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lednová vichřice

Lednová vichřice
18.ledna.2007 ve večerních hodinách zasáhly
jako celé území České republiky i obec Velké Přílepy silné větrné proudy dosahující síly silné vichřice
až orkánu. Vítr v lokalitě Velkých Přílep dosahoval
podle měření nejbližších stanic Suchdol a Ruzyně
v nárazech rychlosti 90 až 125 km/h, tedy desátého
až dvanáctého nejvyššího stupně Beaufortovy stupnice pro hodnocení síly větru. Pro srovnání v Praze
- Karlově až 145 km/h a na Sněžce dokonce 216 km/
h. Jednalo se o skutečně mimořádnou rychlost větru
způsobenou velkými změnami tlaku vzduchu podél
poledníků s nejintenzivnějšími projevy kolem 20-té.
až 22-té hodiny. Také se se v té době vyskytla bouřka doprovázená silným větrem. Příčinná tlaková níže
byla německými meteorology nazvána Kyrill. Není
obvyklé tlakové níže nazývat v Evropě jmény a i tato
skutečnost svědčí o mimořádnosti projevů počasí.
Největší škody byly v naší obci způsobeny na vrchu
Hájnice (viz foto), poškozená byla hala v ulici Statenická, v areálu Bláha vítr vytrhl dřevěný plot a pravděpodobně i vlivem větru byl poničený stavební jeřáb
firmy Bláha.
Foto i text ing. René Tydlitát
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Na otázku, jak se obec vypořádá se škodami
v lese, nám odpověděl pan starosta Jiří Říha. Řekl, že
oslovil polesí Nižbor. Revírník v brzké době označí
popadané a další nebezpečné stromy v části lesa, která je majetkem obce. Firma pak polomy zlikviduje a
porazí i další nebezpečné suché stromy. Majitel další
části lesa Na Hájnici pan Kohout přislíbil podle starosty také brzkou nápravu.
Vcer

Str. 10 zprávy ze ZŠ, cvičení, klub zahrádkářů
Str. 11 inzerce
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obecní policie

Obecní policie občanům
Strážníci:
vr.prap. Karel Král (velitel) tel. 731 574 283
prap.Martin Ventura
tel. 723 187 157
email: obecnipolicie@velke-prilepy.cz
Vážení spoluobčané,
Obecní policie působí na základě veřejnoprávní
smlouvy v obcích nejen ve vaší obci, ale také v Úholičkách a Tursku. Služebna se nachází v obci Úholičky
v objektu čp. 38.
Obecní policie se zabývá ochranou a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží nad dodržováním pravidel
občanského soužití, přispívá k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, dále
odhaluje přestupky a jiné správní delikty a upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně
závazných právních přepisů a činí opatření k nápravě.
Obecní policie chce vám občanům dále nabídnout možnost kontroly opuštěné nemovitosti (pokud
se vzdálíte na další dobu), zda nedošlo k jejímu poškození, nebo neoprávněnému vniknutí. Dále chceme
nabídnout řidičům v katastru těchto obcí tzv.barevný
program. Ten nám umožní rozeznávat vozidla, která
do katastru obce patří a to hlavně v nočních hodinách.Jedná se o samolepku, která bude umístěna vně
zadního skla vozidla a bude mít evidenční číslo.Takto
označená vozidla budou snáze identifikovatelná a tím
nebude potřeba v pozdních nočních hodinách kontrolovat posádky těchto vozidel (pokud se nedopustí
přestupku či jiného protiprávního jednání).
Rádi bychom ve spolupráci s obcí a školou působili na výchovu školáků. Půjde především o dopravní
výchovu a osvětu vztahující se k alkoholu a drogám.
Dotazy můžete zasílat na na e-mail:obecnipolicie@seznam.cz, S pozdravem
vr.prap.Karel Král
velitel obecní policie

PREVENCE KRIMINALITY
rady pro seniory – bezpečně doma
• Neotvírejte nikdy dveře svého bytu, dokud si
nejste naprosto jisti, že člověka za dveřmi znáte.
Pokud vás někdo oslovuje jménem, ještě to neznamená, že vás zná. Jméno si přečetl na vizitce, nebo
na dopisní schránce.
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• Na dveřích je vhodné uvádět jmenovku v množném čísle (Novákovi) nebo v mužském rodu,
zvláště v případě, že v bytě žije sama žena.
• Stává se, že si pachatelé loupežných přepadení
obstarají falešné průkazy a vymyslí si pádný důvod
pro to, aby jste jim otevřeli (nevolnost, porucha
na topení, kontrola televizní přípojky, vzkaz nebo
telegram, nutnost rychle přivolat pomoc atd.).
Nikdy takové lidi nepouštějte do bytu, i kdyby
vypadali velmi důvěryhodně.
• Pokud je jejich žádost naléhavá, řekněte jim, aby
přišli znovu v doprovodu člověka ze sousedství,
kterého znáte, případně před vstupem cizího člověka do obydlí zavolejte souseda, známého nebo
člena rodiny. Pokud máte telefon, můžete si dotazem ověřit, zda uvedený podnik k vám skutečně
takového člověka poslal.
• Do zabezpečeného bytu nesmíte pouštět každého
kdo zazvoní. Může jít o různé podivné existence
nabízející pochybné zboží a služby, příslušníky
nejrůznějších náboženských seskupení a sekt ale
i o tzv. „tipaře“ převlečené či vydávající se za montéry nebo jiné pracovníky provádějící odečet plynu nebo elektřiny nebo pracovníky sociálních či
finančních služeb. Záminky pro vniknutí do bytu
nebo domu jsou různé. Může se jednat o prodej
spotřebního zboží, textilu, nabídky sjednání pojištění, spoření. V neposlední řadě pachatelé využívají soucitnosti starších občanů a jejich případné neutěšené situace v rodinném zázemí samoty
apod.
• Než otevřete dveře, vždy si zjistěte, kdo za nimi
stojí. Dobré je využívat panoramatické kukátko, které má široký úhel záběru a umožní vidět
i postavu skrčenou těsně u dveří. Jinou možností
je využití bezpečnostního řetízku nebo dveřního
vymezovače štěrbiny s kovovým ramenem. Vše
slouží pouze k pootevření dveří k předání pošty
nebo rozhovoru s neznámou osobou.
• Mějte důležitá telefonní čísla poblíž vašeho telefonu nebo na dobře viditelném místě.
• Zamykejte hlavní vchodové dveře. Pokud bydlíte
v přízemním bytě nebo rodinném domku, nezapomínejte zavírat okna, a to i v případě, že jdete
jen nakupovat.
• Byt zavírejte a zamykejte, i když jdete třeba jen
k sousedce, do sklepa nebo s odpadky.
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sociální pomoc

Změny v sociální pomoci
Od 1.ledna letošního roku došlo k mnoha změnám v sociální pomoci, chtěli bychom alespoň stručně upozornit na některé z nich. Podrobnější informace získáte na Městském úřadu Roztoky - sociální úsek
nebo v kontaktním místě SSP. Obě kanceláře najdete
v Roztokách u Prahy, v Havlíčkově ulici 713.
Paní Kalinová se zmínila o novince v sociální péči. Od 1.ledna tohoto roku vstoupil v platnost
zákon o pomoci v hmotné nouzi.
Moderní systém by měl pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, ale zároveň je motivovat ke snaze
prostředky si zajistit. Zákon také pamatuje na řešení některých nárazových životních situací, které lze
vyřešit jen okamžitou peněžní pomocí. Dávky pomoci v hmotné nouzi vyplácí pověřené obecní úřady, tj.
stejné úřady, které dosud poskytovaly dávky sociální
péče. Jedná se o:
Příspěvek na živobytí
- pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem jednotlivce či rodiny částky
živobytí / odvíjí se od životního a existenčního minima /, vzniká nárok na tuto pomoc.
Doplatek na bydlení
- řeší situaci nedostatku příjmu k uhrazení odůvodněných nákladů na bydlení. Doplatek lze poskytnout,
jestliže osoba užívá byt v obci, v níž je hlášena k trvalému pobytu. Zákon ale stanoví i vyjímky.

Miroslava Kalinová – vedoucí sociálního úseku Městského úřadu
Roztoky – tel. 220 400 228

Mimořádná okamžitá pomoc
- zákon vytipoval pět situací :
-

-

-

vážná újma na zdraví v případě neposkytnutí
okamžité pomoci.
mimořádné události - živelní pohromy, havárie apod.
nedostatek prostředků k úhradě jednorázového výdaje - např.poplatek za doklady, ztráta
peněžních prostředků atd.
pomoc osobám v hmotné nouzi s nákupem
předmětů dlouhodobé potřeby / pračky, ledničky /
pátá situace nastává, kdy je potřeba pomoci
osobám ohroženým sociálním vyloučením,
opuštění dětského domova, návrat z vězení
apod..

FOTOGRAFIE A PŘÍSPĚVKY
zasílejte na mailovou adresu
prilepskyzpravodaj@seznam.cz
nebo poštou na adresu Obecní úřad
Pražská 162,
25264 Velké Přílepy,
připište „Zpravodaj“.
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Paní Helena Ramaislová se zmínila o některých
změnách v dávkách státní sociální podpory od 1.ledna 2007.
Úprava životního minima: / měsíčně /
Jednotlivec
3126 Kč
První osoba v domácnosti
2880
Další osoba pokud není
nezaopatřeným dítětem
2600
Nezaopatřené dítě do 6 let
1600
6 až 15 let
1960
15 až 26 let
2250
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sociální pomoc, doprava
Přídavek na dítě
Nárok má nezaopatřené dítě do 26 let, pokud žije
v rodině s příjmem nižším než je čtyřnásobek životního minima. Poskytuje se ve třech rovinách.
Rodičovský příspěvek
- náleží tomu, kdo celodenně a řádně pečuje o dítě do
4 let věku / nebo do 7.let věku u zdravotně postiženého dítěte/ Od 1.ledna činí 7 582 Kč

na vznesen. Dále jsme také paní Sémovou požádali o pomoc při realizaci nových přechodů a dalších
dopravních staveb v naší obci. V pátek 2.února jsme
se společně se starostou sešli s představiteli MÚ Černošice, Policie ČR a Správy a údržby silnic. Prošli
jsme ta nekritičtější místa v obci.
Ing. Michal Štengl předseda výboru pro dopravu
a bezpečnost

Příspěvek na školní pomůcky
- dítě přihlášení k zápisu k povinné školní docházce
má nárok na 1000 Kč příspěvku - tzv, „pastelkovné“

Helena Ramaislová – metodik kontaktního místa Státní sociální
podpory MěÚ Černošice, telefon 220 910 457

V Kladenské jsme na první kamion nečekali ani pět minut. Řidič
údajně zabloudil.

Nový zákon by měl také od nového roku ulehčit
život lidem se sníženou soběstačností . Příspěvek na
péči pro osoby starší 18 let se vyplácí ve čtyřech různých kategoriích a ti, kteří dosud nepobírali žádnou
dávku, mohou o příspěvek požádat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Doprava
V pondělí 15. ledna se výbor pro dopravu a bezpečnost sešel s paní Sémovou, vedoucí odboru dopravy MÚ Černošice. Jedním z probíraných témat byla
problematika dopravy v Kladenské ulici a vydávání výjimek pro nákladní automobily nad 7,5 t, které ji nesmějí využívat. Jak jsme se dozvěděli, žádný
požadavek o povolení průjezdu nebyl v poslední době
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Mezitím se v krátkém čase vytvořila v úzké ulici kolona.
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doprava, návštěva v psím útulku

Návštěva v psím útulku
Zaplatili jsem nebo ještě do konce března zaplatíme do pokladny obecního úřadu poplatek za našeho pejska. V porovnání s většími obcemi nebo městy
není vysoký, 75,- Kč za jednoho psa a 100.- za každého dalšího. K čemu je poplatek určen? Například na
zaplacení každoroční finanční částky poplatku soukromému útulku Bouchalka Buštěhrad. Každoročně
na tento účel putuje 27.000 Kč. Obec má s majitelkou
paní Sychrovskou smlouvu, ve které se praví, že se
útulek postará o každého psa nalezeného na katastru
naší obce.
Řidič kamionu místní společnosti Whitetrans, projíždějící Kladenskou,
předložil výjimku o průjezdu udělenou MÚ v Černošicích.

Jdeš si pro mě ?

Řešila se také nutnost vyznačit další přechody pro chodce. Na
frekventované Pražské ulici se řešení našlo a do obchodu, zdá se,
přejdeme brzy bezpečně.

Paní Sychrovskou jsme navštívili v neděli, v útulku byl relativní klid a tak zbyl čas na popovídání. Jaká
je tedy cesta zatoulaného chlupáče až na Bouchalku.? Důležité je, řekla nám majitelka útulku, oznámit
nalezení psa na obecním úřadu, Jen ten by měl útulek
kontaktovat a psa předat. Obec útulku platí a tak má
právo vědět, kolik psů bylo z obce v útulku umístěno. Důvodem je také evidence, která se vede na obou
stranách. Obecní úřad je povinen se o psa postarat
až do příjezdu vozidla útulku. Problémem je, a na to
upozornila i Obecní policie Velké Přílepy, že chybí
záchytný kotec. Ve všední dny tak skončí ztracenec
či „zatracenec „ dočasně v knihovně nebo v obřadní
místnosti, v sobotu a v neděli nastává problém.
Vzít si naopak psa z útulku není problém. Paní
Sychrovská má už za ta léta vedení útulku zkušenosti
a ví na první pohled, komu může psa svěřit. „Když
vidím, že má rodinka dvě, tři malé děti a další na ces-

Také na Roztocké ulici umístění přechodu nic nebrání.
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návštěva v psím útulku, z historie

Projděte se s námi historií.
Kaplička na návsi, křížek v poli ….

Nebo snad pro mě ?

tě, dobrmana jí nevydám „ říká.. Podle zákona musí
nový majitel do jednoho roku psa vrátit, pokud se
objeví majitel původní. „Je to špatný zákon“, míní paní
Sychrovská, „pes je podle zákona věc a tak se do roka
může původní majitel přihlásit s nárokem na vrácení
zvířete. Pes ale není ztracený kufr na nádraží, ten si
může ve skladišti rok poležet, pes je myslící bytost.“

Kříže a kapličky vnímáme jako nedílnou součást
české krajiny a českých vesnic a snad každý, kdo tyto
drobné památky míjí, musí ocenit s jakým citem je do
tváře krajiny umístily generace našich předků.
Železné kříže na kamenných podstavcích bývaly
umísťovány v osadách, dále na rozcestích, u silnic a
polních cest, při polních tratích, případně ve volné
krajině, např. na mírném návrší. Většinou sám hospodář rozhodoval, kam stavbu na svém pozemku
umístí (poblíž usedlosti, u cesty na pole), často také
u cest vedoucích ke hřbitovům nebo k některým
poutním místům. Kříže a Boží muka nacházely své
umístění často i tam, kde lidé běžně nepobývali, cítili se zde cizí, osamělí a mnohá místa byla spojována
s určitou dramatickou událostí, například s případem
tragického úmrtí nebo naopak zázračného vyváznutí
z nebezpečí.

Nejlépe je u bráchy!

Prošli jsme si část útulku s kotci i s odchovnou
štěňat. Nebyl to optimistický pohled. O psy / a ke
konci loňského roku jich tu bylo 164 / je po materiální stránce velmi dobře postaráno, ale každý z nich
netrpělivě čeká na laskavou ruku nového pána.
vcer, mpal
Psí útulek Bouchalka Buštěhrad :+420-312-250 508
mobil.:+420-603-523 070
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Nedávno postavený křížek pod jírovcem směrem na Statenice láká
kolemjdoucí k odpočinku i zamyšlení.
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kaplička ve Velkých Přílepech už stojí bezmála 300 let

V české krajině nacházíme převážně litinové kříže,
vyráběné v domácích hutích od 18. století, dodnes
dochované především z druhé poloviny 19. století a
počátku 20. století. Úprava podstavců ke křížům byla
obvykle dílem místních kameníků, kteří kameni dali
konkrétní tvar, vytesali do něj nápisy, letopočty, znaky či různé symboly.

Dobrý stav křížů, Božích muk a kapliček spolu
s jejich výzdobou byl současně reprezentací celé vesnice. Děvčata je zkrášlovala kytičkou či věnečkem,
sezonně například obilnými klasy. Údržbu těchto
drobných staveb prováděl většinou původní stavebník, jeho potomci či určení opatrovníci. Cestou za
prací na pole či do lesa zde hospodář neopomněl
smeknout a pokřižovat se. Ve dnech svátečních se zde
zastavovala procesí.
Návesní kaple vznikaly většinou rozšířením vesnických zvonic a přibylo jich zejména ve druhé polovině 19. století. Poslední vlna budování drobné sakrální architektury přišla po první světové válce, kdy
byly stavěny kříže a pomníky na paměť padlým.
V padesátých letech minulého století při kolektivizaci zemědělství byly postupně rozorány meze, zmizely drobné remízky a ojedinělé stromy, cesty vedoucí
od vesnice k vesnici přes jednotlivá pole byly zaorány
a s nimi zmizely i kříže a Boží muka, které kdysi bylo
možné podél cest potkávat. Dnes každý opravený či
obnovený kříž, Boží muka či kaplička jsou důkazem
toho, že odkaz našich předků nám není lhostejný a
jsou také poselstvím předávaným dalším generacím,
které přijdou po nás. Prostřednictvím péče o tyto
drobné svědky minulosti i naší současnosti můžeme
dokázat, že krajina, ve které žijeme, nám není lhostejná a že jsme ji přijali za svou, bez ohledu na to, zda
zde žijeme od narození nebo jsme sem přišli ve věku
dětství či dospělosti. Lidé přicházejí a odcházejí, krajina a svědkové našich činů, nejen v podobě křížků či
kapliček, zůstávají.
(Zdroj: Správa Šumavského nár. parku a Rotary klub: Zapomenutá minulost, 2001; Pavel Klvač a
Libor Musil: O paměti křížů, Božích muk a kapliček,
almanach: Kaplička na návsi, křížek v poli) mpal

ZŠ Velké Přílepy
Jak to chodí na dramatickém semináři
Zvolení volitelného předmětu bylo pro většinu
dětí ze sedmé až deváté třídy hodně těžké. Dramatický seminář jsme si vybrali proto, že mnozí z nás si
chtěli vyzkoušet něco nového a tohle bylo to pravé.
Chtěli jsme zažít nějaké dobrodružství.
Na dramatickém semináři hrajeme mnoho zajímavých her. Každou hodinu začínáme „povídáním
Kapličku v Kamýku čeká brzká rekonstrukce
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zprávy ze ZŠ
v kroužku“ o tom, co jsme dělali celý týden. Všichni sedíme v kruhu a posloucháme příběhy ostatních
spolužáků. Nejlepší na tom je, že se paní učitelka do
této hry také zapojuje. Na konci hodiny zase v kroužku
říkáme, co se nám z dané hodiny líbilo nebo nelíbilo.
Někteří spolužáci tvrdí, že jsme tu v kolektivu.
Já si myslím, že je to proto, že spolu trávíme spoustu času na dramatickém semináři a víme o sobě stále
více věcí. Nikdo z nás nelituje, že se přihlásil na tento volitelný předmět. Získali jsme nové zkušenosti
v oblasti dramatické výchovy a nové přátele.
Na hodinách kromě her hrajeme dramatické
etudy, scénky, pantomimy, živé obrazy, skupinové a
hromadné improvizace. Provádíme různá cvičení
na zdokonalování hereckých, hlasových a pohybových
dovedností. Dost často pracujeme s příběhem. Vstupujeme do rolí jednotlivých postav a příběh dotváříme.
Naše vánoční představení začalo vznikat asi v říjnu. První myšlenka byla prostá - nějakým způsobem
sehrát, předvést dramatickými technikami něco ze
života svatých. Paní učitelka přinesla knížku Církevní
rok a my jsme měli z okopírovaných textů vybrat scénky, které bychom chtěli hrát. Pak jsme začali ztvárňovat představení. Vzpomínáme si, že první, co jsme
zkoušeli, byl ve vánočním představení finální konec.
Postupem času představení procházelo mnoha změnami, např. včlenění příběhu holčičky se zápalkami,
v našem případě s prskavkami. Celý příběh holčičky
vytvářely seřazené básně. Vznikly dvě představení a
my jsme se bavili, jak je spojíme dohromady. Nejdříve
jsme se snažili o tanec na vánoční koledu. Nakonec
jsme spojení dvou celků vyřešili vánoční koledou a
přednesem básně Josefa Povolného. Také jsme při
tvorbě představení nejdříve chtěli umrzlou holčičku zachránit, ale postupem času, jak jsme dokončovali finální tvar představení, uchylovali jsme se čím
dál více k variantě, že umře. Nakonec dívka umřela
následkem lidské bezohlednosti.
Do prostředí obětí svatých, o kterých byla druhá
část představení, byla recitací Josefa Povolného uvedena temná všudypřítomná postava jako znamení
zla, kterého je mezi námi mnoho. Svým představením
jsme chtěli promluvit lidem do duše.
Ve chvíli, kdy přišel ten očekávaný den, jsme většinou měli trému. Navzájem jsme se všichni utišovali
a podporovali. Naše nervozita stoupala s pomyšlením
na to, že něco zapomeneme. Naštěstí se tak nestalo.
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Když se po první vyučovací hodině začal naplňovat sál dětmi z I. stupně, bylo to zvláštní. Běhal nám
mráz po zádech. Dodělávali jsme poslední přípravykulisy. Pak sál ztichl a nastala naše očekávaná chvíle. Hanka Blínová a Josef Povolný naše představení
uvedli. Pak začala hrát koleda Rolničky, rolničky a
následoval příběh holčičky, utvořený z pásma básní.
Následovaly tři krátké povídky o třech svatých - sv.
Lucii, sv. Mikuláši a sv. Barborce. Během představení
jsme divákům rozdávali bonbóny, které představovaly jmění, např. sv. Mikuláše. Na konci představení jsme zapálili prskavku a zpívali koledu Narodil se
Kristus pán. Po prvním představení nám padl kámen
ze srdce. Ale čekalo nás odpolední představení pro
druhý stupeň.
Po představení pro druhý stupeň nás osobně paní
ředitelka Zdeňka Hloušková moc pochválila. Představení se velmi líbilo i dalším učitelkám i našim spolužákům. Určitě budeme chtít připravit další představení, třeba na školní akademii.
Žáci ze sedmé, osmé a deváté třídy - Josef Povolný, Hana Blínová, Michaela Strnadová, Monika Fišerová, Iveta Hablová, Michaela Kučerová, Marie Krivdová, Tereza Zimmermannová, Jiří Toman, Denisa
Siváková, Lucie Šindelářová, Erika Lišková.
Zpívání na schodech na 2.stupni ZŠ Velké Přílepy
Dne 22. prosince 2006 se v ZŠ Velké Přílepy
konalo „ Zpívání na schodech“. Na 2.stupni začalo po
5. vyučovací hodině.
Zpívaly se české, anglické a německé koledy za
kytarového doprovodu paní učitelky Eliášové. Devátá
třída předváděla různé vánoční zvyky a tradice, např.
lití olova, krájení jablka apod. a recitovaly se i vánoční básně. Při této akci se nám zapálil i adventní věnec,
ale naštěstí vše dopadlo dobře.
Všichni se naladili do vánoční nálady a uvědomili si, že i když to tak venku vůbec nevypadá, tak
za dva dny jsou tu Vánoce, svátky klidu, míru, lásky,
přátelství a pohody.
Přišlo se podívat i pár rodičů, přátel a bývalí spolužáci.
Dominika Mašková, VII. třída
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Zápis do ZŠ

Klub zahrádkářů

31. leden byl slavnostním dnem pro budoucí školáky. Společně s rodiči
přišli k zápisu do první třídy Základní školy ve Velkých Přílepech.
Také Kačenka odpovídala vzorně na všechny otázky paní učitelky
Bansetové, rodiče se tvářili spokojeně a sestřička se nudila. Ostatně,
k zápisu půjde až za několik let.

Cvičení s dětmi
Chcete si zacvičit společně s vašimi dětmi? Máte
možnost, i když se zatím musíte, bohužel, vypravit do
sousedních obcí. Snad se dočkáme i u nás.
Cvičení pro děti 1-2 roky
Úholičky, Obecní úřad
Cvičení pro děti 2-3 roky
Roztoky , Sokolovna
Cvičení pro děti 2-5 let
Lysolaje , ZŠ

Čt 9,30-10,30 hod
St 9-10, 10-11, 11-12 hod
Čt 16-17 hod

Na všech hodinách se provádí zdravotní cviky
na velkých míčích, děti stavějí a prolézají opičí dráhy,
cvičí s říkankami, písničkami, někdy i závodí. Vše je
přizpůsobeno věku a schopnostem dětí. Právě teď se
zapisují děti na druhé pololetí.
7.února začal v Úholičkách dětský aerobik pro
holčičky od 5 let.
Podrobnější informace vám podá Terezie Kořínková tel. 736 767 717

strana 10

O Klubu zahrádkářů Velké Přílepy jsme si povídali s jednatelem klubu panem Bohumilem Krásným. Vede kroniku a tak ví o historii svazu téměř vše.
Už v březnu 1963 byla v naší obci založena místní
organizace Českého zahrádkářského svazu. Zakládajících členů bylo čtrnáct. Hlavní iniciátorkou byla
paní Františka Stupková z Horoměřic, která zemřela
loňského roku ve věku 101 let. Největší rozkvět zažil
svaz v 70.letech minulého století, kdy měl až 110 členů. Pan Krásný si posteskl, že zájem bohužel upadá
a členskou základu dnes tvoří už jen střední, či spíše starší generace. Klub zahrádkářů, do kterého se
původní svaz převtělil, přivítá každého dalšího člena. Stačí, když má zájem o přírodu nebo jen pěstuje
pokojové květiny. Některé členky klubu se specializují například na orchideje. Ostatně i ty jsou pravidelně
viděny na každoroční podzimní výstavě v restauraci U Korychů. Expozice je soutěžní a o tom, komu
budou předány plakety, rozhodují návštěvníci. Členové klubu zahrádkářů navštěvují každoročně výstavu Zahrada Čech v Litoměřicích, aby načerpali nové
poznatky a nechali se inspirovat. Na březen chystají
výroční schůzi a na té by předseda klubu Jiří Bauchner určitě velmi rád přivítal nové kolegy.
vcer

Pan Bohumil Krásný s kronikou klubu

Slíbenou anketu doručíme do vašich schránek a zároveň ji naleznete na stránkách obce
www.velke-prilepy.cz
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Akce na leden a únor 2007: Sleva 10% z celkové ceny ISO ŽALUZIÍ !

ROLETY, ŽALUZIE
GARÁŽOVÁ VRATA
SÍTĚ PROTI HMYZU, MARKÝZY, ISO ŽALUZIE
a

výroba

a

opravy

a

prodej

a

záruka 36 měsíců

a

montáž

a

pozáruční servis

777 208 491
info@har.cz

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?
Změřte si rozměr skel, zavolejte, nebo
zašlete rozměry e-mailem, my vypočítáme cenu a kalkulaci obdržíte tentýž den

Po předložení tohoto kuponu

SLEVA

55 %

z montáže.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA
NEJVÝHODNĚJŠÍ
POJIŠTĚNÍ PRO KAŽDÉHO
-

povinné ručení
(výrazné slevy pro mimopražské řidiče)
havarijní pojištění
pojištění majetku
pojištění odpovědnosti za škodu
životní pojištění
úrazové pojištění
Navštivte nás v naší kanceláři nebo

zavolejte a domluvte si nezávaznou schůzku.
Najdete nás v Praze 6, Terronská 68 - naproti hotelu Crowne Plaza (dříve International).
Tel. 602 280 287
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Tato publikace neprošla jazykovou úpravou.
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