již zmíněný problém s individuálními žáky, musíme připomenout
i další věc. Každý ročník je obsazen různým
počtem dětí. To znamená, že i když
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je na škole rezerva pro případné nové
žáky, nemusí být volno právě v daném
ročníku. V případě zájmu o přestup se
obraťte na vedení školy, které s vámi
probere možnosti. Kontakty na vedení
školy naleznete na konci hlavního tématu
našeho Zpravodaje nebo na internetových
stránkách školy.

ho sboru je naplněn. Horší už je situace
s asistentkami pedagoga. Ty pomáhají na
škole s žáky, kteří vyžadují individuálnější
přístup, a dále pomáhají při výuce,
v družinách a školních akcích. Těchto asistentek je na škole momentálně nedostatek
a škola se snaží jejich stav průběžně
doplnit.

Pedagogický sbor
Mnoho dnešních škol bojuje s nedostatkem pedagogů a musí si tak vypomáhat
nejrůznějšími způsoby. Naše škola má
v tomto ohledu štěstí. Stav pedagogické-

Tato třída čekala na nové prvňáčky.
Každý dostal hned několik dárků na
uvítanou.
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EDISON – mluvíme anglicky
Základní škola Velké Přílepy se zapo-

jila do mezinárodního projektu EDISON
(education, drive, internationality, students, opportunity, network). Během
druhého zářijového týdne byli ve škole
vysokoškolští studenti z Indonésie,
Jordánska, Tuniska, Ukrajiny, Srbska, Turecka, Číny a Gruzie a setkávali se s žáky
4. – 9. ročníku. Prezentovali své země
(přírodu, turistické cíle, kulturu, jazyk, jídlo
atd.) a formou zajímavých aktivit a her
komunikovali s našimi žáky. Jeden den se
také konala akce Global Village, malý veletrh cestovního ruchu. Studenti si připravili
stánky s typickými předměty ze své země,
žáci je navštívili a se studenty o těchto
předmětech hovořili.
Projekt cílil na několik oblastí:
1) aktivní naslouchání a komunikace
v angličtině
2) motivace pro další studium jazyka
3) zvýšení kulturního povědomí

4) tolerance k jiným kulturám
5) vzbuzení zájmu o cestování
Žáci i učitelé si projekt opravdu užili,
všechny nás to velmi obohatilo. Dozvěděli
jsme se mnoho zajímavých informací
a vyzkoušeli jsme si, že angličtina dokáže
spojovat lidi z různých konců světa
a pestrost nás všechny obohacuje.
Mgr. Bc. Pavlína Ben Saidová
ředitelka školy
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Školní akce, které nás čekají
Už začátek školního roku byl na škole

plný akcí. Hned v prvním školním týdnu se
noví i stávající žáci školy znovu seznámili
s pravidly bezpečné cesty do školy a ze
školy. Vzhledem k letošním komplikacím
s křižovatkou se toto téma skutečně hodilo. Obě šesté třídy, ve kterých přibyli noví
žáci, se zúčastnily během prvních dvou
týdnů seznamovacích kurzů. Ty spočívají
v tom, že třída je se svými pedagogy mimo
školu, v tomto případě se jednalo o areál
patřící Sdružení myslivců ve Svrkyni, kde
mají žáci celodenní program pod dohledem třídního učitele a metodika prevence.
Žáci se odpoledne vrací opět domů, takže
se nejedná o typický tábor, jak bychom
si mohli představit. Celodenní program
je soustředěn na to, aby se spolužáci sžili
a stmelil se kolektiv.
Ještě v první polovině září se na škole
odehrál také unikátní mezinárodní program s názvem EDISON, o němž jste již
četli v samostatném článku. Škola ve
Velkých Přílepech se do tohoto programu
zařadila poprvé. Zato další zářijová akce
je již tradiční. Jde o exkurze žáků prvního
stupně na památná místa v našem okolí.
Zatímco se 1. ročník vypravil do Velkých
Přílep, 2. ročník cestoval na Tursko, 3. ročník na Okoř, 4. ročník na Říp a 5. ročník na
Pražský Hrad. Tato tradiční akce pomáhá
při vzdělávání dětí o jejich nejbližším okolí
a dává jim tak možnost seznámit se s místními památkami a hlavně pověstmi. Ani
druhý stupeň nezůstal pozadu. Konal se
zde Evropský den jazyků.

Ukázky dýní z loňského ročníku
tradiční akce naší školy

Zajímat Vás určitě budou také akce, které
chystá škola na říjen a budou přístupné
nejen žákům, ale i rodičům a veřejnosti. Již
tradiční je akce Dlabání dýní, kdy můžete
v kolektivu vydlabat strašidelné nebo
crazy dýně a vyzdobit si potom s nimi svůj
domov. Se svými přáteli, ostatními rodiči
i pedagogy se zde můžete setkat 23. října
od 16 do 18 hodin.
No uznejte, že na začátek školního roku
je v naší škole akcí až až!

V obci je program i po škole
Jak škola, tak i školka nabízejí po škole
volnočasové programy a aktivity pro děti
a mládež.
I základní škola nabízí pestrou škálu
kroužků. Základem je samozřejmě školní
družina. Zde mají děti na starost profesionální vychovatelky a lektoři, kteří
se s dětmi nejen učí, ale poskytují jim
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i řadu doplňkových aktivit (podrobnosti
o činnosti v družině se dočtete v příštím
čísle Zpravodaje). Další školní volnočasové
aktivity je možné rozdělit do tří skupin.
V první skupině se nachází aktivity,
které jsou zcela hrazeny z grantů Ministerstva školství a jsou tedy pro žáky zdarma,
což ocení především jejich rodiče. Na naší
škole reprezentují tyto aktivity Čtenářský
klub, Klub deskových her, komunikace
v angličtině a doučování..
Druhou skupinu tvoří placené kroužky,
které jsou vedeny samotnými učitelkami.
Do této kategorie patří například přípravka
na zkoušky z angličtiny, výuka španělštiny
nebo tréning volejbalu.
Poslední skupinou jsou kroužky, které
na škole pořádají externí osoby. Funguje zde například kroužek angličtiny,
hraní šachů, keramiky, turistický kroužek
Průzkumník nebo kroužek nazvaný Vese-

lá věda. Všechny výše uvedené aktivity
jsou určené pouze žákům základní školy.
Kompletní seznam a případné finanční
podmínky naleznete na stránkách školy
v sekci Aktivity. Informace o kroužcích
v MŠ Jablíčko naleznete dále.
V obci a okolí je však i řada dalších
kroužků, na které můžete své děti přihlásit,
například taneční hodiny Lucie Bláhové.
Hudební kroužky můžete hledat v ZUŠ
Libčice. Zkuste se také podívat na webové stránky Studia Neposedná pastelka,
které nabízí sportovní a výtvarné kroužky.
Podrobnosti o mimoškolních aktivitách
naleznete prostřednictvím kontaktů uvedených v závěru rubriky.
Není-li uvedeno jinak je autorem textu
Tomáš Hejna, redaktor
Foto: archiv redakce, Eva Martínková a ZŠ Velké Přílepy

Letošní akce Bezpečně do školy a ze školy se zvlášť hodila
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Nový školní rok v Jablíčku
Po oblíbeném prázdninovém odpočinku

přišel čas otevřít vrátka do mateřské školy
Jablíčko pro další školní rok dětem, které
školku navštěvovaly před prázdninami,
ale i dětem, pro které druhý zářijový den
byl prvním dnem odloučení od rodičů.
Na začátku bylo někdy velmi těžké nechat odejít maminku nebo tatínka z šatny
třídy. Nebo i nechat svého chlapečka či
holčičku ve třídě. Ukáplo i několik málo
slziček. Ale to k velkým zlomovým událostem v životě patří. Pro děti, které byly
doposud zvyklé být jen s maminkou či
tatínkem se jedná o obrovskou změnu
a přizpůsobit se kolektivním pravidlům
není vůbec nic jednoduchého. A proto
si všechny děti zaslouží náš obdiv, jak to
zvládly. Nebudeme si nic nalhávat, i pro
většinu rodičů, hlavně pro maminky, se
jedná o velký zlom v jejich dosavadním
životě, v životě s jejich dětmi. Nyní, na
konci září, jsou však všechny slzičky již
vyplakané a nesmutní ani děti ani jejich
maminky.
Aby se mohla vrátka školky otevřít, vše
bylo vysmýčené, uklizené a připravené,
bylo třeba pilných rukou celého kolektivu naší mateřské školy Jablíčko. Již
v posledních týdnech měsíce srpna se
naši zaměstnanci podíleli na přípravě
všech tříd a celého areálu mateřské školy.
Děkujeme!
Aby si děti moc nestýskaly, připravili
jsme si pro ně nabitý program již
v prvním měsíci jejich docházky. Vzhledem k dopravní situaci, kdy k divadelním
představením obvykle využíváme místní

Centrum volnočasových aktivit, přijelo
divadélko k nám do školky. Odehrálo
představení, které se dětem velmi líbilo
a na závěr herce odměnily velkým potleskem.
Dále proběhla, již tradiční Ukázka
dravců na fotbalovém hřišti v těsné blízkosti školky. Některé odvážné děti si
zkusily být „sokolníkem“ a všechny děti si
mohly sáhnout na jemné peří některých
předváděných dravců a sov.
V současné době je obrovský nárůst
logopedických vad v dětské populaci,
abychom nic nezanedbali, provedla u nás
ve školce již na začátku školního roku, na
základě souhlasu rodičů, preventivní logopedické šetření Mgr. Renata Lukášová
– klinický logoped.
Vybavení naší zahrady se rozrostlo
o barevné zahradní stolky pro všechny,
kteří si chtějí na zahradě kreslit nebo jen tak
u stolečku povídat s ostatními kamarády.
Renata Všetečková
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Školy a školky ve Velkých Přílepech a okolí
Základní škola Velké Přílepy
Pražská 740
252 64 Velké Přílepy
Tel.: 220 930 350
www.zsvelkeprilepy.cz
Mateřská škola Jablíčko Velké Přílepy
Na Parcelách 250
252 64 Velké Přílepy
Tel.: 220 930 546
www.msjablickovelkeprilepy.cz
SmartKids Velké Přílepy
Vančurova 649
252 64 Velké Přílepy
Tel.: 602 527 055
www.jazykova-skolka.cz
Veselý domeček
Smetanova 387
252 64 Velké Přílepy
Tel.: 602 379 433
www.veselydomecek.com
Smile Studio
Dvořákova 307
252 64 Velké Přílepy
Tel.: 725 827 886
www.smilestudio.cz
Základní škola Tursko
Pražská 67
252 65 Tursko
Tel.: 724 840 861
www.zstursko.cz
Mateřská škola Tursko
Čestmírovo náměstí 59
252 65 Tursko
Tel.: 315 786 399
www.mstursko.cz
ZŠ a MŠ Holubice
Holubice 20
683 51 Holubice
www.zsholubice.webnode.cz

ZŠ a MŠ Pod Budčí
Zákolany 50
273 28 Zákolany
www.skolazakolany.cz
Základní škola Tuchoměřice
Školní 70
252 67 Tuchoměřice
Tel.: 736 770 679
www.zstuchomerice.cz
Mateřská škola Úholičky
Roztocká 6
252 64 Úholičky
Tel.: 220 930 642
www.obec-uholicky.cz
Základní škola Horoměřice
Velvarská 310
252 62 Horoměřice
Tel.: 220 971 331
www.zshoromerice.cz
Mateřská škola Horoměřice
Velvarská 310
252 62 Horoměřice
Tel.: 775 576 931
www.mshoromerice.cz
Základní škola Zdenky Braunerové
Školní náměstí 470
252 63 Roztoky
Tel.: 233 910 580
www.zszb.cz
Naše školka
Přemyslovská 1193
252 63 Roztoky
Tel.: 220 912 154
www.mspremyslovska.cz
MŠ Havlíčkova
Havlíčkova 1024
252 63 Roztoky
Tel.: 220 912 021
www.mshavlickovaroztoky.cz
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Představte nám svého miláčka

Den si užili jak domácí mazlíčci,
tak jejich rodiny. A přálo jim i počasí.

Sobotní dopoledne, prozářené sluníčkem,

bylo jako stvořené pro setkání zvířátek
a jejich hrdých majitelů na tradiční
soutěži Představte nám svého miláčka.
Louka se hemžila především pobíhajícími
psíky rozličných ras, ale také voříšky a do
soutěže se zaregistrovali rovněž hlodavci
a dokonce želva. Platilo staré pravidlo: „Co
nezvládne miláček, vykoná jeho majitel.“
A tak majitel želvy zdolával překážky, skákal na špek, probíhal slalomem, tunel
zdolala želvička takřka sama a disciplina
gaučový povaleč jí nečinila problém.
Letos přibyla další disciplína, kterou bychom mohli nazvat vodící pes. Většinou
to vypadalo, že majitelé naopak vedou

slepé psy, ale trocha tréninku a příští rok
budeme určitě překvapeni.
Znavení soutěžící se pravidelně odcházeli občerstvit do psího bufetu, jejich
vodiči pak ke stánku pana Proška. Všichni
soutěžící i jejich majitelé obdrželi po
soutěži malý dárek. Jako každoročně jsme
přihlíželi výkonu psů z kynologického klubu v Suchdole. Uchváceni jejich výkonem
slibovali sami sobě, že toho našeho Alíka
konečně naučíme alespoň povel „sedni“.
Zajímavé vyprávění paní veterinární
lékařky Martiny Frühauf-Kolářové přesvědčilo přítomné, že je nutné znát
alespoň základní pravidla první pomoci
a všechny bez rozdílu zaujaly praktické
psí lékárničky.
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Vyvrcholením sobotního dopoledne
byla avizovaná psí svatba. Ženich Goblin
se trochu opozdil a při samotném svatebním obřadu byl trochu nervózní, vrtěl se
a slintal na svědkyni. Nevěsta Suny však ve
slušivém závojíčku seděla jak přikovaná,
obdivně hleděla na svého nastávajícího
a užívala si svůj slavný den. Novomanželé nakonec vlastní tlapou podepsali
oddací list a vyměnili si obojky. Přítomní
svatební hosté obdivovali svatební dort
z kuchyně paní Staňkové. Zbylé psí laskominy poputují do psího útulku Lesan,
se kterým obec spolupracuje a který
jsme na místě představili alespoň formou
fotografií.
Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem organizátorům i dalším účastníkům
za pomoc s přípravou i za práci na samotných stanovištích. Moje vřelé díky putují
také majitelům prodejen JOFI Krmiva za
bohatý sponzorský příspěvek a Veterinární klinice v Horoměřicích za poskytnutí
záštity.
Na závěr bych ráda pozvala odpovědné
majitele na kurz první pomoci psu, který
se koná 5. října v galerii Domu U Korychů.
O den později, 6. října, můžete rovněž
v galerii navštívit kurz rehabilitace a cviče-
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Svatební dort pro novomanžele z
kuchyně paní Staňkové)

ní na balonech pro pejsky, kteří mají problémy s pohybovým aparátem.
Tak za rok opět na viděnou a trénujte!!!
Věra Čermáková, starostka
Foto: Archiv obce

Setkání s Rudolfem Desenským
Milovníci psů zaplnili večer 19. září do

posledního místa sál CVA. Očekáván byl
s napětím protagonista večera, známý
z televizních pořadů, rozhlasových besed
i odborných časopisů a autor několika

knih o výchově či převýchově psa Rudolf
Desenský.
Téměř každý z pejskařů někdy tápe při
výchově svého miláčka a marně přemýšlí
o tom, kde se stala chyba. Proto se ještě

kultura  události v obci
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Pan Rudolf Desenský
zaujal všechny přítomné.
A nejen páníčky, ale i psí
obecenstvo, které svého
pána doprovázelo.

před začátkem pořadu
plnila připravená krabice
papírky s dotazy přítomných a další pak padaly
z hlediště během večera.
Krátce po devatenácté
hodině vstoupil do sálu
očekávaný host a těsně za
ním smečka čtyř psů různé velikosti i temperamentu. Chlupáči se hned rozběhli mezi
přítomné diváky a získávali si jejich přízeň.
Po celou dobu besedy se volně pohybovali
a „předváděli se“ k radosti všech na jevišti
i v hledišti. Byli skvělou ukázkou toho, jak
lze někdy i problémového psa skvěle socializovat. Však kolem poslušnosti a souhry
psa s pánem se točila většina otázek pro
pana Desenského. Na všechny ochotně
odpovídal a k některým odpovědím
přidal i humornou příhodu či příměr.
Na poslední rozšířené vydání knihy
„Jak poznat psí duši“ pak po programu
stála dlouhá fronta zájemců. Dostalo se
na každého, a tak mnohé knihovny jsou
bohatší o zajímavou publikaci tohoto
skvělého člověka s velkým srdcem, které
celé věnoval svým milovaným psům.
Věra Čermáková, starostka
Foto: Archiv obce

kultura  události v obci
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Zahrádkáři měli tradiční výstavu
Letos se urodily opravdu nádherné
kousky. Posuďte sami…

Rok se s rokem sešel a máme zde opět

podzim. To znamená i pro naše zahrádkáře,
že se blíží poslední období péče o jejich zahrádky a zahrady, které se musí
zazimovat. Naštěstí má Klub zahrádkářů
Velké Přílepy v tomto období už tradiční
způsob, jak se rozloučit s létem. Výstavu
toho nejlepšího a nejkrásnějšího, co se
v letošním roce urodilo.
Celkem se letošního ročníku zúčastnilo
28 vystavovatelů a z toho 21 registrovaných členů zahrádkářského klubu. Nejvíc
zřejmě překvapil Lukáš Puška, který přišel
s nádhernou slunečnicí a podařilo se mu
na výstavu přilákat i ty naše spoluobčany,
kteří běžně. Na celou akci se tak přišlo
podívat na devadesát lidí, kteří zde obdivovali řadu naaranžovaných exponátů
zeleniny, ovoce a samozřejmě také květin.
Každý mohl také udělit svůj hlas některé
z vystavených rostlin a plodin a přispět
tak k výsledku letošní soutěže. I letos byla
soutěž anonymní a jména výherců jsme
se dozvěděli až na samotný závěr výstavy.
Zde jsou vítězové jednotlivých kategorií
(čísla znamenají počet hlasů).

Kategorie I. – Zelenina: 1. Miloš Jiroutek
(18), 2. Naďa Pokrupová (17), 3. Jiří Říha (12),
4. Jitka Medřická (11), 5. Pavel Zrůbecký ml.
(6), 6. Alena Freibišová (4)
Kategorie II. – Květina: 1. Naďa Pokrupová (64), 2. Lukáš Puška (7), 3. Bohumila
Elmanová (4), 4. Jaroslav Plešner (3), 5. – 6.
Jiří Průcha a Eva Horáková (2)
Kategorie III. – Ovoce: 1. Emanuel Papírník
(16 hlasů), 2. Karel Brych (12), 3 Jitka Jiroutková (9), 4. – 5. Jaroslav Koutský a Naďa
Pokrupová (7), 6. Jiří Dvořák (6 hlasů)
Všem výhercům, ale i ostatním zahrádkářům gratulujeme a přejeme jim
v příštím roce mnoho úspěchů.
Redakce
Foto: Pavel Zrůbecký

Zájem byl veliký. Exponáty zaujaly
i malé návštěvníky.
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Knihovna v létě

Výstavy
Už druhým rokem byly letní výstavy
v knihovně tvořeny pracemi žáků místní
základní školy.
V minulém školním roce se všechny
třídy účastnily enviromentálního projektu Chráněné krajinné oblasti. My
jsme v severní místnosti vystavili projekt
žáků 3. třídy pod vedením paní učitelky
Heráňové nazvaný Chráněná krajinná
oblast Křivoklátsko. Třeťáci svými pracemi zaplnili celou místnost v knihovně,
dokonce se dá říci, že se všechny jejich
práce nevešly. Děti prokázaly, že přírodu
mají rády, že jí rozumí a chtějí ji chránit.
To je pro budoucnost naší země moc
dobré.

Výstava žákovských prací zabrala skoro
celou knihovnu

Druhá výstava zaplnila prostřední místnost. Výrobky dětí ze školní družiny nazvané výstižně Družinové tvořeníčko ukázaly průřez práce dětí za celý školní rok. Proto
zde nalezneme velikonoční vajíčka, čerty,
zvířátka, čarodějnice, přáníčka, baletky,
závěsy s pavouky, výrobky z plastelíny
a spoustu dalších věcí. Líbilo se mi, že
děti přicházely na výstavu se svými rodiči
i prarodiči, aby se pochlubily, co všechno
umí. Musíme vyjádřit poděkování jejich
učitelkám, které s nimi práce vytvořily
a pak v knihovně nainstalovaly.

kultura  knihovní okénko
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Práce v knihovně i před knihovnou
Abychom mohli v prostředí místnosti
instalovat výstavku školní družiny, bylo
potřeba dokončit zednické práce na obvodové zdi a parapetech. Ty trvaly od
října 2018, ale nedaly se uspěchat, aby zeď
dobře proschla. Teď už mají děti svůj malý
koutek na hraní a nás čeká ještě oprava
vlhké zdi v místnosti východní, kde je
uložena beletrie.
Nejprve rozkopaný přístupový chodník a pak celá křižovatka – tak vypadala
od června přístupová cesta do knihovny.
V některých dnech museli čtenáři použít
zadní vchod z CVA. A toho prachu a hluku!
Těšíme se, až práce skončí a vstup do knihovny bude opět volný.

Malovaný vstup
Také se vám líbí malby u vstupu do knihovny? Děkujeme za ně Elišce Hesslerové
a Jitce Koláčkové a dětem z jejich prázd-

ninového kurzu. Počasí při malbě tvůrcům
moc nepřálo a několikrát zmokli – malíři
i čerstvé malby. Doufáme ale, že dlouho
vydrží, aby ukazovaly všem místním cestu
do naší knihovny.
Jana Kouřimská, knihovnice

Práce na novém vstupu do knihovny nebyla lehká, ale rozhodně se vyplatila.
Knihovnu už rozhodně nikdo nepřehlédne.

kultura  knihovní okénko
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Nové knihy
Prasátko a Lanýž
Helen Petersová

Muž, který už nezavolal
Rosie Walsh

Kačátko knoflík
Helen Petersová

Ledový dech
Diana Gaboldon

Tereza
Ladislav Špaček

Kniha mečů
Gardner Dozois

Lenčiny katastrofy (Mezi ovcemi a slepicemi)
Alice Pantermüller

Křišťálový klíč
Vlastimil Vondruška

Lenčiny katastrofy (Všude plno králíků)
Alice Pantermüller

Ty
Stephan R. Meier

Nejhorší děti na světě 2
David Williams

Nejchladnější dívka ve městě chladu
Holly Black

Nejhorší děti na světě 3
David Williams

Edward – Tajemství krále z Auramaly
Ivan Fowler

Tajemství evoluce
Pavel Pecháček

Nejhorší noční můra
Brenda Novak

Pro hrst lentilek
Lavie Tidhar

Osm smrtelných hříchů civilizace
Konrad Lorenz

Centrální stanice
Lavie Tidhar

Zveme vás do knihovny:
17. 10. v 19 hod

Retro republika, autorské čtení Renáty Šťastné, kytara Jan Paulík

10. 11. 14-18 hod

Den deskových her pro celou rodinu

listopad

výstava obrazů Jitky Koláčkové

25. 11. v 19 hod

cestopisná přednáška o Novém Zélandu, Petr Nazarov

11. 12. ve 13.15 hod Vánoce v knihovně, program pro školní družinu ZŠ
12. 12. v 17 hod

Vánoce v knihovně, společné posezení u dobré literatury,
čaje a svařáku

kultura  knihovní okénko
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Vyhlašujeme výtvarnou soutěž pro děti
Žijeme se stromy

Nemusíme připomínat, jaký mají stro-

my význam pro život a existenci lidstva.
Přinášejí nám radost, můžeme pod nimi
odpočívat, dávají nám ovoce, v lesích
sbíráme houby, lesní plodiny. Zkrášlují
naše okolí, z jejich dřeva se vyrábí nábytek,
papír a spousta dalších věcí.
I v naší obci je spousta stromů. Děti je
mohou malovat v současném podzimním
období, ale také si je jistě pamatují v zimě
nebo na jaře. Možná také o prázdninách
viděly nějaké chráněné památné stromy
či projížděly stinnou alejí. Možná někdo
namaluje i stromy, ke kterým se lidé

Vyhlašuje
výtvarnou soutěž
pro děti na téma

ŽIJEME SE STROMY
Své práce odevzdávejte
do 18. listopadu 2019
v knihovně nebo ve škole

nechovají dobře a s úctou – to jsem viděla
v létě i já. Mnohé stromy mají svůj příběh.
O některých se vypráví, že u nich pobývaly
známé osobnosti, některé byly vysázeny
na paměť významné události a tak dále.
Těšíme se na všechny výtvarné práce,
ať už budou vyprávět o stromech cokoli. A těšíme se, že se tentokrát zapojí
i předškolní děti.
Soutěžní práce odevzdejte
podepsané a s udáním věku autora
do 15. listopadu 2019 v knihovně.
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Zúčastněte se ankety
Prvním krokem ke zlepšení jakékoliv činnosti je zjištění současného stavu. Protože bychom rádi zkvalitnili činnost knihovny, obracíme se na občany obce, hlavně na naše
čtenáře, s prosbou o vyplnění anketního lístku. Ten naleznete v Přílepském zpravodaji,
nebo si ho můžete vyzvednout v knihovně. Není jej třeba podepisovat, jen vyplnit a pak
odevzdat do schránky knihovny nebo v podatelně Obecního úřadu do 15. listopadu.

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI ČTENÁŘŮ
Jak často navštěvujete knihovnu?
 týdně
 měsíčně
 čtvrtletně
 půlročně
 jinak – NAPIŠTE PROSÍM:
Jak dlouho jste čtenářem knihovny?
 méně než 1 rok
 do 5 let
 5 – 20 let
 déle
Knihovnu a její služby využíváte pro:
 volný čas, četba jako koníček
 studium, vzdělávání
 své zaměstnání
 ke společenskému a kulturnímu setkání
 jiný účel – NAPIŠTĚ PROSÍM:
Jak hodnotíte otevírací dobu knihovny
 přiměřená, vyhovuje mi
 nevyhovuje mi
Co Vám na provozní době vadí. NAPIŠTĚ PROSÍM
SVOJE PŘIPOMÍNKY A NÁMĚTY:
Jak hodnotíte akce knihovny (čtení, přednášky,
soutěže, výstavy) - – známkování jako ve škole
1 (výborná) – 5 (nedostatečná)
Jaké akce vám chybí - NAPIŠTE PROSÍM:
Jak často navštěvujete webové stránky knihovny?
 denně
 týdně
 měsíčně
 jinak – NAPIŠTE PROSÍM:

Najdete na našich webových stránkách vše,
co hledáte?
 spíše ano
 spíše ne
 nevím, nemohu posoudit
Jaké informace na webových stránkách obvykle
nemůžete nalézt? - NAPIŠTĚ PROSÍM:
Jak hodnotíte nabídku knih
– 1 (výborná) – 5 (nedostatečná):

 beletrie,  poezie,  sci-fi, fantasy,
 cizojazyčná literatura,  časopisy,
 naučná literatura,  knihy pro
mladší děti,  knihy pro mládež
Jaké knihy/ časopisy Vám v knihovně chybí?
- NAPIŠTĚ PROSÍM:
Máte nějaké připomínky nebo náměty
k prostorům knihovny?
- NAPIŠTĚ PROSÍM:
Jak hodnotíte celkovou úroveň služeb
poskytovaných knihovnou?
1 (výborná) – 5 (nedostatečná): 
Pokud nám chcete ještě něco sdělit (připomínky,
náměty na zlepšení služeb, kritika, pochvala) budeme velice rádi. Děkujeme za Vaše názory
a čas strávený vyplněním dotazníku.
Jsem: muž – žena

Mobiln’
mas‡že
Mas‡ž DO-MA = Dobr‡ Mas‡ž
“Dopřejte si luxus masáže a relaxace v nejpříjemnějsím prostředí:
DOMA”

Dobrý den, nab’z’m služby
mobiln’ho masŽra u V‡s doma, ve
firmě či škole ve Velkých
Př’lepech a okol’.
V př’padě z‡jmu mne kontaktujte:
www.masaz-doma.wz.cz
774 592 242
jachym.rykl@seznam.cz

kultura  rozhovor
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Je to můj domov
a jsem tu strašně spokojený
Sympatický padesátník původem z Bánské Bystrice s rozhovorem pro Přílepský
zpravodaj rád souhlasil. Známe ho z mnoha filmových i divadelních rolí a také
jako Béďu Lišku ze seriálu Ulice. Potkat ho ale můžeme i v autobuse č. 316 nebo
v obchůdku u Kettnerů. K příjemnému povídání jsme se sešli v přílepské cukrárně.
Adrian Jastraban totiž ve Velkých Přílepech již deset let žije.
Povězte, kudy vede cesta z Bánské Bystrice
do satelitu ve Velkých Přílepech?
V hornickém kraji jsem se narodil
a samozřejmě jsem jím byl ovlivněn. Chtěl
jsem se věnovat dobývání rud, sbíral
jsem kameny a začal studovat na Vysoké
báňské. Brzy jsem ale poznal lichost tohoto rozhodnutí. Kdepak deskriptivní geometrie. A tak se maminka musela smířit
s tím, že jsem se nadechl svobody a šel do
světa. Nejprve jsem zkusil loutkoherectví
v Bratislavě, pak brněnskou JAMU. Odehrál jsem řadu rolí v Olomouci a pak jsem
zakotvil v Praze, v Divadle v Celetné.
Takže z Prahy už to do Velkých Přílep
nebylo daleko
Nebyla to vysněná oblast, ale racionální
rozhodnutí, kterého nelituji. Dětství jsem
prožil v horách, vlek jsme měli za panelákem. Nic takového tu samozřejmě není.
Ale je tu hezky. Přílepy jsou dopravně
ideální a cena nízkoenergetického domu
byla příznivá. Pak přišly komplikace se
stavební firmou, která některé domy
nedodělala, a silnice před domy jsme si
museli znovu koupit. Se sousedy jsme nakonec všechno zvládli. Tento dům je můj
domov a jsem tu strašně spokojený.

Adrian Jastraban je pyšný na živý plot
u svého domu

kultura  rozhovor

Co sousedské vztahy ve vašem satelitu?
Jsme všichni náplava lidí, kteří se rozhodli změnit status panelákového člověka.
Učíme se žít na novodobé vesnici a teprve
si vytváříme pravidla, která jsou v klasických vsích pevně zabudována. Především
navzájem si pomáhat. Daří se nám to.
Diváci Vás znají především ze seriálu Ulice,
jako Béďu Lišku. Neštve Vás to? Vždyť
máte za sebou tolik pěkných filmových
i divadelních rolí. Hrál jste např. Jaga
v Othelovi, nebo hlavní roli ve stejnojmenném filmu Dubček.
Jenže na Dubčeka se nedívalo tolik lidí
jako na Ulici. S ní řadu let vstupujeme
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každý podvečer do obýváků a lidi nás
berou ne jako herce, ale jako reálné postavy. Naštěstí tam mám roli kladnou, ale
záporným postavám hrozí v hospodě dokonce i pár facek nebo poškozené auto.
Mě naštěstí jen zvou na panáka. Za kolegu, který měl v seriálu finanční potíže,
chtěli dokonce zaplatit v samoobsluze.
A co bulvár? Jak s ním vycházíte?
Mnoho mých kolegů bulvár vědomou lží
poškodil. Já se nesnažím s bulvárem komunikovat. Necítí ze mne krev. Oni hledají
trhák, ale já jsem šťastně ženatý, mám dvě
dcerky, nemám milenky a nechodím zpitý
z hospody. Tím pádem se mi tak nevěnují.

Dovolenou rodina tradičně tráví ve slovenské vesničce Špania Dolina
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Máte zřejmě úžasnou maminku. Ona
při poslední návštěvě Přílep zašla po delší pauze do místního obchůdku a paní
majitelku přivedla svou srdečností až
k slzám…
Moje emotivní maminka zůstala sama
v Bánské Bystrici, což je pro mě velká starost, zejména v zimě, když si představuji, že
onemocní a nebudu jí na blízku. Často jezdí
sem k nám do Přílep a teď jsme se rozhodli, že prodá byt na Slovensku a přestěhuje
se někam sem, poblíž našeho bydliště.
Co Vám tu chybí?
Snad nic. Ale přece jen. Když jezdím
za mámou na střední Slovensko, nebo
na dovolenou do vesnice Špania Dolina,
tam jsou tržiště, bylo to tak odjakživa. Na
jižním Slovensku žije skupina maďarsky
mluvících lidí, je tam krásně teplo a hodně
sluníčka. Oni celý život chodí do práce
a ještě pěstují, aby si přivydělali. To mohli
i za komunistů. Co vypěstují, odvezou
k nám na střední Slovensko, kde rostou
jen brambory a kukuřice. Koupíte si rajče,
které voní, má ta zelenožlutá semínka
a chutná jako rajče. Tady máte rajče celý
rok, ale nedá se jíst, nemá žádnou chuť.
Tak to je jediné, co mi schází.
Píše se o Vás, že jste milý, sympatický
a výřečný chlapík. Řekla by to o Vás i Vaše
manželka? Pomáháte s dětmi a domácností, když jste často pryč?
Nevím, co by řekla. Snad že mám
rád život a není se mnou nuda. S tím
pomáháním doma je to různé. Když
mám před premiérou a spím denně čtyři
hodiny, tak to není žádná sláva. Ale jinak
se snažím. Rád vařím.

kultura  rozhovor

Přibližte nám hru Fantastická žena, s kterou se v listopadu představíte ve Velkých
Přílepech. Nemyslete, zdejší diváci jsou
nároční a Váš výkon jakožto souseda budou sledovat zvláště bedlivě.
Tuto dobře napsanou hru s mysteriózní
zápletkou produkuje agentura Familie.
Já jsem dlouho nechtěl do soukromých
divadelních struktur vstupovat, protože
někdy je to více o komerci než o divadle.
Ale tohle není ten případ. Vícevrstevnatá
kanadská komedie, výborný režisér Martin
Vokoun. Všechny tři role jsou alternované,
takže jsem si ihned zablokoval přílepský
termín. Snad sousedy nezklamu.
A na konec: Byl byste ochoten pobesedovat někdy se spoluobčany třeba o tom, jak
se natáčí Ulice?
Ano rád se setkám s lidmi ze sousedství,
pokud budou mít chuť se potkat. Jen bych
nechtěl to setkání věnovat jen povídání
o Ulici. Je to u mě dost frekventované téma
a otázky bývají vlastně velmi často stejné
a po patnácti letech už mám některé
zvlášť nerad.
Eva Martínková
Foto: Zapůjčil Adrian Jastraban
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Můžete se těšit
Předvánoční maxiautogramiáda
V sobotu 30. listopadu 2019 bude sál
Domu U Korychů od 10.00 do 18.00 hodin patřit spisovatelům, ilustrátorům
a samozřejmě především vám čtenářům.
Na autogramiádu a křty některých knih
bude dohlížet pelhřimovská agentura
DOBRÝ DEN - MUZEUM KURIOZIT a to vše
hudbou podbarví swingové hudební trio.
V galerii ve druhém podlaží na vás bude
čekat neobyčejná sbírka betlémů. Kytarové koledy zahrají a zazpívají střídavě
Pepa Štross, Milan Krbec a Pavel Štědrý.
Děti se mohou těšit na venkovní jesličky
s živými zvířátky a nás dospělé uchvátí
unikátní zvonkohra Petra Manouška.
Přijďte se potkat s těmi, kteří pro vás píší
knihy. Pokud vy sami jste autorem či autorkou nějaké knihy či publikace, či jste
jen do ní přispěli, přihlaste se, pochlubte
a věnujte autogram. Chcete-li se přidat
k vystavovatelům betlémů, i tady máte
šanci. Nemusíte poskytnout vzácný
betlém po dědečkovi, ale přispějte třeba
jen figurkou, kresbou, fotografií…
Přijďte si přičichnout k vánoční atmosféře a potkat se s mnoha zajímavými
hosty. Těšíme se na vás v sobotu 30. listopadu.
Podrobné informace získáte na
kultura@velke-prilepy.cz nebo na
telefonech 739 352 222 a 730 157 145.

Koncert skupiny
ž

ke Dni veteránu
9. listopadu 2019 od 19:00
v CVA Velké Prílepy
Pražská 129

Další akce

20. 10. Představení Divadélka Romaneto
		 (CVA)
23. 10. Dlabání dýní (ZŠ Velké Přílepy)
10. 11. Divadélko z pytlíčku (CVA
10. 11. Odpoledne deskových her
		 (Knihovna Velké Přílepy)
25. 11. Setkání s cestovateli z Nového
		 Zélandu (Knihovna Velké Přílepy)
30. 11. Vánoční trhy (Statek)
30. 11. Vernisáž výstavy Betlémů
1. 12. Rozsvícení vánočního stromu
4. 12. Vánoční dílny
6. 12. Čertovský rej
7. 12. Velkopřílepské kniohobraní
Podrobnosti o časech jednotlivých akcí
naleznete na stránkách obce, obecních
nástěnkách nebo na veřejných plakátovacích plochách. Nezapomeňte je pozorně
sledovat.

společenský život  gratulujeme, vzpomínáme
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Gratulujeme
 28. července oslavila osmdesátiny
paní Marie Ebrová
Vychovala syna a dceru, má pět vnoučat
a zatím tři pravnoučata. Blahopřát jí přišla
i paní starostka Věra Čermáková.

 Paní Hedvika Malá oslavila 4. září
devadesátiny
Kdo by neznal šedovlasou dámu, která
přišla do Velkých Přílep jako osmnáctiletá učitelka mateřské školy! Školku
zvelebila a stala se na mnoho let její
ředitelkou. V Přílepech se i provdala.
Jejím koníčkem je historie, o níž často
psávala i pro Přílepský zpravodaj. Její
první svěřenci jsou dnes již sedmdesátiletí kmeti, ale ona si je stále ještě pamatuje. Má syna, který je jí v pokročilém
věku velkou oporou.

Vzpomínáme
 Opustil nás pan Antonín Mašek, zastupitel obce Velké Přílepy v letech 1990
– 2002, zakládající člen klubu rybářů, který
se významně podílel na rekultivaci vodní
plochy přílepského rybníka. Byl vášnivým
myslivcem, členem vedení MS Svrkyně
a později honitby při ZD Velké Přílepy
i vedoucím pracovníkem toho družstva
v Tursku. Miloval fotbal a houbaření.
Byl oblíbeným společník, který nezkazil
žádnou zábavu.
 Dne 25. června, krátce
po svých 102. narozeninách, zemřela v kruhu
rodinném nejstarší obyvatelka obce paní Anna
Kučerová.
 19. září tragicky skonala paní Libuše
Krušinová ve věku 69 let.

Všem pozůstalým přejeme upřímnou
soustrast.
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Vzpomínka na Jaroslava Řepku
Známí a přátelé mu neřekli jinak než

Jaroušku. Ano, byl to náš Jaroušek,
vždy usměvavý, vždy přátelský a vždy
připraven poctít nás další příhodou z bohatého muzikantského života. Však hudba
byla jeho život. Desítky let hrál v orchestru
Národního divadla a pod taktovkou Libora Peška i v Komorní harmonii. Po odchodu do uměleckého důchodu učil v Praze
základy hry na hoboj a zobcovou flétnu.
Zní to neuvěřitelně, ale učitelem základní
umělecké školy byl do svých devadesáti let.

ze života. Však byl Jaroušek několikrát
za sebou na obecním plesu vyhlášen
tanečníkem roku. Co pamatuji, nevynechal, možná až na drobnou výjimku,
jediný ples v naší obci. Naposledy provedl
přítomné dámy ještě letos v březnu,
několik dní před svými dvaadevadesátými
narozeninami.
Jeho aktivní život, stejně jako přístup
k životu samotnému i kamarádský vztah
k lidem byl a je pro nás příkladem. Když nás
v roce 2014 Český rozhlas oslovil s nabíd-

My ve Velkých Přílepech jsme ho každý
den v podvečer potkávali, jak rozvážně
kráčí se svým psíkem Endžim, parťákem
na život a na smrt, za přáteli do hospody
U Korychů. Říkával, že jde do parlamentu,
protože v „přílepském parlamentu“ se prý
na každý problém najde okamžité řešení.
My o generaci či generace mladší jsme
mu záviděli neuvěřitelnou energii a radost

kou pořadu Radiodárek s požadavkem
nominace některého z občanů, neváhali
jsme ani vteřinu. Radiodárek byl v přímém
přenosu předán panu Řepkovi a jeho
vyprávění o trnité a zároveň krásné cestě
hudebního profesionála pobavilo i rozhlasové posluchače. Bohužel, pan Řepka nás
1. září letošního roku opustil. V tichosti
a jistě v naději, že se „tam někde“ opět setká
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se svým psím kamarádem Endžim, jehož
rovněž nedávný odchod tak těžce nesl.
Rozloučili jsme se s ním 6. března
v kostele sv. Jan Křtitele v Noutonicích.
Dlouhý průvod přátel jej doprovodil až
k pohřebnímu vozu. Urna s jeho ostatky
bude uložena v Petřvaldě, vesnici, která
se stala domovem jemu i celé rodině
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poté, co rodná ves Harty byla obětována
vojenskému letišti Mošnov. Vrací se do
svého milovaného rodného kraje a my na
něj budeme vzpomínat vždy s úsměvem,
protože tak by si to jistě přál.
Věra Čermáková
starostka obce

11. výlet s našimi Zahrádkáři
Už dlouhá léta se naši Zahrádkáři podílí

vehementně na bohatém kulturním programu ve Velkých Přílepech, ať už se jedná
o různé soutěže nebo jiné akce. Posledních
jedenáct let ale s nimi jezdí místní občané
na zajímavé turisticko-historické výlety

do všech částí naší země, za jejími osobnostmi, památkami a zajímavostmi. Ani
letošní rok nebyl v tomto ohledu výjimkou. Letos jsme se již po jedenácté podívali společně za hranice naší obce a našeho
kraje, tentokrát na zámek Častolovice a do
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Nádherné všudypřítomné keře růží byly
přitažlivé nejen pro zahrádkáře

hřebčína ve Slatiňanech, který dnes patří
mezi památky UNESCO spolu s hřebčínem
v Kladrubech, k němuž náleží.
Ranní sraz, tentokrát improvizovaně
na provizorní zastávce u pošty ve Velkých Přílepech, proběhl jako vždy
disciplinovaně, a to hlavně díky kvalitní
organizaci. Jely totiž hned dva autobusy
zahrádkářů a dalších občanů nejen od
nás, ale také z Turska, Holubic, Horoměřic
a dalších obcí. Neodradil je ani velmi
časný nástup, který se odehrával ještě za
pološera.
Počasí nám tentokrát skutečně přálo.
Nebylo ani přílišné horko, ani zima a polojasné počasí vyhovovalo většině z nás.
Po asi dvouhodinové cestě jsme dorazili
k Častolovicím do zámeckého areálu. Nelze
ani vyjádřit slovy, jak byli všichni účastníci
našeho výletu zaskočeni celým zámeckým areálem včetně jeho zahrad. Jak jsme
se dozvěděli (nebo i věděli), zámek je od
konce minulého režimu v soukromých
rukách hraběnky Diany Phipps Stern-

bergové. Častolovice jsou také často
prezentovány v televizi, na internetu nebo
v časopisech, ale nikdo z nás si zřejmě
neuměl představit, že prezentované fotografie tohoto zámku jsou skutečně objektivní a realistické. Zámek je v nejlepším
možném stavu, zrekonstruovaný, opravený
a udržovaný. A co víc, vzhled neobyčejně
zajímavých interiérů od výmalby přes tapety až po umístění zajímavých exponátů
zařizovala zcela sama právě majitelka
zámku, která dlouhodobě žila v zahraničí
a studovala zde módu. Řada tapet je přitom
vytvořena z původně potahových látek,
které hraběnka po revoluci koupila v jednom krachujícím československém podniku. Snad i kvůli neobyčejným prostorám
a jejich vzhledu je zámek vyhledávaným
místem pro četné svatby. Jen náš zájezd
zde zažil během dvou hodin tři!
Prohlídka zámku nebyla ale jediným
lákadlem, které mohli návštěvníci areálu
zhlédnout. V zámeckém parku se také
nachází miniaturní zoologická zahrada,
obora a v neposlední řadě i obrovské
množství růží. Ty rostou v celém areálu
a je jich zde prý víc než dva stě druhů. Řada

I hřebčín ve Slatiňanech byl zajímavý
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z nich je potom součástí malého růžového
sadu, který se nachází pod balkonem
křídla samotné paní hraběnky.
Cesta dál pokračovala nádhernou okolní krajinou do asi čtyřicet pět kilometrů
vzdálených Slatiňan. Zde nás už od
vchodu zdravilo řehtání místních koní,
a přestože parková část areálu je nyní
v rekonstrukci, prohlídka areálu hřebčína
stála skutečně za to. Naše skupina měla
navíc mladého průvodce, který evidentně
zdejším chovem žil a seznamoval nás
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i s těmi nejmenšími detaily. Dozvěděli
jsme se tak nejen o historii zdejšího
hřebčína, která je skutečně bohatá, ale
i o zdejších raritách a způsobech chovu.
I letošní výlet se velmi vydařil. Nikoho
jsme neztratili, nikdo nedošel k úhoně
a všichni jsme si přivezli řadu nádherných
dojmů. Myslím, že na další výlet se už
všichni velmi těšíme.
Tomáš Hejna
Foto: Archiv autora
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Dožínky v sousedství

Každý starosta dostal pro svoji obec dožínkový věnec.

V naší obci se odehrává celá řada kultur-

ních akci, ale občané Velkých Přílep
navštěvují samozřejmě i akce, které
se konají v našem okolí. Jednou
z nejnavštěvovanějších jsou dožínky, které
se konají již pravidelně v nedalekých
Úholičkách, v zámeckém areálu. Nejinak
tomu bylo i letos, a účast obyvatel Velkých
Přílep byla víc než početná.
Už při vstupu do areálu jsme mohli
zahlédnout ukázku domácích zvířat,
prezentovanou zde především velmi
mladými býčky nebo několika různými
druhy drůbeže. Nešlo ale o zemědělskou
výstavu, ale o den plný hudebních
a kulturních programů, kde se obyvatelé
z okolí setkali nad dobrým jídlem a pitím
a dobře se bavili. Hlavní událostí však

bylo předávání věnců starostům okolních
vesnic, a to včetně té naší.
Samotnému obřadu předcházela jakási
volná mše, modlitba za úrodu a za náš
kraj, po níž došlo k symbolickému „křtění“
dožínkových věnců. Tentokrát získala
každá obec zcela jiný, zvlášť vyrobený,
a jejich přehlídka se odehrála nejen na
jevišti, ale také u blízkého mohutného
stromu, kolem kterého byly vystaveny.
Samotný akt se uskutečnil za účasti
všech starostů z okolí, kterým postupně
věnce předali největší zemědělci v okolí.
Výjimkou nebyla ani naše starostka Věra
Čermáková (viz. foto). Velmi důležitým tématem všech starostů přitom byla starost
a péče o zemědělskou půdu v našem okolí,
která je pro nás velmi cennou komoditou
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a na mnoha místech jí ubývá. Právě zde se
prezentovali ti zemědělci, kteří se starají
o její rozumné využití a hospodaří s ní
v nejlepším zájmu všech.
Po velkolepém obřadu předávání věnců,
který byl letos spojen i s prezentací hnutí
Milion chvilek pro demokracii, následovala
hudební i taneční představení, ochutnávky
vína, piva a pokrmů, návštěvníci mohli
navštívit výstavu v nově rekonstruovaném
interiéru zámku a děti nejvíc uchvátila
možnost svézt se na ponících, traktoru,
anebo vyšplhat na provazovou lanovku
a svézt se po několikametrovém laně.
Úspěšná byla také výstava historických
a současných traktorů. Únětické dožínky
tak opět nezklamaly a přinesly nejen
obyvatelům této obce, ale i nám a dalším
kvalitní zábavu a příjemné odpoledne ve
velmi přátelském duchu.
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Věra Čermáková a starosta Turska
Václav Vlk
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Co nového v Klubu seniorů

Pan Josef Ženíšek nás provedl svým pozoruhodným muzeem

Už padesátka starších občanů projevila

zájem o činnost přílepského Klubu seniorů
a nepochybujeme, že další ještě přibudou.
Vznik klubu podpořila v květnu obec, která
přislíbila finanční podporu některých akcí.
Díky spolupráci s Klubem zahrádkářů
se mohli naši členové zúčastnit několika
pěkných výletů, naposledy na zámek
Častolovice a do hřebčína ve Slatiňanech.
Pořádali jsme pěší i cyklistické výpravy
po okolí. Moc se nám povedla návštěva
soukromého muzea pana Josefa Ženíška.
Tolik automobilových a motocyklových

veteránů pohromadě většina z nás ještě
nikdy neviděla. A to starobylé zemědělské
náčiní! Je neuvěřitelné, že takové poklady
se nacházejí přímo v naší obci. Bavila nás
i přednáška MUDr. Rodiona Schwarze,
který radil, jak zůstat fit i ve zralém věku
a dal nám ochutnat zaručený životabudič
z bylinek.
Začaly také kurzy malování u Elišky
Hesslerové, ve středu 2. října zahajujeme
cvičení pro seniory v centru Sancai u pana
Petra Němce a chystáme procházky po
méně známých zákoutích Prahy, které
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Hlavně pohyb a dobrou mysl, radil seniorům MUDr. Rodion Schwarz.

pro nás připravuje pan Tomáš Hejna.
A hlavně – budeme se každý měsíc
scházet, buď v Galerii, anebo v nové jídelně
Polyfunkčního domu. Začneme hned
1. října v 17 hodin, nejspíš ještě v Galerii.

Aktuální program a kontakty najdete
v naší vitrínce u místní knihovny
Eva Martínková
koordinátorka klubu

+420 777 622 242 @ d.novak@automodif.cz

Náš servis nabízí jen tu nejlepší péči o Váš vůz.
Opravujeme vozy všech značek, ale jsme specialisté
na značky Škoda, Audi, Seat a Volkswagen.
Zajistíme pro Vás náhradní vozidlo.
Od nás vždy odjedete spokojeni a s čistým vozem.

Kralupská 90, Statenice, 252 62 Černý Vůl

www.automodif.cz
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Jak Přílepák s Přílepandou cestovali
na Budeč

Ahoj holky a kluci!
Tak vás vítáme zase do nového školního
roku. Určitě jste postřehli, že se k vám
v lavicích zase přidali i Přílepák s Přílepandou.
A jestli ne, tak si jich určitě všimnete brzo.
A jestli jste o nich dlouho neslyšeli, tak je
to proto, že s rodiči přes léto hodně cestovali. No a právě jeden takový výlet podnikli i nedávno. Tak si hezky přečtěte, co se
jim to vlastně cestou všechno přihodilo.
To jednou Přílepák a Přílepanda seděli
na terase a nevěděli co dělat. Když jejich
maminka viděla, že se nudí, podívala se
jen na svítící sluníčko a ihned zavelela:
„Tak děti, šup oblékat. Pojedeme spolu
na výlet!“
„Jééé,“ vyskočily oba a utíkali do
pokojíčku, aby se oblékli do cestovního.
„A kam vlastně půjdeme, mami?“ ptal se
zvědavě Přílepák a zavazoval si tkaničku.

„Nepůjdeme, ale pojedeme! Vezmeme
si kola, takže si vytáhněte přilby. No
a protože Vás brzy čeká škola, tak si zajedeme do první školy vůbec,“ řekla
maminka, a zatímco pomalu balila svačinu,
Přílepák se zakabonil a už se mu vůbec nikam nechtělo.
„Určitě si dělá legraci,“ strčila do něj
Přílepanda a už si nasazovala přilbu na
kolo.
Za chvíli už všichni tři ujížděli po silnici
směrem k Okoři a tam se vydali kolem
hradu do míst, kde to už ani Přílepanda
ani Přílepák vůbec neznali. Projeli kolem
malých chaloupek, potom přes potok
a nakonec kolem mlýna a dál už uháněli
jen tichou krajinou plnou stromů, až se
před nimi najednou objevil kopec.
„Tak sesedat, nahoru to vytlačíme,“ řekla
maminka.
Za pár minut už byli všichni uřícení,
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a jakmile kola opřeli o zeď, ihned se sesunuli vyčerpaně k zemi.
„Tak kde je ta škola, mami?“ ptal se
nedočkavě Přílepách, protože se mu nezdálo, že by se tady někdo učil.
„No jsme na ní,“ odpověděla maminka.
„Tohle je, děti, Budeč. A kdysi dávno tady
byl velký hrad, kde se učil Svatý Václav.
Bydlel tady v paláci a procházel se taky
po okolí, no, a protože do té doby nebyla nikde jinde škola, kam by děti chodily,
tak je Budeč považována za první školu
vůbec. Tedy u nás, samozřejmě.“
„A to psal taky písemky?“ ptala se
zvědavě Přílepanda.
„Ne, to asi nepsal. A ani diktáty ne,
a měl úplně jiný rozvrh, než vy. No ale víte
vlastně kdo to ten Svatý Václav byl?“
„Ne,“ odpověděli oba sborově.
„No to byl náš panovník, ale hodně
hodně dávno. A je kolem něho spousta pověstí. Tak třeba tady, v tom lese na
protějším kopci, je takový kámen, který
vypadá jako postel. A tam prý se Václav
ukládal k odpočinku, když byl unavený
ze studia, anebo když se vracel z výletu.
A támhle na druhé straně,“ ukázala maminka obráceným směrem, „je zase studánka,
ze které prý každý den pil. Ale jinak to byl
velmi hodný panovník. Stavěl kostely, staral se o víno a květiny a tak podobně.“
„No a jak to s ním dopadlo?“
„No, měl takového bratra a s ním se často
hádali. A jednou se spolu pohádali moc
a ten bratr Svatému Václavovi moc ublížil
a stal se panovníkem místo něho. Ale
Budeč, ta byla školou i potom. A podívejte se, jak nádherně tu muselo takovým
klukům a holkám, jako jste vy, být,“ usmála se maminka.

Přílepák a Přílepanda se rozhlédli a najednou si uvědomili, co je kolem trávy
a stromů a kolik je tu všude místa. Přílepák
hned našel vhodný klacek a nahlas začal
křičet: „Já sem Václav a budu tu vládnout,“
načež Přílepanda nezahálela, popadla
další klacek a rezolutně prohlásila, že
vládnout bude ona! Maminka jim jen
připomněla, že musejí dávat pozor na oči
a nesmí si ublížit a potom sledovala, jak se
obě děti baví. Přitom už vymýšlela, kam
pojedou na výlet příště, aby se doma jen
tak nenudily.
No a vy, děti, pokud chcete také vidět,
kde se Svatý Václav pohyboval a kde se
učil, poproste své rodiče a oni vám jistě
vyhoví. Vždyť Budeč je opravdu krásná
a je kousek od Vašeho domova. Tak zase
příště!

Kvíz:
1. Jak se jmenoval hrad, kolem
kterého Přílepák s Přílepandou
jeli?
2. Kde byla první škola u nás?
3. Jak to dopadlo se Svatým
Václavem?
Správné odpovědi napište na kus
papíru a doneste do knihovny
ve Velkých Přílepech. Za správné
odpovědi Vás čeká zábavné pexeso
z našeho kraje!

venku  meteorologické okénko
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Počasí v červnu až srpnu 2019
ve Velkých Přílepech
Po chladném květnu přišel zcela výjimečně

horký červen, který byl následován dalším
teplotně nadprůměrným obdobím. Červen byl v průměru téměř o 3 až 4 °C
teplejší než horké prázdninové měsíce.
A jaké byly a jak v nich pršelo v naší obci?
Červen ve Velkých Přílepech, ale také jinde
v ČR, můžeme hodnotit jako mimořádně
teplý měsíc. Začátkem června nastal první
tropický den roku (31 °C dne 3. 6.). Vlna veder však přišla hlavně koncem měsíce, kdy
jsme 26. 6. zažili první supertropický den
roku (36,3 °C) následovaný tropickou nocí
(minimální teplota vzduchu neklesla pod
22 °C). Tento den, jak se později ukázalo,
byl i nejteplejším dnem roku 2019 v naší
obci. Bouřka s kroupami se přihnala
30. 6., kdy se vyskytl další supertropický
den. Červen se stal také suchým měsícem.
Celkový úhrn srážek dosáhl jen 42 mm,
tj. 60 % normálu.
Červenec byl v průměru teplý a srážkově
suchý měsíc. V obci napršelo 44 mm srážek,
tj. 60 % měsíčního normálu. Chladnější
prostřední část měsíce vyvážil jeho zbytek
horkými tropickými a dvěma supertropickými dny. Dlouho vůbec nezapršelo. Až
11. 7. jsme se dočkali deště s úhrnem nad
1 mm. Stalo se tak po 21 dnech.
Srpen nevybočil z teplotního trendu
a byl opět teplotně nadnormální. Srážkově
ovšem konečně průměrný s hodnotou 74
mm, tj. 105 % normálu. Řada tropických
dnů nastala od 26. 8. do konce měsíce.

…slyšeli jste o červnových teplotních
rekordech v ČR i po celé Evropě? Na
našem území byl červen 2019 nejteplejším
červnem od roku 1961 a pátým nejteplejším
měsícem vůbec také od roku 1961, kdy
jsou průměry pro ČR počítány. Teplejší
byly pouze červenec 1994 a 2006 a srpen
1992 a 2015. Průměrná měsíční teplota
vzduchu byla o 5 °C nad normálem let 1981
až 2010. Nejtepleji bylo letos v Doksanech,
meteorologové tam naměřili 38,9 °C. Další
letní měsíce už tuto hodnotu nikde v ČR
nepřekonaly. 26. 6. nastala mimořádně
teplá noc v pražském Klementinu. Hodnotou 24,2 °C byl tak překonán absolutní rekord pro nejvyšší denní minimum
teploty vzduchu. 28. 6. padl ve Francii
absolutní teplotní rekord (46,0 °C). 30. 6.
v Klementinu byl naměřenou teplotou
vzduchu 37,9 °C překonán další rekord, tentokrát dokonce absolutní. Rtuť teploměru
se vyšplhala nejvýše za posledních 244
let. A zcela závěrem - letošní léto v PrazeKlementinu a celkem nepochybně i ve
Velkých Přílepech bylo nejteplejší od roku
1775, ještě teplejší než dosud nejteplejší
léto 2018. Zdá se vám, že to nebylo zas tak
strašné? Zvykáme si!
René Tydlitát

venku  tip na výlet

63

Malý výlet po Slánsku
Podlešínský viadukt

Zvonice v Kvílicích

Tak už je to tady. Krásné léto je za námi

a podzim je za dveřmi. To však neznamená, že bychom nemohli i na podzim
podnikat výlety do našeho okolí a celého
kraje. A protože je dnes moderní cestovat
zvláště na podzim automobilem, bude
dnešní typ hlavně pro motoristy.
Okolí Slánska je skutečně nádherné
a není od nás nijak daleko. Přitom některá
místa zná jen málokdo. Tak například
věděli jste, že v okolí Slánska se nachází
celá řada unikátních dřevěných zvonic?
Jedna z největší a nejstarších se nachází
jen kousek od Slaného v obci Kvílice. Za
pozornost zde stojí i pozoruhodně velká
a udržovaná budova fary, kolem které ke
zvonici půjdeme. Hned v sousedství se
nachází další zvonice, tentokrát v Neprobylicích. Tato půvabná ves má nádhernou
náves s řadou historických statků a také
s tvrzí. Už z dálky je vidět barokní kaple
sv. Ducha, ke které vede krátká naučná
stezka.

Z Neprobylic se můžeme dostat do
známějších Zlonic, kde jeden čas pobýval
i Antonín Dvořák. Zajímavý není jenom
zámek a rozlehlý barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie, ale také malé železniční
muzeum v místní části Lisovice nebo
židovský hřbitov za obcí. Při cestě zpátky ze Slaného můžeme zastavit v cimrmanovském hostinci v Knovízu a odtud si
udělat krátkou odbočku k podlešínskému
viaduktu.
Cesta do Přílep je potom snadná.
Z Knovíze projedete přes Želenice, kolem
Kostela sv. Jakuba Staršího s další dřevěnou
zvonicí, a Třebusice do Koleče a Zákolan
a odtud je to přes Trněný Újezd a Svrkyni
už kousek.
Hezkou cestu
Tomáš Hejna
Foto: Archiv autora
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