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Nová fasáda Obecního úradu

Zateplení a nová fasáda sálu

Letní zvelebování obce ...

Chodník v Pražské ulici

ˇ
Mnohé exponáty na výstavu o historii obce dodali i místní obcané

Foto:

G. Kubová

Přílepská historie ožila
Víte, jak vypadala náves naší obce před sto lety? Víte, kdo byl na zdejší kandidátní
listině v roce 1920? Viděli jste školní vysvědčení vašich předků? A víte, že v roce 1886 byla
tuhá zima, takže obecní zastupitelstvo muselo zvýšit chudinské podpory?
Výstava, kterou na počátek září připravil tým starostky Věry Čermákové ve spolupráci se
Státním archivem Praha-západ, přinesla nadmíru zajímavý pohled do dávné i nedávné
historie obce.
V sále restaurace U Korychů hledali starousedlíci na starých školních fotografiích své
babičky a pročítali si historky, pečlivě zaznamenané v místních kronikách. Přesvědčili se
o dlouhé tradici místních ochotníků, hasičů i sokolů. Téměř nikdo už nepamatoval
například diamantovou svatbu manželů Kněžourkových, na níž při dechovce Přílepanka
tančil i 98letý oslavenec. Právě tak ubývají pamětníci koňských potahů a starých
hospodářských budov, jejichž majitelé ožili alespoň na exponátech výstavy.
Dnešní děti dostaly lekci z dějepisu nad zažloutlými listy tovaryšskými i listy
domovskými. Nestačily se divit, že mravy, tedy chování, se kdysi hodnotily stupnicí
zákonné, méně zákonné a nezákonné. Zejména pánové se zajímali o staré vojenské knížky
a o fotky ruské vojenské techniky, postupující na konci 2. světové války přes Přílepy na
Prahu.
Zápisy ze schůzí přílepského obecního zastupitelstva se evidují již od roku 1883. A světe
div se, ve Velkých Přílepech se tehdy řešilo vlastně totéž, co dnes rozpočet, bezpečnost,
veřejný pořádek, a třeba i podpora místním ochotníkům. Obec navíc vydávala pracovní
knížky a projednávala pracovní spory. Suplovala i dnešní trestní rejstřík. Vystavovala totiž
tzv. vysvědčení zachovalosti: „Podepsaný úřad obecní dosvědčuje, že občan Brabec
Antonín, zedník, jest úplně zachovalý a není ničeho známo, co by dobré pověsti jeho mohlo
býti na újmu. Vysvědčení toto se vydává k dosažení místa jeho v úřadu …“
K nejzajímavějším zážitkům z výstavy patřilo bezpochyby listování starými kronikami.
:
Posuďte sami:
Z pera kronikáře pana Antonína Procházky :
1. únor 1945 - nastala obleva, teplota stoupla na + 10 stupňů. Byla omezena doprava.
Lidé od nás chodí do Prahy i pěšky, pro velké zpoždění vlaků. Naříká se na velké
přeplňování vlaků. Jezdí spousty evakuovaných ze Slezska a Maďarska, kteří zde
projíždějí. V Roztokách a v Žalově jsou ubytováni Maďaři, ženy i děti, které sem přivezli
za velkých mrazů.
Od Vánoc ustaly nálety. Docházejí zápalky, těžko se shání obuv, byť i na poukazy. Textilie
se neprodávají již delší dobu...
Kdo chce znát pokračování, může si zajít do Státního archivu pro Prahu - západ
v Dobřichovicích. Mladší kroniky jsou k dispozici na obecním úřadě.
Text:
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Eva Martínková

Z denníku Obecní policie
Dne 3.10.2011 byl hlídce
Obecní policie Velké Přílepy (dále
jen OP) nahlášen požár travního
porostu v ul. Haškova v obci Velké
Přílepy.
Na místo se ihned
dostavila hlídka OP, která na místě
zjistila, že se jedná o požár trávy o
rozloze 10x15 metrů a dále
zamezila dalšímu šíření požáru a
komunikovala s jednotkami HZS
o místě a charakteru události, aby
zasahující hasiči věděli, co je na
místě čeká. Následně se na místo
dostavila jednotka Hasičského
záchranného sboru Roztoky, která
provedla hasební práce a oheň cca
po 10 min.uhasila. Na místo se dále
dostavila jednotka SDH
Horoměřice, kdy tato již nebyla na
místě potřebná.
Příčinou vzniku požáru bylo
velitelem zásahu konstaváno
zahoření z nedbalosti či samovolné
vznícení. Vlivem požáru materiální
škoda nevznikla a nedošlo k žádným zraněním.
Tímto bych rád apeloval na občany,
aby po zjištění požáru v otevřeném
prostoru vyhodnotili situaci, zda je
v jejich silách zamezit dalšímu šíření požáru a popřípadě aby tak
učinili.
Dále doporučujeme na místo
v každém případě přivolat jednotku
HZS.
Za Obecní policii Velké Přílepy

pprap. Tomáš Brokl,
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strážník

4.října 2011 obdrželi strážníci pomocníka v boji proti smrti (přístroj AED) a
zapojili se tak do projektu „Pomáháme společně.“
Automatizované externí defibrilátory (AED) představují bezpečný a efektivní
způsob léčby náhlé zástavy oběhu v terénu. Pro účely kvalitní defibrilace s
perspektivou dlouhodobého využití zařízení je podmínkou úspěšné aplikace
laické první pomoci používání AED třetí generace, které splňují nejpřísnější
požadavky na obsluhu, bezpečnost a spolehlivost. Značnou výhodou disponují
přístroje se systémem, který umožňuje defibrilovat dětské pacienty bez použití
speciálních dětských elektrod. Náhlá zástava srdce může postihnout kohokoliv,
kdekoliv a kdykoliv, a často se tak stane bez jakéhokoliv varování. Na náhlou
zástavu srdce přitom existuje jasný a velmi účinný recept – včasná defibrilace.
Přesto náhlou zástavu srdce přežije méně než 5% postižených, a to především
proto, že se k nim pomoc v podobě defibrilátoru nedostane včas. Má-li být naděje
na záchranu života postižené osoby zachována, musí jí být defibrilace poskytnuta
během několika minut.
Chtěl bych tímto
poděkovat paní starostce a
zastupitelům obce, kteří odhlasovali nákup tohoto
potřebného zařízení.
Vzhledem k četným
zásahům strážníků u
dopravních nehod a jiných
krizových situací, jsou
strážníci vybaveni tak, aby
efektivně zasáhli do boje o
lidský život.

Karel Král
Velitel OP
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Historie obecní policie
Čerpáno ze zápisů jednacích protokolů obecního výboru obce Kamýk Velké Přílepy
z let 1901 - 1912 ( AO kniha č.4 )
K chodu a řízení obce nestačil jen obecní výbor v čele se starostou. Bylo zde třeba
síly pomocníka, který tehdy míval různé tituly a pojmenování. V každé době se tito
pomocníci nazývali jinak. Někdy se říkalo písař, pak policejní strážník, policajt, ponocný,
obecní sluha, obecní posel, jeden čas i policejní revizor.
Obecní sluha zmínku o něm nalézáme v zápise už v r. 1891, kde se obecní výbor
usnáší, že sluha bude mít měsíčně 18 zlatých. Jeho povinností bylo vyvěšování vyhlášek,
roznášení pozvánek na schůze. Konal i službu ponocného. Byl povinen v noci každou
hodinu zatroubit na ponocenskou troubu.
Od září 1891 je jmenován nový pomocník, už ne sluha, ale obecní strážník. Byl
ustanoven i polní hlídač.
Polní policie se prováděla od 15.května do 15. října hlídal zřejmě úrodu na
polích. Ale dne 25.5. 1910 se v zápise z jednání dočteme : „…usnáší jednomyslně, by polní
hlídač byl placen pány rolníky a ne z obecních přirážek…“
Pro obecního strážníka byl ustanoven instrukční řád, za jehož provádění
odpovídal. Například:
policejní hodina se ustavuje ve všední dny od 10 hod. večer a ve sváteční
dny od 11 ho. V noci předržování policejní hodiny se pokutovalo pokutou 2,-K, v případě
opakování 5,-K. Na žádost pánů hostinských se povolovalo prodloužení
- shluky v obci se netrpějí, lidé cestující, komedianti atd. smí se zdržovati v obci
proti prokázání pasů nejdéle 24 hodin.
- Tuláci v obci se vůbec netrpějí
- Nedělní klid v obci od 12 hod. v poledne budiž všechny kravíny uzavřené
- Dětem do polí se srpy se zakazuje
- Čeládka se nesmí déle než do 9. hodina večer na návsi zdržovati
V roce 1903 bylo usneseno pořídit pro strážníka šavli, příslušné úřední knihy a pro
službu noční i revolver. Kontrola noční služby se prováděla na píchacích hodinách
umístěných ve skříňce na přílepské zvoničce (kapličce). Každou hodinu musel strážník
provést kontrolní odpich a druhý den ráno přinést kontrolní pásek k revizi panu starostovi.
V červnu 1903 se v zápise dočteme, že tyto hodiny je nutno dát opravit. V r. 1911 se
objevuje zápis, „…by opětně byly zavedeny kontrolní hodiny pro policejního strážníka.“
Pro noční hlídku navrhuje obecní zastupitelstvo v r.1904 „..by pro obecního strážníka byl
zakoupen kožich. Poukazuje se, že starý kožich k žádné správě již není.!. Zakoupen pak
byl za 32,-K.
Dost často byl obecní výbor nucen hledat a přijímat nového strážníka. Byly
vypisovány konkurzy. Na příklad v roce 1901, na který se tehdy hlásilo celkem 68
žadatelů! V následném zápise ze zasedání je uvedeno: „40 žadatelů uznáno za úplně
nezpůsobilé, 18 žadatelů bylo již inteligentnějších a pouze 10 žadatelů bylo ke službě
způsobilých. Jeden pak byl vybrán z posledních tří schválených.
V květnu 1907 byl opět na uprázdněné místo obecního strážníka vypsán konkurz
v tomto znění: „Spojené obce Velké Přílepy Kamýk, pošta Velké Přílepy obsadí místo
obecního strážníka. Žadatelé, kteří nepřekročili 35 roků stáří, v kancelářských pracích
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při obci obeznalí, spolehliví, podejtež
své žádosti pouze v opisech
vysvědčení, které se nevrátí.
Do 8. června t. r. k podání. Nastoupení
nejdéle do 1.7. 1907. Za služné 720,-K
ročně a svobodný byt. Po roce
přiměřený přídavek.“
Kolik se tehdy přihlásilo
uchazečů není zaznamenáno.
Přijímací komisí byl přijat obecní
strážník Suchdolský. V roce 1909 mu
byla udělena definitiva dle stávající
normy pro zemské úředníky a
služebníky. Základní služné činilo
900,- K ročně. Z obecního protokolu
se dovídáme (dne 28. dubna1907)
o změně titulování strážníků na
„policejní revizor“. Změna byla
provedena na základě „Ústřední
zemské jednoty městských i obecních
strážníků v Království Českém v
Praze“. I když tehdejší strážník
důsledně vyžadoval, aby byl takto
titulován, z dalších záznamů je
zřejmé, že se tento název neujal.
Tento strážník se dlouho z titulu
a definitivy netěšil. V únoru 1912 byla
provedena kontrola zemskou revizní
komisí na obecní hospodaření,
která rozhodla, že nemůže být nadále ve funkci. “Tento si dělal, co chtěl, přepisoval úřední
protokoly, trhal listy z protokolárních knih. Byl okamžitě propuštěn, pokutován a zbaven
volebního práva.”
Z období let 1901 - 1912 se ve funkci obecního strážníka vystřídalo 6 osob.
Přestupky a prohřešky občanů se zapisovaly v Obecním protokolu trestním.
Jsou zde uvedeny i výše trestů jim uložené soudem okresním, krajský a v případě
prohřešku vojína soud brigádní.
Z trestního protokolu z let 1874 - 1934 uvádím některé:
- za tuláctví a žebrotu - 1 měsíc s tvrdým ložem
- ohmatával mladé děvče - 6 měsíců těžký žalář, 1 půst měsíčně,
ztráta volebního práva
- krádež obilí - 8 dní zostřené vězení s 1 půstem, ztráta volebního práva
- zpronevěra kola, krádež uzenin, nože, držení revolveru bez povolení - 6 týdnů
těžký žalář, 2 půsty, ztráta volebního práva
- nechal státi koně bez dozoru - pokut a10,- K nebo 48 hodin vězení
- zpronevěra přední části vozu - 14 dní s půstem, ztráta volebního práva
- pozdě narukoval - pokuta 50,- K nebo 24 hodin vězení
Je to jen několik málo prohřešků našich předků, které uvádím jen pro zajímavost. Byly
to tresty velké či mírné v porovnání s dnešní dobou?
H. Malá
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Hřiště Na Kopci je před dokončením
V horní části naší obce, mezi ulicemi Okružní a Sukova, probíhají poslední práce na
odpočinkové zóně, jejíž výstavbu před rokem iniciovalo občanské sdružení Nové Přílepy.
Od konce minulého roku mohli občané Velkých Přílep přispívat na herní prvky ve veřejné
sbírce, podstatnou měrou se na jejich koupi podílela také Obec.
První stavební a úklidové práce na ploše podobné rumišti byly zahájeny na podzim minulého
roku, kdy firma Red Shark s.r.o., která slíbila pozemek darovat obci, srovnala a vyčistila
povrch. Brzy nato brigádníci oseli celou plochu travou a osázeli ji zelení, naneštěstí krátce
před několikatýdenním suchem, které klíčení a kořenění rostlin moc neprospělo. Důležitým
mezníkem při budování odpočinkové zóny bylo převedení pozemku o rozloze 2866 m2
do vlastnictví obce na jaře letošního roku. I skeptici, kteří celému projektu do té doby
nevěřili, se o něj začali zajímat a přispívat na něj. Během léta firma Red Shark s.r.o. splnila
druhou část svého slibu a zdarma vybudovala na pozemku chodníčky a připravila dopadové
plochy. Obec zároveň objednala herní prvky, které byly na hřiště nainstalovány v průběhu
září.
V sobotu 8. října proběhla v areálu brigáda, jejichž účastníci se snažili vyčistit
zatravněné svahy od plevele a další podobně zaměřená brigáda se bude konat v sobotu
22. října od 10 hod.
V současné době připravujeme internetovou dražbu rostlin do areálu. Pokud máte zájem mít
na hřišti strom nebo keř se svým jménem, sledujte stránky www.noveprilepy.cz. Prosíme
zároveň všechny nadšence, kteří chtějí přispět rostlinkami ze své zahrady, aby je nesázeli na
pozemek sami a nenarušovali tak koncepci odpočinkové zóny.
Nyní je hřiště těsně před dokončením, buduje se oplocení kolem pískoviště a části pro
nejmenší děti, brzy budou nainstalovány lavičky. Slavnostní otevření celého areálu by mělo
proběhnout během několika příštích týdnů.
Eva Tluková
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Povedlo se ...
Letošní léto bylo ve znamení oprav, údržby a vylepšování vzhledu centra obce. Sál
restaurace U Korychů i budova obecního úřadu mají novou fasádu a nad sálem byla
zároveň opravena i střecha a částečně zateplen zadní trakt budovy. Samotná restaurace
bude koncem října uzavřena a do konce roku projde částečnou rekonstrukcí. Na příští rok je
naplánována i rekonstrukce zbývajících prostor v 1. poschodí. Opravená fasáda budovy by
měla rekonstrukci ukončit.
Mnoho občanů, zejména těch dříve narozených, potěšil nový chodník na Pražské ulici
směrem k poště. Alespoň částečně zamezil nebezpečnému přebíhání v zatáčce u školy. Už
teď máme na stole projekt na pokračování bezbariérového chodníku po Svrkyňské ulici.
Hotový chodník na Pražské je jednou z etap revitalizace centra obce, na kterou obec
obdržela dotace z programu FROM Středočeského kraje. Další etapy přijdou na řadu na
jaře, nové parkoviště vedle autobusové točky, semafory na Svrkyňské a Pražské ulici
směrem od Turska, výsadba zeleně s novými lavičkami, informační systém pro lepší
orientaci cizinců, turistů, ale i místních obyvatel.Ve fázi příprav s výhledem realizace jaro
2012 je veřejné dětské hřiště s přispěním dotace z programu Obnova venkova SZIF.
Nemohli bychom si přát jeho lepší umístění - v centru obce, ale zároveň daleko od rušné
komunikace. Už tento podzim bude kolem chodníku od autobusové točky směrem ke
školce a budoucímu hřišti vysazeno 8 listnatých stromů, které budou v budoucnu
poskytovat v této odpočinkové lokalitě příjemný stín.
Na fotbalovém hřišti, kterým se právem vzhledem k jeho velikosti pyšníme, byly před
novou podzimní sezónou opraveny střídačky, zabudovány nové lavičky pro fanoušky
našich sportovních klubů a s pomocí sponzorského daru bratrů Martina a Ladislava
Makalových, majitelů firmy LAKAM, opravena i tribuna. Nastává zima, ta venkovním
pracovním aktivitám už nebude příliš přát, zimní měsíce jsou ale vzácným a vítaným
časem na plánování a přípravu dalších projektů včetně podávání žádostí o dotace. Na jaře
musíme být opět připraveni.

Ze školičky ..
V září MŠ navštívili pracovníci
naučného střediska ekologické
výchovy Kladno Čabárna. Děti
shlédly program s názvem „ Cesta
k jablíčku“. Jako každý rok jsme na
fotbalovém hřišti měli možnost
seznámit se s nejrůznějšími dravci a
sovami. Této akce se zúčastnily i děti
MŠ Tursko a MŠ Úholičky. V měsíci
říjnu jsme již shlédli divadelní
představení „Karkulka“ a další
divadelní představení „Smolíček,
Kůzlátka a Budulínek“ nás ještě
čeká. Koncem měsíce navštíví
školku fotograf.
S nadcházejícím podzimním
počasím se i děti v MŠ soustředí na
činnosti
spojené s podzimní
tématikou. Během svých vycházek
po okolí děti pozorují barevnou hru
přírody a sbírají přírodniny pro
realizaci svých tvořivých nápadů. Z
listů stromů, bukvic, šípků a kůry z
lesa si pak vyrábějí třeba roztomilé
podzimní skřítky. Díky spolupráci s
rodiči, kteří společně s dětmi
přinášeli podzimní plody, jako např.
dýně, řepu a kukuřici, si děti mohly
vyrobit i další strašidýlka a bubáky.
Také z barevných listů se dá mnohé vytvářet, čehož důkazem byl například velký strom, kde se
na výrobě jeho košaté koruny podílela celá třída i s paní učitelkou.

11

Po dvou letech byla MŠ Jablíčko opět přizvána do integračního a vzdělávacího
programu „Medvídek Nivea hledá a poznává různé kamarády“. Cíl tohoto nového
projektu se v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání
soustřeďuje na rozvoj vzdělávacích a osobnostních předpokladů. Specifikou tohoto
projektu je respekt k potřebám a didaktické zohlednění dětí s odloženou školní docházkou
a dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, které jsou integrovány v mateřských
školách. Úkolem programu je tyto děti přirozeně stimulovat ke hře a tvořivým činnostem,
v nichž se zároveň učí prověřovat a hodnotit vlastní síly a schopnosti. Tím se mohou
připravit na plnění úkolů v atmosféře počáteční školy a vyhnout případným adaptačním
potížím. Vzhledem k tomu, že plynulý vstup do strukturovaného vzdělávání vyžaduje, aby
se dítě umělo pohybovat ve skupině vrstevníků, komunikovalo, spolupracovalo a
domluvilo se s ostatními, klade program důraz na používání interaktivních nástrojů a
podporu s tím souvisejících schopností. Výzvy, adresované dětem, jsou nepřímo
směřovány i na jejich rodiče. Mohou společně s dětmi odhalovat variabilitu mezilidské
komunikace, kultivovat vztahy, zprostředkovat uznávaná pravidla chování, podporovat
etické zásady a posilovat vznik užitečných celoživotních zvyků a postojů.

Monika Pozníčková

MILÉ ZENY
srdečně Vás zveme na

CVICENÍ NA BALÓNECH + POSILOVÁNÍ
A

HODINY STEP AE

KDY: pondělí a čtvrtek od 19:00 hod.
KDE: Sál u Korychů, Velké Přílepy
CENA: 50 ,- / cvičební hodina
Zuzana W. + Zuzana S.
těší se na Vás
kontakt: 739 085 773, 724 022 970

.............................................
Cenník inzerce v Prílepském
zpravodaji :
ˇ
Stránka vnitrní
ˇ ˇcernobílá
celá 600,- Kc
ˇ
½ 400,- Kcˇ
1/4 250,- Kcˇ

Stránka vnitrní
ˇ barevná
celá 1.000,- Kcˇ
½ 700,- Kc
ˇ
1/4 450,- Kcˇ

( Cena bez DPH )
Stránka zadní barevná
celá 1.200,- Kc
ˇ

Nabízíme Vám inzerci na www stránkách obce.
Kontaktujte nás na admin@velke-prilepy.cz nebo podatelna@velke-prilepy.cz
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Víte co je RUD ?
Na podrobnosti jsme se zeptali Ing. Věry Kovářové, předsedkyně politického hnutí
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ ve Středočeském kraji, která již řadu let bojuje za odstranění
diskriminace ve financování obcí.

!

Co skrývá zkratka RUD?
RUD znamená ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Jde o systém financování všech obcí a měst
v ČR. Z určitých daní, které stát vybere, dostanou obecní rozpočty 21,4%.
! O které daně se jedná?
Jde o daň z přidané hodnoty, daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních
požitků (zaměstnanci), daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby
(dohody), daně z příjmů fyzických a právnických osob.

!

Co ovlivňuje výši částky pro jednotlivé obce?

Počet trvale hlášených osob, počet osob samostatně výdělečně činných (ti, kteří podnikají na
živnostenský list) se sídlem na území obce, velikost katastru obce. A koeficienty dle velikosti
obce.
! Má výkonnost ekonomiky vliv na výši příspěvku?
Ano, daří-li se ekonomice, jsou výběry daní a tím i příjmy obcí vyšší, a naopak. V době
hospodářské krize vybere stát na daních méně a příjmy obcím klesají.
! Existují rozdíly v příjmech na jednoho obyvatele v jednotlivých obcích?
Ano, zjednodušeně řečeno: čím větší obec či město, tím je příjem na 1 obyvatele vyšší.
! Jaký je rozdíl me zi „nejchudšími“ obcemi a Prahou?
Rozdíl je 4,5 násobek. „Nejchudší“ obce dostávají v průměru 6. 800,- Kč na 1 obyvatele,
Praha 31.700,- Kč. Do roku 2008 byl tento rozdíl dokonce 6,5 násobný.
! Hodně se hovoří o návrhu novely zákona o RUD připravený Ministerstvem financí?
O co v ní jde?
Má snížit diskriminační rozdíl ve financování obcí mezi nejchudšími obcemi a Prahou ze 4,5
násobku na 3 násobek. Je výsledkem dlouhodobého úsilí Sdružení místních samospráv ČR
(SMS ČR) a politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (STAN).
! Co přinese návrh novely zákona o RUD obcím a městům?
Příjmy samospráv by se zvýšily o 1400 až 2 400 Kč na obyvatele až do velikosti 20 tis. obyvatel.
Pozitivní dopad to bude mít na všechny obce a města kromě čtyř největších měst.
! O jakou částku jde v případě naší obce?
Dnes vaše obec dostává přibližně 18 milionů korun, dle návrhu by se příjmy zvýšily přibližně na
24 milionů korun. Sami si nejspíš umíte představit, co by vaše obec mohla díky těmto penězům
realizovat.
!Odkud se vezmou peníze na změnu zákona o RUD?
7 mld. Kč z tzv. nenárokových dotací z ministerstev, které nebyly vždy rozdělovány transparentně, 1,5 mld. Kč z rozpočtu ministerstva školství na počet žáků ve škole a 5 mld. Kč se
vezme z rozpočtu 4 největších měst: Prahy, Brna, Ostravy a Plzně.
! Proč se odebírají peníze právě 4 největším městům?
Za dob existence okresů dostávala tato města peníze navíc mimo systém RUD. Okresy byly
zrušeny a jejich povinnosti převzaly kraje. Nikdo však neměl odvahu odebrat těmto městům
peníze, které jim náležely neprávem. Např. na 1 Plzeňana je v současné době dvakrát více peněz
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než na 1 občana Českých Budějovic či Liberce. Bezdůvodně - obě města jsou statutární a plní
Stejné funkce a povinnosti.
!Nebude to pro tato města složité?
Výpadky jim budou po dobu čtyř let kompenzovány i s ohledem na výši jejich dluhů tak, aby se
mohla na nově vzniklou situaci dostatečně připravit. Nadále budou dostávat několikrát než
ostatní obce.
!Chcete vzít peníze Praze. Občané Středočeského kraje jezdí přeci do Prahy, využívají
veřejnou dopravu při cestě do zaměstnání, navštěvují divadla. Praha platí vybudování
komunikací, po kterých Středočeši jezdí. Jak k tomu Praha přijde?
Vezměme to z druhé stránky. Pražané jezdí do okolních měst a obcí za rekreací. V podstatě tři
dny v týdnu žijí mimo Prahu a využívají místní infrastrukturu, veřejné osvětlení, jezdí po
obecních komunikacích, používají místní veřejnou dopravu, produkují odpad atd. A obce? Ty
také financují výstavbu místních komunikací a dotují autobusovou dopravu na svých katastrech.
A kromě toho velká část občanů bydlí na venkově, používá místní infrastrukturu a veřejnou
dopravu, ale trvale jsou tito občané hlášeni v Praze, kde mají také většinou i sídlo své firmy.
Praha pak za ně dostává 31 700 Kč/1 obyv. včetně 30 % jejich daňové povinnosti z podnikání
(OSVČ) a obce, ve kterých skutečně bydlí, nedostanou za tyto občany v rámci systému RUD ani
korunu.
!O Praze se tvrdí, že špatně hospodaří. Je to pravda?
Myslím, že některé kauzy jsou dostatečně známé.
!Jak se staví starostky a starostové ke změně zákona o RUD?
Většina z nich ji plně podporuje. Díky ní může být odstraněn diskriminační rozdíl ve financování
měst a obcí. Obce by mohly lépe plánovat své investiční záměry, stavět školky, školy, nové
chodníky, místa pro volný čas. Mimo čtyři největší města žije 80 % obyvatel naší republiky, v
Praze, Brně, Ostravě a Plzni zbývajících 20 %. Je třeba začít myslet na venkov a jeho rozvoj.
Proto se starostové spojili, dali o sobě slyšet a chtějí změnu zákona už je na čase!
Děkujeme za rozhovor!

Vše pro Vaši jedinečnou svatbu
i jiné důležité životní události
Kalendáře z vašich fotek pro rok 2012
Vánoční a novoroční originální přáníčka

Seifertova
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666, VELKE PRILEPY
tel.: 777 610 930

Výsledky literární soutěže Talent 2011
1. kategorie:
1. místo

Martin Lédl a Michael Kahánek
Ferda

2. místo

Žáci II.A, Jarní poezie

3. místo

Veronika Zedníková,
Kniha Nebojsa

Povídáme o škole
budoucím školákům
KOLEKTIV AUTORŮ

Škola se vám bude líbit,
předem můžeme to slíbit.
Budete tu číst a psát,
potom ještě počítat.
Najdete si kamarády,
budete si s nimi hrát.
A pak se tu nasvačíte,
v družině si zařádíte.

2. kategorie:
1. Místo

nebylo uděleno

2. místo

Jakub Choutka a Čeněk Rykl,
Vražda ve vlaku

3. místo

Kristýna Hoffmanová, Zahrada
Adéla Stryžaková, Bouře

Každá třída bude vyšší
a taky i stále těžší.
Můžete však taky hrát,
o přestávkách povídat.

3. kategorie:
1. místo

Denisa Lukáčová, Návrat

2. místo

Valerie Valchářová, Básně

3. místo

nebylo uděleno

Učebnice dostanete,
s úkoly si pohrajete.
Budou tu i zlobivci,
jako Zuzka v lavici.
Přijdou taky hodní žáci,
budou míti rádi práci.

Děkujeme všem účastníkům soutěže.
Jsme rádi, že svůj volný čas dokážete trávit tvůrčím způsobem a pokud jste letos
neuspěli, určitě to není proto, že jsou Vaše práce špatné.
Prostě tu byly jen práce, které se porotě líbily více.
Při příštím Talentu nashledanou!
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Tak ahoj školko!
Než jsem se pořádně rozkoukal, poslední rok ve školce je za mnou. Není to ale tak
dávno, kdy mne maminka poprvé dovedla do školky. A popravdě řečeno, nebyla to žádná velká
sláva! Možná se radovali pouze rodiče. Pro mne to však nebylo vůbec jednoduché, neboť do té
doby jsem se pohyboval převážně jen v prostředí naší rodiny, a tohle byl první samostatný vstup
mezi cizí lidi. Ale zvykl jsem si.
Nastoupil jsem ve školním roce 2009/2010. Tehdy byl otevřen nový pavilon mateřské školky
Jablíčko ve Velkých Přílepech, a zároveň to bylo sedmdesát let od založení naší školky. Tolik let
si neumím ani představit, protože ani moje babičky a dědové nejsou tak staří. A to říkají, co toho
prožili a co všechno si pamatují. Jak mi později četla babička v Přílepském zpravodaji, tak „
Občanstvo z Velkých Přílep přijalo 26. září 1940 zřízení školky s velkým pochopením.“ To je
jasné, Přílepáci byli vždycky kabrňáci a hned věděli, co je dobré a co se vyplatí. Málokdo by ale
dnes věřil, že ještě v roce 2001/2002 měla školka problém s nedostatkem dětí, zapsáno jich bylo
jen 39. To v současnosti je dětí tolik, že je školka musí odmítat. Proto se moji kamarádi z naší
ulice - Natálka, Kristýnka a Ondra - do školky nedostali. Naštěstí jsem ve školce poznal spoustu
nových dětí a zároveň navázal nová přátelství. Zdravím Míšu, Kubu, dalšího Jiříka, Nikitku,
Barunku, Viktorku, prostě všechny kamarády z naší červené třídy. Mezi nimi jsem se naučil
družnosti, schopnosti spolupráce, solidarity, soucitu, obětavosti a tolerance vůči druhým.
Zároveň jsem poznal, že cizí lidé na mě působí velmi různě, a že ne s každým je mi stejně dobře.
Ale i to postupně překonávám, což jsem si uvědomil v dubnu, kdy v naší školce proběhl tradiční
slet čarodějů a čarodějnic. To ráno byla školka od rána plná strašidelných bytostí a při zapálení
kouzelného ohně jsme se všichni společně rozloučili se zlobením (no, trošku jsme si ho nechali
pro případ, kdyby náhodou…), s nemocemi (neodešly tak jednoduše, zvláště neštovice…), s
žalováním, ubližováním, a se vším zlým. Tuhle přísahu jsme stvrdili opečeným špekáčkem,
který byl fakt výborný, takže to platí stonásobně. Následovalo několik dalších povedených
akcí, zajímavých výletů, a pro nás starší přišlo loučení. Paní ředitelka nám popřála úspěch ve
škole, předala knihu s věnováním, a pak už jen diskotéka. My „mazáci ze školky“ jsme nejen
tančili, ale taky jsme se potichu se všemi loučili.
A tak, „červeňáci“, díky že jste byli! Ostatně není všem dnům konec, určitě se v příštích letech
potkáme v přílepské základce! Všem zaměstnancům školky patří mé velké poděkování, taky
paním kuchařkám od „nejedlíčka“ Jiříčka (něco ale bylo opravdu dobré, třeba špenátová
polévka). Dnes už vím i já, že ne všichni mají stejnou chuť, ale když se jídlo dělá s láskou, tak si
zaslouží pochvalu a poděkování.
Nejvíce však děkuju za trpělivost paním učitelkám Haničce Smrčkové a Leničce Caklové.
Právě jejich zásluhou jsem se naučil o všechno se dělit, hrát poctivě a nikomu neubližovat.
Naučily mě vracet věci tam, kde jsem je vzal, uklízet po sobě. Nebrat si nic, co mi nepatří, a
když bych náhodou někomu ublížil, i to se může stát, měl bych se omluvit. Naučily mě trochu se
učit a trochu přemýšlet, trochu malovat a zpívat. Na ulici dávat pozor na auta, chytit kamaráda
za ruku a držet se s ostatními pohromadě. Naučily mě mnoho věcí, které se mi prý v budoucnu
náramně hodí, jak říkají rodiče.
Proto jim za všechno děkuju a přeju úspěšné vykročení do nového školního roku!

Jirka Mizera

(s pomocí babičky Jiřiny Masnerové)
Ve Velkých Přílepech, 25. 7. 2011
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Atletika
při Základní škole Velké Přílepy ve školním roce 2010/2011.
Celý školní rok 2010/2011 jsme měli kroužek atletiky, který vedla paní učitelka Veronika
Brzicová. Chodili sem děti od 1. do 4. třídy. Hráli jsme hry například Mrazíka a házeli jsme
míčem. Pomáhala nám, tedy paní učitelce, Anička ze čtvrté třídy. Tento školní rok bude
atletika pokračovat.

Viki a paní učitelka Veronika Brzicová, 2. B

Dobrý den paní starostko,
děkujeme vám za vybudování doskočiště na skok daleký. Toto doskočiště budeme
využívat při atletickém kroužku i na tělesné výchově. Budeme rádi, když se na nás přijdete
podívat.
Za celou Základní školu Velké Přílepy a kroužek atletiky ještě jednou děkuje
Oliver a Vašík s pani učitelkou Veronikou Brzicovou, 2.B
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Škola v přírodě

Otevírací doba:
Pondělí
Úterý
Čtvrtek

9:00-12:00
9:00-12:00
9:00-12:00

13:00-16:00
13:00-16:00
13:00-16:00

_

Zdravotní cvičení
SM - Systém

RELAXAČNÍ STUDIO
KRÁSY A ZDRAVÍ
Kosmetické omlazení kyslíkem
Snadná cesta k dokonalé pleti !
Vaše nejlepší volba pro hedvábnou, pevnou a pružnou pleť !
Díky přístroji Oxicutan dostane vaše pleť čerstvou dávku kyslíku se
Oxicutan je elixírem pro buňky kůže a dokáže zvýšit schopnost regenerace pleti. Pomáhá stahovat a čistit

Technologicky vyspělá péče, které můžete zcela důvěřovat ! Pro každý věk, pro všechny typy pleti !

Inhalační kyslíková kúra s ionizací

originál podle Prof. M. von Ardenne

Pro zdraví a duševní pohodu !
Text a foto:

Posiluje obranyschopnost organizmu proti infekcím,
Příznivě působí na migrénu, nespavost a únavu

Posiluje mozek, srdce i paměť
Dýchání 90% O2 s ionizací má blahodárné účinky pro náš organizmus

Dlouhodobý účinek 6 až 12 měsíců vám zaručí originál O2 kúra s ionizací.

RELAXAČNÍ STUDIO KRÁSY A ZDRAVÍ
Smetanova 384, Velké Přílepy - Praha západ, Mobil: 602 613 667

Eva Martínková

Návštěva na farmě ve Velkých Čičovicích
Letos v létě Mateřské centrum
ROŽÁLEK v Roztokách připravilo
pro své malé klienty kromě tradiční
Cesty za pokladem hry v lese pro
nejmenší děti tentokrát zaměřené na
pravěk - návštěvu farmy rodiny
Ženíšků ve Velkých Čičovicích.
Malí chlapci nejvíce obdivovali
zaparkované hospodářské stroje, z
nichž mnohé jejich rodiče vůbec
neznali a neuměli pojmenovat. Děti
si s sebou přinesly dobroty pro koníky, poslechly si vyprávění
ošetřovatelky o péči o ně a mohly se
povozit na hřbetě trpělivého haflinga
Narida se zlatou hřívou.
Na závěr si děti prohlédly prasečník s odrostlejšími selátky. Mnohé z nich pohled na
růžová tělíčka zavrtaná v bahně doslova fascinoval a znovu a znovu se k nim vracely.
Děkujeme panu Ženíškovi za vstřícnost a ochotu, se kterou nám umožnil prohlídku své
farmy, a doufáme, že se na ni za rok budeme moci znovu podívat.

Text: Eva Tluková
Foto: Václava Bromovská

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
1. září jsme vzpomněli nedožitých
osmdesátin
přílepského rodáka pana
Vladimíra Kučery, který krátce před tím
podlehl následkům zlomeniny stehenního
krčku. Zručný automechanik, fotbalista a
především náruživý rybář stál v šedesátých
letech u zrodu zdejšího Klubu rybářů. Byl to
veselý společník a spolu s manželkou
Oldřiškou nevynechali jedinou zábavu a bál v
okolí. „Byl s ním hezký život,“ říká paní
Kučerová, která před více než padesáti lety
přišla za manželem do Přílep z blízkých
Statenic. Na nedávnou výstavu Z historie obce
přispěla zajímavými exponáty z manželovy
pozůstalosti, neboť už jeho dědeček a otec patřili
k místním hasičům a Sokolům.

Na pana Vladimíra Kučeru vzpomínají i jeho
dva synové a sedm vnoučat.
Chybí nejen rodině, ale i mnoha přílepským přátelům.
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Pan Vladimír Kučera s manželkou Oldřiškou

Gratulujeme !!!
Osmdesátiny oslavila 11. října paní
Marie Vichrová, která je dobře známá všem
přílepským starousedlíkům. Čtyřicet let
prodávala v místním Textilu a vždy byla aktivní
ve spolkovém životě obce, už jako patnáctiletá
sokolka. Duší obce bývali už její rodiče,
manželé Zajdlovi. „Maminka hrávala divadlo a
tatínek napovídal“, vzpomíná paní Vichrová.
Dnes žije se svým synem, historikem Janem
Vichrou, ve zřejmě nestarším přílepském domě,
o němž jsou zmínky v úředních knihách již od
počátku 18. století. Jsou přímými potomky rodu
Zajdlů (Seidlů), který v domě pod přílepskou
skálou žil zřejmě již od 17 století. Paní Vichrová
se dívá z okna na protější panelové domy
a vzpomíná, jak tudy vedla prašná cesta na Roztoky, po které jezdily jen koňské povozy.
„Sáňkovali jsme tady,“ usmívá se. Už 19 let je vdovou. Zájem o věci veřejné zdědila
po rodičích. V tatínkově truhlářské dílně prý býval místní debatní kroužek. „Jsem zvyklá
na lidi a obecní záležitosti mě baví. „Teď se mi tu líbí moc, pořád se v obci něco děje.
Například ten nový chodník k poště, ten už byl léta zapotřebí…, “ pochvaluje si jubilantka.

Paní Irena Petráková oslaví
osmdesátiny 23. října. S manželem, který
pocházel z Velkých Přílep, se seznámila
v Praze, kde byl na vojně. V Praze také žili,
ale když se malý domek po smrti manželova
otce uvolnil, začali do Přílep dojíždět a
obdělávat zahradu. Paní Irena se tu skamarádila s vrstevnicemi, Přílepy si oblíbila i její
dcera a oba vnuci zde chodili do školy. Před
11 lety, už jako vdova, učinila rozhodnutí přestěhovala se do malého přílepského
domku s velkou zahradou natrvalo. „Dobře
jsem udělala, moc se mi tu líbí, po Praze, kde
jsem celý život žila, se mi vůbec nestýská,“ říká paní Petráková. Ráda sedává na zahradě,
jejíž posekání by stálo síly i pořádného chlapa. Paní Petráková, ač křehká, to stále zvládá.
Odpočívá při luštění křížovek, návštěv u dcery a přátel. Nemá ráda řeči o nemocech a
pesimistické názory některých vrstevníků. Vyzařuje z ní pohoda a životní nadhled.
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Noví přílepští občánkové
Alžbětka Sobotková se narodila
17. června. Tatínek Vladimír a maminka
Hela žijí ve Velkých Přílepech osm let.
Narodil se tu i jejich starší synek Kryštof.
Za tu dobu se stačili přestěhovat z bytového
domu za fotbalovým hřištěm do řadového
domu v lokalitě bývalého H - Systému.
Jsou tu spokojeni, jen doufají, že než
Alžbětka vyroste, změní se blátivá cesta
v jejich ulici v asfaltku.

.............................................
Manželé Iva a Petr Vaškovi bydlí ve
Velkých Přílepech teprve několik měsíců,
ale už je tu potkala radostná rodinná
událost. 6. září se narodil jejich synek
Oliver Vaško. Malý Oliver má rok a půl
starou sestřičku Viktorii. Rodiče jsou
přesvědčeni, že vybrali pro své děti klidné a
perspektivní místo k životu.
Eva Martínková
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Nezapomínejme na prevenci a očkování !
„Nezapomínejte každé dva roky na preventivní prohlídky,“ klade na srdce svým pacientům
MUDr. Vlasta Hlavová, praktická lékařka, jejíž ordinaci navštěvuje většina dospělých
obyvatel Velkých Přílep. Připomíná, že jen prevencí lze zabránit například rozvinutí cukrovky
2. typu. MUDr. Hlavová posílá své pacienty i na další preventivní vyšetření, jako je mamografie
a vyšetření tlustého střeva.
MUDr. Vlasta Hlavová a certifikovaná sestra Klára Zápalová jsou sehraný tým, který se
neustále potýká s plnou čekárnou. Není divu. Léčí se tu bolístky akutní i vleklá chronická
onemocnění, sepisují se podklady pro invalidní průkazky, pro žádosti o zvýšení důchodu pro
bezmocnost, o příspěvky na péči pro osobu blízkou, atd. Lékařka se musí vyjadřovat i ke
způsobilosti k řízení motorového vozidla či k nošení zbraně. Papírování, které vyžaduje
poněkud komplikovaný zdravotnický a sociální systém, je mnoho.
MUDr. Hlavová má velkou výhodu působí ve Velkých Přílepech několik desetiletí a její
ordinací prochází už čtvrtá generace zdejší populace. Hlásí se však i noví pacienti z řad
„přistěhovalců“. Všem lékařka připomíná: „Nezapomínejte na očkování !! Teď právě je
optimální čas na očkování proti chřipce.“ Lidem nad 65 let a pacientům s indikovanými
skupinami onemocnění ho hradí pojišťovna. Plně hrazeno je i očkování proti tetanu. Každý si
ale musí sám pohlídat 10 -15 letý interval. V ordinaci MUDr. Hlavové dostanete i očkování
proti žloutence a klíšťové encefalitidě.
Lékařce je líto starších pacientů, kteří musí překonávat rušnou silnici a nerovný terén při
odbočení k místu ordinace. Mrzí ji, že v obci není lékárna, neboť chápe, že pro nemocné je
obtížné pro předepsané léky dojíždět. Pacienty, jimž zdravotní stav nedovolí dojít do ordinace,
ll é k a ř k a v o d p o l e d n í c h
hodinách navštěvuje. Pro
dlouhodobě nemocné našla
řešení ve spolupráci s Farní
charitou Neratovice. Tamní
terénní sestry, školené v
domácí péči, dojíždějí za
ležícími pacienty i do Velkých
Přílep a podle pokynů lékařky
provádějí převazy, odběry,
aplikují injekce a pomáhají s
rehabilitací. Tuto péči hradí
zdravotní pojišťovny.
MUDr. Hlavová pamatuje
doby, kdy v obci býval i zubař,
gynekolog a pediatr. Co není,
může být… Třeba se s přílivem
nových obyvatel objeví i nové
ordinace.
Sestra K. Zápalová a MUDr. V. Hlavová nemají nikdy prázdnou čekárnu

Eva Martínková
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Velkopřílepské vánoční trhy ..
.. bude již popáté hostit v sobotu 26. 11.
sál vedle restaurace U Korychů ve Velkých
Přílepech. Ten kdo přijde v době mezi 9. a 17.
hodinou se může těšit nejen na zboží s vánoční tématikou, ale také na hudební a taneční
vystoupení dětí ze školiček Babbles a Veselý
domeček a 1. i 2. stupně přílepské základní
školy. Ta proběhnou v 11 a 14 hodin. Děti si
podobně jako loni mohou namalovat tváře,
zabaví se v dílničkách Neposedné pastelky
a s panem truhlářem mohou vyrobit jednoduché hračky. Rodiče se budou moci s dětmi
vyfotit na vánoční pohlednici. Na trzích pak
mimo jiné pořídíte vánoční keříky či květiny,
cukroví a dekorace, adventní věnce,
keramiku, ručně vyráběné šperky, knihy,
Kalendáře, dětské hračky a oblečení, zdravotní obuv, biokosmetiku, sušené ovoce,
ochutnávku a prodej medoviny, vína a mnohé další. Na návštěvníky čekají i dobroty jako
frgály, sladkosti a občerstvení po celý den zajištěné novým panem hostinským.
V průběhu celé akce pak již tradičně probíhá sbírka na podporu Fondu
ohrožených dětí Klokánek v Hostivicích.

Eva Kapsová

Kdo rozsvítí vánoční stromeček ?

Je to už téměř rok, co přílepské
děti poprvé společně odčarovaly
velký smrk v centru obce vedle
autobusových zastávek. Přestože jej
zaklela zlá čarodějnice, děti zlé
kouzlo zlomily a za pomoci
lampionů rozsvítily vánoční strom,
který pak noc co noc zářil až do
začátku letošního roku. I letos
bohužel v nestřežené chvíli
čarodějnice náš strom začarovala a
ten tak opět čeká na vysvobození a
rozsvícení od našich nejmenších.
Stane se tak první adventní neděli 27.11.2011. Setkání dětí s lampiony a jejich rodičů
proběhne na křižovatce ulic Boženy Němcové a Halasova v 16:30, průvod se pak vydá
kolem mateřské školky k zakletému stromečku. Věřme, že světýlek bude pro záchranu
vánočního stromečku opět dostatek. Rodiče jistě nepohrdnou připraveným občerstvením
a svařákem.
Eva Kapsová
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Sportovní den pro celou rodinu
17.9.2011 8:00 se již potřetí za sebou sešli ve Velkých
Přílepech organizátoři Sportovního dne pro celou rodinu. To
letošní ráno je přivítalo podmračeným počasím a tak se
začátek sportovního dne zdál velmi nejistý. Přesto se ul. Dany
Medřické a park V Lipkách změnil pro tento den na jedno
velké sportoviště.
V 9:00 se však i přes nepříliš optimistické počasí zapisují
první účastníci. Opičí dráha je opepřena raním deštěm, malé
dětičky nasazují pláštěnky a jako praví sportovci závod
nevzdávají. V 9:45 se rozjasňuje obloha a sportovní den se
může naplno rozběhnout. Následuje duatlonek pro nejmenší,
dublon - žáci 1st., dublon žáci 2st., dublon muži, ženy, štafeta.
Souběžně probíhá na hřišti turnaj v nohejbalu.
V letošním třetím ročníku se Sportovního dne pro celou
rodinou, pořádaného Obcí Velké Přílepy a Občanským
sdružením Velké Přílepy, zúčastnilo 140 dětí, 21 dospělých a 4
týmy v turnaji nohejbalu. Vítězové byli všichni a tak si každý
domů odnášel diplom s medailí.
Věříme, že na příštím 4. ročníku se nás sejde ještě více.
Hlavně rodiče půjdou jistě vzorem a účastní se
Velkopřílepského klání nejen jako fandící doprovod, ale jako
aktivní soutěžící.
V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat Lubomíru
Šemberovi, Jiřímu Vařechovi a Radimovi Aulickému, bez
jejichž nadšení by se letošní sportovní den nekonal. Dík patří
samozřejmě i osazenstvu „Špejchárek“, které zajistilo
občerstvení, Klubu rybářů za propůjčení chaty u rybníka a
všem, kteří pomohli s organizací dne.
SPORTU ZDAR!

Kluby se představují ..
Ve dnech 1. a 2. října 2011 pořádal

KLUB ZAHRÁDKÁŘŮ
výstavu ovoce a zeleniny.
Zúčastnilo se 19 pěstitelů se 100 exponáty.
Návštěvníci svými hlasy hodnotili
tři kategorie: ovoce, zelenina a květiny
VÝHERCI:

Kategorie ovoce
1. p. Emanuel Papírník
2. p. Miroslav Tománek
3. p. Jiří Pokorný

14 hlasů
10 hlasů
5 hlasů

Kategorie zelenina
1. pí. Stanislava Říhová
2. p. Pavel Zrůbecký ml.
3. pí. Jaroslava Tománková

14 hlasů
13 hlasů
9 hlasů

Kategorie květina
1. pí. Jaroslava Tománková
2. pí. Věra Čermáková
pí. Eva Kapsová
3. pí. Lenka Kettnerová

31
5
5
3

hlasů
hlasů
hlasů
hlasy

Nestihli jste se přijít podívat? Za rok se na vás budeme
opět těšit ... rádi přivítáme i nové pěstitele.
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PEDIKÚRA
v pohodlí Vašeho domova

MARTINA BOŠKOVÁ

Tel.: 732 542 146

KOMPOSTÁRNA ÚHOLIČKY
Jsme tu již 20 let víte, jak to u nás funguje?
˃ příjem bioodpadu ˃ občané Velkých Přílep mohou využít uložení bioodpadu ZDARMA
˃ maximální množství navezeného bioodpadu je omezeno na nosnost
přívěsného vozíku

˃ větší množství je již zpoplatněno dle platného ceníku viz www.jena.cz
˃ prodej materiálů ˃ na kompostárně je možnost nákupu různých zahradnických materiálů
˃ zahradnický kompost ˃ zahradnické substráty ˃ směs pro trávníky
˃ rašelina, mulčovací kůra ˃ substráty pro střešní zahrady
˃ dekorační kámen ˃ zemní práce ˃ doprava materiálů

Na kompostárnu patří tento bioodpad:
˃ tráva ˃ listí ˃ větve ˃ seno ˃ sláma ˃ hnůj ˃ odpadní kůra ˃ piliny ˃ korek ˃ spadané ovoce ˃
˃ rostliny se zbytky zeminy ˃ zbytky ovoce a zeleniny

Na kompostárnu nepatří tento odpad:
˃ jakýkoli biologický odpad kontaminovaný ropnými látkami ˃ uhynulá zvířata ˃ komunální odpad
˃ stavební suť ˃ odpad s příměsí kovů ˃ odpad znečistěný plasty ˃ odpad v plastových pytlích

Otevírací doba:
březen - červen, září - listopad
prosinec - únor, červenec - srpen

po - pá 700 - 1700
po - pá 700 - 1600

www.jena.cz . telefon 603 379 584 . email: kompostárna.uholicky@jena.cz
Úholičky 251, 252 64 Velké Přílepy
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222 366 166

Centrum podpory rodičů
Nově otevřeno od 1. 11. 2011
Dotazy a přihlášky na:
Pro informace volejte :

info@clovicek.org

728 919 735

www.clovicek.org
Kladenská 18, Velké Přílepy
Pro děti jsou připraveny bezpečné a podnětné prostory ve zrekonstruované
budově za Špejcharem. K dispozici je zahrádka. Pečovat o děti bude vlídný, vstřícný
a pedagogicky kvalifikovaný personál.
Nabízíme Vám své služby v oblasti: Předškolní vzdělávání i dětí mladších 3 let a
mimoškolní aktivity pro děti od 2 do 8 let.

Přijatelná výše školného-první den docházky zdarma
profesionalita-celoroční provoz
první den pobytu dítěte zdarma. Na základě spokojenosti se můžete
rozhodovat o další docházce
celoroční provoz/ zahájení listopad 2011
plnohodnotná strava po celý den s důrazem na dodržení pitného režimu
pravidelné tematické vzdělávací bloky inspirované programem „ Zdravá MŠ “
pod vedením zkušeného kvalifikovaného pedagoga (vzdělávací nabídku
přizpůsobujeme věku a potřebám dětí).
výuka angličtiny pro děti
hudebně pohybový kroužek pod vedením kvalifikovaného pedagoga pro
předškolní děti, učení u nás probíhá zábavnou a hravou formou
docházkový program ušitý na míru (volba např. pravidelné dopolední docházky
s odchodem před obědem)
odpočinkový režim je každému dítěti přizpůsoben podle jeho zvyklostí a přání
rodičů (spánek s dětmi v ložnici nebo klidový odpočinek)
příležitostné hlídání
nejrůznější akce: divadlo, výlet, MDD, karneval, mikulášská atp.

Klademe důraz na přátelskou atmosféru, příjemné, usměvavé a podnětné
prostředí. Naším cílem je vytvořit pro Vaše děti bezpečné a podnětné prostředí,
kde by byly šťastné, spokojené a vytvářet podmínky k jejich všestrannému a
harmonickému rozvoji osobnosti.

Nejen bonmoty a citáty o pivu

4. 11. 2011

Pořad pro pijáky i nepijáky s Vráťou Ebrem
a hudební skupinou Jiřího Šrámka.

Ochutnávka piva
Vstupné dobrovolné

.............................................
5. 11. 2011

Setkání přílepských strašidel - fotbalové hřiště od 17 hodin

19. 11. 2011

Večer s rokenrolem
Sál restaurace U Korychů od 20:00 hod.
Nejen nejúspěšnější šlágry 50. a 60. let
K tanci hraje QR Band,
hostem večera je Viktor Sodoma.

27. 11. 2011

Vstupné 100.- Kč

Rozsvícení vánočního stromečku

.............................................
Sledujte plakáty .....

ˇ
KINO VELKÉ PRÍLEPY
uvádí:

Pátek 25. 11. 2011

ŠMOULOVÉ

Co se to tam modrá na louce ?

MUŽI V NADĚJI

...budou lepší než Ženy v pokušení ?

V PEŘINĚ

Roden, Bílá, Mádl v nové rodinné hudební komedii.

Pátek 16. 12. 2011
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Sky O O O O O
Cosmetic

Jana Kochová
Diplom - Kosmetička
Dvořákova 476
Velké Přílepy
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klasické ošetření pleti
luxusní ošetření SOTHYS
ošetření pleti pro muže
permanentní makeup
galvanic spa - ošetření proti vráskám
manikúra
chemický peeling
depilace horkým voskem
poradenství ve vizážistice
doplňková ošetření

NOVINKA - Prodlužování řas
Toužíte po krásných,hustých řasách,které budou zároveň vypadat přirozeně?
Prodlužování řas metodou americké firmy JB COSMETICS vám toto přání splní…..
NOVINKA
O
O
O
O
O

-

Mezoterapie

Podstata této metody spočívá v nanesení účinné látky
kyseliny hyalurinové na pokožku. Poté se peercing-rollerovým
válcem zapracovává aktivní látka do pleti a současně působí
jako specifická masáž podporující tvorbu kolagenu.

Objednávky na tel.: 602 934 169

