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Na úvod

Celostní procedury dle tisíce let starých receptur.
Aromaterapie 100% bio kosmetikou z divoké přírody Tunisu a Maroka,
ručně zpracovanou.
KOSMETIKA AROMA pěstící a ozdravná – vyživená a rozzářená pleť
MASÁŽE BYLINNÉ – uvolnění svalů, relaxační

Drazí čtenáři,
na jednom sezení se seniory se na mne jeden z nich obrátil s velice hezkou žádostí, totiž
abych poděkoval přes stránky Zpravodaje učitelkám naší MŠ Jablíčko, že učí všechny děti
pozdravit. Pán, který si nepřál být jmenován, mi vyprávěl, že každý den chodí vyzvednout
vnoučata a je moc rád, že každé dítě, které potká, ho slušně pozdraví, aniž by ho musel
někdo upomínat. A že ho zdraví, i když ho potkají někde jinde.
Moc jsem toto téma uvítal a jsem skutečně rád, že se u malých dětí setkáváme s takovou
slušností. Bohužel to ostře kontrastuje s řadou mých osobních zkušeností. Jako člověk
původem ze Žižkova jsem byl zvyklý zdravit jen lidi, které jsem znal, ale jakmile jsem se
dostal někam na venkov, bylo pro mne zdravení místních zcela automatickou věcí. Stejně
se chovám i u nás ve Velkých Přílepech. Ovšem zatímco děti ze školky slušně zdraví,
u mnoha dospělých jedinců se nedočkám ani té nejkratší odpovědi.
A nemluvím teď o starých Velkých Přílepech, kde se zdravím s každým na potkání, všichni
mi odpoví a ještě přidají úsměv. Mluvím o lidech ze satelitů, kteří často raději sklopí oči,
uhnou pohledem nebo vyloženě předstírají, že neslyší. Vím, že Velké Přílepy jsou dnes už
domovem pro víc než tři a půl tisíce obyvatel. To vylučuje, abychom se všichni navzájem
znali, ovšem na druhou stranu myslím, že nikdo z nás se sem nepřestěhoval, aby tu žil
v anonymní metropoli plné odcizených jedinců. Zdravit se navzájem, ať už se známe
nebo jen potkáme, by měl být začátek. A tak doufám, že se časem začnou všichni chovat
jako zmíněné děti z naší mateřské školy. Ostatně právě jim bychom měli jít příkladem.

ZÁBALY KVĚTINOVÉ – hluboký odpočinek, uvolnění napětí

Tomáš Hejna

ODLEHČENÍ NOHOU – uvolnění, zbavení otoků

Redaktor

OŠETŘENÍ KŘEČOVÝCH ŽIL - zpevnění žilních stěn, úleva od bolesti
RITUÁLY HAMMAM A MAROCKÝ – obnova a detoxikace organismu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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slovo starostky

Vážení občané,
píši tyto řádky ve chvíli,
kdy ve všech pádech
všichni a všude skloňujeme slovo koronavirus.
Německá kancléřka právě pronáší
v televizi slova o předpokládané nákaze
padesáti milionů Němců, bezpečnostní
rada našeho státu nařídila počínaje
dnešní 18. hodinou zákaz akcí s více než
devadesáti devíti účastníky a žáci a studenti, předpokládám že bez protestů,
neusednou od zítřejšího dne do školních
lavic. Přehnaně naléhavé hlasy novinářů
a zejména politiků nevnáší do našich
duší klid a optimismus. Naopak nechávají
růst podhoubí paniky a strachu. Je v naší
zemi zvykem opatření zpochybňovat a na
světlo vynášet své vlastní nápady, které by
byly jistě účinnější. Ať si o celé situaci myslíme cokoliv, ať zákazy považujeme pouze
za restriktivní opatření, za kterými se schovává neschopnost a nepřipravenost tohoto státu čelit efektivně rozšíření nákazy
a chránit účinně obyvatele, přesto se musíme přizpůsobit. A tak některé akce, na
které vás zveme v tomto čísle Zpravodaje,
se vzhledem k předpokládanému počtu
návštěvníků zřejmě nebudou konat. Vše
ale jednou skončí a v dobré se obrátí. Roz-

obec

hodli jsme se, že například Obecní ples,
pokud se neuvidíme v původním termínu,
přesuneme na pozdější dobu. Možná se
pro něj bude hodit spíše přívlastek letní
než jarní, ale věřím, že se na něm setkáme ve zdraví a dobré náladě. Ostatně
dobrá nálada zvyšuje naši obranyschopnost, na rozdíl od všude přítomné paniky a strachu. To ostatně připomínal na
dnešní besedě v galerii seniorům i známý
bezpečnostní analytik Ándor Šándor.
Nepodléhejme tedy panice a berme věci
rozumně, a to nejen v době blackoutu,
což bylo předem avizované téma besedy,
ale i v situacích, jako je ta, kterou právě
prožíváme. Netřeba rabovat obchody,
jak pan Šándor zdůraznil, je potřeba se
rozumně připravit a dodržovat pravidla.
Použiji na závěr jeho slova, která na tomto
velmi příjemném setkání zazněla: „Kdo je
připraven, není překvapen.“ Přeji vám hezké jaro a přívětivé dny plné blahodárných
slunečních paprsků. Zachovejte si, pokud
to půjde, dobrou náladu a školákům přeji
ve zdraví prožité prodloužené jarní prázdniny.

Věra Čermáková, starostka
10. března 2020

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 740, 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.

PROSÍME O POZORNOST
Vzhledem k současné situaci s koronavirem sledujte, prosím, stránky obce kvůli
novým informacím včetně změn v kulturním kalendáři obce.
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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
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I u nás řádil orkán Sabina

Kácení stromů na Hajnici
Polámané stromy
u rybníka

Zásah hasičů na střeše
domu čp. 130

Dojde k pokácení přibližně sto stromů na

vrchu Hajnice. Některé z nich byly zničeny
orkánem Sabina, ve většině případů se
však jedná o suché stromy, které je třeba
pokácet kvůli bezpečnosti i vyčištění lesa.
Nečekaným problémem se na některých

Halasova a Haškova za MŠ Jablíčko se
doufejme brzy konečně dočká obnovy.
Obci se podařilo v minulosti odkoupit
v exekuční dražbě pozemky kolem nádrže.

Podrobnosti o počasí naleznete v tradiční

místech ukázal být výskyt kůrovce. Mělo
by se jednat o kůrovce modřínového
a jím napadené stromy je nutné pokácet
dřív, než dojde k jeho rozšíření. O výsadbě
nových stromů obec jedná.

Obec podala žádost o dotaci na opravu nádrže za MŠ Jablíčko
Dosud zanedbávaná vodní nádrž u ulic

rubrice pana Tydlitáta. I tak byl tento
orkán pro naši vesnici závažnou událostí.
Na některých místech, především na
Hajnici a v okolí rybníka, polámal vítr
některé uschlé větve nebo vyvrátil menší
suché stromy (podrobnosti o Hajnici v samostatném příspěvku). Naštěstí nedošlo
k žádné nehodě zapříčiněné pádem stromu a už druhý den dopoledne byly popadané stromy ze silnice u rybníka obcí
odstraněny. Mnohem nebezpečnější bylo
uvolnění střešní krytiny na domě číslo
130 na ulici Pražská, kterou nadzvedl vítr
a hrozil její sesuv na chodník. Tento problém byl řešen obecní policií a přivolanými
požárníky. Jak mi bylo sděleno naším zasahujícím strážníkem, požárníci vylezli na
střechu zevnitř a pomocí šroubů střešní
krytinu dočasně zabezpečili. Po celou
dobu zásahu byl chodník kolem budovy
uzavřen a byla krátkodobě omezena do-
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Tento dosud nepříliš vábný kout by se tak
mohl v budoucnu stát další oblíbenou
rekreační zónou. Plánována je písečná
pláž a nová zeleň v okolí.

Přechody v centru a křižovatka získají nové
Bezpečnostní prvky

prava v jednom směru (kvůli požárnímu
vozidlu). Největším problémem se tak stal
dlouhodobý výpadek elektrického proudu, k němuž došlo 10. 2. přibližně kolem
půl šesté ráno a který trval až do pozdních
večerních hodin. Díky výpadku bylo vydáno obcí upozornění týkající se škol v obci,
aby rodiče žáky nechali doma. Pro žáky,
kteří dorazili, vytvořila škola náhradní program v improvizovaných podmínkách.
Mimo provoz bylo také světelné zařízení
křižovatky. Více o orkánu Sabina v nově
upraveném Meteorologickém okénku.

V posledních dvou měsících jsme občas mohli slyšet fámy kolem nedávno vybudované světelné křižovatky. Občas se objevila zmínka o bourání ostrůvku na přechodu
v ústí ulice Roztocká, jindy se hovořilo o přesunu přechodu v ohybu Kladenské ulice
blíž ke křižovatce. Jak byla redakce ubezpečena, ani jedna z těchto informací není
pravdivá. Přesto obec připravuje podstatné změny jak na křižovatce, tak i v okolí.
Týkat se budou bezpečnostních prvků, které se ukázaly během zkušebního provozu
jako nedostačující. Jedná se především o označení a zabezpečení přechodu v ulici
Kladenská, který je momentálně v dopravní špičce rizikovým místem. Přes automobily, především nákladní a autobusovou dopravu, stojící na červenou v zatáčce,
není vidět chodce vstupující do vozovky ze směru od bankomatu. Přechod tak získá
nové bezpečnostní prvky. Podobné zabezpečení čeká také v současnosti uzavřený
přechod v ulici Pražská u základní školy. Tento přechod měl být původně provizorní.
Nyní získá bezpečnostní prvky v podobě světelného značení. Dojde také k drobným
úpravám uličního osvětlení v oblasti křižovatky. Obec ze svého rozpočtu zaplatí za
tyto úpravy přes 140 000 korun.
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Kam s ním?

Rozdělení dotací
Obec rozdělila 300 000 korun jako dotace na Podporu spolkového života v obci
v roce 2020. Celkově bylo přihlášeno
šestnáct projektů, z nichž jeden neuspěl.
U ostatních došlo, vzhledem k rozpočtu
obce,
Příloha č.k1 částečnému zkrácení. Podrobnosti

Číslo žádosti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Celkem:

12.
13.
14.
15.
16.
Celkem:
Žádosti
celkem:

k dotačnímu programu naleznete v Zápisu z jednání zastupitelstva ze dne 17. 12.
2019 (užijte QR kód) a v zápisu z 22. 2.
2020. Informace o rozdělení finančních
prostředků naleznete v tabulce.

Žadatel
Miloslava Chalupská/Klub zahrádkářů
Eva Martínková/Klub seniorů
Petr Němec/Cvičení pro seniory
Petr Morysek/Hobby výstava
Petr Morysek/Modelářsko výtvarný kroužek
Libor Schwarz (Veselá školka)/loutková divadélka
Lucie Bláhová (JDC)/Kostýmy pro tanečníky
Tereza Lapáčková/Přílepská stodola
Libor Kettner/Velkopřílepský piknik
Jana Tydlitátová/Gulášové odpoledne
Eliška Hesslerová/Výtvarné kurzy pro děti a seniory

Číslo žádosti

Žadatel
JFK Velké Přílepy
MS Svrkyně, V. Přílepy
Klub rybářů
SRPŠ
TJ Sokol

Zápis 17. 12. 2019

Výše
požadované SCHVÁLENÁ DOTACE
dotace:
ve výši:
30 000 Kč
26 000 Kč
30 000 Kč
26 000 Kč
30 000 Kč
15 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
8 000 Kč
8 000 Kč
10 000 Kč
0 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
6 000 Kč
6 000 Kč
6 000 Kč
6 000 Kč
6 000 Kč
3 000 Kč
30 000 Kč
15 000 Kč
196 000 Kč
145 000 Kč
Výše
požadované
dotace:
50 000 Kč
25 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
50 000 Kč
175 000 Kč
371 000 Kč

Zápis 22. 2. 2020
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SCHVÁLENÁ DOTACE
ve výši:
50 000 Kč
25 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
30 000 Kč
155 000 Kč

Často je nám kladena tato nerudovská

otázka. Nejedná se sice o slamník, jak
tomu bylo ve známé povídce, ale o odpady všeho druhu, které občané s ekologickým cítěním nechtějí vhazovat do
popelnic na směsný odpad, případně
ty rozměrnější odpady ponechávat na
kraji lesa, uprostřed pole, na stanovištích
kontejnerů apod.
Obec je poměrně dobře vybavena
„hnízdy“ na tříděný odpad, kam můžeme
odkládat papír, plast, kovy, obaly od krabicových nápojů, olej, oděvy.
Odpad ze zahrad můžeme odkládat do
hnědých vlastních popelnic, jejichž vývoz
začne 3. dubna a konat se bude každý
sudý pátek. Pokud popelnice nevlastníte,
je možnost trávu, větve a další biologický
odpad vhazovat do velkých červených
kontejnerů. Přistaveny byly v polovině
března v ulicích Kladenská, B. Němcové,
Dany Medřické a v ulici Okružní.

I takto třídíme… 

Drobný elektroodpad patří do kontejneru ve dvoře restaurace U Korychů.
Baterie a zářivky vložte do beden v budově obecního úřadu.
Ve sběrně druhotných surovin v Kladenské ulici lze odevzdávat bezplatně velké
elektrospotřebiče – lednice, mrazáky,
pračky, myčky, trouby, elektrokola a další.
Velkým elektrospotřebičem se rozumí
spotřebič nad 50 cm. Výkupna druhotných surovin v Kladenské ulici je otevřena
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vždy v úterý od 10.00 do 12.00 a od 13.00
do 16.00 a každou první sobotu v měsíci
od 9.00 do 12.00.
Televize, monitory, ale i velké kompletní
elektrospotřebiče od vás odeberou ve
sběrném dvoře v Roztokách. Ale pouze
tento odpad!!
Jednou do roka se koná svoz nebezpečného odpadu. Letos můžete 9. května
dopoledne odevzdat tento odpad (barvy,

zprávy z obce  dění v obci

laky, baterie apod) v Kladenské ulici naproti čp. 20.
Kontejnery na velkoobjemový odpad
budou přistaveny vždy od 8.00 do 11.00,
a to v sobotu 4. dubna pro lokalitu Kamýk a 11. dubna pro katastr Velké Přílepy.
Přesné informace o stanovištích naleznete
na webu obce a na plakátech.
Věra Čermáková
starostka

Anketa
Vážení čtenáři, dovolte nám, abychom Vás požádali o vyplnění následující ankety o tříděném
odpadu v naší obci. Hlavním tématem je možnost takzvaného „svozu dům od domu“. Popelnice na plast a papír by mohly být umístěny před každým domem. Centra tříděného odpadu
v obci by nadále existovala, ale v návaznosti na nový způsob svozu by se počet dosud existujících kontejnerů snížil. V této věci je pro nás velmi důležitý Váš názor.
Děkujeme.
S tímto návrhem:
a) souhlasím
b) nesouhlasím
c) nevím
Ulice:
Poznámka:
Vyplněné anketní lístky, prosím, vhazujte do schránky na dotazy v budově Obecního úřadu.

Nové informace o vodovodu
V současné době probíhají dokončovací práce na 3. etapě po-

sílení vodovodní sítě obce. Posílené potrubí je již v provozu
a jak jsme zjistili z prvních měření provedených provozovatelem sítě, přinesla tato etapa očekávaný výsledek.
V současnosti byly zahájeny projekční práce na 4. etapu – propojení již posílaných řádů v ulici Nová s ul. Pod Hajnicí.

Další informace
o dění v obci naleznete na stránkách obce
v rubrice AKTUÁLNĚ
nebo v zápisech ze
schůzí Rady obce
(použijte QR kód)

Není-li uvedeno jinak, připravila redakce.
Foto T. Hejna a Archiv obce

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra
hnědá, Dominant ve všech barvách, slepičky
Green Shell-typu Araukana a Dark Shell-typu
Maranska.
Stáří 15 – 19 týdnů, cena 169 – 219 Kč/ ks.

………………………………………………………………………………

Prodej se uskuteční

Vážení občané,
ve Zpravodaji jste nalezli letáček Chraňte domov a sebe. Věnujte mu pár minut
svého času. Hasičský záchranný sbor chce tímto způsobem apelovat, abychom byli
opatrnější, zodpovědnější a chránili si tak nejen majetek, ale zejména to nejcennější,
co máme, zdraví a životy naše i našich blízkých. Každý den vyjíždějí hasiči v průměru
ke 48 požárům, často způsobených naší neopatrností, neznalostí, lhostejností.
Přečtěte si, prosím, přiložené bezpečnostní desatero. Nepodceňujme chyby, kterých
se často dopouštíme. Zcela zbytečně pak dochází k ohrožení majetku, zranění i úmrtí.
Děkuji.
Věra Čermáková
starostka
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…….

Velké Přílepy
pneuservis U Floriana
28.5. a 12.6. 2020 – 10.40 hod.
…………………………………………………….

Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky
Informace: Po-Pá 9.00-16.00 hod., tel.601576270,728605840
www.drubezcervenyhradek.cz

10 školství v obci  základní škola

Škola naplno

Škola se neuložila k zimnímu spánku, stále

organizovala aktivity pro naše žáky.
Na začátku adventu proběhly opět
Vánoční dílny. Bylo připraveno množství
stanovišť, na kterých si příchozí mohli vyrobit krásné vánoční dekorace.
V polovině prosince se žáci 8. a 9. ročníku
vypravili na poznávací zájezd do Drážďan,
kde si vyzkoušeli i svou znalost němčiny.
Na konci ledna proběhl lyžařský kurz
pro žáky 7. a 8. ročníku. Letošní zima byla
skoupá na sníh, ale v Jizerských horách
naši žáci lyžovali i snowboardovali do sytosti.
V prvním únorovém týdnu se konal další
ročník Tangramiády. 50 nadšených žáků
1. – 5. ročníku soutěžilo ve čtyřech kategoriích a ve vyhrazeném čase 60 minut
někteří složili až 32 tangramů! Paní učitel-
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nákup školních pomůcek dětí v chudých
oblastech), návštěvu muzikálu včetně setkání s tvůrci, herci a hudebníky.
V polovině března bude pokračovat realizace projektu O2 chytrá škola. Lektoři
z e-bezpeci.cz budou besedovat s našimi
žáky 7. – 9. ročníku o rizicích v kyberprostoru a budou školit naše pedagogy, jak
s žáky o těchto problémech hovořit.
V polovině dubna budou pokračovat

ky už teď plánují nová zadání, protože
úroveň soutěžících neustále stoupá.
Probíhala školní kola olympiád – z českého, anglického a německého jazyka,
z přírodopisu, zeměpisu a dějepisu.
V okresním kole olympiády z dějepisu
nás skvěle reprezentoval Jirka z IX. třídy
a postoupil do kola krajského. Anička z VI. A
vyhrála okresní kolo anglické olympiády, Lucka z IX. třídy obsadila místo třetí.
Na konci ledna vyšlo další číslo školního
časopisu, do kterého přispívají žáci svými
články a obrázky.
Některé třídy již realizovaly třídní projekt finančně podpořený SRPŠ. Jednalo
se o společné pečení vánočního cukroví,
návštěvu psího útulku včetně poskytnutí krmiva, podpoření neziskové organizace Člověk v tísni (žáci přispěli na

besedy pro žáky a budou připraveny i dvě
besedy pro rodiče.
24. 3. se budou konat Velikonoční dílny,
27. 3. proběhne den otevřených dveří,
3. 4. budou žáci i zaměstnanci školy
uklízet Velké Přílepy v rámci akce Ukliďme
Česko, 14. 4. se bude konat zápis do
1. ročníku a 17. 4. proběhne školní bál.
Pavlína Ben Saidová
ředitelka školy

Proměna školní zahrady
Vážení žáci, rodiče, zaměstnanci a oby-

vatelé Velkých Přílep, na počátku března
byla zahájena plánovaná proměna školní
zahrady. Smyslem proměny ne příliš
podnětné plochy u budovy Pražská 740
je zvýšení biodiverzity a vytvoření prostoru pro učení a zábavu žáků školy.
Do projektu byly zakomponovány návrhy žáků, pedagogů a rodičů. Projekt jako
vhodný k realizaci vyhodnotila školská

rada Základní školy Velké Přílepy. Státní
fond životního prostředí České republiky
ho považuje za kvalitní z hlediska environmentální výchovy a vzdělávání a podpořil
ho finančně.
V první fázi došlo k pokácení pěti smrků
z liniové výsadby, která odděluje pozemek školy od obecní louky v centru obce.
Dále bude zpracováno získané dřevo na
výrobu prvků do zahrady. Odstraněn byl
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Plánek nových prvků školní zahrady

jeden z ping-pongových stolů. Druhý
bude opraven, aby sloužil žákům ve školní
družině a starším žákům během volna,
příp. během výuky tělesné výchovy.
Následovat bude víkendová brigáda pro
veřejnost, která dostane příležitost zapojit se i prakticky do proměny zahrady.
Zároveň vznikne prostor pro neformální
komunitní setkání.
Na zahradě postupně vzniknou: altán pro výuku i odpočinek, dendrofon,
hmatový chodník, refugia pro drobné
živočichy (ještěrkovník, ježkovník, hmyzí
domečky), vrbový domek pro hru dětí,
budou instalovány sudy pro sběr dešťové
vody, která bude sloužit zálivce i osvěžení
dětí, ohniště pro neformální setkávání
zaměstnanců, žáků a veřejnosti.
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Plánek rozmístění stromů v nově navržené zahradě

Dále bude instalována skluzavka pro
hru dětí a „staveniště“, na kterém budou
moci děti rozvíjet svou kreativitu a prostorovou představivost vytvářením staveb
z přírodních materiálů. Výuce pracovních
činností a přírodopisu, přírodovědy,
prvouky budou sloužit pěstební záhony.
Zahrada bude skvělým zázemím pro badatelské pojetí výuky. Žáci budou moci
pracovat s hypotézami i experimenty,
budou pozorovat proměnu přírody
v průběhu celého roku.
Pokácené stromy budou nahrazeny
listnáči, podél přístupové cesty do školy
budou vysázeny magnólie a na ploše zahrady bude umístěn solitérní platan. Dále
dojde k výsadbě mnoha druhů keřů. Volba
dřevin umožní žákům pozorovat pestrost

tvarů a barev listů, květů, plodů a kmenů
v průběhu roku.
Dříve již byla na zahradu umístěna „chytrá” budka, která umožňuje online pozorování ptáků přes odkaz na školním webu.
Budku nám poskytla Česká zemědělská
univerzita.
Žáci i zaměstnanci školy již rok využívají
stojánky na kola a koloběžky. To přispívá
k většímu rozsahu jejich pohybové aktivity.
Na přiložených obrázcích můžete vidět,
jak bude zahrada po proměně vypadat.
Oproti původnímu návrhu dojde k přemístění pěstebních záhonů a třešně do
hlavní části zahrady, aby byl prostor za
parkovištěm přístupný výstavbě tělocvičny.
Závěrem bych ráda sdělila, že se na

novou zahradu ve škole moc těšíme.
Bude příjemným prostorem pro relaxaci,
podnětným místem pro učení žáků
i učitelů všech předmětů a místem pro
setkávání s veřejností.
Pavlína Ben Saidová
Foto Archiv ZŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ PŘÍLEPY
hledá kvalifikované učitele – 2020/2021

školství v obci  mateřská škola 15

Mateřská škola Jablíčko

1. stupeň
čeština
angličtina
Nabízíme

 příjemné pracovní prostředí, moderní vybavení (možnost využívat
interaktivní tabule, PC učebny, žákovské a osobní notebooky)
 práci ve výborném kolektivu se šikovnými a milými žáky
 příspěvky na stravování, dovolenou, kulturu, sport atd.
 odměny v závislosti na odvedené práci
 možnost aktivně se podílet na směřování školy a pořádat
volnočasové aktivity

Podporujeme

 další pedagogické vzdělávání a profesní rozvoj

Požadujeme

 kvalifikaci dle zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění
 schopnost práce v týmu
 hezký vztah k dětem

Nabídky se životopisem zasílejte e-mailem
na adresu pavlina.ben.saidova@zsvelkeprilepy.cz

Po vánočních svátcích plných klidu a po-

hody je v mateřské škole opět rušno. Zima
nám letos nedopřála radovánky na sněhu,
tak si zpříjemňujeme chladné dny kulturními akcemi. V Centru volnočasových
aktivit jsme zhlédli pohádku „Kašpárek
a princezna“. Navštívily nás zde i Gábina a Katka se zábavným hudebním
programem „Oskárek na cestách“. S Oskárkem jsme se vydali na cestu po Evropě
hledat hezkou písničku. Navštívili jsme
Rusko, Anglii a Itálii, kde jsme se seznámili s místními zvyky, jídlem i památkami.
Nejhezčí písničku však Oskárek našel u nás
doma v Čechách. Představení bylo plné
živé hudby. Děti byly aktivně zapojeny do
hlasové, dechové a artikulační rozcvičky.
O tom, že štěstí nenajdeme v kouzlech, ani

Karneval v sále U Korychů

v bohatství a moci, nám vyprávěla pohádka „Kominíček a štěstí“.
Dětmi velmi očekávanou událostí byl
veřejný karneval v sále U Korychů, kterým
nás provázela Jana Jiráková za doprovodu hudební kapely Křížoband. Děti
si užily spoustu zábavy při tanci, zpěvu
a soutěžích. Odměněni byli nejen nejlepší
tanečníci, ale i nejkrásnější masky. Bohatá
tombola lákala malé i velké návštěvníky,
kteří na ni netrpělivě čekali. Hned
v pondělí byl pro děti připraven karneval
i v mateřské škole, kde se soutěžilo, tančilo
i mlsalo celé dopoledne.
V mateřské škole mají děti ale i hodně
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práce. Předškoláci se pilně připravují na
nástup do základní školy. Jejich zralost
a připravenost přišly posoudit psycholožky
z pražské pedagogicko-psychologické poradny. Rodiče tak mohli přímo v mateřské
škole získat informace, které jim pomohou
při rozhodování o odkladu školní docházky. Všem dětem byl určený preventivní
program „Chceme mít zdravé zoubky“,
který si pro děti připravily studentky
1. lékařské fakulty UK. Prevence zdraví, zejména pak zásady správné hygieny, budou
v následujících týdnech opět zařazovány
do programů jednotlivých tříd v souvislosti s rozšířením koronaviru COVID-19 do
evropských zemí.
A co nás čeká v blízké době? Pro všechny

děti je připraveno divadelní představení
„Žabí příběhy“. Předškoláky čeká návštěva
základní školy, a to ještě před termínem
zápisu, aby poznali prostředí školy, potkali se se svými kamarády a seznámili se
s učitelkami. Jako každý rok i letos proběhne
v dubnu v mateřské škole den otevřených
dveří, kdy je možné nahlédnout do prostor
mateřské školy i jednotlivých tříd, seznámit
se s provozem a vybavením. Paní učitelky
budou připravené zodpovědět případné
dotazy k organizaci dne či vzdělávání dětí.
Následně pak začátkem května proběhne
zápis do mateřské školy.
Jana Choutková

Den otevřených dveří
MŠ Jablíčko Velké Přílepy, okres Praha-západ
Vás srdečně zve na den otevřených dveří, který se bude konat
v pátek 24. 4. 2020 od 13,00 hod. do 15,00 hod.

Foto Archiv MŠ

Oznámení
Zápis do MŠ Jablíčko Velké Přílepy, okres Praha-západ

pro školní rok 2020/2021

Zápis do Mateřské školy Jablíčko Velké Přílepy, okres Praha-západ se bude
konat v úterý 5. 5. 2020 a ve středu 6. 5. 2020 od 8.00 hod do 11.00 hod. a od 13.00 hod.
do 16.00 hod.

A zábava pokračuje
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Vážení čtenáři,
dalším tématem Zpravodaje jsou služby v obci. Snažili jsme se vám poskytnout průřez všemi
službami, které u nás můžete nalézt. Protože je však u nás těchto služeb velmi mnoho, podařil
se záměr pouze z části, a tak další část informací o službách naleznete v nejbližší době na facebookových stránkách Zpravodaje. Všem, kteří zde nejsou uvedeni, se předem omlouváme.

Pohostinství
 Restaurace U Korychů se nachází v samém centru obce na křižovatce ulic Pražská
a Kladenská v historické budově původní restaurace a řeznictví Jaroslava Korycha. Restaurace nabízí oddělený výčep s možností posezení a sledování především sportovních
kanálů a samostatný salonek s dětským koutkem. Od jara do podzimu je také funkční
zahrádka ve dvoře. Otevřeno je sedm dní v týdnu, po-so 11:00 – 22:00, ne 11:00 – 20:00.
Každý den je na výběr z několika jídel včetně poledního menu. V salonku je možné
pořádat soukromé akce všeho druhu (narozeniny, srazy, schůze), po dohodě je také
možné pronajmout si přiléhající obecní sál pro taneční akce nebo svatební hostiny. V létě
se na zahrádce pořádá venkovní grilování.
Kontakt: Pražská 45, www.ukorychu.cz, tel.: 732 775 678
 Restaurant Špejchar se nachází v místní části Kamýk. Jedná se o zapsanou kulturní památku, původní barokní špejchar
světlíkovského statku, a restaurace je v tomto
duchu stylově zařízena, vyzdobena starým
zemědělským nářadím, historickými váhami
a dalšími předměty. V létě funguje venkovní
zahrádka ve dvoře s dětským hřištěm a k dispozici je také prostor v patře, kde je možné pořádat různé akce a oslavy. Otvírací doba je
denně od 11:00 do 23:00 hodin, teplá kuchyně je po celý týden včetně poledních menu.
K dispozici je také venkovní předzahrádka. Restaurace je oblíbená především cyklisty.
Kontakt: Kladenská 18, web: www.restaurant-spejchar.webnode.cz, tel.: 220 930 183
 Přílepskou cukrárnu naleznete v budově přiléhající k obecnímu úřadu. Součástí
je malá zastřešená zahrádka ve dvoře, oddělený salonek a také menší předzahrádka.
Cukrárna a kavárna v jednom poskytuje všechny základní služby v daném sortimentu,
možná je také objednávka zákusků a dortů na zakázku. Salonek a krytá zahrádka jsou
vhodné pro pořádání rodinných oslav, srazů nebo jednání. Otvírací doba je denně od
9:00 do 21:00 hodin.
Kontakt: Pražská 41, www.prilepskacukrarna.webnode.cz, tel.: 731 147 348

služby v obci 19

 Cukrářství U Tomáše naleznou zákazníci na ulici Pražská. Jde o malé stylové
cukrářství vyrábějící kvalitní zákusky, a to jak pro náhodné kolemjdoucí zákazníky, tak
i na objednávku. Kromě dortů zde seženete také další zákusky. Před cukrářstvím je možné
zaparkovat z hlavní ulice. Otvírací doba je pondělí až pátek od 14:00 do 18:00 hodin, v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin.
Kontakt: Pražská 216, e-mail: makaltomas@centrum.cz, tel.: 608 980 997

Obchody
 Potraviny Lenka Kettnerová (ESO) se nachází na hlavní ulici Pražská. Jedná se
o dobře zásobenou samoobsluhu, kde je možné sehnat veškeré základní potraviny, ale
také ovoce, zeleninu nebo drogistické a kosmetické zboží. Před samoobsluhou je možné
zaparkovat. Otvírací doba je pondělí až pátek 7:00 – 18:00, v sobotu od 7:00 do 12:00,
v neděli zavřeno.
Kontakt: Pražská 263, www.esomarket.cz, tel.: 220 930 114
 Aneta potraviny se nacházejí v sousedství autobusové točky a parkoviště, takže
jsou dopravně velmi dobře dostupné. Prodejna je velká, je zde možné nakoupit všechny
druhy potravin včetně čerstvých uzenin, dále se zde nachází drogistické zboží, vybavení
do domácnosti a další zboží všeho druhu. Otvírací doba je denně od 7:00 do 20:30 hodin.
 Potraviny na Roztocké jsou malou prodejnou s dostatečným sortimentem všeho
druhu. Obchod se nachází v přízemí bytového pavlačového domu a je dobře dopravě
dostupný z hlavní ulice. Otevřeno je každý den od 6:30 do 21:00 hodin.
Kontakt: Roztocká
 Papírnictví U Elišky je velmi dobře zásobený obchod s papírenským a doprovodným zbožím včetně hraček. Je zde možné
nakoupit vše od papíru přes psací potřeby,
až po základní kancelářské vybavení, jako
jsou sešívačky, obálky, rychlovazače a další.
Otvírací doba je od pondělí do pátku vždy
od 7:30 do 11:00 a potom od 12:00 do 18:00.
Obchod slouží zároveň jako Zásilkovna.
Kontakt: Pražská 130, www.papelis.cz,
tel.: 737 789 929
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 Květiny a dekorace Lucie Toufarová se nacházejí v sousedství Papírnictví U Elišky.
V květinářství jsou k dostání běžné druhy květin, možné je ale objednat i slavnostní kytice,
hřbitovní věnce a jakékoliv další květinové dekorace. Na objednávku vám zde zařídí i potisk etiket na vína a obalů na čokolády. Otvírací doba od pondělí do soboty od 8:00 do
17:00 hodin.
Kontakt: Pražská 130, e-mail: gladiolka@centrum.cz, tel.: 606 393 406

Ubytování
 Penzion Jasoň se nachází v části Přílep
zvané H-systém. Nabízí ubytování ve
dvoulůžkových a čtyřlůžkových pokojích
v celkovém počtu patnáct lůžek. Penzion
nabízí také služby fitness centra a pronájem
tenisového kurtu včetně zajištění případné
výuky pro děti a mládež od 4 do 15 let.
Součástí je také bar se základní nabídkou
nápojů a možností sledování sportovních
programů na širokoúhlé obrazovce. Pohodlné parkování před penzionem.
Kontakt: Dvořákova 238, www.jason-penzion.cz, tel.: 220 930 516, 606 692 783

Životní styl
 Kadeřnický salon 22 nabízí příjemné prostředí a veškeré kadeřnické služby.
Kadeřnictví přijímá jak dámské, tak pánské zákazníky. Otvírací doba je pondělí až čtvrtek
od 9:00 do 19:00, v pátek od 9:00 do 14:00, soboty a neděle je zavřeno.
Kontakt: Dvořákova 434, tel.: 777 664 754
 Kosmetický salon Sky Cosmetic nabízí ženám nejrůznější služby péče nejen o pleť.
Nabízí microneedling, depilaci, permanentní make-up, lash lift, dále prodlužování řas,
užití ušních svící či manikúru nebo také stylové a vyzážistické poradenství.
Kontakt: Dvořákova 476, tel: 602 128 008
 Vlasové studio Mozaika naleznete v ulici Krátká. Nabízí dámské, pánské i dětské
střihy, vlasovou kosmetiku, barvení a melírování, prodlužování vlasů, aplikaci Brazilského
kreatinu a další služby. Otvírací doba pouze úterý a čtvrtek po předchozí dohodě.
Kontakt: Krátká 79, www.studiomozaika.wbs.cz, tel: 603 981 333
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Další služby
 Pošta se nachází na křižovatce ulic Pražská a Svrkyňská a zajišťuje veškeré základní
služby. Je zde také možnost nákupu časopisů nebo stíracích losů. Otvírací doba je pondělí
a středa od 8:00 do 18:00, přestávky mezi 11:00 a 12:00 a 16:00 a 16:30, úterý, čtvrtek
a pátek od 8:00 do 16:00 s přestávkou od 11:00 do 13:00.
Kontakt: Svrkyňská 63, tel.: 954 225 264
 Firma Ladislav Makal – Čistírna peří se nachází na hlavní ulici Pražská. V rodinném
prostředí zde čistí staré peří a šijí z něho nové prošívané deky a polštáře všech velikostí
dle individuální objednávky. Otvírací doba pondělí a pátek 8:30 až 17:00 s přestávkou
od 11:30 do 14:00 hodin, úterý od 8:30 do 11:30 hodin, sobota od 8:30 do 11:00, v neděli
zavřeno.
Kontakt: Pražská 216, www.cisteniperi-sitidek.cz, tel.: 606 423 279
 VP kominík nabízí kominické práce, čištění, revizi a vložkování komínů. Firma je
členem profesního spolku Společenstvo kominíků České republiky.
Kontakt: Smetanova 357, e-mail: poznicek@seznam.cz, tel.: 608 866 775
 Sběrnu druhotných surovin najdeme na konci obce v Kladenské ulici v prostoru
bývalého lomu. Firma MIVO vykupuje kovy a papír, je zde možné zdarma odložit staré
elektrospotřebiče, jako jsou mrazáky, lednice, pračky, myčky, ale také elektrokola a další,
vše nad 50 cm vyjma televizních obrazovek a monitorů. Výkup probíhá každé úterý mezi
10:00 a 12:00 a 13:00 až 16:00 hodin nebo každou první sobotu v měsíci od 9:00 do 12:00
hodin.
Připravila redakce

Informace o dalších službách nebo službách v okolí naleznete na stránkách
www.velke-prilepy.cz, na webu Firmy.cz nebo například na stránkách
www.seznamremeslniku.cz, případně stačí do vyhledávače Google zadat
Velké Přílepy a službu, kterou hledáte.
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Spolek vysloužilců
Začleňování vojenských vysloužilců do

civilního života v 19. století bylo v rakousko-uherské monarchii velmi špatné. Mnozí
z nich dožívali jako žebráci. Limitoval je
vysoký věk nebo zdravotní indispozice.
Byly snahy je zaměstnat jako sluhy nebo
jako nižší personál u státních institucí,
ale týkalo se to pouze nepatrného počtu
vysloužilců a podmínkou bylo umět číst
a psát. Proto se v sedmdesátých letech
19. století začaly zakládat vysloužilecké
spolky. Ze svých příspěvků se snažily
podporovat své členy v době nemoci
a v případě smrti jejich rodiny.Také někteří
občané Kamýka a Velkých Přílep cítili na
sklonku 19. století potřebu se zapojovat do podobných organizací. Protože
spolek tohoto typu v našich obcích zatím
nebyl, stávali se členy spolků v okolních
obcích. Už v roce 1886 byli členy Spolku
vojenských vysloužilců v Úněticích a okolí
Fr. Chlumecký, Jos. Zajdl, Ant. Ženíšek,
Jos. Kučera, Jos. Vlk, Jos. Trinkmoc, Ant.
Pospíšil, řezník Jos. Pátek byl dokonce
zvolen místopředsedou tohoto spolku.
V okolí vznikaly i další podobné spolky,
např. v Tuchoměřicích nebo v Horoměřicích. V roce 1892 si svůj spolek založili
i vysloužilci z našich obcí. Oficiální název
zněl Spolek ku podpoře českých vojenských
vysloužilců, záložníků a domobranců pro
obce Kamýk, Velké Přílepy a okolí.
Spolkový život
Členové kamýcko-přílepského spolku
postupně začínají žít spolkovým životem,
účastní se církevních slavností i slavností

Prapor spolku vojenských vysloužilců...

...a podpůrného spolku (od r. 1923)

podobných spolků v okolí, pořádají
slavnostní přehlídky. Všechny tyto akce
dle zmínek v Pamětní knize probíhají za
zvuků pochodové hudby. Po pěti letech
činnosti se spolek chystal na slavnost
svěcení praporu. V obci byly postaveny
2 slavobrány, ozdobené chvojím a prapory
v národních barvách. Již večer 4. září začala
slavnost střelbou z hmoždířů, umístěných
na Hajnici. Následně se členové sešli
u hostince Stará myslivna v Kamýku, kde
se v čelo průvodu postavila kapela z Klad-
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prapor, k němuž připojily se paní matka
a kmotry praporu a průvod zakončil místní
spolek.“ 33 členů kamýcko-přílepského
spolku šlo v krojích.
Průvod byl provázen velikým davem
místního i okolního občanstva. V Noutonicích přivítal průvod pan vikář Fr. Blažko
a po jeho krátké řeči následovala slavnostní mše svatá. Po skončení bohoslužeb
byl prapor vynesen na schodiště kostela
a zde rozbalen. Uvítací a poděkovací řeč
přednesla slečna Antonie Svobodová.
Opět cituji z Pamětní knihy: „Pak
přikročeno k zatloukání hřebů, jež při
pronášení hesel bylo provedeno. Po tomto
aktu připevnila matinka a kmotřičky nově
posvěcené stuhy na prapor a matka praporu
vzletnými slovy odevzdala symbol vzájemnosti a bratrství předsedovi Janu Kastlovi,
který srdečnými slovy děkoval a prapor
praporečníku odevzdal.
Červená splétaná šňůrka (součást uniformy)
Žádost o střelbu z hmoždířů

na. Nejprve zahrála dostaveníčko paní
Anně Brabcové, matce praporu, a poté se
průvod vydal k dalším kmotrám praporu,
slečnám Emílii Pelcové a Antonii Haškové
z Úholiček, oběma bylo také zahráno
dostaveníčko.
V den slavnosti samé, 5. září, v pět hodin ráno opět zazněly výstřely z hmoždířů
a obcí prošla kapela. Po sedmé hodině vítali členové spolku hosty a spolky z okolních
obcí. Všem se dostalo pohoštění, kroužek
spanilých selek prodával slavnostní od-

znaky. Po desáté hodině přijela paní Anna
Brabcová, matka praporu, a průvod vyrazil na místo slavnosti, do chrámu Páně
v Noutonicích. V průvodu šlo 13 spolků
z okolních obcí, většina s prapory, některé
s hudbou. V Pamětní knize se píše: „Za
spolky těmito následoval kroužek spanilých
selek v národních krojích, kroužek malých
družiček, za těmi první družička nesoucí na
polštáři kladívko k zatloukání hřebů, druhá
a třetí družička nesouce věnované stuhy na
polštářích, za těmi družičky nesoucí zastřený

Nyní došlo k nejúchvatnějšímu okamžiku
celé slavnosti, vztyčen za všeobecného
napnutí, za zvuků rakouské hymny a hlasů
trubek, a rozhalen prapor – vytahujíce jej,
přičemž před novým druhem kolem stojící
prapory se skláněly ve svůj střed.“
Poté se průvod opět seřadil a následovala cesta zpět do Kamýka. Ve dvě
hod. odpoledne se konal společný oběd
hodnostářů, družiček a selek, ve čtyři
hod. začala v hostinci pana Fr. Pelce hojně
navštívená taneční zábava, která končila
až v ranních hodinách druhého dne.
Další léta
Spolek dál aktivně působil. Ze zachovaných poznámek je patrná činnost
především v parádních pochodech v uniformách a s hudbou. Jednalo se především
o účasti na slavnosti „Vzkříšení“ v noutonickém kostele, jindy šli s pochodní

26 historie

a hudbou do Svrkyně, někdy na vycházku
s hornistou, na výlet do Libčic, Horoměřic
a dalších míst. Většina pochodů byla
s hudbou nebo s trubačem. Bylo-li to se
vší parádou, tzn. v uniformách, v útvaru
a s hudbou, nazývali členové tuto činnost
„rukováním“, tj. nástupem na rozkaz. V uniformách a s hudbou vyprovázeli členové
spolku každého svého zemřelého člena
na jeho poslední cestě.
V protokolní knize je dokonce zmíněna
v r. 1898 cesta dvou představitelů spolku
do Vídně, kde si chtěli vyžádat audienci
u samotného vladaře, císaře Františka Josefa I. Tuto cestu podnikl předseda Jan
Kastl a jednatel Macánek. Při jednání chtěli
tlumočit vladaři a panovníkovi oddanost
svých členů a zároveň upozornit na jejich
bídu s nadějí, že získají nějakou hmotnou
podporu. O výsledku jednání, ani zda se
audience vůbec uskutečnila, žádné zprávy
nejsou.
Protektoři a mecenáši
Za dobu svého působení míval spolek
své protektory. Prvním byl pan Bohumil
Ryšánek, majitel parního mlýna v Kamýku,
po něm baron Dlouhoveský, majitel panství Statenice a Kamýk, později c.k. dvorní
rada Josef Wohanka, majitel velkostatku
Úholičky. Posledním protektorem se stal
v r. 1912 pan Bela von Harmos de Hihalom,
c.k. komoří a rytmistr husarského pluku
St. Ved a/a Glan Korutany, další majitel
statenického panství.
Přílepský občan V. Petrák z čp. 78
v roce 1963 vzpomínal: „Veteráni měli svého příznivce a mecenáše v majiteli panství
velkostatku Statenice – Kamýk. Tento baron
se jmenoval Dlouhoveský z Langendorfu
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a přijížděl sem jednou za rok a to vždy, když
se ve Statenicích slavívala pouť, to bylo
počátkem května. Zde se zdržel asi 14 dní
a to byla velká příležitost tohoto spolku
k oslavám a jeho vítáním měli příležitost se
obléci do svých uniforem. Tyto jejich uniformy se skládaly z černých kalhot, z modré
blůzy, na ramenou zlaté dubové listy a na
hlavách nosili vysoké klobouky s brkem.
Vždy před příjezdem barona a baronky
konali přípravy své výstroje a výzbroje
a v předvečer návštěvy vytáhli na Hajnici
své čtyři hmoždíře, z kterých vystřelovali
slavnostní salvy. Jako zkušený střelec
odpaloval tyto salvy člen tohoto spolku
a bývalý obecní strážník Kučera.
V samotný den příjezdu pak vytáhli svůj
spolkový prapor, na kterém měli sv. Václava na bílém koni. S tímto praporem vždy
seřazeni do čestného šiku, vítali přijíždějící
šlechtu. Za tyto ovace jim od této šlechty
každoročně stoupla hotovost v pokladně
o nějakou tu zlatku.“
Po I. světové válce už spolek hodně
utlumil svoji činnost, za členy byli přijímáni
i nevojáci a v roce 1923 se přejmenoval na
Podpůrný spolek pro spojené obce Kamýk, Velké Přílepy a okolí.
Prapory spolku a splétaná šňůrka
jsou uloženy ve Středočeském muzeu
v Roztokách u Prahy, žádost o střelbu
z hmoždířů je uložena v Státním okresním
archivu Praha-západ v Dobřichovicích.
Václav Kašek
Foto Archiv autora a uvedené zdroje

Jak to vidím já

Malá, příjemná a úspěšná. I tak můžeme

hovořit o vernisáži výstavy Jak to vidím
já malíře Františka Saifrta, která se konala
14. ledna v naší Galerii v poněkud intimním kroužku malířovi rodiny a přátel, naší
paní starostky a několika obyvatel Velkých
Přílep. Nutno podotknout, že pan Saifrt
není v naší obci postavou neznámou
a jeho obrazy jsme už u nás vidět mohli.
Tentokrát se rozhodl představit svoji realistickou tvorbu, inspirovanou především
volnou krajinou Slánska a Velvarska, kde
se narodil a také dodnes žije. Ani při tvorbě
zátiší se však pan Saifrt nedrží jen přesné
předlohy, ale vkládá do obrazů své po-

František Saifrt s manželkou a paní
starostkou při vernisáži

city a myšlenky. Navštěvoval Lidovou školu
umění v Kralupech, díky minulému režimu
nemohl vystudovat Akademii výtvarných
umění. Namísto toho se stal železničářem. Sám se potom výtvarně dovzdělával
v ateliéru akademického malíře Čecha,
maloval ale pouze pro sebe a svoji rodinu.
Teprve později se mu podařilo samostatně
vystavovat. Velké Přílepy se tak staly
svědkem jedné z jeho výstav a jistě to
nebylo naposledy.
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Úspěšná plesová sezóna
Na plese našich rybářů
bylo opravdu plno

dámy a dívky. Dál se tancovalo a bavilo,
ať už se jednalo o valčíčky, polku nebo
modernější tance. Nebyli jsme ochuzeni
ani o šipky. A ani zde jsme nebyli ochuzeni
o výtečné vystoupení Ú-holek, tentokrát
v námořnických trikotech.

Plesy v naší obci mají dlouhodobou
tradici a jsou vítaným zpestřením jinak
stále nepříjemnější zimy. Doufejme, že
i další roky budou pro naše myslivce, rybáře
a zahrádkáře úspěšné a že na tyto plesy
bude chodit stále více a více návštěvníků.

Velmi zaujala světelná
show Ú-holek

I na plese našich zahrádkářů
se hodně tančilo.

Pokud se dá nějak zhodnotit letošní ple-

sová sezóna ve Velkých Přílepech, potom jako skutečně velmi úspěšná. Ples
myslivců (11. 1. 2020) měl sice o něco slabší
návštěvnost než obvykle, ale i tak si myslivci nemohli stěžovat na nedostatek zábavy,
hudby a tance ani na tombolu, která byla
jako vždy bohatá.
Pokud si však letos mohl někdo skutečně
gratulovat k neobyčejnému úspěchu,
byl to Klub rybářů Velké Přílepy, který
ples zařadil na seznam akcí k oslavám
nádherného třicátého výročí existence.
Ples se konal 8. února a návštěvnost byla
opravdu neobyčejně silná. Víc než dvě
stě místních i přespolních si přišlo na ples
zatancovat a pobavit se, ale také si užít
opravdu velmi bohatou tombolu, do níž
se prodalo několik tisíc lístků. V tombole
byly stovky cen, takže řada lidí odcházela
s cennými úlovky, mezi nimiž nechyběly luxusní balíčky potravin, maso a ryby, kachny

a bažanti, ale také knihy a další předměty.
Hned dvakrát se zde předvedly dámy
a dívky z úholičské taneční skupiny
Ú-holky, které nám tentokrát předvedly
variace na Smetanovu Vltavu a úžasnou
světelnou show. Ta v potemnělém sále
připomínala rej motýlů.
Zahanbit se samozřejmě nedali ani naši
zahrádkáři, kteří uspořádali ples jen týden
po tom rybářském (15. února). Sál sice nebyl tak plný, ovšem na nedostatek zájemců
si stěžovat určitě nemohli. Ples začal
přáním hezkého večera, proslovem pana
Pokrupy ve stylovém kostýmu zahrádkáře a rozsvícením světélkujících motýlků,
které dostávaly při vstupu všechny

Ú-holky se předvedly jako námořnice

Camino na kolečkách
Jeden životní sen, víra v Boha i v sebe

a především obrovské odhodlání bojovat.
Tak lze shrnout vyprávění Jana Dudka,
který se představil 5. 3. 2020 v naší Galerii i se svým přítelem Petrem Hirschem.
Byl to právě on, kdo Janu Dudkovi nasadil do hlavy myšlenku vypravit se na
neobyčejnou cestu do Santiaga de Compostela na Svatojakubskou pouť. Na tom
by nebylo nic neobvyklého, kdyby Jan
Dušek netrpěl chorobou známou jako
roztroušená skleróza. Díky ní je upoután na kolečkové křeslo, na němž
s týmem pomocníků překonal přibližně

Jan Dudek před besedou
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640 kilometrů této trasy od Logroña až
po závěr. Kromě několika dobrovolníků
ho doprovázel i jeho devítiletý syn Jan
– jak nám řekl samotný pan Dudek,
z výchovných důvodů. Beseda byla velice osvěžujícím zážitkem plným humoru
a poutavého vyprávění doprovázeného
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krátkými úseky dokumentárního filmu,
který o projektu vznikl. Cesta pana
Dudka se uskutečnila díky finančnímu
přispění dárců z portálu HitHit a o jeho
cestě vznikla také kniha Camino na kolečkách.
Další fotografie z akcí naleznete
na facebookových stránkách
Přílepského zpravodaje
(viz QR code)
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Nová scéna ve Velkých Přílepech
Ve Velkých Přílepech si rozhodně nelze

stěžovat na nedostatek kulturních akcí,
ať už jsou to plesy, taneční zábavy, vystoupení, přednášky a setkání v knihovně
nebo hudební koncerty. Opomenout ale
nesmíme ani divadlo, které sem tam zavítá do našeho CVA nebo do sálu vedle
restaurace U Korychů. A právě o divadle,
ale i dalších věcech, jsem si povídal s hercem, režisérem, básníkem a producentem,
bývalým ředitelem Branického divadla
Waclavem T. Čižkowskym, jehož soubor by
mohl brzy zakotvit právě u nás ve Velkých
Přílepech.
Waclaw Tuttar Čižkowsky je člověk se
zajímavou minulostí a sluší se na úvod pár
věcí si o něm říci. S hraním se setkal už jako
malý díky svému otci, ovšem teprve na
gymnáziu, kdy začal psát básně a vlastní
krátké scénáře, se začal herectví věnovat
víc. Jak mi ovšem sám přiznal, dlouho se
nemohl rozhodnout, jestli bude hrát divadlo nebo jezdit závodně s auty. Nakonec
stihl ve svém životě obojí. Vystudoval VŠE,
DAMU a IBS. Během studia na divadelní
fakultě hostoval v Národním divadle, divadle Na Zábradlí, divadle S. K. Neumanna
(dnes Divadlo Na Palmovce), zahrál si ve
filmech Copak je to vojáka, Bony a klid
a inscenacích Stopy ve skle, XYZ či Kapela
dědka Bárty. V profesionálním divadle však
začínal ještě před nástupem na DAMU
jako mim v Divadle Pantomimy v Bráníku,
kde vystupoval s pantomimickou skupinou B.B.DUC a pravidelně v celovečerních
představeních Mim seassion Borise Hyb-

nera. Na tu dobu vzpomíná nejen nejradši,
ale zároveň připomíná, že Branické divadlo se stalo jeho částečným osudem. Před
několika lety se totiž stal právě v tomto
divadle ředitelem a po pětiletém uzavření
divadla se zasloužil o jeho obnovu. Není
to ale tak dávno, co musel on i jeho soubor divadlo opustit. Nové působiště by tak
mohli herci jeho souboru nalézt u nás.
Vy jste v Branickém divadle začínal
a nedávno jste se k němu opět vrátil.
Kam jste se ztratil na ty roky?
Já si teď zpětně uvědomuju, že jsem
v Branickém divadle začínal, než mě vzali
na DAMU a vrátil se do něho zpět po letech a doslova přes půl planety. Zpočátku
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devadesátých let jsem se vystěhoval
nejprve do Švýcarska a střídavě pak žil
v Německu a na Mauriciu. Začínat nový
život v emigraci je tvrdá zkušenost. O to
víc, že jsem neuměl téměř vůbec německy,
takže jsem první rok dělal všechno možné
od pizza kurýra až po řidiče náklaďáku.
Poté jsem se živil jako burzovní makléř
a nakonec se uchytil u reklamních agentur,
což mě bavilo nejvíc. Musím přiznat, že se
mi po divadle či filmu vůbec nestýskalo.
Udělal jsem sice v zahraničí dvě divadelní
režie, ale to bylo jen takové zpestření. Až
po jisté lapálii s našimi zákony, kdy jsem
musel v Čechách náhle zůstat, se cosi ve
mně opět stalo a já pocítil potřebu jít na
jeviště, hrát, režírovat a psát. V tomto období jsem se dozvěděl o výběrovém řízení
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na Branické divadlo, kde hledali ředitele
a soubor. Tak jsem zpracoval umělecký
projekt, přihlásil se a vyhrál.
O Branickém divadle toho napsal dost
bulvár, a tak mi snad čtenáři prominou,
že toto téma vynechám. Já ale vím,
že se váš soubor má přesunout sem
k nám. Jak k tomu došlo?
Mluvit o tom, co psal bulvár, klidně
můžeme, ale je to ztráta času. Mimo to
příběh Branického divadla je námět na
hororový román a na to zde nemáme prostor. Na konci minulého roku jsem se však
seznámil s paní starostkou Čermákovou,
která si neplete politiku s politikařením
a kterou absolutně nezajímalo, co proběhlo v bulváru, ale čím můžeme my přispět

kultuře v obci. Naše první schůzka trvala
téměř dvě hodiny, ale de facto během
prvních třiceti minut jsme měli jasno.
My jako divadlo jsme získali možnost
zázemí a prostor na zkoušení nových inscenací s tím, že budeme svá představení
v premiérách ve Velkých Přílepech uvádět
a dále reprízovat. V rámci spolupráce
také dovybavíme divadelní sál U Korychů
naší divadelní technikou, čímž se umožní
hostování jiných divadelních společností
i s technicky náročnějšími inscenacemi. Teď ještě řešíme detaily, ale to už je
příjemná a konstruktivní práce. Mimo to
cítím, že jsme s paní starostkou Čermákovu
naladěni na dost podobnou strunu, takže
téměř při každé další schůzce přijdeme
na další a nové nápady, co bychom ještě
mohli udělat. Ona je velice inspirativní
a invenční osobnost.
Takže se můžeme těšit na pravidelná
představení?
Původně jsem myslel, že už začátkem
února začneme dělat nějaké „oprašovací“
zkoušky, nicméně za těch sedm nebo osm
měsíců, co nám zavřeli Branické divadlo,
se samozřejmě herci ze souboru už zavázali jinde, takže momentálně dáváme
dohromady vzájemné termíny, abychom
mohli začít zkoušet. Samozřejmě bychom
chtěli začít co nejdřív. Na druhou stranu to
není organizačně jednoduché, snažíme se
ze všech sil, abychom do prázdnin zvládli
alespoň první premiéru.

S Jiřím Rackem v komedii Běž za svou ženou

S čím máte v plánu začít a na koho se
můžeme těšit?
Z toho původního souboru určitě na
Šárku Ullrichovou, kterou znají diváci ze

seriálu Ulice, mladou a nesmírně talentovanou herečku Terezu Slánskou, Jiřího
Racka, hrajícího už jako dětská hvězda
v populárním seriálu Křeček v noční košili
či seriálu České století, dále na Ondřeje
Lechnýře a momentálně do první komedie
jednáme s jistou starší hvězdnou kolegyní
o hostování. Její jméno si ale dovolím,
z pověrčivosti, prozradit až po uzavření
smlouvy. Jako první inscenaci uvedeme
v obnovené premiéře situační komedii
Holky z inzerátu aneb Na správné adrese
od Marca Camolettiho. Jde o anekdotický
příběh čtyř žen, žijících v jednom bytě,
které si podají nezávisle na sobě ve stejný
moment inzerát a adepti na jejich nabídky pak zastihnou na „správné adrese“
špatnou inzerentku. Zmíněnou komedii
jsme úspěšně hráli už v Branickém divadle
a diváci ji provázeli doslova salvami smíchu, tak doufám, že ani velkopřílepští diváci nebudou zklamaní. Dál bych chtěl uvést
komedii Běž za svou ženou Raye Cooneyho, rovněž skvěle napsanou situační komedii o tom, co se stane londýnskému
taxikáři, který má dvě manželky, pitomého
kamaráda a přihřátého módního návrháře
jako souseda.
Divadlo ale není jediná věc, kterou
jste si pro Velké Přílepy připravil. Už
na konci února měli lidé v Přílepech
mít možnost zajít do CVA na talk show,
kde se měli představit Jitka Asterová,
Jan Hřebejk a druhá vicemiss Miss
World Cao Hoang Yen. Akce se bohužel
nekonala, ale můžeme se těšit na
podobné show?
Ano, tento nápad vznikl spontánně,
když mi paní starostka ukázala pros-
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tor CVA, kde se kromě jiného promítají
filmy. Navrhl jsem pořádat pravidelná talk
show. Tak jsme s kolegou skladatelem
a písničkářem Alešem Petrželou vytvořili formát neformální hudební talk show
s názvem Gala Karó a pozvali své první
hosty. Bohužel, pár dní před prvním
večerem mě odvezli do nemocnice
s podezřením na náhlou srdeční příhodu.
Nakonec se z toho nevyklubalo nic
trvalého, ale něco přes týden mé léčení
zabralo. Divákům to brzy vynahradíme
a já se jim tímto musím i omluvit. Jinak se
jedná o další pořad, který budeme uvádět
pravidelně. Vzhledem k tomu, že se jedná
o zábavný pořad, tak samozřejmě záleží
na tom, zda bude diváky bavit. To je jaksi
v naší branži to nejpodstatnější (směje se).
A víte už, na koho se můžeme těšit
v dalších pokračováních?
Právě jsme ve fázi domlouvání hostů na
jednotlivé termíny až do konce letošního
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roku. Včas vše prozradíme. Mimo to
nechceme zvát pouze hosty z tzv. showbusinessu, ale i další zajímavé osobnosti
z jiných profesí. Možná budou někteří
překvapeni, kolik jich žije zde v Přílepech
a okolí a denně se s nimi potkávají. Vím,
že to zní všechno trochu hekticky, ale
my jsme začali teprve nedávno a v době,
kdy já ještě natáčel jednu z rolí v novém
seriálu Honzy Hřebejka Boží mlýny. Pak se
do toho přimíchaly mé zdravotní potíže.
Ale rozhodně mohu slíbit, že vše nakonec
zvládneme. A dovolím si parafrázovat
název jednoho staršího českého filmu
a prohlásit: „Cirkus prostě bude!“
Děkuji za rozhovor a doufám, že se vám
u nás bude dařit.

Rozhovor byl redakčně
zkrácen, kompletní
verzi naleznete na facebookových stránkách
Přílepského zpravodaje
(viz QR code)

Novinky z knihovny
Nový regál
Na začátku nového roku 2020 jsme měli
týden zavřeno. Důvod byl prostý – museli
jsme vystěhovat velký regál ve vstupní
místnosti, aby bylo možno namontovat
místo něj úplně nový. Teď už je postavený
a plný knih. Byla tím zahájena výměna
regálů v této místnosti. Fotografie z akce
najdete na facebooku knihovny.
Lednové a únorové akce
Výstavku těch nejlepších výtvarných
prací ze soutěže Žijeme se stromy jste si
mohli prohlédnout po celý leden a únor.
Dětem se stromy opravdu povedly
a opět se potvrdilo, že mají velikou fantazii. Odměny a diplomy za oceněné práce si
děti mohly za potlesku diváků vyzvednout
8. ledna v knihovně. I literární soutěž Talent bude v letošním roce zaměřena na
stejné téma.

Pro děti byla určena i další akce. Snažíme
se jim představit nejen autory knih
– v minulých letech besedovaly s výtvarnicí, nyní byla možnost pozvat překladatelku. Paní Dr. Zora Obstová vyprávěla dětem ze školní družiny o radostech a strastech překladatelského povolání. Překládá
totiž z italštiny a francouzštiny. Z jejích
překladů děti znají knihu Pinocchiova
dobrodružství, kterou si půjčily v knihovně.

Pokud není uvedeno jinak, připravila redakce.
Foto T. Hejna a Archiv W. T. Čižkowskeho

Waclaw T. Čižkowsky s Mroslavem
Donutilem v Branickém divadle

Dr. Zora Obstová ve školní družině

Dne 4. února 1820 se narodila naše
největší spisovatelka, paní Božena Němcová. Vzpomínkový večer k tomuto výročí
jsme uspořádali ve čtvrtek 6. února.
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Zaplněná knihovna si vyslechla fundované
vyprávění pana Bohuslava Lédla vyplněné
ukázkami z díla spisovatelky. Návštěvníci
si také mohli prohlédnou výstavku
z knih, které o Boženě Němcové byly napsány, její korespondenci i autorské knihy.
Velkým překvapením tohoto večera bylo
premiérové vystoupení smyčcového kvartetu V.S. - první housle Helena Muchová,
druhé housle Slávka Zinková, viola Lucie
Richterová a violoncello Jana Pražáková.
Příjemná atmosféra v knihovně vznikla
i jejich zásluhou.
Setkání s pamětníky a kronikáři
Vyprávění o historii naší obce mělo
vždycky hodně posluchačů a tentokrát
byl asi překonán rekord návštěvnosti,
protože knihovna byla plná tak, jako ještě
nikdy. Setkání mělo dvě části. V první z nich
nás pan Václav Kašek seznámil s tím, co se
dělo ve Velkých Přílepech ve dvacátých
letech 20. století. Museli jsme ocenit, kolik
zajímavých informací a obrazového materiálu pan Kašek sehnal z kronik okolních

Václav Kašek v knihovně
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obcí, archivu i z tisku – vždyť kronika naší
obce z té doby neexistuje. Jenom jsem
litovala, že jsme jeho vystoupení nenahráli.
Ve druhé části uvedla paní Eva Martínková pamětníky, kteří vyprávěli
o době, kdy byli malí, době poválečné
a o padesátých letech 20. st. Pánové Pokrupa, Vlk a Ženíšek vzpomínali na příhody
z dětství, na to, jak chodili do školy až do
Lysolaj. Byli jsme překvapeni, kolik bylo ve
vesnici různých řemeslníků, obchodů, hospod a také kamenolomů. Dozvěděli jsme
se, kde byl hotel, kde byla pošta, vyvařovna,
na kterých místech byly rybníky. Tehdejší
obec byla vlastně soběstačná, jak správně
podotkl pan Ženíšek. Pan Pokrupa také
přinesl album fotografií z vystoupení
přílepské kapely. Protože v ní sám hrál,
dovedl jmenovat i další členy a vyprávět
zajímavé podrobnosti.
Překvapením pro nás byla i možnost
prohlédnout si kroniku za rok 2019, kterou
paní kronikářka Martínková právě přinesla
svázanou.
Budeme se těšit, že toto setkání nebude
poslední a že bude mít po nějaké době
pokračování.
Výstava Obnovené paláce
Knihovna ve Velkých Přílepech kromě
své základní funkce přispívá i činnostmi,
jako jsou přednášky a výstavy k ovlivnění
vzdělávání a kultury, a to od dětí v útlém
věku, které se mohou pochlubit svými
výtvory a podívat se, jak to dělají „ti velcí“,
až po lidi prožívající aktivní stáří. Někdy se
nad výstavou setkají návštěvníci i s autory
a jejich přáteli, kteří jim přiblíží zajímavosti
a okolnosti vzniku vystavených prací. Své

místo v knihovně našla i oblast architektury. Tentokrát knihovna přináší ukázky
fotografií z rekonstrukce Toskánského
paláce, dnes Ministerstva zahraničních
věcí a Nostického paláce, Ministerstva kultury. Autory fotografií jsou Karel Kučera,
Pavel Štecha a Bohumil Blažek. Projekty
rekonstrukce byly zpracovány v Architektonickém atelieru Pavla Kupky s pomocí
celé řady specialistů, inženýrů, teoretiků
architektury, až po restaurátory. Dnes
oba paláce, jejichž části bývají veřejnosti
přístupné jen výjimečně, slouží svému
účelu a dokládají úroveň památkové péče
na přelomu století, v případě Nostického
paláce i výsledky úsilí o záchranu po povodni v roce 2002, kdy byl velmi poškozen.
Výstava v Přílepech je také připomínkou
práce významného architekta Pavla Kupky, který zemřel v loňském roce.
Výstava bude otevřena od 2.3 do 30.3
2020 v provozních hodinách knihovny.
Srdečně Vás zveme.

Hledáme dobrovolníky
pro zlepšení činnosti knihovny ve
Velkých Přílepech.
Jedná se o pomoc při organizaci různých
akcí, včetně akcí humanitárních, péči
o knihy, výzdobu knihovny, čtení pro děti
i dospělé, péči o webové stránky, pomoc při stěhování knih v případě úprav
prostředí knihovny, zednických prací
apod. Teď hledáme někoho, kdo by uměl
rozchodit stylové hodiny ve tvaru sovy
– zatím jsou v knihovně jen pro ozdobu.
Můžete sami nabídnout svou aktivitu
– přivítáme i nové výtvarníky, kteří by
u nás chtěli vystavovat, nebo autory
literárních děl na autorská čtení. Proč zvát
někoho z daleka, když je v našem okolí tolik nadaných lidí!
Založení facebooku knihovny
Mám radost, že se našly dvě dobrovolnice, paní Jana Tydlitatová a paní Terezka
Lapáčková, které založily knihovně facebookové stránky a pečují o ně. Můžete si
tam prohlédnout fotografie, které už teď
na webových stránkách knihovny nejsou, průběžně sledovat dění v knihovně
a samozřejmě tam najdete i informace
o různých akcích. Mnoho čtenářů si nového facebooku všimlo a těší nás zaslané
lajky!
Výsledky dotazníku spokojenosti
čtenářů
Na podzim 2019 jsme se obrátili na
občany obce s prosbou o vyplnění
anonymního anketního lístku. Cílem
bylo zjistit, jak jsou spokojeni s činností
knihovny a získat podněty pro další aktivity. Ráda bych vás seznámila s některými
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Sál U Korychů

výsledky, které naleznete na facebooku
Přílepského zpravodaje (viz QR code)
nebo je zjistíte v knihovně. Děkujeme
za vyplnění anketního lístku. Vaše pochvaly nás těší a zavazují. Děkujeme i za
připomínky, budeme se snažit na ně reagovat.

21. 3. 20:00
17. 4. 		
25. 4.		

Jana Kouřimská
Foto Archiv Knihovny a T. Hejna

Připravované akce v naší knihovně
Duben		Výstava obrazů Evy Hubálkové
16. a 30. 4. v 18 hod.		Královská cesta, vypráví pan Tomáš Hejna
13. 5.		Kytičkový den Ligy proti rakovině, prodej kytiček
Červen		Výstava výrobků dětí ze školní družiny

Nové knihy v naší knihovně
Beletrie pro dospělé:
Ferrante, Elena
Temná dcera
Bryndza, Robert
Kanibal z Nine Elms
Lenomard, Frédéric
Dlouhý pochod soudce Ti
Lenomard, Frédéric
Čínská medicína ve
službách vrahů
Kornová, Carmen
Dcery nové doby
Rožek, Filip
Gump. Pes, který naučil
lidi žít

Tremayne, Peter
Pokání mrtvých
Nachtigallová, Lucie
Deník fejsbukové matky
Nachtigallová, Lucie
Deník fejsbukové matky
pokračuje
Beletrie pro mládež:
Hunterová, Erin
Putování začíná
Hunterová, Erin
Velké Medvědí jezero
Hunterová, Erin
Kouřová hora

Hunterová, Erin
Poslední rozlehlá
divočina
Hunterová, Erin
Kočičí válečníci.
Nejtemnější hodina
Williams, David
Půlnoční gang
Naučná literatura:
Tydlitát, René
Povětrnostní sloupy

Obecní jarní ples
Školní bál
Hobby výstava

Galerie U Korychů
26. 3. 18:00
		
31. 3. 18:00
		
		
14. 4. 18:00
		
5. 5.
18:00
		
17. 5.		

Vernisáž obrazů Miloše
Švarce
Beseda se Štěpánem
Černouškem Po táborech
Gulagu v Tajze
Jak číst počasí – René
Tydlitát
Vernisáž výstavy fotografií
Ondřeje Šika
Vítání občánků

CVA

19. 4. 16:00
		
		
23. 4. 19:30
		
		
11. 5. 19:30
24. 5. 16:00
		
5. 6.		
		

Pohádka Divadla před
Branou – Jak Jíra hrad
Krakovec postavil
Povídání nejen o zvířatech
– doktor Jan Herčík,
Ivo Šmoldas, Allan Mikušek
Vzpomínka na Petra Hapku
Duhové divadlo, pohádka
Jak meláčci čekali na vílu
Hudební festival Přílepské
ladění – Večer šansonů

Přílepské ladění opět v červnu!
Přílepské ladění se stalo už tradicí, poprvé
se konalo v roce 2014. V nově otevřeném
Centru volnočasových aktivit (CVA) se tehdy
představilo několik jazzových seskupení,
v domě U Korychů jazzovala druhý den festivalu Helena Vondráčková. Je pravidlem, že
každý ročník je věnován jinému žánru, ale všechny měly a mají jedno společné. S profesionály se na jevišti setkávají i žáci či studenti hudebních škol. Vzpomeňme na každoroční
skvělé obsazení, mnohdy téměř hvězdné: Jan Spálený a jeho ASPM, Adam Tvrdý trio,
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Marika Singers, Brutus, Orchestr Karla Vlacha, Yvetta Simonová, Dasha, Laco Deczi a další.
V letošním roce jsme se rozhodli, že budeme poněkud komornější a podělíme se s vámi
o hudební zážitek zvaný šanson. Na koho se můžeme těšit 5. června? Začínající umělce
zastoupí Adéla Haviárová z Konzervatoře Jaroslava Ježka, přijede rodačka z Říma, dcera
slavného otce a výborná šansoniérka Petra Hapková, o druhou část koncertu se postará
herec, šansoniér a dramatik Igor Šebo s bandem, dlouholetá stálice českého šansonu.
Nezapomeňte si včas koupit vstupenky. Kapacita sálu v CVA je omezená.
11. 6.

19:30
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Co nového v Klubu seniorů

Divadelní představení, Lukáš Pavlásek – Planeta slepic

CVA Kino Velké Přílepy
20. 3. 15:00 a 17:00
19:00
3. 4. 15:00 a 17:00
19:00
15. 5. 15:00 a 17:00
19:00
12. 6. 15:00 a 17:00
19:00

Mia a bílý lev
Poslední aristokratka
Asterix a tajemství lektvaru
Pavarotti
Angry Birds 2
Panství Downton
Ovečka Shaun a Farmagedon
Vlastníci

Akce Klubu rybářů

29.3. 9:00
10.4. 9.30
23.5. 7:00
11.7. 8:00
		

Odemčení rybníku, zahájení sezony
Prodej velikonočních ryb (prostranství U Korychů)
Rybářské závody (u rybníka)
Otevřený rybník k 30 letům – chytání ryb, atrakce pro veřejnost,
občerstvení (u rybníka)

Další akce

28. 3.		
18. 4. 9:00
30. 4.		
17.5. od 13 do 17:00
13. 6.		
17. 6.		

Velikonoční trhy na statku
Dětský sportovní den (fotbalové hřiště)
Pálení čarodějnic (fotbalové hřiště)
Blešák na Statku
Hurá na prázdniny (park V Lipkách)
T-mobile běh (fotbalové hřiště)

Nezapomeňte se včas přihlásit na vítání občánků. Můžete zajít na matriku
na obecním úřadě, nebo využít elektronickou přihlášku, kterou nalezente
na stránkách obce v sekci matrika.

V lese na Juliáně jsme se bavili
hrůzostrašnými pověstmi o nešťastném
životě zmíněné dámy.

Každý den přinese něco hezkého, stačí

se jen dobře dívat. Přesvědčila nás
o tom přednáška o pozitivním přístupu
k životu hned v prvním lednovém týdnu.
Pozitivně nás rozhodně naladil pěší výlet
k rotundě na Přední Kopanině, přes Juliánu
do Statenic a přes pole domů. V únoru
nás doc. Helena Uhrová, někdejší spolupracovnice Přemka Podlahy, přesvědčila
o tom, že nejlepší „bio“ potraviny máme
na vlastní zahrádce v podobě výhonků
a zeleného plevele. Líbil se nám i večer
k 200. výročí narození Boženy Němcové,
který v knihovně připravil pan Bohumil
Lédl.

„Cestička k Mayrovce ušlapaná, chodí
tam panenka uplakaná,“ zpívá se. My
neplakali, ale naslouchali starému
havíři o historii šachty.

V pondělí 17. února jsme se vydali autobusem do Divadla v Celetné. Autobus
zapůjčila obci firma La Boheme, která do
Přílep vozí zájezdy izraelských státních
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zaměstnanců na zkušenou. Divadelní kus
Protokol nás sice neoslnil, ale procházka
nočním a prázdným Staroměstským
náměstím snad stála za to. V hojném počtu
jsme navštívili 27. února Vzpomínkový
večer pamětníků v knihovně. Vzpomínalo se o sto šest. A bylo na co. Poté jsme
se vypravili do hornického skanzenu Mayrovka ve Vinařicích. V úterý 10. března jsme

si pozvali jako hosta generála ve výslužbě
a bezpečnostního analytika Andora
Šándora. Mluvit jsme chtěli především
o blackoutu, ale vzhledem k aktuálnímu stavu s koronavirem se téma rozšířilo.
Pan Šándor nehovořil příliš optimisticky,
ale hodně zajímavě. Komentovanou procházku Prahou nám den poté narušil
déšť.

společenský život  klub seniorů / gratulujeme 43

St 8. 4. – Výlet ke kostelíku sv. Barbory v obci Dubice s výhledem na Labe a bránu Čech
– autobusem č. 350 v 8. 23 hod do Kralup, odtud vlakem do Lovosic, poté cca 6 km pěšky
Út 5. 5., 17:00, jídelna ZŠ – Přátelské posezení
St 6. 5. – Komentovaná procházka Prahou, které předcházejí přednášky v knihovně
o Královské cestě (viz Knihovní okénko)
Ne 10. 5. – Výlet do Blevic na starý židovský hřbitov (vláčkem z Noutonic do Zákolan,
odtud pěšky)
Út 2. 6., 17:00, jídelna ZŠ – Přátelské posezení
So 27. 6. – Autobusový výlet na zámek Ratibořice a do Babiččina údolí
Kontakt pro další zájemce o akce klubu: Eva Martínková – 723 147 817
Eva Martínková
Foto Archiv Klubu seniorů

Aktuální upozornění seniorům!!
Rychlé zprávy o situaci v obci jsou nezbytné zejména nyní, kdy se potýkáme s koronavirem. Chápu, že aplikace pro zasílání zpráv do mobilního telefonu může některým
starším občanům připadat složitá. Rádi pomůžeme. Přijďte prosím na obecní úřad,
kde vám zaměstnanci aplikaci ochotně do mobilu nainstalují.
Věra Čermáková, starostka

Štěstí přeje připraveným, nabádal nás Andor Šándor při besedě o civilizačních hrozbách

Co chystáme dál?
Pokud koronavirus dovolí, máme naplánované tyto akce:
Út 31. 3., 19:00 v Galerii – Film a beseda o české expedici, která v tajze mapuje sovětské
gulagy – Prosím, nenechte si ujít!
Duben – Počítačový kurz
Út 7. 4., 17:00, jídelna ZŠ – Přátelské posezení, beseda s obecní policií + výroba
velikonočních ozdob a soutěž o nejchutnější velikonoční produkt

Gratulujeme
 Jaroslav Říha
Pan Jaroslav Říha oslavil 20. prosince
loňského roku 90. narozeniny. A nejen
to. Zároveň si s manželkou Miroslavou
v té době připomněli neuvěřitelných 70
let společného života. Takže si prožili briliantovou svatbu. Komu se to poštěstí!
Znali se od dětství, každý den si to spolu
vykračovali do noutonické školy. Brali se
mladí, ještě před vojnou. Jejich sňatkem se

spojily dva rody starousedlíků – Čihákovi
a Říhovi. A že to bylo spojení opravdu pevné!
Manželé Říhovi jsou v obci pověstní svým
pěkným vztahem. Ostrá slova nepadají, žijí
hezky, družně, obklopeni širokou rodinou.
Ačkoli se pan Říha vyučil pekařem, pohyboval se po celý profesní život ve výškách,
někdy až závratných. Stavěl lešení, a to i na
Chrámu sv. Víta, na Týnském chrámu i na
sv. Mikuláši. Jeho celoživotním koníčkem je
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historie. Býval také činovníkem
zdejšího Klubu rybářů a mezi
rybáře stále rád dochází. U Říhů
neslyšíte nářky nad zdravím.
Jsou velmi společenští. Opera, balet, Národní divadlo,
to byl častý cíl jejich cest do
Prahy. A také hodně cestovali.
Oba se radují ze života a bez
chmur překonávají i zdravotní
potíže. Dodnes to umějí na
parketu pěkně roztočit! Však
také nikdy nechyběli na žádné
taneční zábavě v obci a okolí.
Na oslavu přišla i paní starostka
Věra Čermáková. Zúčastnili se jí
samozřejmě dcera a syn s rodinami, v nichž
vyrostla čtyři vnoučata. Přišla i všechna
pravnoučata, kterých je zatím šest.
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Vzpomínka na Jiřího Šrajera
Koncem roku 2019 nás opustil pan Jiří

Blahopřát k devadesátinám a briliantové
svatbě přišlo i všech šest pravnoučat

Vzpomínáme
 Ludmila Zrůbecká
Ve věku 92 let zemřela 5. ledna 2020 paní Ludmila Zrůbecká, která prožila v naší obci většinu
svého života. Šťastného života, jak sama říkala.
V harmonickém manželství, se dvěma hodnými
syny, vnoučaty a pravnoučaty. Skromná a pracovitá – tak jsme ji znali. Dokázala řídit jeřáb i prodávat
v Jednotě. Fandila Slávii. Dovolenou pod stanem
u jihočeského rybníka nikdy nevyměnila za mořské
pláže. Měla ráda hodné lidi kolem sebe. Víc od
života nechtěla.
Připravila Eva Martínková

Šrajer. Bydlel sice v sousedních Statenicích,
ale k Velkým Přílepům měl vřelý vztah.
Nevynechal jedinou kulturní akci v naší
obci, zajímal se o vše, co se u nás událo
a moje pozvání na výstavy či besedy
komentoval vždy slovy: „Tak já přijdu“.
Myslel to doslova, chodil zásadně pěšky,
v každém počasí, v mrazu, v horku i za tmy.
V pokročilém věku se vydal pěšky i na Říp.
Byl to renesanční člověk. Zajímal se o kulturu, vědu, zejména astronomii, na zahradě
si dokonce postavil vlastní observatoř.
Největší jeho láskou byla příroda, největší
starostí její budoucnost. Byl iniciátorem
oslav Dne země v naší obci, ale ze všeho

nejraději maloval. Po rekonstrukci salonku
v restauraci U Korychů v únoru 2012 byl
prvním vystavovatelem obrazů s náměty
krajiny z okolí Turska, Holubic, Okoře,
Statenic i Roztok. Obrazy zásadně vždy
jen věnoval, nikdy neprodával, prý aby
měli vnuci na něj vzpomínku. Já na něj
vzpomínám každý den. V mé kanceláři visí
pět jeho děl s náměty naší obce. Je ostatně
příjemné připomenout si tohoto charizmatického, skromného a obdivuhodného
člověka. Není už mezi námi, ale jeho duše
jistě spokojeně bloudí někde hodně vysoko tam, kam často hleděl, mezi milovanými hvězdami.
Věra Čermáková, starostka
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Zvýšená teplota s větrem v zádech

Kam na výlet

Nedávno vědci upravili dlouhodo-

Příroda se letos probouzí skutečně brzy, a tak není důvod nevy-

bou normální teplotu lidského těla
a konstatovali, že je nižší, než se
léta uvádělo. Oproti tomu počasí
se potýká se zvýšenou teplotou již
dlouho bez zjevného uzdravení.
Nejinak tomu bylo letošní zimu
ve Velkých Přílepech. Leden 2020
byl nejteplejší za dobu měření
v Evropě i ve světě. Teplé počasí
ještě navíc mělo vydatného pomocníka – vítr, který představy
o zvolna padajících vločkách
sněhu na zasněžené stráně rychle odmítl. Vichřice a orkán byly
v únoru často skloňované termíny.
Nad ČR se v únoru proháněl pátý
nejsilnější vichr od vzniku Česka.
Např. na nedalekém letišti v Ruzyni 10. 2. vítr, díky tlakové níži
Sabine, dul rychlostí až 100 km/h.
Není divu, že břízy na přílepské
skále nedorůstají do větších výšek.
Křivatci to však nevadí a pravidelně
každý rok na jihovýchodní části
skály kvete. Letos byl v plném
květu již koncem února. A co meruňky,
ty prý mají kvést už v březnu. Ovšem stav
podzemní vody je dlouhodobě podnormální. V Česku letos do konce února bylo
nejméně sněhu za 20 let. V prvních dvou
zimních měsících v obci téměř nepršelo
(celkem jen 17 mm), až únor přinesl podstatné a nadnormální srážky (51 mm).
V Přílepech však jen v podobě deště. Jen
výjimečně sněžilo, a to vždy při kladných
teplotách vzduchu. Sníh nikdy nevydržel.

dat se někam do okolí na první jarní výlet. A protože stromy
jsou stále ještě bez listí a nabízejí tak v mnoha ohledech volnější
výhled, není nic lepšího než se vypravit na rozhlednu. Možná to
nevíte, ale jedna rozhledna se nachází i v našem okolí, a to na
okraji Libčic. Je volně přístupná a jmenuje se Libové Libčice. Jde
o dřevěnou konstrukci vyplněnou kovovým točitým schodištěm.
Rozhledna byla vybudována podle projektu studentů ČVUT
a je volně přístupná. Poskytuje neobyčejně půvabný výhled
na okolí, především na Větrušickou rokli na druhé straně řeky
Vltavy.
K rozhledně je to z Velkých Přílep asi sedm kilometrů a můžeme si vybrat ze dvou variant. Buď se vydáme přes Úholičky do
Libčic a v prudké zatáčce před městem potom odbočíme vlevo
po cestě z betonových desek a dojdeme až k rozhledně, nebo
se vydáme do Turska a dojdeme do Libčic po žluté značce pod
vrch Kameníček, odkud budeme pokračovat až k obecnímu úřadu. Odtud se vydáme
ke koupališti a odbočíme do ulice Nerudova. Na jejím konci se dáme po polní cestě až
k rozhledně.
Tomáš Hejna
Foto Mapy.CZ, Jirka Klokan

Povětrnostní sloupy
Křivatec na Přílepské skále

Taková zima nemá obdoby. Moc nemrzlo
a v obci neklesla teplota vzduchu pod
-8 °C. Blíží se aprílový měsíc, co asi
přinese?
Obvyklý graf výskytu měsíčních srážek
a teploty vzduchu je na facebookových
stránkách Zpravodaje.
René Tydlitát

Napsat knihu není nic jednoduchého. To

vám jistě potvrdí i pan René Tydlitát, který
je spoluautorem ojedinělé publikace
s názvem Povětrnostní sloupy, která mapuje historii a rozmístění těchto jediněčných
drobných památek na našem území. Knihu
si můžete zakoupit na stránkách Českého
hydrometeorologického ústavu nebo si
ji půjčit v naší knihovně. V nejbližší době
očekávejte obsáhlý rozhovor na fb našeho
Zpravodaje.

Tradiční graf
počasí zde

nebo na fb
Přílepský
zpravodaj
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Přílepák a Přílepanda
Drahé děti,
stejně jako vy mají i Přílepák s Přílepandou prázdniny, a tak si doma čtou, sledují pohádky
a hrají si. Proto jsme se je rozhodli nerušit a namísto toho jsme pro vás připravili výtvarnou soutěž. Vybarvěte tento obrázek podle sebe, poproste maminku nebo tatínka, aby
ho naskenovali nebo vyfotili a zaslali na e-mail zpravodaj@velke-prilepy.cz i s adresou.
Všechny vybarvené obrázky vyvěsíme na našem facebooku s vašimi jmény a vítěz od nás
dostane knížku.
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