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Čertovský rej
Dne 2. 11. 2012 na sále U Korychů již tradičně proběhl
„Čertovský rej“. Sál byl během několika minut zaplněn. Reje se zúčastnilo mnoho čertů a čertic, hudba
nenechala sedět ani dospělé.
U vchodu na sál byla připravena malá dílna. Děti si
mohly vyrobit svíčku ze včelího vosku, popřípadě si
mohly zakoupit šperk nebo keramický svícen.
Nadílka proběhla v druhé polovině večera. Děti na
podiu zazpívaly písničky nebo přednesly básničky.
Všem, kteří se podíleli na přípravě, děkujeme a přejeme krásné prožití vánočních svátků
lš

Vážení spoluobčané,
očekáváme křesťanské svátky s jedinečnou atmosférou, svátky, které oslovují každého z nás
a nikoho z nás nenechávají lhostejným. Svátky svátků, jak jsou také nazývány, jsou ve svém
křesťanském významu oslavou zrození, nového života, pokory, dobrotivosti a lásky. O Vánocích
se chceme těšit z přítomnosti svých nejdražších. Jsou to dny, kdy přemýšlíme o sobě i o naší
rodině, hodnotíme minulost, zvažujeme budoucnost. Setkáváme se společně u prostřeného
stolu se svými drahými a přejeme si, aby tomu tak bylo za rok i v dalších letech. Vzpomínáme
na ty, jejichž místo u prostřeného stolu zůstalo prázdné, ale stále žijí v našich srdcích. Obdarováváme své drahé dárky a těšíme se z jejich radosti více než ze své vlastní. I to je význam Vánoc.
Chtěla bych Vám popřát, ať ty letošní Vánoce jsou pro Vás svátky šťastnými, ať se setkáte se všemi, které máte rádi, ať se před vánočním stromečkem rozsvítí oči Vašich dětí.
Nezapomeňte, prosím, také na ty, kteří nemají to velké štěstí trávit Vánoce v kruhu rodiny
a věřte není jich málo. Žijí možná právě vedle Vás.
V předvečer Štědrého dne, 23. prosince, se už tradičně setkáme u kaple sv. Gotharda,
abychom společně zazpívali Ježíškovi a popřáli si vše dobré. V podvečer 1. ledna přivítáme
ohňostrojem v centru obce nový rok.
Ať je rok 2013 pro Vás příznivý, ať se Vám splní Vaše přání a neopouští Vás zdraví. Šťastné
Vánoce Vám všem a spokojený rok 2013!

Věra Čermáková, starostka

Co nás čeká v roce 2013
Příští rok by měl být rokem dokončení některých staveb a projektů. Na jaře chystáme slavnostní otevření Centra volnočasových aktivit, které vzniká v budově bývalého kina. Promítat se bude samozřejmě dál, ale vnitřní úpravy hlediště i jeviště dovolí navíc pořádání
koncertů, přednášek, divadel malých forem apod. V prvním poschodí budou navíc toalety,
které jsme dosud postrádali. Centrum bude bezbariérové.
Také nástavba čtvrtého poschodí základní školy směřuje do finále. Do letních prázdnin
by měly být hotovy vnitřní prostory včetně vybavení učeben. Škola tak získá už od začátku
nového školního roku tři plnohodnotné učebny a jednu učebnu pro výuku informatiky.
V létě by měl být také definitivně ukončen projekt revitalizace centra obce. Zbývá dostavět chodník směrem od pošty po Svrkyňské ulici. Občané po něm volají už dlouho. Vzhledem k rostoucímu provozu na silnici a nové výstavbě v naší obci směrem na Svrkyni je
chodník více než nutný.
V příštím roce bychom chtěli také opravit jednu z mála kulturních památek v naší obci,
kapli Panny Marie.
V roce 2013 snad budeme úspěšní i v získání dotace na rekonstrukci čističky odpadních
vod. Vzhledem k dlouhodobému přetížení ČOV je to stavba prioritní.

vcer

1

Z deníku Obecní policie
Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a přichází čas vánoční, který má být časem rodinné pohody a klidu.
Musím bohužel konstatovat, že se strážníci obecní policie setkávají s pravým opakem.
V posledním měsíci jsme s nástupem zimního období zaznamenali několik vloupání do
opuštěných objektů (chat). Strážníci proto činí namátkové kontroly těchto objektů a na
nedostatky se snaží upozornit majitele nemovitostí.
V tento čas se objevuje i značné množství tuláků, kteří shánějí jídlo a nepohrdnou ani
ostatním majetkem občanů. Obecní policie se snaží tyto jedince monitorovat a tak předcházet páchání trestné činnosti. Strážníky také zajímá, kde tyto osoby přespávají, aby je
neohrožoval pokles venkovní teploty.
V poslední době se na katastrech obcí objevují i cizinci, kteří odmítají se strážníky komunikovat. Obecní policii se daří ve většině případů sjednat pořádek vlastními silami, ale
někdy spolupracuje při zajištění veřejného pořádku s Policií ČR.
V poslední době se setkáváme s krádežemi PHM (nafta), kdy pachatelé činí nájezdy na
pracovní stroje. Poslední případ se udál v obci Velké Přílepy. Dva pachatelé odcizili z nákladního vozidla cca 200 l nafty. Strážníkům se podařilo pachatele vypátrat do dvou hodin od
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nahlášení události. Následně byli dotyční obviněni Policií ČR z trestného činu krádeže.
K usvědčení přispěl velkou měrou i kamerový dohlížecí systém, který má ve správě obecní
policie. Budování tohoto systému je velmi složité, jak časově, tak i finančně. V minulosti
se však opakovaně potvrdilo, že vyhodnocením kamerových záznamů se zvýšila úspěšnost
při dohledávání pachatelů. Obec Tursko chystá příští rok rozšíření stávajícího kamerového
dohledu v obci na místa dle doporučení obecní policie.
Kdo má zájem, může sledovat práci strážníků OP na webu: www.obecnipolicie.info, kde
je většina zásahů popsána. Z hlediska taktických a ochrany osobních údajů však nelze prezentovat veškeré případy.
Chtěl bych Vám všem za strážníky Obecní Policie Velké Přílepy popřát hezké prožití svátků vánočních a vše nejlepší do Nového roku 2013.

vr. prap. Karel Král

Setkání důchodců
Tradiční setkání důchodců v sále Restaurace u Korychů se opět vydařilo. V sobotu 17. listopadu se tam pod taktovkou Sboru pro občanské záležitosti sešlo pětaosmdesát seniorů
z Velkých Přílep a blízkého okolí. Nechybělo občerstvení, kytička a samozřejmě ani hudba.
Pražské heligonky zahrály české lidovky i staropražké písničky, někteří přítomní si zatančili,
jiní dali přednost poslechu a zábavě se sousedy. Slavnostní odpoledne bylo hezkým zážitkem pro všechny.

Nejstarší účastnicí byla pětadevadesátiletá paní Anna Kučerová
Mnozí si s chutí zatančili
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Vítání občánků
V neděli 18. listopadu přivítali
zástupci obce nové občánky, tentokrát již v důstojných prostorách nové
Galerie. Z šestnácti pozvaných miminek přinesli rodiče jenom polovinu.
Malí občánkové si poleželi v obecní kolébce a dostali hračku. Rodiče
vyslechli hezká slova paní starostky i pečlivě připravené vystoupení
dětí z družiny zdejší ZŠ. Tatínkové
obdrželi pamětní medaili obce Velké
Přílepy, maminky karafiát. Zatímco
v roce 2009 uvítal Sbor pro občanské záležitosti rekordních 65 dětí, za
poslední rok jich zaregistroval pouze
51. Jak je vidět, ustupující populační boom se projevuje i v naší obci.
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Vánoční trhy
Statek poprvé hostil vánoční trhy
Letos poprvé se tradiční vánoční trhy ve Velkých Přílepech
konaly na Statku v Roztocké
ulici 134. Díky novému umístění získaly trhy více prostoru jak
pro stánky s vánočním zbožím
či občerstvení, tak i pro vystupující mladé zpěváky a tanečníky. Počasí akci přálo, celý den
nás hřálo prosincové sluníčko.
Kulturní vystoupení dětí ze
ZŠ Velké Přílepy, školiček Babbles a Veselý domeček, Lidové
školy umění z Libčic a taneční
skupiny Jam Dance Crew přilákalo do stodoly velké množství Vystoupení dětí ze ZŠ mělo velký úspěch
rodičů, prarodičů i dalších diváků všech věkových kategorií.
Velký dík patří zejména paní
učitelce Husníkové z 1. stupně
přílepské ZŠ, která slavila největší úspěch s prvňáčky s písní
Tvoje jméno vyznávám.
Ti, kterým vyhládlo, se šli
občerstvit na starý mlat. Řízky
s bramborovým salátem, gulášovka, svařák, pivo, produkty
Hukvaldské pekárny – to je jen
malý výčet dobrot, které mlat
pod střechou ukrýval. Děti se
celý den zabavily ve dvou dětských dílničkách, kde vyráběly
vánoční dekorace.
Stejně jako v předchozích letech byly trhy spojené s podporou pro děti z Klokánku v Hostivicích. Poděkování patří všem, kteří přispěli do kasičky nebo si zakoupili některou z mnoha
sladkých dobrot, které napekly přílepské ženy. Trhy pořádaly: obec Velké Přílepy, sdružení
PRO Přílepy, Na Statku, Kamýcké sdružení pro klidné bydlení, Veselý Domeček a Babbles.
Na viděnou na Velikonočních trzích!

Eva Kapsová
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Přílepské vánoční stromky se rozzářily
„Stromečku rozsviť se, stromečku rozsviť se!“, volaly
děti první adventní neděli před vánočním stromem
u autobusové točky. Stromeček poslechl a rozzářil
se. Děti dorazily v průvodu s lampiony až z Halasovy
ulice, pod stromečkem si pak zaslouženě pochutnávaly na vánočním pečivu. Rodiče si dali něco pro
zahřátí a všichni mohli vychutnat atmosféru počínajícího adventu. Stromeček bude svítit až do Tří
králů.
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Proč svítí stromeček
i na přílepském Kulaťáku
Jako již každý rok jsme první adventní neděli, tedy
v její předvečer, rozsvítili náš STROMEČEK na Kulaťáku. Záměrně píši náš STROMEČEK.
Před osmi lety se asi padesát sousedů setkalo
a příjemně posedělo. Domluvili jsme se na společných akcích a tím byl dán základ naším tradicím: Hurá na prázdniny – soutěže a hry pro děti,
Bowlingové klání – klání o putovní čarodějnický pohár, Sportovní den pro celou rodinu –
podzimní sportování a Rozsvícení vánočního stromečku na Kulaťáku – příjemný podvečer
se sousedy. Vybudovali jsme sportovní hřiště, dětské hřiště a park V Lipkách. To vše za velké
pomoci obecního úřadu a dalších lidiček. Děkujeme!!!
Dohodli jsme se a vybrali jsme peníze na stromeček, který jsme si zasadili při příjezdové
cestě do celého areálu. Samozřejmě, kam jinam bychom ho zasadili, než na Kulaťák. Tehdy
se zrodila i první myšlenka: „Máme svůj stromeček, proč ho neozdobit?, Proč ho nerozsvítit
a přitom klábosit a zahřát se svařákem? No a což takhle něco k snědku ?“. A nápad byl na
světě.
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Náš Stromeček za těch osm let patřičně povyrostl, tradice zůstala - děti vyráběly ozdoby,
kterými dopoledne Stromeček ozdobily. V předvečer za doprovodu našich zmrzlých muzikantů se Stromeček rozsvítil. Vůně svařáku, pečených klobás a halušek spolu s rybí polévkou podtrhly předvánoční atmosféru. Lidé se zastavili, popovídali si s přáteli a sousedy….

Monika Fryčová

Návštěva z Izraele
Padesátičlennou delegaci z Izraele jsme 24. října uvítali společně s panem místostarostou Ing. Moryskem a paní ředitelkou MŠ Jablíčko Mgr. Smidžárovou v naší Galerii. Státní
zaměstnanci města Hadera se vydali do Česka na tematický zájezd. Chtěli vědět, jak to
chodí v českých obcích a městech. V rámci toho zavítali i do Velkých Přílep. Zajímalo je
téměř vše, rozpočet obce, školství, kultura, sociální práce atd. Skupinu tvořily převážně
ženy a tak není divu, že se zájem soustředil především na naši mateřskou školu. Neplánovaná návštěva nové i staré budovy MŠ vzbudila údiv u zaměstnanců a zvědavost u právě
obědvajících dětí. Mateřská škola se hostům líbila, líbila se i obec a kuriózní nám připadala
slova jedné z účastnic, která pronesla v centru obce nedaleko rušné silnice: „Je tady takové
ticho, jak v tom můžete žít?“ S tlumočením bravurně pomáhala Barbora Naviová, rodačka
z nedalekých Úholiček.
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Pečovatelská služba
Obec by ráda seniorům a lidem s postižením nabídla ve spolupráci s pečovatelskou službou
Roztoky některé služby. Jednalo by se především o dovoz obědů (cena za oběd včetně dovozu 80,- Kč) se zapůjčením termonosičů, nákupy a běžný úklid. Klientům, kteří odebírají oběd,
poskytuje pečovatelská služba za velmi výhodnou cenu také pedikuru. Před několika týdny
dostaly všechny domácnosti do poštovních schránek dotazníky, pomocí nichž jsme chtěli
zjistit, zda bude o tyto služby zájem. Bohužel, do dnešního dne přišly jen tři odpovědi.
Vyzýváme tedy občany, kteří by měli zájem čerpat některé ze služeb, případně o tom
teprve uvažují, aby se s dotazy telefonicky či osobně obrátili na zaměstnance obecního
úřadu nebo starostku obce. Podatelna úřadu: 220 930 535 nebo 739 352 222.

Přílepští ochotníci

Divadelní spolek Pokus opět nezklamal. Po dva večery (9. 11. a 10.11) zaplnili přílepští ochotníci sál Restaurace
u Korychů s půvabnou konverzační komedií 1 + 1 = 3, kterou napsal britský dramatik RayCooney. Výkonem
takřka profesionálním ztvárnili členové souboru příběh londýnského taxikáře, ženatého se dvěma ženami.
Čím více zápletka gradovala, tím lépe herci hráli a tím více se obecenstvo bavilo.
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Vánoční posezení zahrádkářů
Členové Klubu zahrádkářů se sešli 24. listopadu v sále restaurace U Korychů na výroční
schůzi a předvánočním posezení. Díky šikovným členkám klubu na nás dýchla pravá atmosféra Vánoc. Upravené stoly s výzdobou, vánoční cukroví, křehké a chutné řízky. Sváteční odpoledne zahájil předseda
klubu pan Tománek. Stručně
zrekapituloval činnost zahrádkářů v letošním roce, pozval
přítomné na chystané akce
a všem popřál krásné a spokojené Vánoce. Pak už následovaly zábava, tanec, povídání
a bohatá tombola. Zahrádky už
přemohl zimní spánek, ale členové Klubu zahrádkářů žijí přípravami na další sezónu. Ať jim
ta zima rychle uteče.
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S Českým rozhlasem v Libčicích nad Vltavou
Motto pořadu: „Libčice přejí dobro svým dobrým sousedům a ti jim dobrem oplácejí.“
Vzpomínáte, jak se před půldruhým rokem natáčel Radiodárek Českého rozhlasu ve Velkých Přílepech? Věnovaný byl tehdy nejen naší obci, ale zejména panu Jaroslavu Řepkovi.
Tento pravidelný nedělní pořad je totiž dárkem pro ty, kteří dokazují, že svět je dobré
místo k životu – a k takovým lidem náš bodrý spoluobčan pan Řepka bezesporu patří.
V pondělí 26. listopadu zavítal rozhlas s natáčením Radiodárku do zaplněného Kulturního domu v Libčicích nad Vltavou. Komu byl zábavný pořad určen tentokrát? Všem dobrým
libčickým sousedům! A kdo že jsou ti sousedé? Obyvatelé Velkých Přílep, Turska, Holubic, Svrkyně, Lichocevse, Noutonic, Okoře, Únětic, Hole, Úholiček a Statenic – tedy sídel,
sdružených v Dobrovolném svazku obcí „Od Okoře k Vltavě“.
Za všechny obdarované v natáčení vystoupila přílepská starostka paní Věra Čermáková. Vtipně pohovořila o jedenáctileté existenci svazku obcí rozkládajících se na odedávna
obývaném území mezi hradem Okoř a údolím Vltavy. Protože tyto obce mají podobné problémy, řeší je zastupitelé mnohdy společně, pomáhají si, učí se jeden od druhého, ale také
se vzájemně hecují a pošťuchují. Jejich setkání bývají neformální, obvykle si při nich testují
kulinářské dovednosti hospůdek v jednotlivých obcích, ale právě při přátelských schůzkách
se toho prý vyřeší nejvíc…
Se skutečně bohatým společenským životem v Libčicích seznámil rozhlasové posluchače
starosta ing. Pavel Bartoš. Působí tu mnoho spolků, sdružení, sportovních oddílů i uměleckých souborů. Jen považte, že jeden z místních pěveckých sborů každoročně připravuje pro
spoluobčany Rybovu Českou mši vánoční.
Přítomní se těšili na Václava Neckáře, který se však pro nemoc omluvil a pozdravil přítomné alespoň telefonicky. Místo něho zazpívala libčickým občanům Petra Černocká.
Herečka Zlata Adamovská zavzpomínala na své prarodiče, kteří bydleli v Libčicích poblíž
trati. Trávila u nich prázdniny a bylo vidět, že krajinu svého dětství má stále „pod kůží“.
Pořadem provázel moderátor Dalibor Gondík, který probíral s účinkujícími také štědrovečerní zvyky, přípravu zaručeně nejlepšího bramborového
salátu a pečení cukroví. Zahrála
hudební skupina ředitele libčické ZUŠ Michala Filka,Acoustic
Performance, sestavená speciálně pro tuto příležitost.
Chcete-li se i vy potěšit
Radiodárkem, nalaďte si 23.
prosince v 11.05 hodin Český
rozhlas dvojku.

Eva Martínková
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Pohádka o ledové královně
Mateřskou školu Jablíčko potěšila v úterý 27. listopadu skupina žen z nápravně výchovného zařízení ve Velkých Přílepech. Ženy si pod vedením
npor. Veroniky Melicharové
připravily pro děti divadelní
představení „Pohádka o ledové královně“. Dlouhé týdny
usilovně pracovaly na scénáři,
kulisách i kostýmech. Velké
kulisy zabraly hodně místa na
úkor malých diváků a tak se
pohádka musela hrála dvakrát, aby se dostalo na všechny. Děti byly zaujaty natolik,
že by bylo, jak se říká „slyšet
padnout špendlík“. Představení se všem velice líbilo. Účinkující hráli s plným nasazením. Už
nyní jsme se domluvili na další spolupráci.
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Advent v Mateřské školce Jablíčko
Podzimní počasí se s námi dlouho nechtělo rozloučit, i přestože jsme s dětmi již začali vyrábět dárečky, přáníčka a učili se písničky a básničky na Vánoce. První sníh konečně navodil
atmosféru a nám jde vše podstatně lépe.
Na začátku měsíce prosince se šatny hemžily samými Mikuláši, anděli a čerty. V netrpělivě očekávaný den 5. 12. nás navštívil Mikuláš s čertem. Pro děti byla připravena nadílka.
Hříšníci dostali od čerta bramboru jako varování propříště. Bylo hodně slibů i nějaká ta
slzička.
V jednotlivých třídách proběhly ve velice příjemné atmosféře besídky za přítomnosti
rodičů, sourozenců a prarodičů. Děti rozdaly dárky a přáníčka. Nikomu se nechtělo domů.
Děti a celý kolektiv MŠ Jablíčko přeje Všem krásné prožití vánočních svátků a hodně
zdraví do Nového roku 2013.

Libuše Smidžárová
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Základní škola přeje všem hezké Vánoce
Čtyři měsíce školy jsou za námi a u nás se přihodila spousta věcí, je těžké z nich některé
vybrat a nezmínit se o ostatních. Pokud se o škole chcete dozvědět víc, podívejte se na naše
webové stránky, kde se snažíme psát průběžné informace a vkládat fotografie.
Prvňáčci čtou první slova, bravurně počítají do deseti a začínají krásně psát. Letos za
nimi skřítci Pérko a Bombička, kteří je budou pasovat na písaře, přiletí jistě velmi brzo (myslíme, že bychom je mohli očekávat již v lednu). Naopak ti nejstarší si začínají vybírat střední
školu. Pří výběru jim pomáhají návštěvy různých škol, byli se podívat na veletrhu středních
škol a svou radou je jim nápomocna paní učitelka Řičařová.
Ostatní žáci také nezahálejí, na podzim probíhají okresní kola sportovních soutěží a školní kola vědomostních olympiád, ze kterých ti nejlepší žáci postoupí do okresních kol. Doufáme, že se nám v nich bude dařit stejně dobře, jako v uplynulých letech. Letos prvně jsme
se zapojili do soutěže v umění komunikace „Mladý Demosthenes“, kterou vyhlašuje Face
of new Europe. Přestože víme, že chlapci umí být velmi výřeční, tak nenašli odvahu a do
soutěže se přihlásily pouze dívky, které byly rozděleny do dvou kategorií. Každá soutěžící
měla za úkol připravit si téma, o kterém bude hovořit 1 – 2 minuty. Hodnoceny byly za originalitu tématu, využití jazykových prostředků, práci s hlasem a za celkový dojem. Soutěž
se uskutečnila v nově upravených prostorách Galerie U Korychů a porota (dvě paní učitelky a paní starostka) měla velmi těžký úkol vybrat vítězky, které postoupí do dalšího kola.
Protože atmosféra byla velmi příjemná a všichni si ji užili, doufáme, že příští ročník přiláká
i další žáky.
Od října začali žáci pracovat ve školních kroužcích. Letos se mohli přihlásit do kroužků –
Kdo si hraje, nezlobí; Šikulové, Háčkování, Atletika, Mladý ochránce přírody, do hudebního,
knihovnického a keramického kroužku. Letos poprvé jsme ve spolupráci s British Council žákům nabídli možnost složit mezinárodní zkoušku z angličtiny – Young Learnes. Žáci mohou
navštěvovat i angličtinu s rodilým mluvčím (jedná se o hrazenou zájmovou aktivitu).
Vánoční čas se odráží i na atmosféře ve škole – chodby a třídy se oblékly do svátečního
– všechna výzdoba je dílem žáků. O tom se mohli přesvědčit i návštěvníci školy, kteří se
k nám přišli podívat během dne otevřených dveří. Pokud jste neměli čas, máme pro Vás
připravený ještě jeden den otevřených dveřív úterý 15. ledna 2013 a deváťáci se již teď
těší, že Vás po škole provedou. Stejně tak se budeme těšit, až se 5. února u zápisu setkáme
s našimi budoucími prvňáčky.
Našim žákům, jejich rodičům a všem příznivcům školy přejeme krásné Vánoce a hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2013.

Kolektiv zaměstnanců ZŠ Velké Přílepy
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Zápis do ZŠ
Základní škola Velké Přílepy, okres Praha – západ
Pražská 38, 252 64 Velké Přílepy
IČO: 70988129, Tel., fax: 220 930 550
Rodičům dětí narozených
Od 1. září 2006 do 31. srpna 2007

Věc:

Oznámení – zápis do I. třídy – školní rok 2013/2014
Ředitelství Základní školy Velké Přílepy oznamuje,
že zápis dětí do I. třídy se koná

v úterý 5. 2. 2013 od 12.30 hod. do 17.00 hod.
ve staré budově ZŠ v 1. patře.
K zápisu se dostaví rodiče nebo zákonný zástupce
s dětmi narozenými od 1. září 2006 do 31. srpna 2007.
Doklady potřebné k zápisu:
– občanský průkaz rodičů (zákonných zástupců)
– rodný list dítěte
– žádost o přijetí do I. třídy základní školy (formulář je možné vytisknout na internetových stránkách školy – www.zsvelkeprilepy.cz)
Doklady potřebné pro odklad školní docházky
– písemná žádost rodičů o odklad školní docházky (formulář je možné vytisknout na
internetových stránkách školy – www-zsvelkeprilepy.cz) – termín podání do 31. 5. 2013
– zpráva ze školského poradenského zařízení - pedagogicko-psychologické poradny, která
doporučuje odklad a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa
O odkladu školní docházky rozhodne na základě žádosti ředitelka školy.
Mgr. Hloušková Zdeňka
ředitelka školy
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Naši sousedé
Paní doktorka Kotzmanová zasvětila život dětské prevenci
Víte, kdo přivedl na svět dětské poradny? Paní doktorka Jiřina Kotzmanová. Je jí 94 let
a trvalé bydliště má ve Velkých Přílepech. Poslední dva roky žije se svým o rok starším
manželem Otakarem v Domově pro seniory v Kytíně. Na Přílepy nezapomíná: „Kdybych
měla křídla, zalétla bych tam a zamávala všem ve třistašestnáctce,“ říká. A manžel dodává: „V Přílepech jsme zažili nejkrásnější léta.“
Život MUDr. Kotzmanové se vyznačoval neobyčejnou houževnatostí. Narodila se v roce
1919. Studia na lékařské fakultě přerušila válka, v roce 1945, tehdy se šestitýdenním synkem, se přihlásila znovu do prvního ročníku. V padesátých letech, už se třemi vlastními dětmi, se začala věnovat nově vznikajícímu oboru – pediatrii. Měla na starosti celý okres Slaný.
Rozhodla se vybudovat síť ordinací, sháněla pro ně místnosti v jednotlivých obcích, které
pak objížděla. Tato stanoviště nebyla technicky dostatečně vybavena, proto jim nechtěla
říkat ordinace. Napadl ji termín „dětské poradny“. A ten se později ujal v celostátním měřítku. Začala navštěvovat všechny děti po porodu, jezdila je očkovat a dávat rady maminkám.
Výsledky se dostavily: děti z jejího okresu byly zdravější a méně hospitalizované. Zkušenosti
přenesla na kraj. Stala se krajskou dětskou lékařkou, posléze dostala za úkol řídit preventivní péči o novou generaci na ministerstvu zdravotnictví. Stále čerpala ze svých praktických
zkušeností v okrese Slané. Celostátně zavedla nejen dětské poradny, ale i povinné preven-
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tivní prohlídky dětí v jednom roce a ve třech letech. Tím se včas přišlo na vrozené i získané
vady. Angažovala se také v péči o postižené děti. Přijížděli pediatři ze zahraničí a opisovali
od ní. Dlouhá léta pak přednášela na Pediatrické fakultě UK, na katedře preventivní pediatrie. Její přínos pro zdraví dětí byl odměněn medailí J.E.Purkyně a stříbrnou medailí Univerzity Karlovy.
Při tom všem vychovávala své tři děti, denně dojížděla ze Slaného do Prahy autobusem
v 5.45 ráno, dokud si rodina později neobstarala bydlení v Praze.
Na konci své pracovní kariéry se místo důchodu rozhodla opět pro praxi. Po letech akademického působení se jako dětská lékařka zapojila do péče o malé pacienty v Dětské
fakultní nemocnici Motol. I tady po letech teorie obstála výborně.
V roce 1997 se s manželem nastěhovali do Velkých Přílep. Jak oba říkají, dostalo se jim
přátelského přijetí od obce i starousedlíků. „ Malí školáčci nás zdravili, to bylo úplné pohlazení,“ vzpomíná paní doktorka a nechápe, proč v některých satelitech vztahy mezi místními
a přistěhovalci skřípají. V dubnu oslaví manželé Kotzmanovi platinovou svatbu – 70 let
společného života. A my budeme při tom.

Eva Martínková

Knihovna
Večery v místní knihovně stojí za návštěvu
Určitě jste si nemohli nevšimnout, jak se změnila budova ve středu obce, kde má Knihovna Velké Přílepy své sídlo. Najednou je to krásný dům, který ladí oku. A stačilo tak „málo“
– sundat reklamy, opravit střechu, okapy, dát novou omítku, natřít, co je potřeba. Všechny tyto venkovní změny probíhaly pod lešením, často byl uzavřen průchod před domem.
Co je ale důležité – život v knihovně se nezastavil.
Po autorském čtení a výstavě
obrazů paní Soukeníkové, o nichž
jsme psali v minulém čísle, přivítala knihovna pana Tomáše
Brože. Nebyl u nás poprvé. Zjara jsme vyslechli jeho přednášku o zdraví, rozvoji osobnosti
a alternativní medicíně, 26.října
vyprávěl o reiki a mocné síle lidské mysli. Knihovna se naplnila
zájemci z naší vesnice i z okolí.
Pan Brož uvádí, že cílem jeho
přednášek je „ukázat lidem i jiné
cesty, jak mohou pomoci sami
sobě a postupně zkvalitňovat

Tomáš Brož vysvětloval, jak si lidé mohou zkvalitnit svůj životní styl
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styl svého života“. Přednáška se
týkala energií kolem nás, čaker,
geopatogenních zón, akupunkturních drah a dalších zajímavých témat. A samozřejmě byla
hlavně o reiki. Nevím, zda byly
zodpovězeny všechny otázky,
protože i po skončení přednášky byl pan Brož obklopen těmi,
kteří se ještě dodatečně chtěli
na něco zeptat.
15. listopadu jsme přivítali
Vráťa Ebr jako obvykle přítomné pobavil i poučil
letošního jubilanta, který také
u nás nebyl poprvé – pana
Vráťu Ebra. Jméno známého pražského knihkupce, moderátora, organizátora kulturních
akcí, sběratele různých zajímavostí a tvůrce drobných knížek na zajímavá témata vždycky
přiláká do knihovny řadu čtenářů. A vlastně i těch, kteří si půjčovat knihy nechodí. Tématem tohoto setkání bylo: Důchodci…pro ně za ně. Ale jak je to vždycky, dozvěděli jsme
se, které akce pan Ebr organizuje, vyslechli jsme pár vtipů a aforismů, dostali jsme pěkné
pohlednice a jiné dárky. Například ten, kdo věděl, co to je „zamést si před vlastním prahem“, dostal novou rohožku. Večer se protáhl téměř do 22 hodin. Vyprávění pana Ebra
vhodně doplňovala hudba, Tomáš Brokl dovedl vytvořit hrou na klávesy příjemné prostředí. Téma se týkalo důchodců, a tak zazněly písně starší, známé, hudba mnohdy reagovala
na to, o čem se hovořilo.
Tentokrát jsme měli pro pana Ebra i překvapení: v knihovně vystavuje své obrazy známý malíř, kreslíř a karikaturista Jiří Šrámek. Kromě literatury a hudby tedy přišlo ke slovu i výtvarné umění. Oba pánové se dobře znají, pan
Šrámek dokonce ilustroval Ebrovu knihu Nejen bonmoty a citáty o pivu…, o níž už v naší knihovně byla řeč.
Vystavené obrazy zobrazují většinou podzimní krajinu,
upoutají nás barvami, které právě na podzim v přírodě dokážou uchvátit. Většina návštěvníků se zastavila
u obrazů Okoře a Levého Hradce. Vůbec se dá říci, že
právě okolí naší obce jako námět obrazů má mezi diváky největší úspěch.
Zatím jsem se zmínila o akcích pro dospělé. Na děti
jsme však nezapomněli. Mohly se zúčastnit výtvarné
soutěže, kterou vymyslely také děti – ty starší, z 2. stupně ZŠ. Soutěžní práce měly zobrazit vánoční stromek
nebo vánoční dárky (nebo obojí). Vítězné práce vystavíme, vystřídají v prosinci malby pana Šrámka. Zveme
všechny, aby si je přišli prohlédnout.
Vzhledem k probíhající rekonstrukci budovy budou
akce knihovny částečně omezeny. Těšíme se na Vás
zjara, kdy po skončení prací by mělo fungovat i zázemí
Hudební doprovod na večerech
knihovny.
v knihovně obvykle zajišťuje Tomáš

Jana Kouřimská
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Brokl

Beseda s pamětníky
Knihovnický kroužek besedoval s pamětníky
Dne 14. listopadu se pro náš kroužek uskutečnila beseda o historii Velkých Přílep. Paní
Marie Vichrová a paní Heda Malá nám ochotně povídaly o všem, co nás zajímalo. Například jsme se dozvěděli, že v budově knihovny býval hostinec „U Pošty“. Anebo také, že v
budově 1. stupně ZŠ býval hotel. Prohlédli jsme si staré fotografie školních dětí a budov v
naší vesnici.
Nejzajímavější bylo, když nám paní Malá ukázala svá vysvědčení, stará až 69 let. Dodala
k tomu také, že v době války měli nějaký čas známkování až do stupně 6. Beseda se nám
velice líbila a ani nestačil čas na všechny naše otázky. Proto jsme se dohodli, že se setkáme
ještě jednou. Těšíme se na další shledání s paní Malou a paní Vichrovou na téma „co se
změnilo v naší obci“. Jestli chcete vidět všechny fotografie z naší besedy, podívejte se na
webové stránky knihovny.

Žaneta Látrová a Markéta Smetanová, VIII. Třída

Paní Malá a paní Vichrová vyprávěly dětem o minulosti naší obce
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Společenská kronika
Paní Jarmila Hlávková oslaví
25. ledna pětaosmdesáté narozeniny.
Je sice Pražačka každým coulem, ale
posledních 13 let žije ve Velkých Přílepech, kam se s manželem přestěhovali do nové výstavby za synem. Před
několika lety ovdověla, zdraví už také
neslouží tak, jak by mělo, takže syn se
jí stal velkou oporou. Je ráda, že v sousední ulici bydlí i vnuk a především jeho
manželka Verunka, kterou si paní Hlávková nemůže vynachválit. Ti všichni,
spolu s hodnými a ochotnými sousedy,
jí dávají zapomenout na stesk po rušné
Praze a pomáhají překonávat zdravotní
potíže. Paní Hlávková se neuzavírá do
sebe. Zajímá jí dění doma i ve světě, dokáže zasvěceně debatovat o politice a na rozdíl od
mnohých z nás má jasno i ve volbě prezidenta.
Pohnuté osudy má paní Růžena Lísková, která 12. ledna oslaví pětaosmdesátiny.
Téměř polovinu života strávila ve Švýcarsku. Odešla v roce 1968 a v Basileji se velmi dobře
uchytila jako modistka. Když si její dvě děti časem zajely do Prahy na prázdniny, zavřely se
hranice a úřady již dětem nedovolily za matkou vycestovat. Ona sama se do Čech vrátit
nemohla. Byla v nepřítomnosti odsouzená na 15 let ztráty svobody. Stýkala se totiž ve Švýcarsku s „nebezpečnými živly“, občas u ní přebýval i Karel Kryl. Trvalo dlouhých 17 let, než
se s dětmi shledala. Tehdy také poprvé
viděla svoji třináctiletou vnučku. Strašný
stesk ji v cizině pomáhalo překonat přátelství s českými starousedlíky i s rodilými
Švýcary. „Tam vás lidi nenechají padnout,
když jste sama“, vzpomíná s vděčností na
staré přátele. Zapustila kořeny, získala
dokonce švýcarské občanství. Přesto se
v roce 2009 rozhodla pro trvalý návrat do
rodné země. Její dcera si mezitím pořídila
řadový rodinný domek ve Velkých Přílepech. Paní Lískové se v Přílepech líbí. „Byl
to perný život, ale je to za námi,“ říká statečně a raduje se z toho, že své dvě děti,
šest vnoučat a čtyři pravnoučátka může
vídat, kdykoli chce. Váží si toho.
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Paní Milenu
Pernickou, která
19. ledna oslaví osmdesátiny, nemusíme starousedlíkům představovat. Narodila se ve Velkých Přílepech v rodině kováře
a podkováře. Stará kovárna dnes už nestojí,
paní Pernická bydlí v malém útulném domku
za kapličkou, ale dodnes se bez ní neobejde
snad žádná přílepská událost, tak jako za mlada. Hrávala ochotnické divadlo a bývala velká
sokolka - s místními děvčaty cvičívala na sletech a dotáhla to až do krajského náčelnictva.
Po roce 1989 se snažila sokolskou tradici v Přílepech oživit, ale nebyl zájem. Spoluzakládala
místní OF, před prvními svobodnými volbami
v roce 1990 objížděla voliče na kole a nabourala se tak, že ani sama k volbám nemohla. Při
zaměstnání vystudovala střední ekonomickou
školu, pracovala v administrativě, na poště, v galanterii a ještě ve svých 77 letech byla
zaměstnána v Národní galerii. Dvě manželství se jí příliš nevydařila, ale děti ano, má dceru
a syna, čtyři vnoučata a pět pravnoučat. Je stále plná elánu a věk by jí nikdo nehádal.
Pan Jozef Novotný pochází z Prešova. Dnes bydlí spolu s manželkou ve Velkých Přílepech, kde 5. února oslaví osmdesátiny. Schopný ekonom, ač nestraník, byl ze Slovenska
převelen do Státní plánovací komise v Praze. Po roce 1989 se stal vedoucím odboru na
ministerstvu hospodářství a dodnes se
nárazově věnuje ekonomickému poradenství. V Přílepech žijí manželé Novotní 15 let a jejich hezký řadový domek
se stává cílem návštěv vnuků, pravnuků, prasynovců, zkrátka mnoha dětí,
v jejichž společnosti se manželé cítí dobře. Oba jsou sportovci. Pravidelně hrají
golf a mají rádi turistiku. Jejich turistické
trasy zahrnují celé okolí Přílep, od Podmoráně až po Zákolany. Po zlomenině
krčku už sice pan Novotný neběhá jako
zamlada, ale pořídil si segway (módní
elektrické vozítko), na němž provází na
všech túrách manželku-cyklistku. Při
oslavě bude veselo – syn a dcera, čtyři
vnoučata, čtyři pravnoučata, širší příbuzenstvo, přátelé.

Všem jubilantům gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let!
Připravila Eva Martínková
19

Z historie přílepských domů
V pravidelné rubrice seznamujeme čtenáře Přílepského zpravodaje s osudy některých
zajímavých objektů na území obce. Dnes se věnujeme domu čp. 63, který všichni známe
jako sídlo přílepské Pošty.
Kdy přesně byl dům, v němž dnes sídlí pošta, postaven, se nepodařilo zjistit. Pravděpodobně koncem 19. století. Na fotografii obce z roku 1910 je již patrný. Stojí na rozcestí silnic
k Tursku a ke Svrkyni.
Majitelem domu byl samosprávný okres Smíchov (pozemková kniha, vložka č. 71 –
katastr Kamýk).
Hlavním účelem budovy bylo poskytovat dělníkům a pocestným stravu a nocleh. Stravovnu vedl pan správce, který zde bydlel. Pracoval zde i zahradník v okrasné školce s ovocnými stromy, která byla na přilehlém pozemku budovy.
Stravovna přestala plnit svou funkci v roce 1928, kdy se zde zřídila pošta a přistěhoval se
poštmistr s rodinou – pan Červenomlejnský. V té době zde měl správce
stravovny ještě dva tzv. nocleháře.
Podle nájemní smlouvy ze dne
1. ledna 1928 mezi zástupci samosprávného okresu Smíchov a ředitelstvím pošt, najímá pošta v tomto
domě místnosti v přízemí, s uzamykatelným sklepem a částí půdy pro
umístění poštovného úřadu ve Velkých Přílepech za celkové nájemné
1000,- Kč. Po odchodu poštmistra
Červenomlejnského v roce 1933
vedlo poštovní úřad několik poštmistrů a od poloviny června 1937
nastoupil poštmistr Přemysl Šimek,
který na poště také bydlel. Působil
zde celkem 22 let. Po jeho odchodu do důchodu v roce 1961 se úřad
pošty rozšířilo místnost jeho bytu.
V roce 1940 byla v zadní části
budovy zřízena mateřská škola. Vyučování bylo dopolední a odpolední,
na oběd docházely děti domů. Škola
měla jednu místnost – učebnu a jednu menší místnost pro byt učitelky.
V tomto domě byla školka do roku
1949 – poté byla přestěhována do
„hotelu“, bývalého hostince.
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V uvolněných místnostech byly pak nájemné byty. Poslední nájemník byl zaměstnanec
okresní správy silnic. Budovu několik let okresní správa silnic používala. Byla zde místnost
pro pohotovostní hlídku cestářů a pozemek sloužil k parkování silničních strojů. Byla zde
i velká garáž (ta stojí dodnes) pro parní válec. Když válec vyjížděl, byl dětmi velmi obdivován.
Krátký čas byla v budově umístěna služebna SNB, sloužil tu tehdy strážmistr p. Šafus.
Dnes budova slouží výhradně poštovnímu úřadu a je s bývalou garáží i přilehlým pozemkem majetkem České pošty.

Z historie poštovního úřadu ve Velkých Přílepech
Ve Vídni byla 29. prosince 1868 vydána rakouským ministerstvem vyhláška o zřízení poštovního úřadu ve Velkých přílepech. Byl vypsán konkurz na místo poštmistra. V podmínkách byla stanovena služební přísaha a kauce 200 zlatých a úřední paušál 20 zlatých.
Prvním poštmistrem byl zvolen Herman Kolliner 30. srpna 1869. Pošta byla zřízena
v domě čp. 38 (dnešní škola). Pošta zde byla do roku 1872. Od tohoto roku až do roku
1911 byla pošta v domě pana Kmocha, rolníka a hostinského, v čp. 7 – rodina Kmochů
držela poštovní úřad celých 39 roků. Pak krátký čas byla pošta v Kamýku v čp. 34 a kolem
roku 1913 se stěhuje do čp. 8 (dům pana Peka). Odtud je v roce 1928 přemístěna do domu
č. 63, kde je dodnes.
Pošta se dovážela a přivážela z Roztok a později od vlaku v Podmoráni, kde byla v roce
1902 zřízena vlaková zastávka. Dopravu si pošta zajišťovala sama. Byl to trakař, kára a v době
poštmistrů Kmochů to byl jejich koňský potah s poštovní vozem. Později, když začal jezdit
autobus, dopravovala se pošta i autobusem. V roce 1948 zavedla poštovní správa svoji
vlastní automobilovou dopravu.
O zřízení poštovního úřadu v obci máme doklad. Je to plechová tabulka, která byla nalezena na půdě bývalého hotelu při přestavbě budovy na školu. Na tabuli je vyobrazen rakouský státní znak a pod ním nápis „C.K. POŠTOVNA“ a pod ním německy „K.K.POSTABLAGE“.

Hedvika Malá

Tip na výlet
Vydejme se do Betléma, i když jen perníkového!
Pozvánka k návštěvě kostela sv. Matěje
Krásným slavnostním místem v našem okolí, na němž si můžeme odpočinout od vánočního
shonu a načerpat inspiraci, je farní kostel sv. Matěje v Dejvicích. Stejně jako v minulých
téměř čtyřiceti letech, i letos zde najdeme výstavu betlémů. Počátky této tradice sahají
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do roku 1972, kdy místní farář dostal několik perníkových figurek od akademické malířky Heleny Horálkové jako dárek pro ministranty. Figurky se mu tak zalíbily, že je v kostele
vystavil. V následujících letech voňavých postaviček přibývalo a postupně se vedle nich
začaly objevovat i betlémy z jiných materiálů: dřevěný, sádrový, keramický, plátěný a další.
Nicméně perníkový betlém, každoročně nový a dosahující v době největšího věhlasu počtu
až 300 figurek, zůstal v předvánočním období největší atrakcí tohoto malého kostelíka. Od
roku 2002 jej peče a zdobí nástupce paní Horálkové, Daniel Zítka. Letošní počet figurek je
okolo 250.
Rotundu zasvěcenou sv. Matěji postavil podle legendy v hlubokých lesích za Prahou
v 10. století kníže Boleslav II. a vysvětil ji sv. Vojtěch. Původní stavba byla zbořena v roce
1770 a na jejím místě byl během jednoho roku neznámým architektem postaven nový
kostel, jehož podoba zůstala nezměněna i po několika přestavbách v 19. století. Obklopuje
jej hřbitov Šárka, na kterém je pochována řada známých osobností, např. herec Josef Kemr
či mykolog František Smotlacha. Ti z nás, kteří jezdí do Prahy autobusem č. 316, se mohou
potěšit pohledem na bílý kostel shlížející s barokní důstojností do Šáreckého údolí, když
projíždějí serpentinou nad Jenerálkou.
Kromě výstavy betlémů se ke kostelu sv. Matěje váže ještě jedna mnohem delší tradice, kterou s ním ale v současné době spojuje již málokdo. Právě od něj je odvozen název
Matějské pouti, kterou na toto místo pořádali Pražané poprvé v roce 1595. Jak se postupně
měnil charakter pouti z náboženského k zábavnímu, posouval se cíl a tedy i místo konání
pouti v novém významu do nižších úseků její původní cesty, za První republiky na Vítězné
náměstí a po výstavbě areálu ČVUT v 60. letech na dnešní Výstaviště.

Perníkový betlém: Foto Tomáš Jež
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Výstava betlémů je přístupná veřejnosti během celého adventu o sobotách a nedělích
od 14 do 17 hod., 22., 29. a 31. prosince od 10 do 18 hod., na Štědrý den od 10 do 16 hod,
23., 25., 26., 30. prosince a 1. ledna od 11 do 18 hod. a 5. a 6. ledna od 14 do 18 hod.
Ke kostelu sv. Matěje se nejlépe dostanete autobusem č. 131 z Hradčanské nebo ze
Sibiřského náměstí, nejbližší zastávka se jmenuje U Matěje, GPS souřadnice kostela jsou:
50,1134691 14,3803403.

Eva Tluková

Výstava Jaroslava Homolky
Prodejní výstava malíře, grafika a výtvarného pedagoga Jaroslava Homolky je až do konce
roku otevřena v Galerii a salonku Restaurace u Korychů. Jaroslav Homolka se věnuje malbě
krajiny, figurální kompozici, užité grafice a ilustraci. Jeho náměty z jižních Čech, Šumavy,
Beskyd a dalších krásných koutů české krajiny jsou velmi působivé. Můžete se přesvědčit sami – v salonku u Korychů denně, v Galerii vždy v pondělí a ve středu od 16.00 do
18.00 hodin.

23

Přílepská strašidýlka
V neděli 4. listopadu se ve Velkých Přílepech opět strašilo. Konal se již 3. ročník Přílepských
strašidýlek. Nově byla strašidelná paráda zahájena výtvarným koutkem před květinovým
studiem na Kladenské ulici. Děti si mohly vyrobit stylově ducha, strašidelnou dýničku nebo
svítící lampičku, která jim posvítila na cestu k fotbalovému hřišti. Tam už na ně čekaly strašidelné úkoly a samozřejmě pěkná strašidla u každého stanoviště. K oblíbenému překusování
žížal, tajemnému pytlíku, slalomu na koštěti, přenášení brouka, bowlingu s duchem, hodu
na kostlivce či kouzelné pavučině přibyly i nové disciplíny - běh s dračím vejcem, dýňové
puzzle a tajemná komnata. Účast více než 200 prapodivných bytůstek potěšila organizátory, kteří se už teď těší na další ročník. Na akci se podíleli: Školka Veselý Domeček, obec
Velké Přílepy, MD FLOWERS, Studio Neposedná Pastelka a jejich přátelé. O jídlo a pití se
staral Utopenec se svými kumpány. Velký dík patří také ženám z oddělení pro výkon trestu
ve Velkých Přílepech, které zajistily, aby účinkujícím strašidlům nebyla na stanovištích zima
a ušily jim nádherné peleríny.

Kamila Handlová
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Odpad
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Co nás čeká o Vánocích
Prodej kaprů. Klub rybářů bude v sobotu 22. prosince v dopoledních hodinách prodávat ve dvoře restaurace U Korychů vánoční kapry.
Vánoční koncert v noutonickém kostele. Obce Velké Přílepy a Lichoceves-Noutonice vás
zvou do noutonického kostela sv. Jana Křtitele na vánoční koncert, který pořádají v sobotu
22. prosince v 18 hodin. Na koncertě vystoupí skupina Siringa. Je to soubor mladých lidí
se zobcovými flétnami. V jejich podání uslyšíme skladby klasické, moderní i vánoční písně
a koledy. Vstupné dobrovolné (výtěžek bude použit na rekonstrukci kostela).
Zpívání Ježíškovi. V předvečer Štědrého dne, v neděli 23. prosince v 17 hodin, se sejdeme u Kaple sv. Gottharda v Kladenské ulici na již tradičním Zpívání Ježíškovi. Společně si
zazpíváme koledy, zahřejeme se svařeným vínem a rozdáme malé dárečky dětem.
Novoroční ohňostroj.Tak jako každý rok, i letos se v podvečer prvního dne nového roku
setkáme na ohňostroji u autobusové zastávky. Můžeme se těšit na dobré občerstvení,
pěknou podívanou a společné chvíle na prahu nového roku. Nezapomeňte, 1. ledna 2013
v 17. hodin.

Připravte se na Hobby výstavu
Věnujete se ve volném čase zajímavým koníčkům? Máte hobby, s nímž byste chtěli seznámit
i ostatní? Pak nezapomeňte, že na měsíc duben 2013 chystá obec výstavu, na níž mohou
občané své domácí koníčky a jejich výsledky vystavovat. Budou to zejména rukodělné
aktivity, modelářství, sběratelské kolekce a výtvarné artefakty. Fantazii se meze nekladou.
Vystavovat se budou nejen produkty, ale i technologie jejich výroby. Připravovat se na dubnovou výstavu můžete již nyní.

Ceník inzerce v Přílepském zpravodaji (cena bez DPH)
Stránka vnitřní černobílá
Celá 600,- Kč
½ 400,- Kč
¼ 250,- Kč

Stránka vnitřní barevná
Celá 1000,- Kč
½ 700,- Kč
¼ 450,- Kč
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Stránka zadní barevná
Celá 1200,- Kč

Sport
Fotbalový klub TJ Sokol Velké Přílepy se představuje
Skončila podzimní část fotbalové sezóny 2012/2013 a náš fotbalový klub toho má za sebou
opravdu dost. Ještě než podzimní sezóna začala, muselo pár dobrovolníků zajistit náležitosti, které jsou nezbytné pro chod každého oddíl u, který hraje oficiální soutěž pod hlavičkou
FAČR (Fotbalová asociace České republiky). Z různých důvodů byla přerušena činnost dříve
řádně zvoleného výboru a do rukou to museli vzít ti, kteří o fungování velkopřílepského fotbalu mají opravdový zájem. Proto si členové oddílu na poslední členské schůzi zvolili nový
výbor složený z aktivních hráčů i osob pohybujících se kolem fotbalu, od kterého si slibují
lepší vedení fotbalu v Přílepech.
Bohužel se však vyskytly i věci, které se včas vyřídit nepodařilo a pro náš klub to mělo
docela nepříjemné následky. První dvě kola podzimní sezóny byla kontumována v neprospěch našeho týmu z důvodu nevyřízení náležitostí spojených s přeregistrováním všech fotbalistů, kteří hrají oficiální soutěže v ČR. Kdyby se toto nepodařilo vyřídit před třetím kolem
sezóny, tak by došlo k vyřazení našeho klubu ze soutěže a tím pravděpodobně k dočasnému zániku fotbalu dospělých ve Velkých Přílepech. Naštěstí se vše podařilo v posledním možném termínu zajistit a mohli jsme začít bojovat o body v třetí „B“ třídě okresu
Praha-západ.

Výsledky zápasů
Kolo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Domácí
Velké Přílepy
Dobřichovice B
Velké Přílepy
Řevnice
Velké Přílepy
Zbuzany B
Velké Přílepy
Velké Přílepy
Holubice
Velké Přílepy
Jinočany
Velké Přílepy
Červený Újezd

Hosté
Kosoř
Velké Přílepy
Roztoky
Velké Přílepy
Drahelčice
Velké Přílepy
Středokluky
Třebotov
Velké Přílepy
Kazín
Velké Přílepy
Dobříč
Velké Přílepy

Výsledek
0:3 (kont.)
3:0 (kont.)
1:2
2:2
2:0
2:6
4:0
1:0
4:1
0:4
2:0
2:1
1:1
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Střelci VP
Bláha Petr 2, Procházka Roman, Zrůbecký Pavel
Štengl Michal
Raděj Ivo 2
Zedník Petr, Raděj Ivo
Zedník Petr 4, Procházka Roman, Bláha Petr
Procházka R., Švajda Z., Bláha P., Zrůbecký P.
Zrůbecký Pavel
Procházka Roman

Raděj Ivo, Bláha Petr
Raděj Ivo

Hlavními cíli pro nový výbor je stabilizovat chod klubu, obnovit spolupráci s obcí
a v neposlední řadě zahájit diskusi o sloučení klubu s mládežnickým fotbalovým klubem
JFK Velké Přílepy. Dále jeho činnost spočívá v obstarávání financí, vyřízení hostování hráčů,
organizaci tréninků a mnoho dalších věcí s tím nezbytně spojených.
Pro obyvatele Přílep – naše aktuální i nové fanoušky – chystáme lepší informovanost
o výsledcích a termínech utkání na webu Velkých Přílep, ve zpravodaji a na plakátech. Na
hřišti potom najdete větší výběr občerstvení, hudbu, zajímavé hosty a autogramiády. Díky
připravované spolupráci s JFK plánujeme před zápasy nebo během přestávky i miniutkání
dětských a žákovských kategorií. Věříme, že návštěva našich fotbalových utkání pro vás
bude příjemným strávením sobotního odpoledne.
Sportovní výsledky podzimu a naše předsevzetí na jarní část sezony si pro vás připravíme
do dalšího zpravodaje. Dnes si můžete prohlédnout přehled zápasů za podzim, naše umístění v klidném středu tabulky a přehled našich střelců.
Závěrem bychom chtěli za klub TJ Sokol Velké Přílepy popřát všem čtenářům a obyvatelům Velkých Přílep krásné svátky a hodně štěstí a zdraví v roce 2013.

Umístění v tabulce
Pořadí
1.
2.

Tým
Holubice
Kazín

Zápasy
13
13

Výhry
9
9

Remízy
2
1

Prohry
2
3

Skóre
41:13
45:23

Body
29
28

7.
8.
9.

Jinočany
V. Přílepy
Drahelčice

13
13
13

7
5
5

0
2
1

6
6
7

35:25
20:24
24:28

21
17
16

13.
14.

Červený Újezd
Středokluky

13
13

2
0

5
1

6
12

15:24
10:50

11
1

MÁTE ZÁJEM HRÁT FOTBAL ZA VELKÉ PŘÍLEPY?
CHTĚLI BYSTE SE STÁT SPONZOREM FOTBALU VE VELKÝCH PŘÍLEPECH?
OZVĚTE SE NA H.BUK@SEZNAM.CZ
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