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Podvečerní zpívání
Ježíškovi u betlémského světla
Zveme všechny kluky, holčičky, jejich rodiče, dědečky, babičky a všechny lidi dobré vůle na podvečerní
zpívání Ježíškovi u kapličky Sv. Gotharda ve Velkých
Přílepech - Kamýku.
Sejdeme se v neděli
23.12. 2007 v 15 hodin 30 minut.
Vítáni jsou zpěváci i nezpěváci, texty koled budou k
dispozici. Za odměnu si každý bude moci odnést
betlémské světlo a děti navíc malý vánoční dáreček.

Pﬁílepsk˘ zpravodaj

vánoční

Vítání nového roku 2008
Obec Velké Přílepy zve všechny občany na slavnostní
ohňostroj. Příchod nového roku budeme slavit
od 17 hodin u autobusové zastávky v centru obce.

Občerstvení zdarma!
Žáci a zaměstnanci Základní školy
Velké Přílepy přejí všem obyvatelům
obce
veselé Vánoce a hodně zdraví a štěstí v
novém roce 2008

MIKULÁ·SKÁ
NADÍLKA
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V sobotu 1. prosince zavítal do
sálu restaurace U Korycha
Mikulá‰ se skupinou ãertÛ a
mnoha
mal˘mi
andûly.
Pﬁedstavení s písniãkami se líbilo, ãerti strach dûtem nenahnali a
parket byl pln˘ mal˘ch i vût‰ích
taneãníkÛ. V‰ichni si pﬁi‰li na
pódium pro hezk˘ dárek od
Mikulá‰e a ti nejsmûlej‰í pﬁidali
písniãku nebo básniãku.
Obecní úﬁad dûkuje v‰em, kteﬁí
na tuto hezkou akci finanãnû pﬁispûli.
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V E L K O P ¤ Í L E P S K É VÁ N O â N Í T R H Y
V sobotu 8. prosince se opût po
nûkolika letech v sále vedle restaurace U KorychÛ konaly
vánoãní trhy. Náv‰tûvníci si
mohli zakoupit nejen typicky
vánoãní zboÏí, ale i keramiku,
‰perky, hraãky a odûvy, podávalo
se obãerstvení a sálem znûla
vánoãní hudba. Zabavily se také
dûti, po cel˘ den si mohly napﬁíklad vyzkou‰et zdobení perníãkÛ
nebo soutûÏit v kreslení vánoãního stromeãku. Vyvrcholením
bylo odpolední vystoupení dûtí
Základní ‰koly Velké Pﬁílepy.
Velk˘ dík patﬁí paní uãitelce
Jirkovské, která pﬁedstavení s
dûtmi pﬁipravila. Doufejme, Ïe
ve Velk˘ch Pﬁílepech vznikla 8.
prosince nová krásná tradice.
Podûkování patﬁí v‰em, kteﬁí
pomohli pﬁi pﬁípravû trhÛ a
zejména paní Evû Kapsové za
skvûlou organizaci.

Vážení občané Velkých Přílep, dovolte mně, abych vám
jménem všech zastupitelů i zaměstnanců obecního úřadu popřála hezké a klidné
prožití vánočních svátků v kruhu rodiny. Do roku 2008 vám přeji především zdraví,
spokojenost, pracovní úspěchy a mnoho šťastných
chvil s vašimi nejbližšími.
Těším se na setkání s vámi při oslavě příchodu nového roku 1. ledna od 17. hodin v centru obce.

Věra Čermáková

VáÏení spoluobãané, rok se s
rokem se‰el a máme tu opût ãas
vánoãní. Mnozí z vás se pﬁipravují na krásné proÏití svátkÛ
vánoãních a nakupují dárky pro
své blízké.
BohuÏel ale nesmíme zapomínat
na jedince, kteﬁí z pﬁedvánoãního shonu tûÏí ve svÛj prospûch a
pokou‰ejí se o pﬁivlastnûní va‰eho majetku.V poslední dobû
zaznamenala obecní policie velk˘
nárÛst trestné ãinnosti, pﬁedev‰ím krádeÏí. I pﬁesto,Ïe se obecní policie snaÏí objasnit, postihnout a sníÏit podobnou trestnou
ãinnost, není moÏné zabránit
v‰em pokusÛm o krádeÏe.
Musím konstatovat, Ïe agresivita

pachatelÛ neustále stoupá a stráÏníci se ãasto setkávají s organizovan˘mi skupinami. Nûkteré se
neskr˘vají s tím, Ïe stráÏníkÛm i
obãanÛm budou pÛsobit potíÏe.
Obecní policie v‰ak ve stávajícím
poãtu stráÏníkÛ nemá moÏnost
zabezpeãit nepﬁetrÏitou sluÏbu.
StráÏníci se snaÏí pokr˘t kaÏd˘
den, není to vÏdy moÏné a pokud
ano, tak na úkor ãasu stráveného
s rodinou. U obecní policie pracují lidé, kteﬁí své práci rozumí a
dûlají ji rádi a poctivû..Zastávají
heslo „Jednou policajtem navÏdy
policajtem“. Jejich prací ale
mnohdy trpí rodinní pﬁíslu‰níci,
kteﬁí pﬁicházejí o spoleãnû proÏité chvíle rodinné pohody. B˘t

Pravda o sobû
v dobû vánoãní

„Má civilizace, dûdiãka BoÏí,
zaloÏila úctu k âlovûku na úctû k
jednotlivcÛm.“

(Antoine de Saint-Exupéry: Váleãn˘
pilot)

Vánoce se blíÏí a my pﬁem˘‰líme, jak bychom potû‰ili své bliÏní, ãím bychom je ‰okovali a
jak˘m dárkem pod vánoãním
stromkem bychom je letos opût
ohromili. Nûkteﬁí z nás jdou v
touze b˘t opût originální a
nepﬁekonatelní ve své nápaditosti tak daleko, Ïe jsou ochotni si
na „v˘jimeãn˘“ dárek pÛjãit u
rÛzn˘ch ãesk˘ch bank. Na‰e
pﬁedstavivost a fantazie chce
dohnat a pﬁedehnat pﬁedstavivost a fantazii v‰ech ostatních a
dosáhnout alespoÀ na chvilku
v˘jimeãného úspûchu, kterého
se nám v bûÏném Ïivotû tak ãasto
nedostává a po kterém mnozí z
nás tak ãasto a neúspû‰nû touÏí.
Do roztrhání tûla jsme ochotni
obûtovat svÛj ãas, námahu i
peníze (to pﬁedev‰ím), abychom
si prostﬁednictvím druh˘ch splnili svÛj sen o „v˘jimeãnosti“.
Vánoce pro nás jiÏ dávno pﬁesta-

ly b˘t svátkem urãen˘m k
zamy‰lení nad sebou sam˘mi,
nad Ïivotem, smrtí a jejich smyslem, nad láskou a obûtí lásky pro
dobro druh˘ch. Z vánoãních
dnÛ se nám pomalu a jistû stává
svûtly ozáﬁená pouÈová stﬁelnice
s mnoha ohromujícími atrakcemi a hluãn˘mi dûlbuchy. Z
dárku namísto v˘razu obûti druh˘m se stal tvrdû nárokovan˘
„ãtrnáct˘ plat“, kter˘ je dokonce
povaÏován za samozﬁejmou a
zaslouÏenou vûc. Zklamáni v
nadûji na nejnovûj‰í typ mobilního telefonu ãi atraktivní poãítaã a podobné „kuriozity“ mnozí
z nás dárcÛm dokonce projeví
uraÏenost aniÏ by pomysleli na
to, Ïe jim nûkdo chtûl udûlat
radost a potû‰ení. A kdyby je i
takováto my‰lenka napadla, tedy
„ten hlupák mûl vûdût, Ïe mi tak
zanedbateln˘m dárkem radost
udûlat nemÛÏe“, mÛÏe si zato

sám ! A pﬁitom by staãilo málo dívat se na sebe jinak neÏ jako na
obdarovávané a obdarovávající
automaty, jinak neÏ na lidské
pﬁedmûty denní spotﬁeby a
dárek od svého bliÏního vnímat
jako obûÈ, která má stejnou hodnotu jako „obûÈ BoÏí“. Je moÏné
to zobecnit pro vûﬁící i nevûﬁící,
protoÏe obûÈ je vyjádﬁením lásky
a úcty ãlovûka k ãlovûku, vyjádﬁením schopnosti nejen dávat,
ale také pﬁijímat, obojí je velik˘m umûním, ale také projevem
úcty k sobû samému jako lidské
bytosti, která je schopna se obûti
pro dobro druhého. ByÈ by to
byl jen oﬁech nebo jablíãko, protoÏe Ïádná obûÈ není tak malá,
aby nemohla b˘t povaÏována za
velkou a nic není tak velké, aby
se v oãích sobeck˘ch egoistÛ
nemohlo stát mal˘m. Jsme-li
totiÏ schopni obûtovat se druh˘m a zároveÀ obûti pﬁijímat,

Obecní policie
Velké Pﬁílepy
pﬁeje hodnû ‰tûstí
v novém roce !

VEâERNÍ ADVENTNÍ DÍLNA
Veãer 27. listopadu se v podkroví restaurace ·pejchar ve Velk˘ch
Pﬁílepech se‰lo 29 maminek z
na‰eho regionu na Vánoãní dílnû
pro dospûlé. Cel˘ prostor byl
provonûn chvojím, purpurou a
su‰en˘mi plody. Za asistence lektorek si maminky vyrobily originální adventní vûnce a vánoãní
dekorace, které zanedlouho
zkrá‰lí domácnosti ve Velk˘ch
Pﬁílepech, Tursku, Holubicích,
Libãicích,
Roztokách
a
Statenicích. Dûkujeme majitelce

SPOUSTA MIKULÁ·Ò NA ·PEJCHA¤E
2. prosince pﬁi‰el do restaurace
·PEJCHAR nadûlovat Mikulá‰ s
ãertem a andûlem. O bohat˘ program pln˘ soutûÏí a her se postaralo studio Neposedná Pastelka a
o v˘teãné obãerstvení majitelka
restaurace paní Ponertová. A protoÏe se Mikulá‰Ûm na ·pejchaﬁe
zﬁejmû líbí , vrátilo se jich sem
rovn˘ch 20 o dva dny pozdûji.
Pﬁi‰ly si je sem vyrobit malé dûti
s maminkami na své pravidelné
úterní v˘tvarnû-pohybové dílnû
poﬁádané Neposednou Pastelkou.
Pﬁijìte pﬁí‰tû za námi i vy. Více
informací
naleznete
na
www.neposedna-pastelka.wz.cz.

restaurace ·pejchar za zázemí,
které studiu Neposedná Pastelka
poskytuje. Díky její ochotû se v
podkrovních prostorách pravidelnû 1 x t˘dnû koná dopolední
v˘tvarnû pohybová dílna pro
maminky s mal˘mi dûtmi a
nepravidelnû i veãerní dílna pro
dospûlé. Tû‰íme se na dal‰í krásné
v˘robky, které si s námi aÈ uÏ s
Va‰imi dûtmi nebo sami pﬁijdete
vyrobit.

policistou je nûkdy nevdûãné a
stresující, coÏ mÛÏe potvrdit
kaÏd˘, kdo to v Ïivotû zkusil.
BlíÏí se konec roku, chci proto
popﬁát v‰em slu‰n˘m lidem
hezké proÏití svátkÛ vánoãních a
v‰e nejlep‰í do roku 2008.
Doufám, Ïe i v novém roce bude
obecní policie schopna vyhovût
va‰im pﬁáním a potﬁebám.
Závûrem bych chtûl podûkovat
za spolupráci policistÛm z OOP
âR Libãice nad Vltavou,
Mûstské policii Roztoky, SKPV
Roztoky a ostatním sloÏkám
IZS.

vr.prap.Karel Král

vypovídá to pﬁedev‰ím o nás
sam˘ch, o na‰í schopnosti milovat svého bliÏního, ale také o
schopnosti milovat a váÏit si sebe
sama, jak uÏ pﬁede dvûma tisíci
roky ﬁekl váÏen˘ Mistr z
Nazaretu. Jedno bez druhého
totiÏ není moÏné i kdyÏ si o tom
mÛÏeme myslet své. Chceme-li
v‰ak b˘t milováni, musíme umût
milovat, chceme-li, aby nám
bylo obûtováno, musíme umût
obûtovat a chceme-li, aby na‰e
obûti byly pﬁijímány, musíme je
umût pﬁijímat, coÏ bez lásky v
srdci a inkarnaci âlovûka v nás
nejde. JeÏí‰ z Nazaretu kdysi
ﬁekl: „Hledejte Boha a v‰e ostatní vám bude pﬁidáno“. Pokusím
se jeho slova parafrázovat a vyz˘vám vás, váÏení spoluobãané:
„Hledejte v sobû Boha a s BoÏí
pomocí snad najdete ve své du‰i
i âlovûka“.

