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usnesení ze zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy dne 16. 5. 2007
1. Zastupitelstvo vzalo na vědomí :
1. zprávu o činnosti obce, přednesenou starostkou
Věrou Čermákovou
2. zprávy výborů za uplynulé období přednesené
zástupci jednotlivých výborů.
3. informaci o činnosti obecní policie za uplynulé
období.
2. Zastupitelstvo schválilo:
1. zapisovatelem paní Věru Čermákovou
2. ověřovateli zápisu paní Libuši Smidžárovou a Ing.
Michala Štengla
3. návrhovou komisi ve složení Ing. Richard Kapsa a
Ing. Petr Morysek
4. předložený návrh programu jednání s tím, že bod
č. 7 se odkládá na příští jednání.
5. uzavření příslušných smluv s Ing. Vichem jako osoby oprávněné k výkonu územně plánovací činnosti s tím, že smlouvy budou uzavřeny až poté, co
s nimi vysloví souhlas společnost Alfa Praha.
6. bezúplatný převod pozemku parc. č. 15/1 v katastr.
území Velké Přílepy od státu do vlastnictví Obce.
7. osoby oprávněné k přijetí prohlášení o uzavření
manželství v matričním obvodu Velké Přílepy. Od
17. 5. 2007 jimi budou následující členové zastupitelstva :
Věra Čermáková - starostka obce;
Jiří Říha - pověřený člen zastupitelstva;
Ing. Richard Kapsa - místostarosta obce.
8. pana Emanuela Papírníka, člena Finančního výboru jako zástupce Obce na valné hromadě akciové
společnosti Vodárny Kladno - Mělník a. s. dne
24. 5. 2007.
9. postup revize obecně závazných vyhlášek obce
z hlediska jejich souladu s platnými právními normami a potřebami obce.
10. úpravu rozpočtu obce dle návrhu předloženého
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předsedou finančního výboru Ing. Moryskem.
(mimo strukturálních změn došlo k navýšení příjmů a výdajů celkově o 211 tis. Kč)
11. záměr vyhlásit výběrové řízení na svoz komunálního a tříděného odpadu.
12. komisi pro přípravu vyhlášení výběrového řízení na svoz komunálního a tříděného odpadu ve
složení : Ing. Kapsa, Ing. Morysek, pí. Kosíková,
Ing. Palkosková a pí. Čermáková.
3. Zastupitelstvo zamítlo:
1. udělení výjimky ze stavební uzávěry pro pozemek
parcelní číslo 182/198 v k. ú Kamýk u Velkých
Přílep s tím, že stavební uzávěru pro tuto lokalitu
zruší neprodleně poté, co dojde ke schválení změny č. 2 územního plánu.
2. odprodej části pozemku ve vlastnictví obce
č. p. 61/1 k. ú. Velké Přílepy paní Olze Šídlové.
3. prodej pozemků ve vlastnictví obce p. č. 93/11 a
93/9 k. ú. Velké Přílepy Správě uprchlických zařízení.
4. nabídku firmy THC Press na letecké snímkování
obce.
Zastupitelstvo pověřilo:
1. starostku, aby vstoupila v jednání s hygienickou stanicí o udělení výjimky umožňující etapizaci stavby vzduchotechniky v mateřské škole a základní
škole ve Velkých Přílepech a aby vybrala firmu pro
realizaci vzduchotechniky s podmínkou, že čerpání v letošním roce bude respektovat schválený
rozpočet obce.
2. starostku, aby vedla jednání s jinými poskytovateli pečovatelské služby v okolí Velkých Přílep.
S navrženými finančními požadavky města Libčice jako dosavadního poskytovatele služby zastupitelstvo nesouhlasí.
3. organizační výbor k posouzení nabídky Ministerstva informatiky na uzavření smlouvy KIVS /
poskytování hlasových služeb Komunikační infrastruktury Informačních systémů veřejné správy.
4. starostku, aby vzhledem k nabídce firmy Bohemia
Energy na prodej elektrické energie zajistila zpracování přehledu objemu spotřeby elektrické energie odebírané obcí v roce 2006 a v 1. čtvrtletí roku
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rybářské závody, stavební úřad
2007 včetně uhrazených částek a požádala firmu
Bohemia Energy o výpočet jimi nabízené ceny dle
těchto konkrétních parametrů.
5. starostku, aby vstoupila v jednání se Správou
uprchlických zařízení Ministerstva vnitra a jednala o směně pozemků v majetku Obce parc. č. 93/11
a 93/9 k. ú. Velké Přílepy o výměře 86 m2 a 198
m2 za jiné pozemky v majetku Ministerstva vnitra,
nacházející se na území Velkých Přílep.
6. starostku, aby v rámci předání pěti bytových domů
Správou vojenského bytového fondu Obci posoudila nabídky správcovských firem a předložila
vyhodnocení na příští jednání zastupitelstva.
7. místostarostu koordinací revize všech platných
obecně závazných vyhlášek z hlediska jejich souladu s platnými právními normami a potřebami
obce. Předběžný termín pro úpravu vyhlášek je
31. 7. 2007.
8. organizační výbor, aby ve spolupráci s výborem pro
životní prostředí, výstavbu a vzhled obce připravil
podmínky pro výběrové řízení na svoz komunálního a tříděného odpadu.

Rybářské závody

Břehy přílepského rybníku obsadilo v sobotu 12.
května časně ráno 47 vášnivých rybářů. Počasí jim
přálo, ryby braly, ve stáncích se prodávaly rybí speciality a připravena byla i tombola. Soutěžící umně
skrývali stoupající adrenalin.

Stavební úřad
28. května byly otevřeny nové prostory stavebního úřadu. Zaměstnanci se přestěhovali do přízemí budovy obecního úřadu, do prostor bývalé zubní ambulance. Nově vybavené místnosti skýtají větší
pohodlí i návštěvníkům úřadu.

Mezi mladými rybáři byl nejúspěšnější Tomáš Kozel.

Ocenění z rukou kolegů přebírá vítěz závodu
Pavel Vystrčil.
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Velké Přílepy mládnou

Velké Přílepy mládnou,
a je to dobře. Sbor pro občanské záležitosti přivítal
12. května v obřadní síni obecního úřadu 30 nových
občánků. Je nejvyšší čas se zamyslet, kde bude vítání
kluků a holčiček příště. Malá obřadní síň už nestačí,
vítalo se na „ turnusy“. Miminům to ale nevadilo, na
fotografiích se tváří převážně spokojeně.
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Pasování na

Pasování na čtenáře
26. dubna byli pasováni prvňáčci z naší základní
školy na čtenáře. Každý se podrobil zkoušce ve čtení a po jejím úspěšném složení byl pozván k návštěvě Místní lidové knihovny. Kluky a holčičky přišel
také podravit rozhlasový pohádkový skřítek Hajaja.
Pochválil děti za čtenářské umění a namísto pohádky
na dobrou noc jim nabídl svoji kapsu plnou bonbonů.

ní, pomůcky, výzdobu, organizaci. Všem patří velké
poděkování. Moderování se ujaly 2 žákyně IX. třídy
- Bára Poláčková a Dana Kubrová. Těžko říci, které
vystoupení bylo nejlepší, každý měl svého favorita.
Vyvrcholením bylo v závěru vystoupení žáků IX. třídy, kteří zazpívali svou „píseň na rozloučenou“ a předali květiny svým učitelkám.
Když soumrak vchází, já nevím, kam jít dál.
A též vím, že tu už nikdy nebudu stát.
Můj osud už je celý v dlaních napsaný.
Já ti stále říkám „milá školo, nechci nikam“
Zůstat a neodcházet.
Život jde dál, já musím s ním.
To bylo pár veršů ze závěrečné písně. Přejeme našim
deváťákům, aby jim v životě všechno vyšlo tak, jak si
představují.

Popatnácté
Už patnáctkrát se konala akademie Základní školy ve Velkých Přílepech. Tu letošní - poslední - jste
mohli shlédnout v úterý 5. června odpoledne. Na
programu bylo 25 čísel různého charakteru - písně,
tance, pohádky, recitace, scénky. Žáci od první do
deváté třídy vystupovali sólově i ve skupinách. Ale
na akademii se podíleli i ti, kteří zajišťovali ozvuče-
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ekologická havárie, zprávy z obce

Dětský den
2. června připravilo občanské sdružení z Bussmarku na břehu rybníku a na novém hřišti Dětský den. Podle zúčastněných se jednalo o jednu z
nejlépe pořádaných akcí pro děti v obci za poslední roky. Děti soutěžily v několika disciplínách. Na
označených místech rozmístěných kolem rybníka
plnily zadané úkoly (hod na cíl, „lov ryb“, hledání „sněhových koulí“, skákání v pytlích, zatloukání hřebíků, poznávání zvířat, hod na basketbalový koš na hřišti, jízda na odrážedlech atd.
Jako doprovodný program byl nafouknut velký dětský skákací hrad a děti si mohly zajezdit
i na koni. Za každý splněný úkol získávaly razítka
na registrační karty a za ně lístky do bohaté tomboly. Po celou dobu se prodávalo občerstvení a zněla
reprodukovaná hudba - písničky pro děti.
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Zcela netypicky oslavily Dětský den děti z Mateřské školy Jablíčko a základní školy. Jejich svátek
s nimi přijely oslavit složky integrovaného záchranného systému Středočeského kraje, OOP ČR Libčice
nad Vltavou, SDH-Kozinec, Hasičský záchranný sbor
Roztoky, RZS-Roztoky a Obecní policie Velké Přílepy.
Děti se seznámily s technickým vybavením, Policie
ČR předvedla dětem kynologické vystoupení a představila psa jako velkého pomocníka policie. Hasičské
jednotky názorně předvedly dětem svoji techniku.
RZS-Roztoky imitovala zákrok při ošetření zraněného při pádu z výšky a monitorování zraněné osoby
při transportu do nemocnice. Obecní policie se věnovala prvnímu stupni základní školy a besedovala se
žáky na téma dopravní výchovy. Policisté z OOP Libčice na Vltavou si povídali se žáky druhého stupně na
téma drogy, alkohol a šikana. Dětem se strávený den
s jednotkami IZS-Středočeského kraje velmi líbil.
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zprávy z obce
vyměnily informace o sobě a svých rodinách. A za
pár měsíců jsme přivítali dvacet polských dětí se
2 učitelkami na několikadenní návštěvě.
Návštěva se uskutečnila od pondělí 28.5. do čtvrtka 31.5. 2007. Ptáte se, jak jsme se dorozumívali?
Obě školy učí děti anglickému jazyku, to byla jedna
možnost, ale nezapomeňte, že čeština a polština jsou
jazyky příbuzné, a pak ještě existuje řeč „posunková“.
Polské děti si prohlédli školu, učily se s těmi našimi
ve vyučovacích hodinách, navštívily mateřskou školu
a obecní úřad.. Všude byly hezky přivítány a od paní
starostky Čermákové obdržely upomínkové předměty se vztahem k naší obci a regionu.

Chtěl bych všem zúčastněným poděkovat za ochotu
a profesionalitu s jakou se dětem věnovali. Zároveň
děkuji jejich nadřízeným, že umožnili účast svých
složek na MDD Velké Přílepy.
S pozdravem a s díky
vr. prap. Karel Král vel. OP
Poděkování patří ale především naší Obecní
policii Velké Přílepy. Ta vše zorganizovala a přípravě
věnovala mnoho času. Děkuje starostka Obce.

Poprvé
Při loňské návštěvě představitelů polského města Szydlów ve Velkých Přílepech jsme se dohodli, že
kontakty mezi námi by mohly pokračovat i družbou
základních škol. Děti ze IV. – VII.třídy si v dopisech

Přílepský zpravodaj 5/2007 - květen, červen

Pobyt byl krátký, ale stihli jsme si ještě prohlédnout Pražský hrad, Zlatou uličku, Karlův most, vyjet
lanovkou na Petřín a rozveselit se v Bludišti. Ti zdatnější vyšli dvakrát 300 schodů – jednou na Petřínské
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zprávy ze ZŠ, soutěž Talent 2007 - výsledky
rozhledně, podruhé v chrámu sv.Víta. Třetí den patřil
Okoři a odpoledne společnému posezení u táboráku
na střelnici Mysliveckého sdružení Svrkyně – Velké
Přílepy.
Počasí nám přálo, prostředí bylo pěkné, a tak
jsme se pěkně rozloučili. Byli jsme rádi, že přišlo
i hodně rodičů z řad hostitelských rodin. Ve čtvrtek
bylo nutno ještě nakoupit dárky domů a potom již
začala dlouhá cesta domů…

Žáci základní školy Velké Přílepy dostali 14. června, přesně na den svátku Rolanda dárek. Na pozemku nové budovy základní školy zastavilo auto firmy
Roland - Czech Republic Distributor s. r. o. Zástupci
firmy předali paní ředitelce sponzorský dar profesionální keyboard. Jak řekl při předávání hudebního
nástroje ředitel firmy pan Frank Máday, jeho přáním
je, aby nástroj nezůstal uzamčen, ale aby sloužil všem
dětem ve škole a každý žák si ho mohl podle libosti
vyzkoušet.

Nové stromy pro Přílepy

Poděkování patří všem, kteří pomohli tuto akci
zajistit, zvláště rodinám, které děti ubytovaly. Předběžně jsme se dohodli, že naše návštěva v Polsku se
uskuteční letos v září.
Pedagogové ZŠ Velké Přílepy

Roland
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Na konci dubna proběhla ve Velkých Přílepech
a okolí výsadba více než tří desítek sazenic nových
stromů, které byly pořízeny ze sponzorského daru.
Malé lípy, duby a břízy nalezly své nové místo u silnice
směrem na Noutonice, vedle bytových domů v centru
obce, u dětského hřiště v areálu ARI či v areálu Bussmark. Jedna vzrostlá lípa byla vysazena vedle křížku
stojícího na půli cesty mezi Velkými Přílepy a Noutonicemi na místě, kde již v minulosti lípa stála, avšak
před pár lety byla zničena vandaly. Výsadbu stromků provedli společně místostarosta Richard Kapsa,
rodina Ženíškova a zástupce místního mysliveckého
sdružení Pavel Kadlec se zdatnou pomocnicí - dcerou Terezkou. Zvláštní poděkování patří stavební firmě Kettner, která zabezpečila dopravu sazenic z lesní
školky a zapůjčila dodávkový automobil pro potřeby
výsadby. Věřme, že se novým stromkům bude dařit
dobře a že je nestihne osud původní zmíněné lípy
u křížku.
Pokud máte tip, kde ve Velkých Přílepech a okolí je místo, které by si další nové stromky zasloužilo,
dejte nám vědět na e-mailovou adresu velkeprilepy@
seznam. cz. Váš nápad posoudíme a možná se na jeho
realizaci dostane v podzimním termínu výsadby dalších stromků. Kontaktujte nás i v případě, že budete mít zájem podílet se finančně na pořízení dalších
stromků, pořídit a zasadit si svůj vlastní strom, který
bude zdobit naše okolí po řadu generací.
(red)
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soutěž Talent 2007 - výsledky, oznámení, inzerce

n
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q

1 - Terezka Kadlecová zalévá jednu z mnoha malých lip vysazených na mezi
u silnice směrem na Noutonice
2 - Několik stromů lípy malolisté nalezlo své místo na konci areálu Bussmark
3 - Richard Kapsa sází vzrostlou lípu v Roztocké ulici vedle bytových domů
4 - Stará lípa vedle křížku u Noutonic již není sama - na místo původní poničené
lípy byla zasazena nová

Váš komentář
Korupce a její možné kořeny
Často se sami sebe ptáme, kde se vzalo korupční
myšlení a jednání českých politiků, státních úředníků i části bohatých podnikatelů. „Vždyť to přece paní
za komunistů nebývalo, takováhle Sodoma a Gomora ! No řekněte, kde se to v těch lidech vzalo, tolik
nepoctivosti, kde to jen všechno skončí ?! Co chudáci naše děti, vždyť my prostí občané se na všechno
musíme jen bezbranně dívat ! Jsme holt obětí těch
lumpů nahoře. “ Takovéto rádoby moudré výroky
slyšíme velmi často. Kde se však vzala tolik odsuzovaná korupční mentalita mnoha našich spoluobčanů
a máme vůbec právo si na ni tak srdceryvně stěžovat ? Vždyť nafasuje-li někdo v práci 20 tužek a 10
bloků na psaní které nepotřebuje a nepokládá to za
krádež, ale za své nezadatelné právo, čemu se divíme?
Nakradl-li si někdo za komunistů, a bohužel kradli
skoro všichni, krmení pro svá domácí zvířátka v JZD
nebo zaměstnanci stavebních podniků materiál na
stavbu rodinného domku, proč se dnes tolik divíme
? Vždyť jedno nakradené zboží se čile směňovalo za
jiné nakradené zboží a skoro každý v tomto národě
si připadal málem jako Robin Hood z Boží milosti.
Zatímco však Robinovou zásadou bylo bohatým brát
a chudým dávat, v Čechách se tato zásada změnila na
všechny okrádat a se všemi směňovat jejich nakrade-
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né zboží za to své . Ten, kdo v tomto oboru dosáhl
největší dokonalosti byl lidmi také nejvíce obdivován. Těmi lidmi, kteří za všech dob údajně nejvíce
„trpí“. Kde se tedy bere ta korupční mentalita, milí
spoluobčané ? Bylo-li ještě nedávno měřítkem otcovské starostlivosti o rodinu množství nakradeného a
nasysleného, proč se tolik divíme ? A jaký je rozdíl
mezi nedávnou minulostí a žhavou současností ?
Téměř žádný. To jenom někteří z nás se vlivem příznivých okolností stali podnikateli, státními zaměstnanci nebo politiky. Ale kradli-li mnozí naši spoluobčané dříve v malém, protože ve velkém mohli krást
opravdu jen kovaní komunisté a považovali to za normální, kradou dnes ve velkém a považují to za stejně
samozřejmé, jako když kradli v malém. Vždyť přece
„vláda věcí tvých se k tobě navrátí, „ó lide český“.
A směna zboží, ta probíhá čile jako kdysi, avšak na
vyšší úrovni. Již v Bibli v Lukášově Evangeliu se praví:
„Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké;
kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. Jestliže jste nespravovali věrně ani nespravedlivý
majetek, kdo vám svěří to pravé bohatství ?“ Nabízí se
tedy otázka: Nenávidíme korupci více proto, že společnosti škodí nebo proto, že zrovna my na rozdíl od
našeho souseda krást nemůžeme, protože nemáme
z čeho ? Chceme-li dobrou budoucnost pro naše děti,
nejsme zase tak bezmocní, jak by se možná na první
pohled zdálo. Jedno dobré řešení je nasnadě, je však
velmi nepopulární. Začněme sami u sebe a nahraďme
břevno v oku svém alespoň tou třískou, jak nám už
kdysi připomněl Mistr z Nazaretu. Dokážeme-li to,
Ježíš z nás bude mít opravdu radost.
StŽ

Nehody
Obecní policie se opět zaměřila na neukázněné
řidiče ohrožující ostatní účastníky silničního provozu. Při dopravně bezpečnostní akci sledovala především rychlost vozidel. Vzhledem k několika závažným
dopravním nehodám, které se staly na katastru obcí
V. Přílepy a Tursko, byly policií vytipovány nebezpečné lokality a právě tam bylo měření prováděno.
Obecní policie V. Přílepy je ve spojení s operačním
střediskem 112-HZS Kladno. Strážníci budou opět
v následujících dnech sledovat především dodržování zákazů vjezdu pro nákladní vozidla a neukázně-
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né řidiče budou postihovat. Chtěl bych popřát všem
občanům hezké slunné dny plné pohody a klidu,
v případě potřeby je zde Vaše obecní policie.

Podrobnější informace získáte na Obecním úřadu,
Pražská 162.

vr. prap. Karel. Král

V současné době probíhá povinná výměna řidičských průkazů vydaných od 1. července 1964 do 31.
prosince 1993. Počet žadatelů o výměnu je zatím nízký.
Odbor dopravy Městského úřadu Černošice -pracoviště Podskalská 19, Praha 2 - proto vyzývá k včasné návštěvě úřadu. Vyhnete se tak frontám na konci roku.

Chválíme
Ve Zpravodaji tentokrát chválíme rodinu pana
Josefa Ženíška za úpravu romantického zákoutí pod
skalou v Podmoráňské ulici. Třeba tu někdy vznikne
hezké posezení.

Krátké zprávy
Žáci deváté třídy Základní školy Velké Přílepy
zvou na „ Poslední zvonění“. Slavnostní rozloučení
„deváťáků“ se školou a přivítání žáků druhého stupně
se odehraje 29. června od 9. 00 hod. v budově „nové
školy“.
Místní lidová knihovna ve Velkých Přílepech
bude mít během školních letních prázdnin otevřeno
každé pondělí od 15. do 18. hodin. V pondělí 13. srpna bude zavřeno.
Obec Velké Přílepy prodá frézu na sníh značky
Mauntfield. Fréza je plně funkční, málo používaná.
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Příspěvky, fotografie, dotazy, náměty a inzerci můžete
posílat na mailovou adresu prilepskyzpravodaj@
seznam. cz, telefon 739 352 222, 220 930 535.
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DÁMSKÁ MÓDA
EVEX EVEX EVEX EVEX EVEX EVEX EVEX EVEX EVEX

Obchod s dámskou módou v pasáži Riviera (ulice Národní obrany
35, Praha 6 – Dejvice) si Vás dovoluje pozvat k návštČvČ.
Naleznete u nás kvalitní moderní dámské
-

halenky
triþka
svetry
suknČ
kalhoty
bundy
kostýmy
a další

ve velikostech 38 – 52 od þeských, slovenských, francouzských a
dalších výrobcĤ.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Otevírací doba:

PondČlí – Pátek

9 – 18

Dětský internetový obchod + vzorková prodejna
V nabídce máme autosedačky, kočárky, postýlky, krosničky, monitory
dechu a pro větší děti nabízíme cyklosedačky, odrážedla, skluzavky a
mnoho dalšího zboží.
Kontakty:
Vzorková prodejna - otevírací doba po dohodě:
TerkaPerka s.r.o.
Křičkova 1055/10
165 00 Praha 6 – Suchdol
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Tel: 603 402 823, 777 30 80 33
E-mail: obchod@terkaperka.cz
www.terkaperka.cz
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PROŠEK
EXKLUZIVNÍ
PRODEJCE
ZNAČKY

www.rako.cz
JEDINÝ PŘÍMÝ ODBĚRATEL V OKOLÍ 12 km
EXPRESNÍ DODÁVKY DO 48 HODIN
KOLEKCE NOVINEK 2007

! ! ! N A S TA R É M Z N Á M É M M Í S T Ě ! ! !

STAVEBNINY

PROŠEK

L E P I D L A , S PÁ R O VA Č K Y, L I Š T Y, M A LT O V É
S M Ě S I , P O LY S T Y R E N Y, L E P E N K Y, C I H LY,
Z T R A C E N É B E D N Ě N Í , Z Á M KO V É D L A Ž B Y, K B
B L O K Y, VÁ P N O, C E M E N T, FA S Á D N Í B A R V Y. . .
PRODEJNÍ DOBA: PO - PÁ 8 - 16, SO 8 - 12
NOVÁ SLUŽBA ZÁKAZNÍKŮM: po dohodě na tel. 605 297 028
možný odběr zboží i mimo prac. dobu (po - ne do 20 hod.)
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