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Foto: Jan Čermák

Vítali jsme nový rok.
I letos jsme už tradičně 1.ledna v podvečer přivítali společně nový rok. Oblohu nad
centrem obce rozzářil ohňostroj, zaměstnanci obecního úřadu opékali na počest roku 2009
kila klobás a rozlévali litry svařeného vína. I když jsme měli za sebou náročnou
silvestrovskou noc, u atobusové otočky se nás sešly stovky. „Svařák“ i teplé klobásy přišly
vhod, mráz zalézal za nehty, ale sníh tentokrát zůstal vysoko v mracích.
Tak ať se nám letošní rok vydaří !

Foto V. Čermáková

ˇ Velké Prílepy
ˇ
Praveké
Žijeme v oblasti, kde si lidé stavěli příbytky odpradávna. Mnohé z nás zajímá,
kdo se zde usadil,v které části vesnice to bylo, proč odešel jinam nebo zda tu zůstal.
Na tyto a další podobné otázky měla odpovědět beseda s pracovníkem
Středočeského muzea v Roztokách, panem Mgr. Petrem Novým.
Nemůžeme říci, že místnost v přílepské knihovně byla přeplněná, ale ti, kteří
16. prosince na tematický večer Pravěké Velké Přílepy v předvánočním čase přišli,
si opravdu přišli na své. Přednášející nám pověděl nejenom o dřívějších nálezech,
ale i o archeologickém průzkumu pod budoucím pavilonem mateřské školy
Jablíčko, který probíhal zcela nedávno. Fotografie z tohoto průzkumu od pana
Ing.Tydlitáta, keramické nádoby a další předměty z různých období osídlení lokality
doplnily mluvené slovo. Večer se protáhl až do 21. hodiny a nikomu se nechtělo
odcházet, zvláště když Mgr. Nový na závěr vyprávěl o tajemném hrobě u silnice na
Noutonice, který ještě čeká na svého znovuobjevitele.
Předvánoční atmosféru příjemně dokreslily koledy, zahrané na varhany
Patrikem a Martinem Pavelkovými a na flétnu Andreou Hartmanovou, žáky místní
základní školy.
Doufám, že se nám podaří získat pro knihovnu některé publikace, ve kterých
by si mohli ti, kteří besedu zmeškali, přečíst alespoň část informací o archeologických nálezech v katastru obce.
Jana Kouřimská
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Rozsvecování
stromečku v “Busmarku”
Fotografie se vztahují k již každoročně
opakované akci "Rozsvěcení
vánočního stromu" na tzv. kulaťáku v
areálu nových domů Bussmark. Tj. na
místě již tradičních srazů novousedlíku
uvedeného areálu řadových domů.
Akce se konala 6.12. ve 17:30hod. a
účastníci rozsvěcení vánočního
stromu (na místě rostoucího smrku) na
kruhovém objezdu si mohli dopřát
podávaného teplého pohoštění a
příjemné sousedské nálady pramenící
nejen z blížících se Vánoc. Vlastnímu
rozsvěcení ještě předcházelo společné
zdobení onoho stromu, kde také každý
rád přiložil ruku k dílu a to hlavně z řad dětí. Ostatně
ty se pak na celém večerním srazu bavily obíháním
svítícího stromečku s hořícími prskavkami. Co
chybělo? Snad jen trochu sněhové peřiny, která
ovšem přišla v podvečer Štědrého dne následovaná
déle trvajícími mrazy.
Text a foto : R. Tydlitát
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Zpívali jsme Ježíškovi...
V předvečer Štědrého dne jsme se sešli u slavnostně vyzdobené kapličky sv.
Gotharda. Alespoň na chvíli jsme se zastavili v předvánočním shonu a společně
zazpívali Ježíškovi, aby nám přízeň zachovati ráčil. Děti zpívaly jako o život, chtěly
totiž druhý den nalézt pod stromečkem všechno, co si přály. Mateřská škola,
zaměstnanci obecního úřadu i přílepské hospodyňky přichystaly občerstvení, děti
dostaly dárečky, které jim vyrobili jejich kamarádi v mateřské i základní škole a také
drobné dárky od tuzemské pojišťovny. Dospělí si mohli domů odnést betlémské
světlo. Koledy se nesly mrazivým podvečerem za hudebního doprovodu Lenky
Heřmanové.

ˇ

Dovoz značkového zboží z Anglie

bytové doplňky

dárkové zboží

sběrna chemického čištění a praní

Otevírací doba
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

10:00 - 12:00
10:00 - 12:00

14:00 – 17:30
14:00 – 17:30

10:00 - 12:00
10:00 - 12:00

14:00 – 17:30
14:00 – 17:30

zavřeno

Plachtova 941, Velké Přílepy
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Těšíme se na Vaši návštěvu!

Informace z radnice
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy dne 17.12.2008
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

zprávu o činnosti obce, kterou přednesla starostka Věra Čermáková
zprávy jednotlivých výborů, které přednesli jejich předsedové
zprávu o činnosti Obecní policie Velké Přílepy
informaci kronikáře Ing. Chládka o vedení kroniky obce Velké Přílepy
informaci o plnění usnesení z předchozího jednání zastupitelstva
informaci o práci na vytvoření Plánu financování obnovy vodovodů a
kanalizací a zajištění potřebných podkladů pro jeho sestavení

Zastupitelstvo schválilo:
a) předložený návrh programu jednání s tím, že budou zařazeny body :
14. Schválení smlouvy o spolupráci mezi firmou Alfa Praha a obcí
15. Schválení dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci družiny ZŠ Velké
Přílepy
16. Schválení daru od společnosti Bláha, s.r.o.
b) předložený návrh rozpočtové změny č.3 rozpočtu obce na rok 2008 s tím, že
rozpočet je schválen jako
schodkový. Pokrytí rozpočtu je zajištěno zůstatkem na účtech obce k
1.1.2008.
c) rozpočet obce na rok 2009 jako schodkový s předpokladem pokrytí schodku
zůstatkem účtů k 1.1. 2009.
d) smlouvu o dodávce č.45/08 se společností PEKASS a.s., se sídlem Přátelství
987,Praha 10-Uhříněves na dodávku (koupi) nového komunálního nosiče
RONDO K 333 včetně nástaveb a příslušenství za cenu 935 935 Kč včetně
DPH, a to prostřednictvím úvěru s tříletou délkou splatnosti, dle nabídnutého
plánu finacnování od společnosti VB Leasing CZ, spol. s r.o.
e) vyhlášení záměru odprodeje nepotřebného majetku - staršího komunálního
nosiče sekačky RONDO K 333 včetně sekačky se zadním výhozem a
mulčovací sadou za cenu minimálně 200.000,- Kč včetně DPH
f) koupi pozemků v areálu ČOV č.parc. 121/10 a č.parc. 121/9 v k.ú. Velké
Přílepy od Ministerstva obrany ČR za cenu 1.823.330,- Kč.
g) záměr prodeje pozemku č. parc. 558 v k.ú. Statenice za cenu minimálně 200
Kč za m2.
h) doplnění návrhu výše úhrady za svoz komunálního odpadu pro fyzické osoby
na rok 2009, přijatého zastupitelstvem na jednání dne 12.11.2008, o položku
svozu směsného odpadu popelnice o objemu 1100 litrů s týdenní frekvencí
svozu za roční poplatek 10.500.- Kč.
leden - únor 2009
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i)

Rozpočet DSO Od Okoře k Vltavě na rok 2009 jako schodkový s
předpokladem pokrytí schodku zůstatkem účtů k 1.1.2009.
j) smlouvu o spolupráci mezi firmou Alfa Praha a obcí.
k) dodatek č.1 ke smlouvě o dílo se společností Zeman stavební řemesla ,s.r.o.
na rekonstrukci družiny ZŠ Velké Přílepy.
l) Přijetí daru od firmy Bláha, s.r.o. ve výši 10 000.- Kč.
Zastupitelstvo ukládá starostce a místostarostovi:
a) zajistit a uzavřít příslušné smlouvy k zajištění úvěru na koupi nového
komunálního nosiče RONDO K 333.
Zastupitelstvo neschválilo:
Doplnění záměru prodeje pozemku č. parc. 558 v k.ú. Statenice o nabídnutí
dotyčného pozemku realitním kancelářím.
Zastupitelstvo pověřuje místostarostu:
a) vyvěšením záměru odprodeje nepotřebného majetku staršího komunálního
nosiče sekačky RONDO
K 333 včetně sekačky se zadním výhozem a
mulčovací sadou a to za cenu minimálně 200.000.- Kč včetně DPH a
vyhodnocením předložených nabídek a přípravou smlouvy pro odprodej tak,
aby mohlo být vše projednáno na příštím zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo pověřuje starostku:
a) dojednáním smluvních podmínek smlouvy o koupi pozemků v areálu ČOV č.
parc. 121/10 a č.parc. 121/9 vše v k.ú. V. Přílepy od Ministerstva obrany ČR.
b) vyvěšením záměru prodeje pozemku č.parc.558 v k.ú. Statenice na úřední
desku..

Obec zakoupila nový komunální stroj Rondo s příslušenstvím.
Příslušenství stroje - sypač, kartáč, shrnovací radlice, sekačka a velký sběrný box na
trávu usnadní práci pracovní četě Obecního úřadu.
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Okénko Obecní policie
Vážení spoluobčané,
nejprve bych Vám rád popřál mnoho osobních a pracovních úspěchů v
Novém roce 2009.
Mnozí z Vás ani nezaregistrovali, a bohužel ani zaregistrovat nemohli,
novelu zákona č.553/1991Sb.o obecní policii, která byla schválena ve stínu zákona
o Policii ČR a vešla v platnost od 1. ledna tohoto roku. Bohužel, musím konstatovat,
že tato právní norma byla, jak je zvykem v České republice, ušita horkou jehlou,
která naše zákonodárce pálila v ruce. Opětovně se potvrzuje, že stát přenáší stále
více povinností na samosprávy obcí a jejich orgány. Jedná se například o
zabezpečení dopravy osob do zdravotnického zařízení nebo na záchytné stanice
podle zvláštního právního předpisu i mimo území obce. Strážníci stále postrádají
možnost, aby obce, které zřídily obecní policii, mohly společně spolupracovat na
problémech, které daný region tíží. Připadá mi, že se státní policie obává kvalitní
konkurence. Musím ale upozornit, že strážníci obecních policií nechtějí s nikým
soupeřit, ani mu konkurovat, ale chtějí si navzájem vypomáhat v obzvláště tíživých
situacích. Policie ČR a hlavně její představitelé stále zacházejí s obecní policií jako
s „póvlem“, který je všudypřítomný a stále někam strká nos. Občan se ptá, proč není
státní policii vidět v ulicích, proč stále sedí na odděleních, proč neprovádí hlídkovou
činnost? Jak je možné, že obecní policie stále projíždí ulicemi a ještě zvládá
spoustu ostatních činností? Přirovnal bych tento problém ke šnekovi a hovniválovi.
Šnek (Policie ČR) si stále táhne na zádech tu svou starou ulitu a nechce vystrkovat
růžky, aby se náhodou do ničeho nepřipletl. Policisté sice dostali vozidla, která jsou
hezká, ale dle mého názoru nevhodná pro práci v terénu. Proč nedostali i
dodávková vozidla, která by jim umožnila spoustu věcí vyřešit v terénu a usnadnit
tak lidem spoustu času ? Hovnivál (obecní policie) se zajímá stále o dění ve svém
rajonu a strká do všeho nos, valí před sebou kupu problémů, které se snaží řešit za
pochodu a občas má těchto problémů plné ruce.
Rád bych Vás upozornil na novelu zákona č.361/2000Sb. o provozu na
pozemních komunikacích, který má také vztah k zákonu č.553/1991Sb.o obecní
policii. Jedná se především o dohled na bezpečnost a plynulost provozu na
pozemních komunikacích, na kterém se obecní policie také podílí. Zde je možné
zmínit oprávnění měřit rychlost motorových vozidel a ukládat za porušení této
právní normy sankce. Bohužel musím konstatovat, že to, co vzniklo za přispění
našich zákonodárců a vlády, je paskvil, který nemá obdoby. Takovýchto paskvilů
máme v našem státě více a protože máme také svobodu projevu, mohu se k tomuto
tématu svobodně vyjádřit. Dle dikce zákona, musejí strážníci na měření rychlosti v
daném úseku upozornit přenosnými značkami. Ty budou tak veliké, že je strážníci
leden - únor 2009
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budou přepravovat dodávkou. O souhlas k měření v daném úseku musí požádat
Policii ČR. Ta jistě nemá nic jiného na práci, než prověřovat tyto žádosti. Příště možná
nějaká vzdělaná hlava vymyslí, že před hospody (restaurace) budou strážníci
umisťovat informační značení, na kterých se bude uvádět: „podnapilé osoby jedou
vlevo a střízlivé vpravo !“ Strážníci v mnoha obcích přistupují k měření rychlosti
profesionálně. “Bohužel“ s přestupci nesmlouvají. Některým jedincům pak vadí, že
nemají možnost dotyčného strážníka ovlivnit v jeho rozhodování o sankci za
přestupek. Také je zde velmi silný lobbing soukromých subjektů, které by rádi získali
oprávnění měřit rychlost motorových vozidel za úplatu.
Dále bych zmínil další oprávnění obecní policie, které je stále jen na papíře.
Jedná se o § 122 zák.č.361/2000Sb.(obecní policie musí mít zajištěn přímý přístup do
centrálního registru řidičů). K této žádosti kolegů z ostatních obecních policií se do
dnešního dne Ministerstvo dopravy nevyjádřilo (někdo tady porušuje zákon?).

Strážníci Obecní policie Velké Přílepy dostali nového pomocníka - vozidlo
VW Transportér 2.5 TDi. Tato dodávka bude upravena pro práci strážníků v terénu. V
nejbližší době bude namontováno výstražné zařízení a označení vozidla dle
novelizované vyhlášky č.418/2008. Dále budou přemístěna sedadla v zadní části
vozu, tím vznikne prostor pro umístění přenosného počítače a ostatního vybavení.
Konečně budou moci strážníci sepsat oznámení s oznamovatelem na místě v
odpovídajícím prostředí. Nové vozidlo umožní také bezpečnější převážení
odchycených zvířat. Dosud byli například psi, a to i velkých plemen, přepravováni na
zadním sedadle služebního vozidla. Touto přepravou velmi trpěl interiér vozu a
strážníci byli navíc vystaveni nebezpečí napadení zvířetem. Vzhledem ke shora
uvedeným skutečnostem se Obecní policie obrátila na zastupitelstva obcí Velké
Přílepy, Tursko a Úholičky se žádostí o nákup prostornějšího služebního vozidla.
Obecní policii bylo v této věci vyhověno.
Rád bych poděkoval všem, kteří se na zakoupení dodávky VW Transportér podíleli.
Za strážníky OP Karel Král
9
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Jak pokračuje stavení...

Zatím si málokdo dokáže představit, že v těchto místech vznikne velká třída
školní družiny a sociální zařízení. O poschodí níže pak dvě místnosti pro školní i
mimoškolní činnost.

Na staveništi se už rýsuje přízemí budoucího pavilonu mateřské školy. Práce
na objektu byly v lednu z důvodů mrazivého počasí přerušeny, pokračovala ale
pokládka teplovodu a kanalizace.

leden - únor 2009
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Lexík

Ze školičky
5.12. 2008 proběhla v mateřské škole Mikulášská nadílka. Děti překonaly
strach a Mikulášovi a čertovi přednesly a zazpívaly básničky a písničky. S rozzářenou
tváří přijaly nadílku.

9. 12. k nám přijela divadelní společnost „Divadlo v kufru“ s představením
„Kašpárek Vánoce“. Mateřskou školu navštívily i mateřské školy z okolí.
11.12.jsme navštívili muzeum v Roztokách, kde na nás čekala velká výstava
krásných Betlémů a hraček.

I v letošním roce nechyběla Vánoční besídka pro rodiče. 16. 12. nastaly ve
škole přípravy na odpolední vystoupení. Děti předvedly, co se ve školce naučily.
Rodiče si po této besídce odnesli dárečky od svých dětí a ochutnali vánoční cukroví.
Touto cestou děkujeme všem rodičům a účastníkům Vánoční besídky za velmi hojnou
účast.
leden - únor 2009
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Následující den čekalo na děti překvapení.
Nejdříve si zazpívaly u vánočního stromečku známé koledy a pak nastala ta
dlouho očekávaná událost - rozbalování dárečků (kočárky, stavebnice, koníčci,
hlavolamy, …). Děti ale domů neodešli s prázdnou. Každý si odnesl plyšové zvířátko.

18. 12. přijela do MŠ návštěva z Naučného střediska ekologické výchovy
Kladno-Čabárna s preventivním programem zaměřeným na environmentální
výchovu s názvem „Cesta k jablíčku“. Dětem se toto povídání líbilo, protože měly
možnost zapojit se do programu, zazpívaly si, zarecitovaly a protáhly si i svá tělíčka.

Vítr fouká,
svět se houpá,
jablůňka tu nahá stojí,
trošinku se zimy bojí.
Neboj se ty jediná,
přikryje tě bílá peřina.

V současné době si děti za příznivého počasí užívají zimních
radovánek. V únoru bude zahájen plavecký výcvik, kterého se zúčastní většina dětí
z MŠ.
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Neposedná pastelka
Velký úspěch měla letošní Večerní adventní dílna. Z důvodu velkého zájmu se
dílna konala v sále U Korychů / sokolovně / a spotřebovalo se několik pytlů chvojí,
50 slaměných korpusů a téměř 100 m mašlí.
Tato akce se konala ve spolupráci s prodejní zahradou TREES z Černého
Volu, které děkujeme za dodané chvojí, svíčky a jiné ozdoby.
Abychom se vyhnuly předvánočnímu shonu, začaly jsme s přípravou na Vánoce
už v listopadu, kdy jsme připravily katalog plný výtvarných sad, Vánočních dekorací a
kreativních nápadů. Zboží bylo možné u nás zakoupit na našich kroužcích, nebo jsme
je doručovaly přímo domů. Toto ocenily hlavně maminky na mateřské dovolené,
kterým jsme tak usnadnily Vánoční nákupy.
Již nyní připravujeme katalog
jarní, vždyť Velikonoce jsou tu
zanedlouho.
Přejeme všem hodně štěstí
v Novém roce, a doufáme, že
nám zachováte stejnou přízeň,
jako doposud.
Sledujte pravidelně
www.neposedna pastelka.wz.cz,
kde naleznete nabídku kroužků
pro rodiče s dětmi na II. pololetí.
Přihlásit se můžete již nyní .
Děkujeme za výbornou
spolupráci s obecním úřadem a
základní školou ve Velkých
Přílepech a také stavební firmě
BLÁHA, která nás letos
podpořila.
Petra Svobodová a Martina
Sasková
Studio Neposedná Pastelka
Www.neposedna-pastelka.wz.cz
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AHOJ DĚTI !
ZNÁTE NÁS ?
A UMÍTE NÁS
KRÁSNĚ VYMALOVAT?

Miloš TRÁVNÍČEK
zahradnické práce
Realizace a údržba zahrad
Prořez a údržba křovin
Kácení stromů horolezeckou technikou

e-mail: zahrada.travnicek@seznam.cz
mobil: 603 806 062 nebo 602 621 317

SOLÁRNÍ STUDIO

Ve Velkých Přílepech

2 x turbo solárium s hudbou
s letákem nebo kuponem 2 min. zdarma

na solárium výhodné permanentky
parafínové a olejové zábaly
manikúra, vizážistka
prodej kosmetiky z Mrtvého moře
Vaš
e

Tel.: 603 415 095, 603 193 205
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Najdete nás 400m od Obecního úřadu směr Roztoky

Naberte u nás
ztracenou
rovnováhu…
Ájurvédský čaj
a relaxační masáž
v příjemném prostředí
Vás po náročném dni
opět postaví na nohy.
Další pozitivní energii si
můžete odnést z našeho
obchůdku.
Werichova 997
Velké Přílepy
mobil 603 867 578
www.ajurvedacentrum.cz

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně
kácení a prořezy rizikových stromů prováděné i horolezeckou technikou
likvidace pařezů frézováním
štěpkování větví
zakládání trávníků a pokládka travních koberců
sekání a provzdušňování travnatých ploch
stříhání živých plotů
návrhy, realizace a celoroční údr
žba zahrad
údržba
úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků
sběr a úklid listí, odvoz a likvidace odpadů

Eduard Pacák

mobil: 605 789 346

o

Pár duležitých informací
OBECNÍ ÚŘAD VELKÉ PŘÍLEPY
Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy
Tel.: 220 930 535 Fax: 220 930 165
e - mail: obecniurad@velke-prilepy.cz

Úřední hodiny obecního úřadu:
Pondělí 8:00 - 11:00 12:00 - 18:00
Středa 8:00 - 11:00 12:00 - 18:00

Úřední hodiny stavebního úřadu:
Pondělí 8:00 - 11:00 12:00 - 18:00
Středa 8:00 - 11:00 12:00 - 18:00

Úřední hodiny matriky:
Pondělí 8:00 - 11:00 12:00 - 18:00
Středa 8:00 - 11:00 12:00 - 18:00

Knihovna
Hodiny pro veřejnost:
Roztocká 129, 252 64 Velké Přílepy
knihovnice: Mgr.Jana Kouřimská

Pondělí 14:30 - 19:00
Středa 14:30 - 18:00
Ceník:
vstupní poplatek 60,- Kč
(děti a důchodci 30,- Kč)
půjčování zdarma

Přístup na Internet:
čtenáři 30 min. 25,- Kč
ostatní 30 min. 30,- Kč
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Informace pro ”černochy”

Posílená kontrola v příměstských autobusech.
Od ledna 2009 byl posílen počet revizorů na příměstských autobusových linkách PID.
Nově se do kontroly zapojuje firma Praha, která vyšle do terénu desítky revizorů.
Důvodem je v poslední době stoupající nekázeň cestujících a mnohdy také krácení
tržeb řidiči. Někteří cestující totiž nevyžadují po zaplacení jízdenku, vystavují se tak
ale pokutě při případné kontrole. Řidiče proto vždy žádejte o jízdenku a zkontrolujte si
správnost vyznačeného pásma, ve kterém nastupujete.
leden - únor 2009
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Zveme Vás
Rybářský ples
V sobotu 7. 2. 2009 v sále restaurace U Korychů
K tanci zahraje V Systém Jiřího Vildy

2. Jarní obecní ples
V sobotu 21. 3. 2009 v sále restaurace U Korychů
K tanci zahrají
skupina Dlouhá noc a JazzKombo ZuŠ Libčice
Přílepský zpravodaj
Vydává:

Obec Velké Přílepy, Pražská 162, Velké Přílepy 252 64
Místo a datum vydání: Velké Přílepy, 30.1.2009
Příspěvky: ou.vprilepy@atlas.cz
Datum uzávěrky: 20.1.2009
Foto: Ing. R. Tydlitát, V. Čermáková ,Ing. P.Morysek, L. Smidžárová
Realizace: gajastudio, www.gajastudio.cz
Uzávěrka dalšího čísla : 20.3.2009

