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usnesení ze zasedání zastupitelstva

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy
dne 27. 6. 2007
1. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
a) zprávu o činnosti obce, přednesenou starostkou
Věrou Čermákovou
b) zprávy výborů za uplynulé období, přednesené
zástupci jednotlivých výborů
c) informace o průběhu plnění usnesení z předchozího jednání zastupitelstva
d) informaci, že vítězem výběrového řízení na stavbu
pavilonu MŠ Jablíčko Velké Přílepy se stala firma
Stavební řemesla Zeman
e) informaci o probíhajícím poptávkovém řízení na
realizaci projekčních prací na intenzifikaci a rozšíření ČOV Velké Přílepy
f) informaci o probíhajícím výběrovém řízení na
provoz svozu a odstraňování odpadu vznikajícího
v obci
g) zprávu auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce a ověření účetní uzávěrky za rok
2006
2. Zastupitelstvo schválilo:
a) zapisovatelem paní Věru Čermákovou
b) ověřovateli zápisu pana Jiřího Říhu a PhDr. Jiřího
Svítka
c) návrhovou komisi ve složení Ing. Richard Kapsa a
Ing. Petr Morysek
d) předložený návrh programu s tím, že:
-

-

-

na program jednání se zařazuje bod číslo 23: Souhlas s bezúplatným převodem pozemku parc.
č. 190/61 k. ú. Kamýk u Velkých Přílep od státu do
vlastnictví obce.
dochází ke změně názvu bodu číslo 5 na: Schválení zpracovatele návrhu změn č. 2 a 3 územního plánu obce Velké Přílepy a schválení uzavření
smluv se zpracovatelem návrhu změn č. 2 a 3 ÚP.
dochází k vypuštění bodu č. 6 z programu

e) Ing. arch. Tomáše Russe, autorizovaného architekta ČKA 03228, projektantem návrhu změny
č. 2 územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ)
Velké Přílepy v souladu s původním zadáním,
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které bylo schváleno usnesením zastupitelstva
ze dne 5. 5. 2004. Současně zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy s firmou TRIAgis s. r. o. ,
Na Bezděkově 1737/2, 256 01 Benešov u Prahy,
IČ 27255701, DIČ CZ 27255701, zastoupenou
Ing. arch. Tomášem Russe, na zhotovení návrhu změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru
(ÚPnSÚ) Velké Přílepy, firma TRIAgis s. r. o. je
plátcem DPH. Smlouva bude uzavřena poté, co
s ní vysloví souhlas firma Alfa Praha.
f) Ing. arch. Tomáše Russe, autorizovaného architekta ČKA 03228 projektantem návrhu změny
č. 3 ÚPnSÚ Velké Přílepy dle schváleného zadání
g) uzavření smlouvy s firmou TRIAgis s. r. o. , Na
Bezděkově 1737/2, 256 01 Benešov u Prahy, IČ
27255701, DIČ CZ 27255701, zastoupenou Ing.
arch. Tomášem Russe, na zhotovení návrhu změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) Velké Přílepy. Firma TRIAgis s. r. o. je plátcem DPH. Smlouva bude uzavřena poté, co s ní
vysloví souhlas firma Alfa Praha.
h) aby předmětem návrhu zadání smlouvy č. 3 byly
již původně schválené lokality č. 1-5 s tím, že jako
lokalita č. 3, v rámci níž se měly řešit komunikace
v lokalitě „C“, bude nově vymezeno hřiště a park
na pozemku č. 51/1 v k. ú. Velké Přílepy ( oblast
Bussmark – Bláha )
ch) uzavření rámcové smlouvy s firmou, zajišťující
úklid v rámci sociální péče o seniory. Maximální
příspěvek na čerpání sociálních služeb na jednu
osobu, který bude obcí poskytován, bude pro rok
2007 činit 20 % nákladů, maximálně však 4000 Kč
ročně na osobu.
i) přeložení vrchního vedení vysokého napětí do
země v rámci stavby Statenická-Kameník
j) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí v rámci stavby Statenická –Kameník na zřízení věcného břemene na pozemcích č 153/1 a 153/ 26
v k. ú. Kamýk u Velkých Přílep s tím, že nesouhlasí s nabízenou cenou 1. 000, - Kč a navrhuje cenu
věcného břemene 10. 000. - Kč, případně cenu
stanovenou znaleckým posudkem
k) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi Obcí a společností Telefonika 02 na pozemku parc. č. 190/31 v k. ú. Kamýk u Velkých Přílep
ve výši 6. 915 Kč
l) pojmenování ulice v k. ú. Kamýk u Velkých Pří-
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usnesení ze zasedání zastupitelstva
lep v areálu firmy Eurostavba názvem Haškova,
pojmenování ulic v areálu firmy Isobau názvy
Zátopkova, Pláničkova, Bicanova
m) komisi pro vyhodnocení poptávkového řízení na
realizaci projekčních prací na intenzifikaci ČOV
ve složení: Ing. Kapsa, Ing. Morysek, pí. Kosíková,
pan Říha, pí Čermáková
n) závěrečný účet obce Velké Přílepy za rok 2006
s těmito připomínkami:
-

příjmy byly překročeny o 4 113 416, 24 Kč
( o 26, 9 % ) oproti plánu, především díky neočekávaným příjmům z daní a mimořádným příjmům
z poplatků a prodeje pozemků.

-

Výdaje byly překročeny o 2 020 016, 72 Kč
(o 12, 9 %) oproti plánu. Důvodem překročení
výdajů byly především větší investice do komunikací a sítí, větší provozní náklady Obecního úřadu
a jen částečné zahrnutí nákladů na nově zřízenou
obecní policii do rozpočtu.

o) opatření týkající se rozpočtu obce Velké Přílepy:
1. při plánování akcí a investic majících vliv na hospodaření obce, je třeba je připravit tak, aby bylo
možné reálně odhadnout náklady dopředu a po
jejich zahrnutí do rozpočtu je i kontrolovat.
2. při mimořádných změnách, majících vliv na hospodaření obce, je třeba tyto skutečnosti neprodleně zohlednit v rozpočtu.
3. ke změnám závazných částí rozpočtu je vždy třeba souhlas zastupitelstva obce.
4. je třeba provádět průběžnou a důslednou kontrolu dodržování schváleného rozpočtu.
p) bezúplatný převod pozemku parc. č. 190/61 k. ú.
Kamýk u Velkých Přílep od státu do vlastnictví
Obce
q) zrušení organizačního výboru k 1. 7. 2007 s tím,
že jednání výboru budou nahrazeny pracovními
jednáními zastupitelstva.
3. Zastupitelstvo zamítlo :
a) nabídku firmy Bohemia Energy na prodej elektrické energie Obci
b) uzavření smlouvy související s rozšířením Obecní
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policie Velké Přílepy na území obce Statenice.
c) žádost o změnu v ÚP Obce – parcela č. 147 k. ú.
Kamýk u Velkých Přílep
d) žádost o zřízení sběrného dvora v katastru obce
Velké Přílepy
e) žádosti pánů Gatyase a Špiegela o koupi částí
pozemku 64/5 k. ú. Velké Přílepy
4. Zastupitelstvo projednalo:
žádost společnosti Nimetal o vyjádření obce
k výstavbě haly na zpracování akumulátorů. Zastupitelstvo souhlas s výstavbou udělí pouze v případě,
že bude zpracován nezávislý posudek na posouzení
vlivu provozu nové haly na životní prostředí a výsledkem tohoto posudku bude závěr, že provoz nové haly
nebude mít negativní vliv na životní prostředí v okolí
haly. Nezávislý posudek bude objednán obcí, a to za
předpokladu, že náklady na tento znalecký posudek
závazně přislíbí obci uhradit společnost Nimetal.
5. Zastupitelstvo pověřilo :
- starostku, aby projednala schválené návrhy smluv
v rámci změn ÚP se společností Alfa Praha, která
se zavázala náklady spojené s realizací změn ÚP
uhradit,
- starostku, aby připravila návrh hodnotících kritérií pro přidělování finančního příspěvku sociálně
potřebným v rámci péče o seniory
- starostku, aby na podzim tohoto roku poptala firmu Bohemia Energy a požádala o cenovou nabídku pro rok 2008
- starostku obce jednat s obcí Statenice o možném
rozšíření Obecní policie Velké Přílepy na území
katastru obce Statenice a případných dalších obcí
za následujících podmínek:
a) počet strážníků, o něž bude OP rozšířena, bude
minimálně 2.
b) obce, na jejichž katastru budou noví strážníci
sloužit, budou hradit veškeré náklady spojené
s prací těchto strážníků a podíl na administrativní
síle a rovněž náklady na údržbu a opravy přiděleného vozidla. Nedřívější možný termín rozšíření
Obecní policie Velké přílepy je 1. 1. 2008
-

starostku, aby vyvěsila závěrečný účet DSO Od
Okoře k Vltavě za rok 2006 na úřední desku
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to to uteklo, prázdniny nebyly jen ve znamení dovolených

Konec školního roku se opravdu vydařil, počasí přálo i jízdě na kolotoči, rodiče provětrali peněženky a ti
nejmenší zářili spokojeností.

Prázdniny nebyly jen ve znamení
dovolených

To to uteklo!

Konec školního roku byl zároveň začátkem úprav
a rekonstrukcí v základní škole a v mateřské škole
Jablíčko. Do konce srpna muselo být vše hotovo tak,
aby žáci mohli 3. září nastoupit do čistých a upravených prostor.

Nedávno je rodiče přivedli za ruku do první třídy a dnes už jsou
z nich studenti a učni.
Základní školu Velké Přílepy opouštěli
s úsměvem, nechali se
ozdobit stuhou s nápisem Absolvent ZŠ 2007,
dostali poslední vysvědčení, většinou s pochvalou a povzbuzením, pak
už jen ukápla nějaká ta
slzička při loučení s paní učitelkou, následovalo vítání
páťáků do vyššího stupně školy a večer se to všechno
pořádně oslavilo ! ! Tak ať se vám daří absolventi !
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prázdniny nebyly jen ve znamení dovolených, nový školní rok s novým projektem
ÓÐKuchyň mateřské školy se proměnila ve staveniště,
zaměstnance kuchyně ale čeká díky nové vzduchotechnice
příznivější pracovní prostředí. Personál kuchyně základní
školy by se měl nové vzduchotechniky dočkat na podzim.

Malování OÚ : - zaměstnanci obecního úřadu se činili.
Venku je v době teplého počasí práce stále dost, ale stěny úřadu už dávno volaly po novém „ kabátě“.

Nový školní rok s novým projektem

Budovu základní školy rozsvítila další nová okna včetně nezbytných žaluzií. Dotaci 121.000 Kč poskytl
Středočeský kraj z programu Obnova venkova.

Návštěvníci sálu u Korychů ocení nové sociální zařízení. Dotaci 100.000 Kč poskytl Fond sportu a volného
času Středočeského kraje. Bohužel návštěvnice budou
muset počkat až do příštího roku.
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Pondělí 3. září je v letošních kalendářích
podrženo s připomínkou – začátek školního roku !
Základní škola Velké Přílepy přivítala děti, které sem
už v minulých letech chodily, ale také ty, které se nově
přistěhovaly, přešly ze ZŠ v Tursku nebo prvňáčky,
kteří začínají svou povinnou školní docházku právě
zde. Učitelé už poslední týden v srpnu třídy připravili, uklízečky měly hodně práce s úklidem po malování
a po dokončených řemeslnických pracích. Prostě chceme, aby škola byla místem, kam všichni chodí rádi.
Letošní rok je významný i z dalších důvodů.
Začínáme učit podle nového školního vzdělávacího
programu a jsme zvědavi, jaké zkušenosti nám přinese. Ve snaze zkvalitnit výuku jsme se stali partnerskou školou projektu s dlouhým názvem „Výuka
cizích jazyků s akcentem na kombinované studium
a samostudium cizích jazyků“. Akci organizuje Klub
ekonomů škol, který pro ni získal grant z prostředků
EU. Manažerkou projektu je paní PhDr. Jitka Šimková.
O tom, proč jsme se do projektu zapojili, psal
již Náš region 29. 3. 2007. Hledáme cesty, jak učinit
výuku jazyků atraktivnější. Výuka jazyka ve spojení
s prací na počítači by k tomu mohla vést. E-learning
poskytne prostor nadanějším žákům ke vzdělávání nad rámec povinného učiva, méně nadaným pak
k soustavnému doplňování a opakování znalostí.
Myslíme i na ty, kteří ze zdravotních důvodů zameškají vyučování a mohou tímto způsobem látku
dohonit.
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nový školní rok s novým projektem, objevil se podmoráňský potok, přijeli z města průmyslu...
Spolu s námi se projektu účastní asi 20 základních
škola a víceletých gymnázií ze Středočeského kraje.
V naší škole se bude projekt týkat anglického jazyka
v šestém ročníku a uvažujeme ještě o ročníku devátém. Projekt potrvá 18 měsíců a měl by být zajímavý
nejen pro děti, ale také pro učitele. Jim přinese okamžitý přehled o rozsahu zvládnutí učiva ve skupině, a
to bez zdlouhavého opravování neoblíbených a stresujících písemných prací. Rodiče by mohli ocenit také
to, že jejich děti si osvojí formu samostudia, která jim
pak pomůže při přechodu na střední školy.
Mgr. Jana Kouřimská, zástupce ředitelky ZŠ

Objevil se Podmoráňský potok
Doslova se vyloupl z nánosů bahna a plevele.
Koncem srpna se mnozí dotazovali na důvod přítomnosti bagru a dělníků kolem potoka. Odpověď zněla
: bylo zahájeno dlouho očekávané čištění toku pod
odborným dohledem Zemědělské vodohospodářské správy Kladno. Ani zásahem bagru by neměl být
poškozen cenný biokoridor. Nejprve byly odborníkem označeny dřeviny k vykácení, dlouholetý nános
bahna z potoka byl poté odvezen na skládku. Zbývá už jen zhutnit břehy a osít travou. Až bude podél
potoka dokončena a zpevněna cesta od autobusové
zastávky směrem ke školce, vznikne další hezké místo
na procházky včetně posezení na lavičce.

Také v těchto místech byl potok zcela skryt pod náletovými dřevinami a plevelem.
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Přijeli z města průmyslu, chutného
vína a dobrého fotbalu
3. srpna k nám přijela strávit víkend delegace
z našeho družebního města Velké Moravce na Slovensku v čele s paní primátorkou Ing. Serafinou Ostrihoňovou. Paní primátorka se nejvíce těšila na prohlídku
historické Prahy, velký dojem ale na ni i na její doprovod udělala návštěva Lidického památníku, zámkem
Nelahozeves byli doslova nadšeni. Zástupci obou obcí
si předali vzájemně zkušenosti a Ing. Ostrihoňová velmi ocenila především práci naší obecní policie, která
si zanedlouho připomene rok od svého vzniku.

Zasvěcenou průvodkyní po Pražském Hradu byla paní
Hedvika Čenková.
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cesta do szydlówa

Také zámek Nelahozeves sklidil obdiv našich přátel .

Cesta do Szydlówa
Cesta do Szydlówa byla dlouhá. Téměř deset
hodin jsme mířili do obce s bohatou historií, bývalému městu, které dostalo název podle zbojníka Szydla,
jakéhosi polského Jánošíka. Szydlów je další družební obcí Velkých Přílep a pozvání na víkend 18. a 19.
srpna bylo více než lákavé. Konaly se totiž populární
Slavnosti švestek. Toto ovoce je pro místní obyvatele
důležitým artiklem a téměř nenajdete domek, vedle
něhož by nestálo alespoň několik švestkových stromů. Samozřejmě tolik švestek se nedá ani sníst ani
prodat na trhu a tak i Szydlowská slivovice je více
než populární. Szydlów má dnes pouhých 1150 obyvatel, může se ale pochlubit mnohými historickými
památkami, které můžeme jen závidět. Dominantu
tvoří ruiny bývalého městského opevnění z poloviny
14. století, několik kostelů, židovská synagoga a Krakovská brána - příklad důmyslného městského opevnění z dob středověku...

O organizaci Slavnosti švestek se vzorně staral charismatický starosta Jan Klamczyňski. Je ostatně jejich
duchovním otcem a také velkým organizátorem dalšího kulturního dění v obci. Naši obec už měl možnost
poznat a na další návštěvu se prý těší.

Na slavnostech jsme se také potkali se zahraničním
zpravodajem Českého rozhlasu 1 Radiožurnál Martinem Dorazínem. Zajímala ho nejen všudepřítomná slivovice, historie a současnost Szydlówa, ale i přátelství
našich obcí a tak se Velké Přílepy staly součástí populárního pořadu Zápisník zahraničních zpravodajů.
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cesta do szydlówa, návrat zeleně, v první vlně více než 100 pozemků
Na návštěvu Szydlowa se teď chystají žáci naší základní školy. Oplatí tak návštěvu polských dětí u nás koncem května tohoto roku.

Návrat zeleně do zemědělské krajiny
Naše obec získala další dotace od Středočeského kraje. Výsledkem prvního projektu „ Poznej místo, kde žiješ“ bude v příštím roce výstava o historii
i současnosti Velkých Přílep. Na přípravě expozice se
budou velkou měrou podílet i žáci základní školy a
to nejen obrázky a fotografiemi. Druhý projekt, na
který jsme získali od Středočeského kraje příspěvek,
má název „Návrat zeleně do zemědělské krajiny“. Na
podzim tohoto roku tak bude na pozemku směrem na
Lichoceves, kde jsme dosud překračovali a obcházeli
nelegálně odloženou suť a hromady odpadků, vysazeny stromy a keře. Zahradnickou firmu i dobrovolníky
z řad občanů Velkých Přílep tak čeká nelehký úkol.
V měsíci září se bude uklízet, rozhrnovat hromady
navezené zeminy a o několik týdnů později sázet.
Výsledek ale bude stát určitě zato a vznikne hezké
místo na procházky. .

V první vlně více než 100 pozemků
V sobotu 4. 8. 2007 proběhlo první kolo aktivního monitorování pozemků, které dělají ostudu naší
obci a tím, že jsou často zaplevelené ohrožují vysemeňováním i sousední udržované parcely. S katastrální mapou v ruce se vydaly zmapovat tyto pozemky
2 skupiny, které za sobotní dopoledne prošly větší část
katastru Velkých Přílep, konkrétně pak celý Kamýk
a celý areál Bussmark-Bláha. Vzhledem k tomu, že
se počasí vydařilo a obchůzky se mimo jiné zúčastnil také fotograf René Tydlitát, posloužila procházka
také k pořízení fotodokumentace naší vesnice.
Nakonec se v první fázi podařilo identifikovat více
než sto pozemků, které byly více či méně zarostlé plevelem nebo zaplněné nejrůznějšími druhy odpadu.
Majitelé těchto pozemků budou vyzváni k jejich úklidu a pokud tak dobrovolně neučiní, obec jim uloží
pokutu. Ta může u občanů dosáhnout 10 tisíc korun
a u podnikatelů dokonce 100 tisíc korun. V nejbližší
době prohlédneme také zbytek obce.
(rk)

Tento pohled by měl být za několik měsíců minulostí.

Jedna z posledních porad před realizací.
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v první vlně více než 100 pozemků, obecní policie informuje

Obecní policie dále provedla, na základě mnoha oznámení o rušení nočního klidu, několik kontrol v nonstop baru Kamýk na Kladenské ulici.
O zjištěných nedostatcích byly dle zákona informovány správní úřady. Při jedné z kontrol byl například
v prostoru provozovny zadržen cizí státní příslušník,
na kterého byl vydán mezinárodní zatykač.

Obecní policie informuje
Obecni policie Velké Přílepy se v poslední době
zaměřila zejména na bezpečnost silničního provozu.
Ta je na komunikaci č. 240/II velmi často porušována.
Po dohodě s dopravní policií ČR bude na silnici.
240/II prováděno měření rychlosti a vážení nákladních vozidel. Dále se po mnoha jednáních rýsuje
možnost odklonění nákladní dopravy mimo komunikaci č. 240/II. Jedná se především o vozidla těší
19. tun, která svou vahou ohrožují statiku mostku v obci Černý Vůl-Statenice a porušují dopravní
omezení na zmiňované komunikaci. Jakmile bude
dokončeno dopravní značení v úseku Statenic, které
bude dostatečně předem informovat řidiče o zákazu
průjezdu vozidel těžších 19tun, začne intenzivní kontrola těchto vozidel.
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Dále bych chtěl informovat o záměru zřídit úřední hodiny obecní policie. Dle našeho mínění pomohou občanům sdělit své potřeby a náměty obecní
policii osobně. Úřední hodiny budou každou středu
a zástupci obecní policie se budou v přesně vymezenou dobu nacházet na Obecních úřadech Velké Přílepy a Tursko. V Úholičkách nás najdete na služebně.
Podrobnější informace naleznete na úředních vývěskách příslušných obcí a webových stránkách obce.
Chci Vás také informovat o připravovaných interne-
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obecní policie informuje, co je to spravedlnost
tových stránkách www.obecnipolicie.info, prostřednictvím nichž vás budeme informovat o práci obecní policie, hledaných osobách a novinkách, které se
týkají občanů. Naleznete také informace, týkající se
silničního provozu a poradnu OP.
Obecní policie začala využívat přímé napojení
na tísňovou linku 112. Je tak přímo v kontaktu s operačním střediskem přes radiokomunikační zařízení.
V srpnu nám bylo obcí Úholičky zakoupeno zařízení
na měření rychlosti. Byl tak vyřešen problém s najímáním soukromé společnosti, která není schopna
zajistit měření dle potřeb obecní policie.
Chtěl bych upozornit na skutečnost, že v poslední době zaznamenala obecní i státní policie výrazný
nárůst řidičů, kteří před jízdou požili alkoholické
nápoje. Obecní a státní policie spolu plánují časté
akce zaměřené na kontrolu řidičů. Cílem je předcházet dalšímu páchání trestné činnosti.
A na závěr bych chtěl připomenout, že nadále
platí možnost kontaktovat policii a požádat při delší
nepřítomnosti o kontrolu své nemovitosti. Své náměty posílejte, prosím na e-mail: obecnipolicie@velke-prilepy. cz nebo vkládejte do poštovní schránky
v přízemí obecního úřadu.
vr. prap. Karel Král
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Co je to spravedlnost
Zeptáte-li se někoho: „Co je to spravedlnost ? “,
zamyslí se, kývne moudře hlavou a položí vám otázku:
„Existuje vůbec něco takového“ ? Měla by existovat,
když o ní s úctou a respektem mluví již celé generace
lidí před námi. Vždyť otevřeme-li si noviny, pustíme
rozhlas či televizi, kde se „zasvěceně“ hovoří o aktuálních problémech současnosti, jsou všechny problémy
posuzovány a poměřovány hlediskem spravedlnosti.
Spravedlnost by měla být tedy něčím nezpochybnitelným. Málokdo však umí na takto položenou otázku
přímo odpovědět. Opakujete-li svou otázku znova,
váš partner v rozhovoru odtuší, že když jinak nedáte,
ono to vlastně zas tak složité asi nebude. Řeknete-li,
že spravedlivé je, když se každému z nás měří stejným
metrem, udiveně se podívá a položí vám rozpačitou
otázku: „To znamená, že se myšlenky a činy každého
z nás hodnotí stejně náročnými morálními kritérii
jako myšlenky a činy všech ostatních“? Odpovíte-li
kladně, váš partner v diskusi překvapeně řekne: „Ale
jděte, to zas nesmíte brát tak vážně ! Víte jak bychom
mohli dopadnout, kdybychom věci posuzovali tak
důsledně, jak nám zde naznačujete“? Když jsem se
nad výrokem svého, nebo možná někdy někde i vašeho, partnera v diskusi zamyslel řekl jsem: „No ano, ale
má-li být spravedlnost spravedlností, jiné východisko není“. Můj partner se na mě soucitně podíval a já
jsem si v tom okamžiku vzpomněl na příhodu z jedné
prestižní fakulty prestižní university v České republice, kde při semináři etiky povstal rozezlený student a
rozhořčeně prohlásil: „Co nám to tady říkáte, co nám
to tady chcete namluvit, vždyť žádná etika nikdy neexistovala, neexistuje a nikdy existovat nebude! Každý
přece jedná tak, jak mu to právě vyhovuje a osobně
prospívá. Nikdy to nebylo a nebude jiné“! Když jsem
mu položil otázku, jestli on také tak jedná, udiveně se
na mě podíval a s nelíčeným překvapením v hlase nad
tím, jak se vůbec někdo může na něco takového ptát,
řekl: „Vždycky jednám tak, aby to pro mě bylo dobré
a to je také jediné kritérium spravedlnosti a nespravedlnosti, které ve svém srdci nosím“! Nechtěl jsem
věřit svým uším, nicméně onen student to prohlásil
s takovou vervou a přesvědčením, že i já jsem musel
uvěřit, že svůj výrok myslí naprosto vážně. Někteří
z vás se asi domnívají, že mladý student, který tak
tvrdě a nesmlouvavě hájil svoji hedonistickou morál-
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co je to spravedlnost, inzerce

ku, je zavrženíhodným člověkem. Ale zamysleme se
sami nad sebou a položme si otázku, nejednáme-li
i my ve svém osobním i společenském životě podle kritérií, k nimž se onen student tak upřímně přihlásil ? Příkladů by se v našem životě našlo jistě víc.
Nenadržujeme například v rodinném životě jednomu
z našich dětí víc na úkor druhého a tím ho citově zraňujeme a ubližujeme mu ? Nechceme si to přiznat a
sami sobě namlouváme, že jedno z dětí potřebuje naši
péči víc než druhé. Takže naše jednání je nezpochybnitelně spravedlivé ! To co bychom v jiných rodinách
posuzovali se zdviženým prstem, je u nás potřebná a
nezbytná nutnost. Dělá-li některý z politiků prokazatelné podvůdky, aby si zajistil dobré bydlení, stojíme na náměstích s transparenty, které hlásají, že
my ho nechceme, protože jedná na úkor nás všech!
Když takové podvůdky děláme my, tak je to nutnost,
ke které nás dohnala atmosféra doby a nikdo nemá
právo strkat nos do našich věcí. Je přece spravedlivé,
že když mohou ti „nahoře“, tak mi vlastně musíme
taky. Dalším často diskutovaným příkladem by mohli
být vztahy mezi Sudetskými Němci a Čechy. Sudetští
Němci se na nás zlobí, že když byli vyhnáni ze svých
domovů, nemohli si s sebou vzít víc než jeden kufr
s deseti kilogramy svého majetku. Často slyšíme jak
to bylo nespravedlivé. Ano, bylo to velmi nespravedlivé, ale titíž Sudetští Němci zapomínají, že když
v roce 1938 vyháněli Čechy z pohraničí, nemohli si
vzít často ani uzlíček jídla. To však za nespravedlnost
už nepovažují. Naopak, když začalo vyhánění Sudetských Němců z bývalého Československa, někteří
Češi s nimi zacházeli krutě až zločinně jenom proto, že se hlásili k německé národnosti. Bez ohledu
na vinu a nevinu nejen dospělých mužů, ale i starců,
žen a dětí si na nich největší zbabělci té doby hojili komplexy méněcennosti. Když mohli oni nám, je
přece „spravedlivé“, že můžeme i my jim ! Má-li být
na Zemi spravedlnost, nemůže na tom, jak každý jistě
uzná, být nic špatného. Mohli bychom tak pokračovat donekonečna. Příkladů by se našlo jistě mnoho.
Položme si však otázku: „Podle které definice spravedlnosti ve svém životě jednáme“ ? Podle té, která tvrdí, že je nutné měřit všem stejným metrem nebo té,
kterou tak zaníceně propagoval výše zmíněný student
? Ať už je to tak či onak, nezapomínejme, že těžkosti doby ani rodinné problémy nás nezbavují morální
zodpovědnosti za spravedlivé i nespravedlivé jednání
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s našimi bližními v osobním i společenském životě.
A to už nechci ani pomyslet, jak překvapeně bychom
se asi tvářili, kdyby s námi většina lidí začala důsledně
jednat tak, jak my se často domníváme, že můžeme
jednat s nimi. Nestalo by se však nic horšího než,
že by nám ostatní dali důsledně pocítit „správnost“
našich etických zásad a míru naší etické „spravedlnosti“ v praxi, podle pravidla: „Jak chceš, aby ostatní
jednali s tebou, jednej ty s nimi“.

DÁMSKÁ
Stanislav Žák

DÁMSKÁ MÓD

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
-

DÁMSKÁ MÓDA

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
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inzerce

NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
LIBýICE NAD VLTAVOU
Köver CZ s.r.o.
PěIJMEME :
PRACOVNÍKY PRO OBSLUHU STROJģ NA
VÝROBU PLASTOVÝCH DÍLģ VE 3 SMċNNÉM
PROVOZU.
Dle harmonogramu v prĤmČru cca 180 hod./mČsíc

POŽADUJEME :
Dobrá fyzická zdatnost
MinimálnČ základní vzdČlání
Šikovnost
Peþlivost
Spolehlivost
ýistý trestní rejstĜík

NABÍZÍME :
Práci v dynamicky se rozvíjející firmČ
Zaškolení uchazeþĤm z jiných profesí
Nástupní plat 90 Kþ/hod po zapracování až 130 Kþ/hod
+ veškeré pĜíplatky ( práce ve svátek, v noci, pĜesþas)
Prémie
Kurzy nČmeckého jazyka

KONTAKT :
Köver CZ s.r.o., Libþice nad Vltavou, þ.p. 40 ( areál šroubáren)
Tel.:233 004 155 ( pan Gardián / sleþna Geržová )
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zveme vás

V sobotu 22. září se koná už tradiční v pořadí patnáctá PŘÍLEPSKÁ BOWLE. V areálu Beyk Bowlingu
Klub rybářů Velké Přílepy pořádá v sobotu 15. září Kladenská 18 ve Velkých Přílepech vám zahrají od
2007 od 12. hodin DEN OTEVŘENÉHO RYBNÍ- 14.00 k poslechu, tanci a konzumaci amatérské counKA PRO KAŽDÉHO. Přijďte si chytit svého kapra! try a folkové skupiny.
Od 14.00 do 16.00 si můžete vyzkoušet, jak rybářům
chutná život. Nezbytné vybavení si na místě vypůjčíte Divadelní soubor Pokus připravil pro malé i velké
včetně odborné asistence. Od 12.00 hodin bude při- diváky představení. V neděli 23. září uvede pohádpraveno bohaté zabijačkové občerstvení. Zpestřením ku JAK SE LÉČÍ PRINCOVÉ. Začátek je v 17. hodin,
dne bude v 17. hodin vyhlášení tomboly, v pozdním vstupné dobrovolné.
odpoledni zahraje k tanci a poslechu J. Bláha.
V neděli 7.října vás zveme na hrad OKOŘ. V rámci
Obecní úřady Velké Přílepy, Tursko a Úholičky zvou prohlídky od 11.00, 13.00 a 15.00 shlédnete předstaobčany a zejména naše seniory na BESEDU S OBEC- vení OKOŘSKÁ STRAŠIDLA – divadelní představení
NÍ POLICIÍ. Setkání se uskuteční v sále U Korychů pro dospělé i děti.
ve Velkých Přílepech 19. září od 17. hodin. Doprava
autobusem z Turska a Úholiček bude zajištěna.
Sbor pro občanské záležitosti Velké Přílepy chystá
Mluvit se bude o bezpečnosti našich domovů, pravidelné SETKÁNÍ SE SENIORY. Letos se těší na
dopravě, tísňovém volání i o všem, co může obecní hezké odpoledne v sále restaurace U Korychů ve Velpolicie pro občany udělat a naopak jak sami občané kých Přílepech v sobotu 20. října od 14.hodin. V promohou pomoci obecní policii.
gramu vystoupí zpěvák Richard Adam a jeho hosté.

Zveme vás

Přílepský Zpravodaj vydává: OÚ Velké Přílepy, tisk: PowerPrint, datum uzávěrky: 24. 8. 2007
prilepskyzpravodaj@seznam.cz, telefon 739 352 222. Tato publikace neprošla jazykovou úpravou.
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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

!!!OPĚT NA STARÉM ZNÁMÉM MÍSTĚ!!!

STAVEBNINY

PROŠEK

opět otevřeny od 1. 6. 2007
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 , VÁ P N O, C E M E N T. . .
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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