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usnesení ze zasedání zastupitelstva

Usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce Velké Přílepy dne 5. 9. 2007
1. Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
a) zprávu o činnosti obce, přednesenou starostkou
Věrou Čermákovou
b) zprávy jednotlivých výborů za uplynulé období,
přednesené předsedy jednotlivých výborů
c) zprávu o činnosti Obecní policie Velké Přílepy,
přednesenou vrchním praporčíkem Karlem Králem
d) informace o průběhu plnění usnesení z předchozího jednání zastupitelstva
e) informace o projektu „Výuka cizích jazyků
s akcentem na kombinované studium a samostudium“, do něhož se zapojila Základní škola Velké
Přílepy
f) zprávu auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a ověření účetní uzávěrky DSO Od Okoře
k Vltavě za rok 2006
g) skutečnost, že vítězem výběrového řízení na provoz svozu a odstraňování odpadu vznikajícího na
území obce se stala firma Regios
2. Zastupitelstvo schválilo:
a) zapisovatelem paní Věru Čermákovou
b) ověřovateli zápisu paní Ivetu Vojtěchovou 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 pod číslem 30 zařazuje bod:
Řešení souhlasů s připojováním nových objektů
na vodovodní a kanalizační síť obce Velké Přílepy
- dochází k vypuštění bodu 12 z programu
e) postup obce ve věci nezaplacené kupní ceny za
pozemky parc. č. 61/2, parc. č. 61/10, parc. č.
61/11, parc. č. 61/12 a parc. č. 61/14 v k. ú. Kamýk
u Velkých Přílep, které byly prodány firmě Bemett
s. r. o. a souhlasí s vrácením pozemků obci.
f) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 o pojmenování veřejných prostranství v obci
g) pojmenování ulic v areálu zástavby firmy Red
Shark s. r. o. „Za Zahradami“: 1) Martinů, 2)
Janáčkova, 3) Fibichova, 4) Škroupova.
h) uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na
pozemcích č. 549, 572, 573 a 575 na katastrálním
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území Statenice mezi ČEZ Distribuce a obcí Velké Přílepy za úplatu 10. 000. - Kč.
i) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi obcí Velké Přílepy a společností SPT Net s. r.
o. k pozemku parc. č. 238/1 k. ú. Kamýk u Velkých
Přílep za podmínky, že místo navrhované hodnoty věcného břemene 500, - Kč bude cena věcného
břemene 10. 000. - Kč, případně cena stanovená
na základě znaleckého posudku.
j) přijetí dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje ve výši 40. 000 Kč pro akci „Poznejte místo, kde žijete“
k) přijetí dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje ve výši 110. 000 Kč pro akci „
Návrat zeleně do zemědělské krajiny“
l) změnu obsahu dvoustranných veřejnoprávních
smluv o obecní policii mezi obcí Velké Přílepy a
obcemi Tursko a Úholičky, týkajících se způsobu
vybírání a účtování pokut vybraných na katastrech zmíněných obcí podle Zákona 553/1991
Sb.
m) výši poplatku za zhodnocení pozemku firmy Bidlo
s. r. o. parc. č. 156/233 v k. ú. Velké Přílepy ve výši
50. - Kč za m2 pozemku za možnost napojení se
na vodovod a 50. - Kč za m2 pozemku za možnost
napojení se na kanalizaci
n) finanční příspěvek na činnost jednotky Sboru
dobrovolných hasičů Horoměřice v této výši:
roční paušál 5. 000. - Kč počínaje rokem 2008 a
příspěvek 3. 000, - za zásah v katastru obce Velké
Přílepy s tím, že mimo paušál budou hrazeny jen
zásahy obcí vyžádané, či / byť dodatečně/ odsouhlasené
o) poskytnutí příspěvku Svazu tělesně postižených
Praha-západ ve výši maximálně 10. 000, - Kč na
sportovní aktivity tělesně postižených občanů.
Příspěvek bude uhrazen z kapitoly 341 na základě
předložených dokladů
p) nové umístění stavby pavilonu MŠ Jablíčko, Velké
Přílepy, okr. Praha-západ a to na pozemku 200/3
v k. ú. Kamýk u Velkých Přílep
q) žádost o změnu kapacity MŠ Jablíčko, Velké Přílepy, okr. Praha-západ v registru sítě škola školských zařízení ze současných 50ti na 100 žáků
r) druhou rozpočtovou změnu rozpočtu obce Velké
přílepy na rok 2007
s) bez výhrad závěrečný účet DSO Od Okoře k Vltavě za rok 2006
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t) stanovisko, že „vzhledem k zátěži vodovodní a
kanalizační sítě a stavu ČOV Velké Přílepy, nesmí
správce tohoto majetku bez souhlasu obce nikoho
připojovat a ani vydávat souhlasy s budoucím připojením. Nerespektování tohoto pravidla může
být bráno jako závažné porušení vzájemné smlouvy se všemi důsledky“
u) dodatečný bod programu „Rozhodnutí o navýšení kapacity školní družiny Základní školy Velké
Přílepy“
v) podání žádosti o navýšení kapacity školní družiny
ZŠ Velké Přílepy na 60 žáků
3. Zastupitelstvo zamítlo:
a) žádost společnosti Ekospol s. r. o. o změnu územního plánu na pozemku č. parc. 64/35 o výměře
522 m2 ze zeleně na stavební parcelu
b) žádost pana Pavla Beneše o vrácení dlužné částky obcí ve výši 18. 000. - Kč s tím, že v případě,
že budou obci předloženy relevantní důkazy prokazující existenci nároku, bude se zastupitelstvo
žádostí znovu zabývat
c) záměr směny pozemků ve vlastnictví obce parc.
č. 93/9, 93/11, 97/2 a 66/2 v k. ú. Velké Přílepy za
část pozemku parc. č. 64/21 v k. ú. Velké Přílepy , k němuž má příslušnost k hospodaření Správa uprchlických zařízení MV ČR, za navržených
podmínek
4. Zastupitelstvo projednalo:
a) žádost investora o souhlas obce Velké Přílepy
s napojením na obecní vodovodní řad v katastrálním území Noutonice, lokalita Na Vrškách a
v lokalitě RD v Kamýku u Velkých Přílep. Zastupitelstvo rozhodlo, že k posouzení žádosti dojde
až poté, kdy žadatel doplní následující informace:
- informace o pozemcích, jichž by se mělo napojení
týkat,
- plánovaný počet přípojek,
- plánovaný počet obyvatel,
- očekávaný odběr vody rozfázovaný do následujících let,
- případné technické požadavky na připojení
b) žádost o vyjádření obce k umístění stavby –
pohostinskému zařízení a relaxačnímu centru na
pozemku 190/98 v k. ú. Kamýk u Velkých Přílep
s tím, že zastupitelstvo vysloví souhlas s umístěním stavby pouze za podmínky, že stavba bude
snížena o jedno nadzemní podlaží tak, aby svou
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výškou nepřevyšovala stavbu na sousedním
pozemku. Stavba musí splňovat regulativy územního plánu. Zastupitelstvo dále konstatovalo, že
v současné době nemůže zaručit připojení objektu
na obecní vodovod a kanalizační řad a upozorňuje tímto investora na nemožnost připojení až do
doby ukončení rekonstrukce ČOV Velké Přílepy
a posílení vodovodní sítě.
c) žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových o vyjádření stanoviska obce Velké
Přílepy ve věci možného prodeje pozemku parc.
č. 64/47 o výměře 455 m2 v k. ú. Velké Přílepy
společnosti Bláha s. r. o.
5. Zastupitelstvo pověřilo:
a) starostku vyvěsit Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2007 na úřední desku a odeslat příslušným
orgánům
b) starostku podepsat předložený návrh veřejnoprávní smlouvy o obecní policii s obcemi Tursko
a Úholičky
c) starostku jednat s Úřaden pro zastupování státu
ve věcech majetkových o možnosti převést pozemek
parc. č. 64/47 v k. ú. Velké Přílepy, případně i související pozemky, do majetku obce Velké Přílepy.

Správa uprchlických zařízení
Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
ČR uspořádala 23. října setkání vedoucích azylových
zařízení a zařízení pro zajištění cizinců se starosty
obcí, na jejichž území tato zařízení leží. Představitelé obcí se seznámili s výroční zprávou za rok 2006,
s možnostmi čerpání dotací, s novinkami v oblasti
azylové politiky, ale především se setkali s vedoucími jednotlivých zařízení a mohli si společně popovídat o problémech, které se někdy - zejména v obcích
s volným pohybem žadatelů o azyl - vyskytnou. Na
setkání jsem si domluvila rozhovor s vedoucím Zařízení pro zajištění cizinců ve Velkých Přílepech PhDr.
Jiřím Veseckým, Ph. D. Do pracovny tohoto mladého
sympatického muže jsem se dostala důkladně legitimována, s doprovodem bezpečnostní služby, sledována kamerou, přes tři zamčené a střežené dveře.
Jak byste mohl charakterizovat zařízení pro zajištění cizinců ?
V: Cizinci se k nám dostávají kvůli porušení
zákona o pobytu cizinců. Nejčastějším důvodem je,
že nemají v pořádku doklady, které by je opravňovaly
pobývat v České republice. Často jsou to lidé, kteří
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tu načerno pracují. Policie ČR je oprávněna z důvodu
porušení zákona ukončit svým rozhodnutím pobyt
cizince na území České republiky a stanovit dobu, do
které je povinen vycestovat. V některých případech
přitom rozhodne, že během řízení o správním vyhoštění cizince zajistí, což se děje právě v našem zařízení
pro zajištění cizinců.
My jako Správa uprchlických zařízení zajišťujeme
provoz zařízení, snažíme se, aby tu cizinci co možná nejdůstojněji strávili až šest měsíců. To je maximální doba, po kterou u nás mohou pobývat. Správa
přitom úzce spolupracuje s policií a odborem azylové
a migrační politiky. V zařízení ve Velkých Přílepech
pobývají pouze muži a v tuto chvíli jich tu je kolem
sedmdesáti.
Jaká je role vašeho zařízení ?
V: Naší náplní práce je poskytnout klientům
základní služby ze zákona, to je ubytování, stravování, zdravotní a sociální péči, volnočasové aktivity a
případně i psychologickou pomoc.
Čím se během pobytu u vás zabývají ?
My se jim snažíme jako sociální pracovníci
poskytnout možnost, aby čas strávený u nás využili
efektivně. To znamená, poskytujeme jim co nejširší
škálu aktivit a současně také sociální pomoc. Mají
možnost sledovat televizi, k dispozici jsou knihy, hry,
mohou ve vymezených prostorách sportovat, nabízíme jim výtvarnou činnost atd.
Jak dlouho u vás cizinci zůstávají ?
V: Maximum stanovené zákonem je šest měsíců.
Pokud se v této lhůtě nepodaří cizince tzv. ztotožnit,
to znamená zjistit jeho totožnost, což se děje ve spolupráci se zastupitelskými úřady jednotlivých zemí, tak
je cizinec ze zařízení opět propuštěn na území České republiky. Stane se, že někteří z nich se pak u nás
vyskytnou opakovaně. Pokud je ale totožnost cizince
zjištěna, následuje správní vyhoštění do země původu.

To u vás ale není možné.
V. Není. Proto je zařízení dobře střežené. Vnější
stálou ostrahu objektu zajišťuje Policie České republiky. Ta v zásadě dovnitř nevstupuje, ale monitoruje
situaci zvenku. Pouze, je-li o to požádána, vstupuje
do míst, ve kterých se pohybují naši klienti a může
v případě potřeby zasáhnout. Za provoz uvnitř objektu zodpovídá Správa uprchlických zařízení a najímá
si soukromou bezpečnostní službu. Ta pomáhá se
zajištěním vnitřního řádu.
Někteří občané Velkých Přílep mají v živé paměti
útěk cizinců a obávají se, aby nedošlo opět k něčemu podobnému.
Naše zařízení dříve fungovalo v jiném režimu,
jako detašované pracoviště přijímacího střediska
v Ruzyni a právě v této době u nás došlo k tolik medializovanému útěku žadatelů o azyl z Egypta. Poté ale
byla přijata daleko důslednější bezpečnostní opatření
a především byl vybudován ochranný systém, spočívající v novém zvýšeném oplocení, kamerovém systému, detekce pohybu cizinců podél plotu apod. Myslím, že se obyvatelé obce nemají čeho obávat. Navíc,
naši klienti jsou u nás umístěni za spáchání přestupku, nikoliv za spáchání trestného činu.
Děkuji za rozhovor.

Z jakých zemí nejčastěji pocházejí ?
V: Převažují Ukrajinci a cizinci z ruskojazyčných
zemí vůbec, početnější skupinou jsou také Číňané a
Vietnamci.
Může u vás cizinec požádat o azyl ?
V. Ano, je to možné. Určitá část z nich žádá. Tito
lidé nejsou po šesti měsících vyhoštěni, ale jsou přemístěni do azylových zařízení, například do pobytového střediska v Kostelci nad Orlicí nebo do Zastávky
u Brna. Tam už se mohou volně pohybovat.
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ČT o dopravě v naší obci

Česká televize o dopravě v naší obci
Hektická kamionová doprava ve Velkých Přílepech, ale i v sousedních obcích na trase silnice II/240
byla tématem říjnového publicistického pořadu
„Nedej se“ 2. programu České televize. Vedoucí týmu
redaktor Jiří Podlipný v dokumentu zpovídal nejen
starosty a zastupitele postižených obcí, ale také obecní policii a občany, kterým kamiony jezdí bez přehánění těsně kolem oken. Na místě televizní štáb také
zdokumentoval, že předpisy o průjezdu obcí řidiči
nerespektují.
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obchvat snad do roku 2013, oznámení obecní policie, naši školáci

Obchvat snad do roku 2013
Dne 12. října proběhla v budově Krajského zastupitelstva pracovní schůzka týkající se přeložky silnice II/240, která je součástí vyššího územního celku
Pražského regionu. Pracovníci pražské firmy VPÚ
Deco, která má na starosti projektovou dokumentaci,
seznámila zástupce dotčených obcí s přesným vedením této komunikace, která by měla spojit rychlostní R7 s dálnicí D8. Celá stavba je rozdělena na dva
samostatné úseky, přičemž část od R7 do Kralup nad
Vltavou, která vede kolem naší obce, měří 11, 8 km.
Poměrně bouřlivou náladu vyvolal zejména negativní
postoj Holubic, jehož současné zastupitelstvo s projednávanou variantou nesouhlasí. Ze strany kraje tak
zaznělo několikrát slovo vyvlastnění. Ostatní obce
nechtějí stavbu jinak prodlužovat, neboť jsou si vědomi neúnosné situace na současné II/240. Ze strany
Středočeského kraje bylo přislíbeno, že celá přeložka
bude zprovozněna jako celek, a to včetně obchvatu
města Kralupy nad Vltavou. To už má jako jediné
připravenou projektovou dokumentaci. „Na tento
projekt chceme čerpat peníze ze strukturálních fondů Evropské unie pro období 2007 až 2013, “ zněla
odpověď na otázku, kdy by mohly po nové komunikaci začít jezdit první automobily. Plánek navrhované trasy si můžete prohlédnout na webové stránce středočeského kraje http://www. wmap. cz/vucprazskyregion/.
Ing. Michal Štengl

Obecní policie chce upozornit občany, kteří se
chystají zazimovat své chaty, aby v případě delšího opuštění nemovitosti kontaktovali OP. Strážníci
budou provádět namátkové kontroly objektů.
Obecní policii se podařilo zadržet podezřelou
osobu, která se dopustila protizákonného jednání na
katastru obce Tursko. Řidič se snažil strážníkům ujet
ve vozidle značky Fiat a poté se ukryl u Turského rybníka. Ve vozidle byl nalezen nůž cca. 25cm a kovová
baseballová pálka. Dle provedené lustrace se jednalo
o osobu, která se již v minulosti opakovaně dopustila
protiprávního jednání.
Obecní policie je tu pro Vás, proto Vám rádi
poradíme či pomůžeme se zabezpečením Vaší nemovitosti nebo vozidla.
vr. prap. Karel Král

Naši školáci
Školáci mají už za sebou podzimní prázdniny.
Letos odpočívali trochu déle než jiná léta a to díky
ředitelskému volnu. V kuchyni totiž probíhala nutná
montáž vzduchotechniky, která musela být provedena do konce kalendářního roku. Školní kuchyně tak
splní požadované hygienické normy a personál bude
pracovat v kvalitnějším prostředí.

Oznámení Obecní policie
Obecní policie Velké Přílepy oznamuje občanům,
kteří uvažují o odevzdání řidičského průkazu ze zdravotních či jiných důvodů, že mohou řidičský průkaz
odevzdat Obecní policii Velké Přílepy. Ta s dotyčným
sepíše dle § 94 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 361/2000Sb.,
oznámení o vzdání se řidičského oprávnění.
Osoba musí předložit platný občanský průkaz,
odevzdávaný řidičský průkaz a musí mít trvalé bydliště na Praze-západ. V případě, že se jedná o občana
zdravotně postiženého, je možno si dohodnout návštěvu obecní policie doma. Toto se ale týká jen občanů, kteří mají trvalé bydliště v katastrech obcí Velké
Přílepy, Úholičky a Tursko.
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naši školáci
Mateřská škola Jablíčko hned první den ožila smíchem a povídáním Paní učitelky jsou zkušené „ druhé mámy“ a tak ani nebyl slyšet pláč „nováčků“, tolik
typický pro první den bez vlastní maminky. Dětí
máme v obci opravdu hodně a školka už kapacitou
nestačí a tak se obec snaží, aby projekt nového pavilonu nezůstal jen na papíře.

Vraťme se pomocí fotografiíí k začátku školního
roku. Nejslavnostnější byl samozřejmě pro naše prvňáčky. Od paní ředitelky dostali na uvítanou a k připomenutí tohoto slavného dne šerpu s nápisem „Prvňáček“. Do třídy je ještě doprovodili rodiče, ale děti
se velmi rychle skamarádili a hned první společný
školní den se rozdali na uvítanou sladkosti.

Novinky ze Základní školy
V září byla pro školní družinu vybavena zahrada novým herním zařízením v hodnotě přesahující 80 000 Kč. Vybavení zahrady bylo financováno
z měsíčních poplatků za družinu. Dětem udělal velkou radost zahradní domeček, kladina i tabule, ale
největší zájem byl o prolézačku se skluzavkou. Spokojenost a radost v očích dětí vidíte na těchto fotografiích. Všechny hrací prvky odpovídají evropským
a našim bezpečnostním normám.
Ivana Cenigová, vedoucí školní družiny
Přílepský zpravodaj 9, 10/2007 - září / říjen
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setkání seniorů, vítání občánků

Setkání seniorů

Vítání občánků – už podruhé

Každoročně se ve Velkých Přílepech setkávají
v sálu restaurace U Korycha senioři z Velkých Přílep,
Úholiček, Svrkyně, Lichocevsi a Noutonic. Už tradiční setkání připravují členky sboru pro občanské
záležitosti a je to práce náročná a obdivuhodná, od
poslání pozvánek, obstarání dopravy, přípravu občerstvení až k zajištění programu. Tentokrát poskytla
autobus pro svoz účastníků firma Whitetrans. V úvodu přivítali seniory sbor pro občanské záležitosti, starostové obcí a z jeviště po přípitku na další setkání
také zpěvák Richard Adam - hvězda populární hudby
50. let a herec, skvělý dabér a imitátor Dalimil Klapka.

V neděli 21. října přivítaly členky sboru pro
občanské záležitosti a starostka obce nové občánky.
Tentokrát byli rodiče společně s dětmi pozváni do
sálu restaurace U Korycha. Dětí nám utěšeně přibývá
a obřadní místnost obecního úřadu už svojí kapacitou nestačí. Obavy jak bude slavnostní akt probíhat
v tak velkém prostoru, se hned na začátku rozplynuly
a všichni snad byli spokojeni. Bylo přivítáno 16 miminek z velkých Přílep a 2 miminka přijela z Úholiček.
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den otevřeného rybníku, říjen ve znamení brigád

Den otevřeného rybníku
Místní rybáři pozvali obyvatele obce na břeh svého
„království“. Kdo si chtěl zkusit, jak chutná „rybářský chlebíček“ , zapůjčil si prut a další nezbytnosti a
pokoušel se o štěstí. Co na tom, že hluku bylo na břehu tolik, že ryby prchly do bezpečných míst a z rybolovu nakonec často nebylo nic. Pan Mašek smažil tak
chutné vepřové řízky, že chuť na rybí maso byla zapomenuta. Občerstvení se podávalo i v tekutém stavu
a počasí bylo jak na objednávku, zrovna stvořené
třeba i pro hezkou procházku s miminkem. A navíc
si někteří šťastlivci odnesli na závěr výhru z bohaté
tomboly. Rybáři, děkujeme ! ! !

Říjen ve znamení brigád
V říjnu se už pomalu ukládá příroda ke spánku,
na odpočinek ale nemysleli obyvatelé Velkých Přílep,
kteří přišli na dvě podzimní brigády vyhlášené obcí.
Cílem první bylo uklidit pozemek směrem k Lichocevsi, kde budou vysazeny stromy a keře v rámci akce
Návrat zeleně do zemědělské krajiny. Výsadba bude
z velké většiny hrazena z dotace, kterou poskytl Středočeský kraj. Brigádníci shromažďovali a odnášeli
do kontejnerů převážně pneumatiky. Našli jich tolik,
že vyvýšenina uprostřed polí dostala nový příznačný
název „ Gumový vršek”. Hned pár desítek metrů vedle začala obec za pomoci firmy Whitetrans a Regios
odstraňovat letitou černou skládku. Druhá sobotní
brigáda byla ukázkou vzorné spolupráce rybářů a
obce. Za sobotní dopoledne uklidili brigádníci okolí
fotbalového hřiště od starých větví, plevele, ale i komunálního odpadu. Všem zúčastněným patří velký dík !

Pomohou tabule hrozící až dvousettisícovou pokutou
za černou skládku před nájezdem
dalších vandalů naší přírody?
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říjen ve zbamení brigád, výstava

Výstava
Ve dnech 21. až 23. 9. 2007 uspořádali naši zahrádkáři v pořadí už sedmou výstavu s názvem „Ovoce,
zelenina a květiny“. Expozici navštívilo málo lidí, protože tento víkend si zvolily pro své akce i jiné spolky.
Doufejme, že příští rok shlédne výpěstky našich členů
více návštěvníků a rozhodnou se věnovat svůj hlas do
soutěže o nejlepší exponát. Letos si ceny odnesly samé
ženy. V kategorii ovoce se umístila na prvním místě
paní J. Tománková, za nejlepší zeleninu byla oceněna
paní S. Říhová a cenu za nejhezčí květiny si odnesla
paní A. Freibišová. Gratulujeme a přejeme hodně síly,
nápadů a pěstitelských úspěchů v další sezóně!
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Výstava naznačila, že i na našich zahrádkách se daří
exotickému ovoci.
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pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí, z hlídačů mazlíčci

Pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí
Již Mistr Jan Hus, když ve Výkladu viery z roku
1412 hovoří o základech křesťanského vyznání, říká:
„Protož, věrný křesťane, hledej pravdy, slyš pravdu,
uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti; neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně
od smrti věčné, jenž jest odloučení věčné od milosti
Boží. “ I náš někdy velmi nesebevědomý a jindy zas
přehnaně suverénní národ o sobě často a rád říká, že
je národem sv. Václava, Karla IV. , Jana Husa, J. A.
Komenského, K. H. Borovského národem Palackého
a Masarykovým - zkrátka národem pravdy a lásky,
která má zde v Čechách svůj jediný domov, jak musí
být každému na první pohled jasné a běda není-li!
S tím si to my Češi přímo nebo nepřímo hned a rádi
na místě vyřídíme. S hrdinským srdcem starého husity, k jediné pravdě předurčeného katolíka či osvíceného sociálního humanisty v hrudi. I standarta hrdě
vlající nad sídlem pana prezidenta se pyšní dojemným
nápisem „Pravda vítězí. “ Která však to bude pravda,
co konečně a jednou pro vždy zvítězí ? Tuto otázku si
kladu, přemýšlím-li o morální situaci v naší zemi, stále častěji. Pravda pomlouvačů a rýpalů všeho druhu
nebo pravda těch, kteří pomluvám odporují ? Pravda
intelektuálně povznesených zachránců demokracie
na recepcích „lepší společnosti“ nebo pravda těch
„odporných a přízemních“ narušitelů všech svobod,
co jich jen pánbůh stačil stvořit ? Pravda nás, kteří
máme dost a chceme ještě víc, nebo pravda těch co
mají málo nebo vůbec nic ? Pravda namyšlených šéfů
a hloupých vševědoucích bonvivánů nebo pravda
podlézavých a potichu zuřících podřízených ? Pravda ješitných zástupců křesťanských církví, vždyť jsme
přece křesťané, kteří se nedokáží dohodnout ani na
nejsvětějších pravdách jediného Boha v něhož „věří“
a proto nebudeme radši věřit nikdy ničemu a v nic, že
? Nebo pravda hledačů smyslu života ? Která z těchto pravd tedy zvítězí? Domnívám se, že není třeba se
těmito otázkami nijak mimořádně vzrušovat, vždyť
všem je přece jasné, že pravda zvítězí. Čí pravda, kdy,
kde a jak, není už pro nás tak důležité. Avšak na základě analytických schopností a dlouholetých zkušeností
s českým prostředím můžeme už teď klidně prohlásit,
že to jistojistě bude pravda silnějšího ! Že ano, národe
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sv. Václava, Karla IV. , národe Husův, Komenského,
K. H. Borovského, národe Palackého a Masarykův ?
Ale pro jistotu bychom neměli přece jenom zapomínat na slova výše zmíněného Mistra Jana Husa, který
napsal: „A nemohu-li já osvobodit pravdu ve všem,
alespoň nechci být nepřítelem pravdy a toužím smrtí
odporovat souhlasu. . . Lépe je zemřít než špatně žít.
. . Kdo mluví pravdu, hlavu mu rozbijí. Ze smrti kdo
hrůzu má, ten radost z života ztrácí. Nade vším vítězí
pravda. Vítězí, kdo dochází smrti, protože žádná mu
neškodí psota, jestliže žádná mu nevládne křivota. “
Stanislav Žák

Z hlídačů mazlíčci
Nenechte se zmást titulkem, krátké zamyšlení se
nebude týkat milostných avantýr celebrit se svými
bodyguardy, těch najdete dostatek v mnoha bulvárních listech. Chtěl bych se zmínit o změnách v životě
přítele člověka – psa z pohledu jednoho z občanů.
Pes - hlídač měl na starost ochranu domu a proto neustále pobíhal po celém pozemku, nebo od své
boudy na dlouhém řetězu naháněl strach případným
nevítaným návštěvníků. Měl na svém omezeném
území relativně svobodný pohyb. Rovněž své potřeby
vykonával svobodně.
Změna životního stylu i na vesnici přinesla jiné
návyky i do života psů. Současný pes – mazlíček již
nemůže volně pobíhat po okrasné zahradě, je zavřený v domě a čeká na páníčka, až se vyspí či se vrátí
z práce, aby se mohl proběhnout a vyvenčit. Tento
rituál se odehrává nejčastěji dvakrát denně ráno a
večer a má jistě blahodárný účinek nejen na pejska,
ale i na majitele, který má pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu za každého počasí. Proti tomu nelze
zcela jistě nic namítat.
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z hlídačů mazlíčci
Dostáváme se však k podstatě tohoto příspěvku. Kde pes běhá? Neobtěžuje ostatní spoluobčany? Kde
vykonává svou potřebu? Uklízí všichni chovatelé exkrementy? Je dodržována Obecní vyhláška č. 1/2004? Jaké
a kdy budou postihy za její nedodržování?
V této vyhlášce je mimo jiné uvedeno:
Venčení zájmových zvířat na katastru obce je přípustné za předpokladu:
- pes bude opatřen obojkem, známkou a vodítkem
- osoba doprovázející zvíře bude dbát na to, aby nedocházelo k poškozování a znečišťování veřejného prostranství a veřejných zařízení (dojde-li přesto k znečištění, okamžitě odstraní jeho exkrementy).
Podle mého názoru však jsou tyto jednoznačné podmínky každodenně porušovány. S naprostou samozřejmostí
běhají psi bez vodítek i na soukromé pozemky. Majitelé psů argumentují slovy „On nic neudělá“, „Jenom si Vás
(ale třeba i dítě) očuchá“, „O co jde“ atd. . Je vhodné, aby dítě bylo očucháváno velkým psem, který je k němu
ve stejném poměru jako kůň k dospělému člověku? Vždyť se musí ten drobeček ze svého pohledu té obrovské
„obludy“ (nechci majitele urazit) zákonitě leknout a to již nemluvím o hygieně při představě co všechno pes
očuchával. Na psí exkrementy narazíme na cestě, na chodníku, před vlastními vrátky, na čerstvě posekaném
trávníku, ale i na hřišti a dokonce i v blízkosti mateřské školky. Občas si myslím, že cedule
s požadavkem „Zde nevenčete
psy“ apod. jsou pouze pro pobavení, což dávají najevo i samotní
pejskové, kterým kolík u cedulí
slouží jako patník. Na psa se
nemůžeme zlobit. Pohyb, značkování území močí i potřeba se
vyvenčit je jeho přirozeností.
Chyba a odpovědnost je jednoznačně a pouze na straně doprovázející osoby. Já ani po dvaceti
letech nemohu strávit reakci
majitelky psa na upozornění,
aby svého psa nevenčila na dětském pískovišti mezi hrajícími
si dětmi: „Vy na ty haranty berete prachy a já za psa platím“. Jistě to byla výjimka a doufám, že
s takovouto ani podobnou vulgárností a demagogií se nikdo
nesetká.
Určitě pes zůstane i nadále nejlepším přítelem člověka a
jeho kladný vliv na pána je neoddiskutovatelný. Mělo by však být
prioritou i dodržování závazných
pravidel uvedených ve vyhláškách a zákonech, ale hlavně pravidlo slušného chování.
Rázek
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inzerce
PRIMM bezpeþnostní služba s.r.o.
UþĖovská 100/1, 190 00 Praha 9
Iý: 481 196 36, DIý: CZ 481 196 36
tel./fax: 266 106 666 / 708
http://www.primm.cz email: primm@primm.cz
PRIMM bezpeþnostní služba s.r.o. je zapsána v obchodním rejstĜíku vedeném MOS v Praze, oddíl C, vložka 100470.

Monitorování osob

V posledních letech zaþal trh výraznČ požadovat zaĜízení pro monitorování osob.
Tyto požadavky míĜí zejména do oblasti monitorování seniorĤ a monitorování výkonu strážní služby.

FUNKTEL
Pro monitorování osob, zejména se zdravotními potížemi, lze použít osobní mobilní pĜístroje pro nouzové
volání funktel GSM typ Easy (telefon s vestavČným tlaþítkem alarmu bez detektoru pádu). Jedná se o
zaĜízení v prĤmyslovém provedení se zvýšenou odolností proti pádu, vodČ, prachu. Je dodáváno s klipsnou
na opasek.
V pĜípadČ
poplachu
je
automaticky
navázáno
spojení
s pĜednastaveným þíslem prostĜednictvím veĜejné GSM sítČ. SouþasnČ
je odeslána SMS zpráva, která bude pĜijata GSM modemem na PCO a
bude zapsána do databáze sw NET-G (PCO NAM Global).
Zpráva obsahuje identifikaci konkrétní osoby (4 místný bezpeþnostní
PIN kód, 4 místné þíslo objektu-osoby a 2 místnou zprávu).
PĜíjem SMS zpráv na PCO zajišĢuje GSM modem.
PĜístroj má vestavČný reproduktor a umožĖuje hlasitý hovor/odposlech
– handsfree.
Akustický alarm 84 dB siréna – usnadĖuje lokalizaci postižené osoby.
Dále jsou v pĜístroji pĜedvoleny další dvČ telefonní þísla pro
komunikaci napĜíklad s ošetĜovatelkou þi rodinným pĜíslušníkem.
Obr. Mobilní pĜístroj funktel Easy
Další funkce:
Stisknutí tlaþítka poplachu po dobu 10 s - vytáþení tísĖové linky 112
Možnost kontroly opuštČní uzemí pokrytých definovanými BTS
stanicemi operátora.
Jednotkový rozpoþet monitorování osob

PERSONÁLNÍ GPSka
.

Jedná se o zaĜízení integrující GPS pĜijímaþ a GSM modem.
Tato personální GPSka Vám poskytne informace o poloze osoby a historii pohybu na
mapových podkladech, umožní odeslat SMS zprávu a hlasovou komunikaci.
PĜístup k datĤm bude pĜes internet pĜes pĜidČlené jméno a heslo.
Hledáte zajímavé a nekonvenþní zamČstnání , staĖte se pracovníkem kontroly, revize nebo
dohledu a ochrany soukromé bezpeþnostní služby PRIMM s.r.o.Nástup možný ihned nebo
dle dohody . Informace na tel. þísle 602 467 989
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«ÜiÀ«ÀÌ

tisk PF
a vánočních přání, velký výběr vzorů

kalendáře
nástěnné a stolní z vašich vlastních fotek

potisk triček
puzzle, hrnků, dresů a další již od jednoho kusu

...a dárky nemusíte řešit!
Brandejsovo nám. 1219, Praha 6 - Suchdol
Po - Pá 8.00 - 18.00 • www. powerprint.cz
Tel.: 220 920 621, info@powerprint.cz
Přílepský Zpravodaj vydává: OÚ Velké Přílepy, tisk: PowerPrint, datum uzávěrky: 31. 9. 2007
prilepskyzpravodaj@seznam. cz, telefon 739 352 222. Tato publikace neprošla jazykovou úpravou.
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