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ˇrílepský

Znovuvysvěcení zrekonstruované kapličky sv. Gotharda
Foto: Ing. René Tydlitát

Přílepy jsou moje rodná víska,
koukám na ni rád z dálky i zblízka.
Denně sem do školy docházím
a mnoho užitečného zde nacházím.
Příroda je rozmanitá,
pole, louky, lesy, domky,
kousek školka pro malé stromky
a plocha vísky veliká.
Máme tu i les - Hajnici,
je vysoko, na špici,
nejvýše, co může být,
panuje tam svatý klid.
Na hřišti je velká sranda,
schází se tam celá banda.
Chodí sem mí kamarádi
a všichni se mají rádi.

Vojtěch Ebr, VIII. tř.
ZŠ Velké Přílepy

Jak jsme volili
Volby 17. a 18. října 2008
Celkový počet voličů ve Velkých Přílepech: 1 601
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky
Kandidát

počet hlasů

1

Ing. Zdeněk Joukl

KAN

27

2

Ing. Luboš Vrtilka

ND

32

3

Ing. Dan Jiránek

ODS

316

4

Jiří Dienstbier

ČSSD

153

5

Zdeněk Levý

KSČM

64

6

Pavla Bernardová

SDŽ

15

Celkový počet odevzdaných platných hlasů

607

Kandidát

počet hlasů

1

KSČM

59

5

Středočeši

12

9

Nezávislí str.

56

18

Strana zelených

30

28

Nejen hasiči a živnostníci

2

32

Strana zdravého rozumu

1

35

Koalice pro Středočeský kraj

35

42

Pravý blok

6

47

ODS

322

48

ČSSD

103

53

Dělnická strana

1

54

Konzervativní koalice

1

Celkový počet odevzdaných platných hlasů

628

3
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Slavili jsme ...
Lampionový průvod po přílepsku.
My starší si lampiony a průvody spojujeme se školními léty povinné docházky a oslavami
revolučního puče. K oslavám jsme byli třídním učitelem vyzývány s dovětkem účast povinná!
Přesto jsme průvody rádi absolvovali. Nebylo nic zábavnějšího, než když spolužákův lampion
za vydatného řevu všech poťouchlíků začal náhle hořet, případně naše svíčka v lampionu
zapálila cůpek či svetr v přední linii kráčející spolužačky. S důstojnými oslavami to tehdy mělo
pramálo společného, možná i proto jsme lampionové průvody akceptovali bez většího odporu.
Na tom letošním v pátek 19.září byla účast nepovinná a v organizátorech tato skutečnost
vzbuzovala obavy, přijde někdo ?? Tipovali jsme mezi sebou, sázky se pohybovali od 30 po 60
dětí, více si nikdo netroufl. Kéž by ale všechna překvapení tohoto světa byla tak příjemná. Před
kapličkami se to začalo rojit jak v úle. Dva vycházející průvody vtékaly do sebe u autobusové
otočky jako připomínka sloučení dvou obcí Kamýka a Velkých Přílep v roce 1864. .Na
fotbalovém hřiště se kolegyně, vyslané s úkolem rozdávat sladkosti všem nosičům lampionů,
začaly chvět hrůzou, zda bude dostatek lízátek a perníčků. Když se dav začal valit po ploše
hřiště, personál v „občerstvovací stanici“ na jeho druhém konci začal ihned s obavami zkoumat
počet vuřtů a litrů piva. To už se řádně setmělo a stovky „světlušek“ se rozeběhly po trávníku. V
19. hodin byla slavnostně zapálena vatra a výkřikem „ Hurá, hurá, hurá Velkým Přílepům“
vzdali všichni hold naší obci. Pak už se jen hodovalo, slavilo a opékalo a hlavně povídalo až do
chvíle, kdy temnou oblohu rozsvítil krásný ohňostroj.
Bylo to fajn, díky, že jste přišli !!!!
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Znovuvysvěcení kapličky sv. Gotharda, sobota 20. 9. 2008
Kaplička sv. Gotharda v Kamýku
byla naposledy opravena obcí v roce
1990.
V průběhu uplynulých téměř
20 let zub času a povětrnostní podmínky
způsobily, že vypadala opět velmi
neutěšeně ve srovnání se stavem
přílepské kapličky Panny Marie, o kterou
pravidelně pečuje rodina p. Ženíška, a
která se dočkala v roce 2007 slavnostního
osvětlení pořízeného z finačních
prostředků obce.
Prostředky na opravu kamýcké
kapličky byly získány od sponzorů a
z výtěžku dubnového obecního plesu,
celkové náklady překročily částku
100.000,- Kč. Byly opraveny vnější i vnitřní
omítky, na apsidě byla položena nová
střecha včetně nových krovů, byla
osazena nově vyrobená
okna a
zrestaurovány dveře. Uvnitř kapličky byl
instalován nový dřevěný kříž a
zrestaurováno klekátko, které se
dochovalo z původního vybavení.
V sobotu 20. 9. 2008 se u kapličky
sešlo nečekaně velké množství obyvatel
obce a všichni byli jistě potěšeni hezkým
obřadem, který zahájila paní starostka
svým poděkováním všem, kteří se o
rekonstrukci kapličky zasloužili. Poté se
ujal slova p. farář Lipenský, jehož krátké
zamyšlení bylo určeno nejen věřícím, ale
všem, kteří na slavnost znovuvysvěcení
přišli. Obřad vysvěcení byl zakončen
malým koncertem vážné hudby v
provedení hudebníků z řad dětí a mládeže
z Velkých Přílep. Na úplný závěr slavnosti
pak měl každý z návštěvníků možnost
ochutnat skvělé koláčky, které pro tuto
slavnost napekly přílepské hospodyňky.
Slavnostní tečkou, která by měla
zakončit celý proces oprav této dominanty
kamýcké návsi, bude instalace
slavnostního osvětlení, kterou obec
plánuje provést v jarních měsících příštího
roku 2009.
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Co se dělo před bowlingem ........
...... počasí bylo trochu chladnější, než se na
„babí léto“ sluší, ale sv. Petr na nás déšť neseslal,
stánky
byly obklopeny koupěchtivými
zákazníky, na pódiu se nerušeně vyhrávalo a u
stolů významně a bez zábran konzumovalo.
Výtečnými „ předskokany“ se na
improvizovaném podiu stali dva mladí zpěváci,
sympatický Daniel Dvořák zamilovaný do hudby
50.a
60. let minulého století a energická
zpěvačka s krásným altem Petra Janečková.
Folk v podání pražské skupiny Šántré vystřídal
rock dovezený z královského města Rakovníka
skupinou QR Band, rozverný Třehusk pobavil
přítomné staropražskými písničkami, Harmonie
z nedalekých Libčic lákala přítomné na parket
tanečními písničkami a country kapela „Ve
čtvrtek“ dokázala, že jsou jedničkami ve svém
žánru i když hrají v sobotu. Skoro už za tmy
přijela početná skupina hudebníků a tanečníků
taneční soubor Mateník s kapelou Osminkou.
Vystoupením ve Velkých Přílepech zakončili své
sobotní turné a předvedli ač amatéři
profesionální výkon. Pásmem lidových písní a
tanců si získali srdce všech přihlížejících a
problémy způsobili jen přítomným fotografům,
kteří rej na tanečním parketu těžko „ stíhali “.
Těžkou a důraznou tečku za hudebním
maratónem udělala skupina Farad.
Kdo i přes veškerou propagaci neměl o
oslavách potuchy, kolem půlnoci musel
neomylně zaznamenat, že se před bowlingem
něco děje ......................
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Výstava o historii a současnosti obce pořádaná v sále U Korychů.
Myšlenka uspořádat v souvislosti s oslavami 780. výročí první písemné zmínky o obci
také výstavu fotografií a dokumentů souvisejících s historií obce vznikla při přípravě Sborníku o
historii i současnosti obce Velké Přílepy. Protože ne všechny staré fotografie a dokumenty,
které byly zapůjčeny pro přípravu Sborníku, mohly být z důvodu omezeného rozsahu
publikace použity - vznikla výstava.
Při vstupu do prostor výstavy měl každý návštěvník možnost si prohlédnout asi
nejvzácnější exponáty výstavy z hlediska historického. Středočeské muzeum zapůjčilo
nádherně vyšívaný prapor Spolku vojenských vysloužilců z roku 1897, torzo zvonku z konce
18. století pocházející z přílepské kapličky Panny Marie a ponocenskou troubu z 19. století.
Byly zde také vystaveny kopie obecních kronik z období po roce 1945 a kopie starých záznamů
z jednání zastupitelstva z doby před 2. světovou válkou. I přes výrazné upozornění „Prosíme,
nedotýkati se!“ mnohý z návštěvníků neodolal a začetl se do záznamů z doby již dávno minulé.
Část výstavy byla také věnována kulturnímu životu v obci ve 20. století, v období mezi válkami,
kdy nejaktivnějším spolkem byli především přílepští ochotníci. Tuto část expozice bylo možné
připravit především díky pečlivosti p. Vichrové a p. Malé, které laskavě zapůjčily většinu
divadelních plakátů a fotografií starých více než 60 let. Na výstavě jsme mohli obdivovat nejen
nádherné originály plakátů k jednotlivým představením, ale především také fotografie z těchto
představení, které dokládaly vysokou úroveň jednotlivých představení pokud jde o výpravu a
kostýmy. Bylo dojemné vidět dnešní „sedmdesátníky“, kteří se na fotografiích poznávali v
dětských rolích a současně v nejrůznějších rolích viděli znovu své rodiče či prarodiče a
sousedy.
Největší část výstavy prezentovaná na výstavních
panelech představila obec v průběhu 20. století
zachycenou očima fotografů. Kopie historických
fotografií byly zapůjčeny z archivu Prahy-západ a
velká část fotografií pocházela také z rodinných
archivů obyvatel obce. Nešlo jen o fotografie
zachycující obec a okolí, ale byly vystaveny také
fotografie dokumentující denní život v obci a její
obyvatele v průběhu let minulých.
Velké pozornosti návštěvníků se těšila i část
výstavy nazvaná „Včera a dnes“, kde bylo možné si
prohlédnout a porovnat jednotlivá místa v obci
zachycená na fotografiích před desítkami let s
podobou těchto míst v dnešní době.
Fotografie ze součanosti poskytl a tuto část výstavy
připravil p. ing. Tydlitát, který byl také autorem
počítačové prezentace, která byla součástí výstavy.
Malá část výstavy byla také věnována časům našich prababiček, kdy onen zmiňovaný čas
běžel asi pomaleji než dnes, a tak bylo možné obdivovat ručně háčkované a vyšívané dečky či
součásti oblečení, památníky s věnováním i fotografie.
Pokud je možné soudit podle reakcí návštěvníků, výstava i Sborník, který se na výstavě
prodával, se těšily velkému zájmu všech generací obyvatel obce. Z organizačních důvodů
nebylo možné ponechat výstavu v sále U Korychů déle a proto byla její fotografická část
přestěhována do knihovny, kde je ji možné i nadále shlédnout. V knihovně je také možné
zakoupit Sborník obce Velké Přílepy.
7
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Informace z radnice
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy ze dne 25. 9. 2008
Ukončení pořizování změny č. 2 ÚPnSÚ Velké Přílepy

Zastupitelstvo obce:
A) Bere na vědomí
1. informaci pořizovatele k dokumentům

Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 2 územního plánu
sídelního útvaru Velké Přílepy (dále jen „změna č. 2“), uvedené v příloze č. 4
usnesení;

Pokyny pro úpravu návrhu změny č. 2 po společném jednání, uvedené v příloze
č. 5 usnesení;

Zprávu pořizovatele o projednání návrhu změny č. 2, uvedenou v příloze č. 3
usnesení;

Záznam o průběhu veřejného projednání návrhu změny č. 2 dne 24. července
2008, uvedený v příloze č. 6 usnesení.
2.
Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru územního a
stavebního řízení, čj. 82860 / 2008 / KUSK
ze dne 3. června 2008,
k posouzení návrhu změny č. 2, uvedené v příloze č. 2 usnesení.
B) Ověřilo
Návrh změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Velké Přílepy podle § 54
odst. 2 stavebního zákona a konstatuje, že:

není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou
usnese ním vlády České republiky dne 17. května 2006;

není v rozporu s územním plánem velkého územního celku Pražského regionu,
schváleným dne 18. prosince 2006 Zastupitelstvem Středočeského kraje;

není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského
úřadu, jak je doloženo v přílohách č. 2 a 4 usnesení;

při projednávání návrhu změny č. 2 nebyl řešen žádný rozpor podle § 136 odst. 6
správního řádu.
C) Vydává
změnu č. 2 územního plánu sídelního útvaru Velké Přílepy (zhotovitel TRIAgis,
s.r.o., IČ 27255701, projektant Ing. arch. Tomáš Russe, autorizovaný architekt ČKA
03228) podle § 6 odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako
opatření obecné povahy č. 1/2008 uvedené v příloze č. 1 usnesení.
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D) Ukládá starostce
1. oznámit veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu vydání opatření obecné
povahy č. 1/2008, změny č. 2, v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a vyznačit
jeho účinnost;
2. poskytnout změnu č. 2, opatřenou záznamem o účinnosti, vč. „Dokladů o
pořizování a vydání změny č. 2 ÚPnSÚ Velké Přílepy“ stavebnímu úřadu, úřadu
územního plánování a krajskému úřadu;
3. zveřejnit, způsobem umožňujícím dálkový přístup, údaje o vydané změně č. 2 a
místech, kde je možné do dokumentace nahlížet, a oznámit tuto informaci
jednotlivě dotčeným orgánům neuvedeným v předchozím bodu;
4. zpracovat registrační list změny č. 2 a podat návrh krajskému úřadu na vložení dat
do evidence územně plánovací činnosti;
5. zabezpečit
archivování úplného elaborátu změny č. 2, včetně dokladů a
písemností dokládajících proces pořizování.
Zastupitelstvo schvaluje:
1) uzavření trojstranné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na
pozemku KN 573, k.ú. Statenice mezi Obcí Velké Přílepy, STP Net, s.r.o. a Janem
Markem, a to za cenu 10.000.- Kč.
2)
záměr prodeje komunikací KN 575, 573, 572, 571 a 549 v k.ú. Statenice , části
Černý Vůl,okres Praha-západ, a to za cenu minimálně 265.530.- Kč navýšenou o
částku daně z převodu nemovitosti a cenu za zpracování odhadu kupní ceny.
3) zrušení výboru pro životní prostředí, výstavbu a vzhled obce a zřízení výboru
pro životní prostředí ve složení Marie Palkosková, Rostislav Dias, Michael Rykl,
Jitka Kosíková a Michal Štengl, přičemž zastupitelstvo jmenovalo předsedkyní
výboru Marii Palkoskovou a zřízení stavebního výboru ve složení Richard Kapsa,
Libor Kettner, Eva Aulická, Libor Přeček, Petr Lédl, Iveta Vojtěchová a Petr Bébr,
přičemž předsedou výboru zastupitelstvo jmenuje Richarda Kapsu.
4)
Prodej pozemku 54/27 v k.ú Kamýk u Velkých Přílep o rozloze 44 m2, který je
oddělenou částí pozemku 54/24, do společného vlastnictví slečně Haně Taberyové
a panu Michalu Zikmundovi za cenu 44.000.- Kč. Náklady spojené s daní z převodu
nemovitosti a se zápisem změny majitele do katastru nemovitostí nese kupující.
5)
zrušení Nařízení obce Velké Přílepy č.1/2006 o stavební uzávěře s tím, že toto
zrušení proběhne v den, kdy nabude účinnosti změna č.2 územního plánu
sídelního útvaru Velké Přílepy.
Zastupitelstvo nesouhlasí :
S prodejem části obecního pozemku 61/1 v k.ú. Velké Přílepy specifikovanou v žádosti
manželů Machkových.
Zastupitelstvo dále ukládá starostce :
1) Vyhlásit záměr prodeje komunikací KN 575, 573, 572, 571 a 549 v k.ú. Statenice na
úřední desku.
2) Využít všechny zákonné prostředky k prosazení zprovoznění přeložky silnice II/240
současně v celém úseku nebo přednostní zprovoznění úseku od komunikace R7
za obec Tursko
3) Uskutečnit nabídkové řízení na technický dozor stavby pavilonu MŠ Jablíčko Velké
Přílepy a zajistit technický dozor stavby.
9
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy dne 15.10.2008.

Zastupitelstvo schvaluje:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

předložený návrh smlouvy o dílo s dodavatelem stavby nového pavilonu MŠ
Jablíčko Velké Přílepy, okres Praha-západ, firmou Bláha, s.r.o.
předložený návrh Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s dodavatelem stavby nového
pavilonu MŠ Jablíčko Velké Přílepy, okres Praha-západ, firmou Bláha, s.r.o.
kupní smlouvu na prodej obecních bytových domů a pozemků, mezi Obcí a
Bytovým družstvem Vodník, se sídlem U Rybníčku 234, Velké Přílepy ve věci
prodeje domů č.p. 233, 234, 235 a pozemků st. 90, 89, 87, vše v k.ú. Velké Přílepy
za kupní cenu ve výši 5.100.000.- Kč.
přijetí dotace ve výši 13.580.702,02 Kč z Regionálního operačního programu
regionu soudržnosti NUTS II Střední Čechy v prioritní ose 3, oblasti podpory 3.3 v
rámci výzvy č.12 ( oblast vzdělávání mateřské školy ) pro projekt „ Nový pavilon
MŠ Jablíčko Velké Přílepy, okr.Praha-západ
navýšení kapacity“ č. CZ
1.15/3.3.00/12.00210.
přijetí darů a služeb popsaných ve Smlouvě o spolupráci se společností Nimetal,
spol.s.r.o. ze dne 6.10.2008.
přijetí peněžitého daru ve výši 30.000.- Kč z Fondu hejtmana Středočeského
kraje na financování aktivit v oblasti kultury, konkrétně na konání oslav 780. výročí
první písemné zmínky o obci.

Zastupitelstvo vyjádřilo souhlasné stanovisko:
1.

k záměru společnosti Nimetal spol.s.r.o. , který bude realizován na katastru obce
Velké Přílepy k.ú. Kamýk u Velkých Přílep, 182/2 a 182/186.
Zastupitelstvo obce se opětovně seznámilo se záměrem společnosti NIMETAL
spol. s r.o. vybudovat technologickou linku na demontáž niklokadmiových a
nikloželezných akumulátorů a s tím souvisejících procesů. Zastupitelstvo
konstatovalo, že
dokumentace EIA "Technologická linka Noutonice" č.j.500/281/50012/05/8351/ENV/710/05 byla obci řádně doručena a tato byla k
dispozici jak zastupitelům, tak i veřejnosti v prostorách obecního úřadu, a
možnost nahlédnout do dokumentace byla oznámena na úřední desce obce dne
2.2.2008. Vzhledem k tomu, že společnost Nimetal splnila požadavek obce na
nezávislé posouzení projektu „Technologická linka Noutonice“, vyjádřilo
zastupitelstvo souhlasné stanovisko.

...........................................
Věra Čermáková
starostka obce

.............................................
Ing. Richard Kapsa
místostarosta obce

..........................................................................................................
ověřovatelé zápisu : Ing. Marie Palkosková, Iveta Vojtěchová
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ˇ
Zákon jednou vetou
Zákon č. 130/2008 Sb.,
kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

,

:
:
S účinností od 1. 7. 2008 došlo v živnostenském zákonu mimo jiné i k přesunu živností, ke
sloučení živností, ke změně názvu živností a nově k stanovení oboru živnosti volné.
Tyto změny je třeba promítnout v údaji o předmětu podnikání, zapsaném v obchodním rejstříku.
Připravuje se možnost úpravy databáze obchodního rejstříku, v jejím důsledku dojde
v průběhu několika měsíců automaticky ke změně údajů o předmětu podnikání tak, aby odpovídal
zákonné úpravě. Není proto třeba podávat návrhy na změny v obchodním rejstříku, které by se
.
měly týkat pouze předmětu podnikání.
Novela živnostenského zákona zrušila od 1.7. 2008 živnostenská oprávnění a koncesní listiny.
Podnikatel, kterému bylo vydáno živnostenské oprávnění podle zákonné úpravy do 30. 6.
2008 předloží obchodnímu soudu pro potřeby zápisu předmětu podnikání jako dosud
živnostenský list nebo koncesní listinu. Podnikatel, jemuž byl po 1. 7. 2008 vydán Výpis ze
živnostenského rejstříku doloží své oprávnění k podnikatelské činnosti tímto výpisem. Pro
urychlení zápisu do obchodního rejstříku může podnikatel tento Výpis soudu předložit, není to
však nezbytně nutné. Ve formuláři pro návrh na zápis nové právnické osoby do obchodního
rejstříku, příp. pro změnu zápisu u již existující právnické osoby, je nezbytné uvést tzv. identifikátor
(číslo ID RZP ) uvedený v levém dolním rohu Výpisu ze živnostenského rejstříku. Toto číslo
jednoznačně identifikuje pro soud údaj o živnostenském oprávnění dané osoby.

ˇ
... z úredních
desek
Vyhledávání osob v hmotné nouzi.
Městský úřad Roztoky, správní odbor oddělení sociálních věcí vyhledává osoby v hmotné
nouzi a osoby, které potřebují pomoc sociálních pracovníků. Despitážní činnost mu ukládá
zákon č. 111/2006 Sb, § 1, odst.2, o pomoci v hmotné nouzi.
Upozorňujeme proto občany na možnost základního sociálního poradenství. Bude-li se jednat
o osoby nepohyblivé, nabízí sociální pracovníci návštěvu přímo v místě bydliště. Po
posouzení celkové majetkové, sociální a příjmové situace občana pracovnice nejen poradí, ale
mohou poskytnout i některé z dávek v hmotné nouzi. Základní poradenství se týká i sociálních
služeb / příspěvek na péči / apod.
V případě Vašeho zájmu volejte 220 400 229 nebo 220 400 228 ( paní Schulzová a Kalinová )
11
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Okénko Obecní policie
Bezpečný trojúhelník.
Obecní policie připravuje novou službu pro občany obcí, které spravuje (Velké Přílepy,
Úholičky a Tursko), jedná se o tzv. Bezpečný trojúhelník. Bude se jednat o vydávání
identifikačních známek s logem Bezpečného trojúhelníku.
Vzhledem k tomu, že do této akce budou zapojeni všichni občané obcí, které OP spravuje a
pomyslným spojením obcí vzniká na mapě trojúhelník, byl zvolen název Bezpečný trojúhelník.
Identifikační známka bude žluté barvy a modrým potiskem. Známka bude obsahovat
identifikační číslo, telefonické spojení na OP a ostatní informace nutné k elektronickému
kontaktu s OP. Známka bude umisťována na zadní sklo v levém horním rohu zevnitř vozidla.
Známku mohou získat občané s trvalým pobytem ve shora uvedených obcích nebo občané,
kteří vlastní nemovitost na těchto katastrech.
Každý zájemce vyplní jednoduchý formulář, kde uvede osobu, která vozidlo užívá a telefonické
spojení na tuto osobu.
Dále je možné zvolit si některé kontrolní služby:
1) kontrola osoby řidiče v nočních hodinách - zda osoba,která řídí motorové vozidlo, má
souhlas majitele nebo provozovatele vozidla, který vozidlo zaregistroval do evidence
OP(týká se to hlavně mládeže, která si často půjčuje motor.vozidla od rodičů, kteří tuto
skutečnost neví).
2) kontrola vozidla v případě cesty na dovolenou i jeho parkování na veřejném
prostranství - v evidenci bude uvedeno i obvyklé místo stání motor.vozidla a v případě
zjištění, že se vozidlo nachází mimo toto obvyklé místo(lokalita), bude osoba, která
vozidlo zaevidovala, upozorněna na tuto skutečnost. V případě, že hlídka OP zjistí, že
takto označené motor. vozidlo je nevhodně zaparkováno nebo se do vozidla někdo
pokusil vloupat,nebo je jinak technicky poškozeno(vandalismus, požár, krádež PHM)
a majitel vozidla s touto situací ještě nebyl seznámen,bude moci dle identifikační
známky najít řidiče vozidla a o celé události ho informovat.
3) kontrola uzamčených parkujících vozidel - jedná o situace, kdy strážníci v nočních
hodinách často nacházejí otevřená motor.vozidla, jejich majitelé z radosti,že konečně
dorazili domů zapomenou uzamknout vozidlo. Hlídka ve snaze najít majitele probudí
více lidí než je potřeba a přitom by stačilo identifikovat majitele podle identifikační
známky a zatelefonovat mu.
OP si od celé akce slibuje, že vozidla, která náleží do katastrů obcí budou viditelně
označena a hlídky se budou moci zaměřit na vozidla, která projíždějí a velmi často se
jimi na katastry našich obcí přepravují závadové osoby, které pak páchají trestnou
činnost.
Vylepením identifikační známky na zadní sklo svého automobilu se řidič
nezbavuje odpovědnosti za spáchané přestupky. O spáchaných přestupcích
konkrétní osoby budou nadále rozhodovat strážníci OP nebo policisté ČR. Myslím si,
že upozornění řidiče (provozovatele) motor.vozidla od hlídky OP a včasné sjednání
nápravy může dotyčným osobám ušetřit peníze a další potíže vyplývající z
přestupkového řízení.
říjen - listopad 2008

12

Veškeré údaje o osobách a vozidlech získané během evidence, budou registrovány pouze
u OP Velké Přílepy. Tyto údaje nebudou poskytovány žádnému jinému subjektu a v případě,
že identifikační známky využije jiný subjekt (Policie ČR,městská policie v jiné lokalitě) bude
spojení s evidovanou osobou zajišťovat OP Velké Přílepy.
Doufám, že akce Bezpečný trojúhelník přispěje k ještě větší bezpečnosti na našich
katastrech.

Myslivecké okénko
Začíná sezóna honů.
V listopadu začíná sezóna honů. Přinášíme informaci o
datech a místech jednotlivých honů. Data jsou pevně stanovena,
ke změně může dojít v určení lokality z důvodů nepříznivého
počasí nebo prací na poli. Všechny hony začínají v 7.30 srazem
myslivců na střelnici ve Svrkyni. Konec honu je mezi 14. až 15.
hodinou opět na střelnici ve Svrkyni.
1. hon
2. hon
3. hon
4. hon
5. hon
6. hon

- 1.11.
- 15.11
- 29.11.
- 13.12.
- 27.12.
- 3.1.

prostor Hájnice, Kalinova vrška, Statenice
prostor Lichoceves, Statenice, za Hájnicí
prostor Noutonice, Okoř, Podholí
prostor Svrkyně, Sušička, Hole
prostor Svrkyně , Hole bažantnice
prostor Hole bažantnice

13
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Ze školy a školičky
Mateřská škola bude mít nový pavilon.
Už dlouho volají rodiče ve Velkých Přílepech po dalších místech v mateřské škole. Obec se
rozrostla, přistěhovalo se mnoho mladých rodin a navíc nás v posledních několika letech
provází babyboom. Konečně bude jejich prosba vyslyšena.
Obec získala z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Střední
Čechy dotaci ve výši 13 580 702,02 Kč na projekt „ Nový pavilon MŠ Jablíčko Velké Přílepy, okr.
Praha-západ navýšení kapacity“. Kapacita bude navýšena o 50 míst a přidělená dotace
pokryje téměř všechny náklady. Kruhová budova by měla být dokončena do 10. měsíců od
zahájení stavby.

17. října 2008 bylo předáno staveniště stavební firmě Bláha s.r.o.
Stavba nového pavilonu může začít ...

14

říjen - listopad 2008

Rekonstrukce školní družiny.
V říjnu tohoto roku zahájila obec rekonstrukci objektu školní družiny. Od Středočeského kraje
jsme v rámci Programu obnovy venkova získali dotaci 134.000.- Kč. Náklady na stavbu budou
ale mnohem vyšší. Rekonstrukce by měla být ukončena nejpozději koncem tohoto školního
roku a v málo využívaném přístavku budovy základní školy ( bývalém bytě ) vzniknou prostory
pro jednu třídu družiny a dvě místnosti k využití pro mimoškolní činnosti.

Knihovna
Hodiny pro veřejnost:
Pondělí 14:30 - 19:00
Středa 14:30 - 18:00

Roztocká 129, 252 64 Velké Přílepy
knihovnice: Mgr.Jana Kouřimská

Ceník:
vstupní poplatek 60,- Kč
(děti a důchodci 30,- Kč)
půjčování zdarma

Přístup na Internet:
čtenáři 30 min. 25,- Kč
ostatní 30 min. 30,- Kč
15
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ˇ obrazem
Záhradkári
Výstava Klubu záhrádkářů 4. - 5.10.2008

říjen - listopad 2008
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Kultura za humny
Hotel ACADEMiC

Roztoky, Tyršovo nám. 2222, tel.: 242 448 111

hotel a kongresové centrum

29.10. 2008
Středa

19.30

Slavnostní koncert k výročí 28. října
Koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje
pořádaný městem Roztoky

2.11. 2008

Jak Krakonoš Pekařku Jíru napravil - dětské představení

Neděle 15.00

vstupné 80,- Kč

Připravujeme: 7.12. 2008

Mikulášský karneval pro děti

Slovo nakonec
Vážení spoluobčané,
Představili jsme Vám novou podobu Přílepského zpravodaje. Budeme rádi když nám
napíšete co Vám v něm chybí, pošlete svoje postřehy či připomínky. Chtěli bychom, aby to byl
“plátek”, který rádi uvítáte do svých schránek.
Pište nám na: prilepskyzpravodaj@seznam.cz
Redakce zpravodaje
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Pár duležitých informací
OBECNÍ ÚŘAD VELKÉ PŘÍLEPY
Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy
Fax: 220 930 165
E-Mail: obecniurad@velke-prilepy.cz

Úřední hodiny obecního úřadu:
Pondělí 8:00 - 11:00 12:00 - 18:00
Středa 8:00 - 11:00 12:00 - 18:00

Úřední hodiny stavebního úřadu:
Pondělí 8:00 - 11:00 12:00 - 18:00
Středa 8:00 - 11:00 12:00 - 18:00

Úřední hodiny matriky:
Pondělí 8:00 - 11:00 12:00 - 18:00
Středa 8:00 - 11:00 12:00 - 18:00

Praktická lékařka MUDr. Vlasta Hlavová:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:30
7:30
13:00
7:30
8:00

- 8:00
- 8:00
- 16:00
- 8:00
- 9:00

odběry krve
odběry krve
ordinace
odběry krve
ordinace

Obecní policie Velké Přílepy

8:00 - 12.00 ordinace
8:00 - 12.00 ordinace
8:00 - 11:30 ordinace

731 574 283, 723 187 157

ˇ
ˇ
Potrebuji
si vyrídit
Trvalý pobyt v obci.
Trvalý pobyt se přihlašuje na Obecním úřadu ( OÚ) Velké Přílepy.
S sebou nezapomeňte tyto doklady a dokumenty :
- platný občanský průkaz
- pokud bydlíte ve vlastní nemovitosti, doklad o jejím vlastnictví ( výpis z katastru
nemovitostí ne starší 3 měsíce )
- souhlas vlastníka nemovitosti ( pronajímatele ).
Souhlas vysloví vlastník formou podpisu do evidenční karty na OÚ nebo žadatel dodá
úředně ověřený souhlas vlastníka nemovitosti ( pronajímatele).
Poté si vyplníte tiskopis a zaplatíte správní poplatek ve výši 50.- Kč
Bližší informace nejen o trvalém pobytu získáte na telefonním čísle OÚ 220 930 535.
říjen - listopad 2008
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Zde muže být i Vaše reklama
Ceník reklamy :
Stránka vnitrní
:
ˇ
ˇ cernobílá
celá 500,- Kcˇ
½ 300,- Kcˇ
1/4 200,- Kcˇ

Stránka vnitrní
ˇ barevná :
celá 800,- Kcˇ
½ 600,- Kcˇ
1/4 350,- Kcˇ

Stránka zadní barevná :
celá 1.000,- Kcˇ
½ 800,- Kcˇ
1/4 450,- Kcˇ

Vše pro Vaši originální svatbu...
...nebo jiné důležité životní události.
svatební salon

agentura

grafické studio
...zpracujeme vse dle Vaseho prání.

Svatební oznámení
Svatební vína, miničokoládky
Svatební meníčka, jmenovky
Fotografování
Promoční oznámení
Oznámení o narození
Vizitky, letáky
Velký výběr grafických papírů

Hit letošních Vánoc
Kalendář s fotkami
Vašich dětí, zvířecích miláčků,
svatební, .....

Gaja
Seifertova 666, 252 64 Velké Přílepy

email: grafika@gajastudio.cz

Vse nejlepsí
v roce

v preje

ík
Max

www.gajastudio.cz
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