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Parkoviště u autobusové otočky čeká na přeložku sloupu ..

Nové dětské hřiště V Lískách děti baví...

Dotace pomohly obci realizovat i tyto projekty.

Voda a kanalizace v obci
Vážení spoluobčané,
vzhledem k nedávným rozsáhlejším výpadkům v zásobování vodou se zvedla vlna dotazů k příčinám
a opatřením, které s touto infrastrukturou souvisí.
Zásobování vodou obcí Velké Přílepy, Úholičky a Statenice je vedeno z Roztok u Prahy přiváděcím
potrubím o průměru jen 15 cm, jehož převážná část patří obci Úholičky. Je zakončeno ve vodojemu o
obsahu 800 m3 ve vlastnictví obce Velké Přílepy, z něhož je voda dodávána do těchto tří obcí. Naše
obec odebírá zhruba dvě třetiny objemu dodávané vody.
Tlaková čerpadla jsou na nedostatek vody citlivá
Pro zásobování některých nových výše položených částí zástavby naší obce je nezbytné používat
tlaková čerpadla, protože převýšení vodojemu vůči nim je malé. Pokud ve vodojemu klesne voda pod
kritickou hranici, tato čerpadla se automaticky zastaví, aby nenasála vzduch a nezadřela se. Totéž se
stane při výpadku proudu na vodojemu. Výsledek je vždy ten, že v síti začne klesat tlak a podle velikosti
odběrů ze sítě postupně přestává téci voda od nevýše položených ulic. Samotná síť je velkou
zásobárnou vody. Záleží pak jen na délce výpadku a odběrech ze sítě, kdy a kde se výpadek projeví.
Proto v níže položených částech obce voda teče déle a i při několikahodinových výpadcích tlakových
čerpadel mnozí problém nezaznamenají. Pro opětovné spuštění čerpadel je nutno vyčkat na
dostatečné doplnění vodojemu, aby celá síť mohla znovu dosáhnout dostatečného tlaku a vydržela
zásobovat i nejvyšší lokality alespoň několik hodin v době vysokých odběrů. Časté výpadky ničí síť.
Problémy s tlaky, které se projevují výpadky zásobování v některých lokalitách, jsou způsobeny
obecně celkovým přetížením sítě při její malé kapacitě. Jedná se o přetížení místní a celkové.
Problémy také způsobují výpadky proudu, při kterých se zastaví tlaková čerpadla (výpadky pak
zaznamenají i lokality „H-Systém“ a „Red Shark“), což souvisí s přetížením místních sítí ČEZ.
Posílení vnitřních sítí
Místní problémy jsme začali zaznamenávat významně od roku 2008. Tyto problémy provozovatel
bagatelizoval a jejich příčina nebyla zpočátku zcela jasná. Protože chyběly celkové podklady k sítím,
začali jsme v roce 2008 pracovat na provedení generelu sítí vodovodu a kanalizace, jehož finální verze
je k dispozici od roku 2010. Byl zmapován celkový stav, provedeny výpočty zátěže jednotlivých částí a
navrženy opatření ke zlepšení sítí vodovodu a kanalizace. Díky tomu se podařilo přesně identifikovat
úzká místa. Souvisejí s celkovou malou průchodností vnitřní sítě v obci, kdy v odběrových špičkách
nedoteče dost vody do nejvzdálenější části obce, což je areál „ARI“ a bytové domy „Bemmet“, kde klesá
tlak tak, že především v neděli večer nemají některé rodiny vodu.
U vodovodu se nám podařilo letos na jaře realizovat první z navržených opatření, díky kterému se
propojily sítě na Roztocké ulici a tím se podařilo zvednout tlak o cca 20 % v lokalitě „ARI“ a bytových
domů „Bemmet“. Opatření vázlo několik let na získání souhlasu jednatele společnosti, přes jejíž
pozemek potrubí vede. Další z navržených opatření k posílení vnitřních sítí v obci jsou nyní ve fázi
projektové přípravy.
Někdejší projekt nepočítal s tak velkým počtem obyvatel
Celkové přetížení jsme zaznamenali poprvé v roce 2010, kdy došla voda na vodojemu. Souvisí s tím, že
územní plán a sítě tu byly kdysi navrženy a schváleny pro 2500 lidí. Nyní již počet trvale hlášených
občanů obce přesáhl 3200. Počet občanů žijících zde bez trvalého pobytu odhadujeme na několik set.
Historie rozsáhlé výstavby bez odpovídajícího posílení sítí již byla mnohokrát rozebírána a je rozsáhlá,
proto ji zde nebudu rozvádět. V posledních šesti letech jsme udělali mnoho kroků, k omezení výstavby a
zjištění rozsahu závažnosti problémů sítí, které postupně narůstaly, ale byly dřívějším provozovatelem
popírány a bagatelizovány. Setrvačnost velkého množství dříve vydaných stavebních povolení na nás
nyní postupně a neúprosně doléhá.

3

Odběry se zvyšují až na trojnásobek normy
Pro stabilizaci tlaku a pokrývání (omezených) rozdílů odběru a nátoku, či při krátkodobé poruše
přivaděče slouží vodojem, který musí být dostatečné plný k tomu, aby dodávka vody byla stabilní (při
běžných odběrech je v něm zásoba na necelý den). Při posledních výpadcích byly špičkové
odběry19 l/s, ale nátok do vodojemu byl maximálně 13 l/s (dříve toto byly max. odběry) a celkové
rozdíly byly tak velké, že plný vodojem byl vyčerpán za zhruba tři dny vysokých odběrů a poté již
nastávaly pravidelné i nepravidelné výpadky. Při těchto velmi zvýšených odběrech, kdy odběr rostl až
na trojnásobek normy (norma byla donedávna 150 /os/den a nyní ji Mze snížilo na 100 l/os/den), tak
prakticky chybí denně dodávky několika set m3 vody.
Přivaděč a vodojem jsou nyní na hraně zátěže a i když po většinu roku dodávky stačí pokrýt běžnou
spotřebu, tak rozvoj automatických závlah trávníků a napouštění bazénů způsobuje několikrát do roka
vyčerpání vodojemu a následné výpadky zásobování vodou. Máme to ověřeno měřením. Tyto odběry
se rok od roku výrazně stupňují a nelze je prakticky omezit, dokud nedojde voda.
Vyhláška byla pozastavena, zbývá jen apel na občany
Jako dočasné opatření jsme loni vydali vyhlášku omezující tyto odběry, což má mnoho obcí a doporučil
to náš právník a právník provozovatele sítí, jako rychlé opatření, aby bylo možno zaručit plynulé
zásobování vodou všech obyvatel pro běžnou potřebu. Následný spor s ministerstvem vnitra o tuto
vyhlášku po několika „kolech“ skončil tak, že sice uznali své chyby v prvotním právním posouzení a
vyhlášku nepozastavili (měla časově omezenou platnost), ale nakonec sdělili, že jsme zneužili
pravomoci dané nám zákonem, vzhledem k tomu, že u nás není problém tak zásadní, jak tvrdíme.
Pokud bychom chtěli vydat vyhlášku opět, pozastaví ji a sejdeme se ke sporu u Ústavního soudu.
Marnit čas a energii dlouhodobým právním sporem s ministerstvem náš problém nevyřeší a nic nám
nepřinese. Zbývá nám tedy vyzývat a nabádat občany, aby v době, kdy jsou kriticky zvýšené odběry
nezalévali trávníky a nenapouštěli bazény pitnou vodou z vodovodu. Mnozí tu již k tomuto mají studny.
Nový přivaděč vody nejdříve za dva roky
Regulace odběru samozřejmě není řešením problému, proto jsme již od roku 2010 začali pracovat na
projektu nového přivaděče vody do oblasti, který by problém dlouhodobě vyřešil a hledali možnosti
vylepšení stávajícího přivaděče, abychom alespoň zmírnili dopady problému, než se podaří realizovat
nový přivaděč. Pro zahájení prací bylo důležité, že se během roku 2010 podařilo dosáhnout předběžné
dohody všech tří obcí napojených na přivaděč, že můžeme zahájit přípravné a projekční práce a že
budou spolupracovat i na úpravách stávajícího přivaděče, který z větší části není naším majetkem.
Pro projekt nového přivaděče byla projektantem zpracována studie s výpočty, kde jednotlivé obce,
předložily požadavky na budoucí kapacitu dodávek. Na tuto studii byly získány nezbytné souhlasy
dodavatelů vody (z Prahy a Roztok u Prahy) a byly vybrána varianta položení nového potrubí vedle
stávajícího, což je finančně a technicky nejlepší řešení. Po geodetickém zaměření pozemků a všech
existujících sítí v navrhované trase, byl zpracován projekt a připraven přehled zasažených pozemků
pro vyjednávání s majiteli o nezbytných věcných břemenech. To bylo v první polovině roku 2011.
Bohužel do jara 2012 se nepodařilo získat souhlasy od všech majitelů a část z nich se nepodařilo vůbec
kontaktovat. Proto bylo letos učiněno nelehké rozhodnutí o vyhledání alternativní trasy. Vytipovaná
nová trasa vede jinudy, než stávající přivaděč a dle odhadů se zvýší podstatně náklady i problémy s
technickou stránkou projektu. Nyní je hotovo nové geodetické zaměření okolí alternativní trasy, je
odsouhlasena nabídka projektanta na pokračování projekčních prací a je mu zadáno vytyčení
přesného umístění nové trasy s ohledem na známé postoje majitelů jednotlivých pozemků. Dokud
však nejsou se všemi majiteli pozemků uzavřeny smlouvy na věcná břemena, bohužel nelze přesně
odhadnout termín dokončení celé akce. Je nutno počítat s tím, že si vše vyžádá ještě nejméně dvou let.
I současná opatření pomáhají
Zároveň se průběžně snažíme hledat řešení na vylepšení stávajícího stavu a alespoň zmírňovat
dopady neustále se zvyšujících odběrů. Na stávajícím přivaděči jsme v roce 2010 začali připravovat, s
pomocí projektanta a provozovatele úpravy armatur, které snížily hydraulické odpory a zvedly na jaře
2011 nátoky z 9 l/s na 13 l / s. Opatření stálo zhruba 750 tisíc Kč. Také se podařilo dohodnout
s provozovatelem v Roztokách u Prahy o synchronizaci nátoku jejich a našeho vodojemu, protože nám
při jejich napouštění významně klesal nátok k nám. Na podzim 2011 se podařilo na vodojem a
předávací šachtu v Roztokách u Prahy nainstalovat dálkový monitorovací a ovládací systém napojený
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na centrální dispečink provozovatele, který umožňuje neustálé sledování, rychlé zjišťování poruch,
odhady vývoje stavu hladiny vodojemu a poskytování varování před výpadky zásobování v předstihu.
Na posledním zasedání zastupitelstvo schválilo opatření na stabilizaci nátoku do vodojemu, které také
umožní zvětšit využitelný objem vodojemu o 10%. Realizace by měla proběhnout v červenci.
Také dokončujeme přípravu žádosti o dotaci na rekonstrukci a intenzifikaci naší přetížené čističky
odpadních vod a na posílení kanalizačního přivaděče k ní. Projekt jsme začali v roce 2007. Věříme, že
do konce roku se nám podaří získat dotaci a v polovině roku 2013 budeme moci zahájit stavbu.
Doufáme, že tyto informace přispějí k lepší informovanosti a pochopení rozsahu problémů, se kterými
se naše obec v této oblasti potýká.
Petr Morysek – místostarosta

Hřiště Na kopci už je kompletní

Kde jsou ty časy, kdy maminky s dětmi v areálu Red Shark a bývalého H-Systému neměly
ani lavičku k posezení, natož pískoviště pro děti. Občanské sdružení Nové Přílepy v úzké
spolupráci s obcí během necelých dvou let doslova vydupalo ze země hřiště, kde je dnes
řada herních prvků, pečlivě vybraných rodiči tak, aby vyhovovaly všem dětským kategoriím.
Nebylo to levné. Členové sdružení vybrali mezi sebou 92 000 Kč. Zjistili, že to nestačí, i když
základní srovnání terénu provedl majitel firmy Bláha zdarma. Naštěstí zasáhla obec a
věnovala na výstavbu hřiště dalších 100 000 Kč. Na brigády chodili i zastupitelé. Hřiště bylo
slavnostně otevřeno v prosinci minulého roku. Na jaře pak proběhla internetová dražba
zeleně. V nabídce byly stromy za 50 000 Kč. Všechny byly velmi rychle rozebrány. Na
poslední brigádě 12. května už čekala účastníky „třešinka na dortu“ – instalace kamenů s
dárcovskými cedulkami. Dík všem, kteří se na výstavbě hřiště podíleli, vyjadřuje Eva
Tluková z rady OS Nové Přílepy a rodiče dětí, které denně dovádějí na průlezkách.

(em)
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Z deníku obecní policie
Vážení spoluobčané,
chci Vás informovat o činnosti Obecní policie Velké Přílepy a souvisejících změnách na
katastrech obcí, které Obecní policie spravuje. Jak jsme již upozorňovali, připravuje se
rozšíření působnosti obecní policie o další dvě obce (Lichoceves a Svrkyně).
Strážníci obdrželi pro výkon služby terénní automobil Hyundai 4x4, který se uplatní při
zdolávání nepřístupného terénu. Vozidlo se ještě vybavuje pro potřeby strážníků.
Konzumace alkoholu na veřejném prostranství
S nástupem teplého počasí se strážníci potýkají s osobami, které se pohybují po obcích a
konzumují ve velké míře alkohol. Chtěl bych upozornit, že obce Velké Přílepy a Úholičky
mají platnou vyhlášku o zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství. Po dohodě s
příslušným obecním úřadem lze udělit potřebnou výjimku při konání kulturních akcí. To se
však netýká podnapilých osob, které obtěžují slušné občany. Vzhledem k tomu, že se v
blízkosti těchto lidí mohou pohybovat i děti, strážníci tyto osoby včas vykážou a poučí o
platnosti vyhlášky. V případech silné opilosti však musí asistovat záchranná služba, která
převážně odjíždí neobsazena a opilec tak zůstává pod kontrolou strážníků, kteří si musejí
sami poradit. Jelikož spadáme pod záchytnou stanici, která se nachází v Příbrami
(cca.75km), je velmi složité uskutečnit převoz opilých osob.
Dopravní značení v Tursku
Strážníci se také zaměřují na poškozené nebo chybějící dopravní značení a společně s
obcemi se snaží o nápravu. V obci Tursko byla po odsouhlasení zastupitelů osazena
místní účelová komunikace zákazem vjezdu všech vozidel v obou směrech B01. Jedná se
o komunikaci, která vede okolo čistírny odpadních vod. Docházelo zde k opakovanému
znečišťování veřejného prostranství. Strážníci zde nacházeli i použité injekční stříkačky a
několikrát byly pomalovány přilehlé objekty. Po instalaci dopravního značení došlo k velmi
pozitivnímu obratu. Bohužel se záhy našel jedinec, který toto dopravní značení poničil a
muselo se opravit. Občané mají možnost obrátit se na obecní úřad s žádostí o vydání
povolení k vjezdu na tuto komunikaci. Chtěl bych pouze upozornit, že argumentem pro
vydání patřičného povolení není „Já tu jezdím už dvacet let.“ Tato komunikace není určena
pro běžný provoz. Někteří jedinci si ji dokonce pletli se závodní dráhou.
Kamerový systém
Chtěl bych upozornit také na další etapu kamerového systému, která se připravuje. Bude
se jednat o instalaci kamer v obcích Tursko, Úholičky a Velké Přílepy. Obec Úholičky
zabezpečila úklid v místě, kde parkují motorová vozidla občanů, kteří odjíždějí vlakem
dále do zaměstnání. Obec zvažuje rozšíření parkovací plochy a její zabezpečení
kamerovým systémem. Chtěl bych upozornit občany, že ponecháním vozidla v tomto
prostoru v noci za stávajících podmínek riskují jeho vykradení. Bohužel v místě není
dostatečné osvětlení, a proto nejsou pachatelé včas odhaleni. Strážníci sice vykonávají
pravidelné kontroly, ale nemohou zde být neustále. Ke zlepšení situace má přispět
připravovaný kamerový systém.
Na žádost občanů rozšíří strážníci lokality, kde bude prováděno měření rychlosti
motorových vozidel. Jedná se převážně o obytné zóny a místní komunikace, kde lze
předpokládat pohyb dětí a chodců.
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Nevypalujte trávu
Obecní policie také upozorňuje občany na zákaz vypalování travních porostu. Jak se již
v minulosti ukázalo, vede takové jednání k založení nekontrolovaného požáru, který může
ohrozit osoby i majetek.
Nezapomínejme na prevenci
Rád bych též upozornil na samolepky Bezpečný trojúhelník, které identifikují vaše vozidlo. V
případě potíží pak mají strážníci potřebný kontakt přímo na majitele.
Rád bych také připomněl občanům možnost kontroly nemovitostí Obecní policií v době vaší
nepřítomnosti. Jedná se o dovolené, nebo o dlouhodobě opuštěné objekty(chaty a
chalupy).
Závěrem chci varovat před nepoctivými jedinci, kteří se snaží pod smyšlenou záminkou
dostat do domů a bytů a následně zde odcizit důvěřivým majitelům finanční hotovost. Tyto
osoby se převážně soustřeďují na starší spoluobčany, kteří ještě věří ve spořádaný život a
nepočítají s podvodem.
Vážení spoluobčané, strážníci jsou vám k dispozici a vždy rádi pomohou. Jejich hlavní
úlohou je ochránit slušné lidi a zajistit klidný rodinný život na katastrech obcí.

vr. prap. Karel Král

Výstava U Korychů
Stěny salonku restaurace U Korychů ve Velkých Přílepech opustily na konci června
obrazy výtvarníka Františka Saifrta. Po celé tři měsíce dodávaly tomuto prostoru
přívětivou atmosféru svěží zátiší a krajinné motivy, hlavní témata srozumitelné tvorby
velvarského rodáka.
Na stěnách salonku se v neděli 1. července „ ubytovala“ díla Josefa Stříteckého.
Vystudovaný technik, absolvent vysoké školy báňské, propadl už v mládí hudbě a
výtvarnému umění. Naplno se však svým koníčků začal věnovat až po odchodu do
důchodu. K životnímu jubileu dostal od rodiny olejové barvy, štětce, plátno a malířský
stojan. Tato velká prozíravost jeho nejbližších dala nepřímo vzniknout i naší přílepské
výstavě. Díky ní a samozřejmě velkému nadání Josefa Stříteckého můžeme být svědky
skvělé hry tvarů, barev a odstínů jeho abstraktní tvorby.
Přijďte pobýt a dívat se. Výstava potrvá v nekuřáckém salonku restaurace U Korychů do
konce září a obrazy si můžete také zakoupit.
(vč)

7

Galerie čeká na otevření
Pozornému chodci určitě neuniklo, že součástí nového informačního systému je
také ukazatel s názvem Galerie. Téměř všichni jsou tímto názvem překvapeni a o
existenci prostoru nemají tušení. Kde je ona galerie a co se v ní skrývá? Galerie
vznikla rekonstrukcí jednoho z bytů v domě na Pražské ulici, v prvním poschodí
nad Restaurací U Korychů. Mnoho let bylo toto nadzemní podlaží budovy
nevyužité. Loňského roku tu byla otevřena nová služebna obecní policie a
dokončena místnost pro výuku hudebních nástrojů, jakési detašované pracoviště
umělecké školy v Libčicích. Z prostorově největšího bytu se po rekonstrukci stal
sál k multifunkčnímu využití, což je ona zmíněná Galerie. Nové prostory jsou těsně
před dokončením a Galerie bude místem uměleckých pořadů, besed, přednášek,
vítání občánků, svateb, by měla sloužit k setkávání spolků. Zázemí zde naleznou
jistě i zájmové kroužky.
(vč)
Slavnostní otevření plánujeme na září letošního roku.

Prosinec 2011 - leden 2012

Červen 2012
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Přílepy pobavil Saturnin
Obec Velké Přílepy a Divadelní spolek Tyl Rakovník pozvaly v sobotu 28. dubna občany na
dramatizaci románu Zdenka Jirotky Saturnin. Sál Restaurace U Korychů byl nabitý a smích
se z hlediště ozýval téměř nepřetržitě. Spolek Tyl dostál své pověsti výborného
ochotnického divadla s téměř stopadesátiletou tradicí. Před diváky defilovaly známé
postavy tety Kateřiny, Milouše, doktora Vlacha, slečny Barbory a nezapomenutelného sluhy
Saturnina. Jejich průpovídky měly spád, dramatizaci nechyběla osobitost a zároveň
respekt k autorovi. Dík za hezký večer!

(em)

Ať žijí duchové!
Žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ
Libčice, vyučovaného v Přílepech
odehráli ve čtvrtek 14. června 2012 v kině
Velké Přílepy představení Ať žijí
Duchové! Kvůli onemocnění jedné z
žaček, zahrála Barbora Sklenářová
dvojroli Jouzová a švagrová, a zvládla to
excelentně. Rodiče, diváci i žáci si
představení velmi užili.
Pracovat v literárně-dramatickém oboru
začneme znovu v září. Z důvodu
rekonstrukce kina dočasně v galerii nad
Restaurací UKorychů.
Základní umělecká škola Libčice vyučuje
ve Velkých Přílepech hudební a literárně dramatický obor. Zapsat do oborů lze děti prostřednictvím elektronické přihlášky na
internetových stránkách ZUŠ Libčice - www.zuslibcice.cz.
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Školní rok je za námi
V jedné písničce se zpívá: „Čas letí jako bláznivý“ a letošní školní rok to opravdu
potvrzuje. Je to jen pár chvil, co se do lavic poprvé posadili prvňáčci, a přitom si už
odnesli domů vysvědčení. Pokusím se napsat pár zajímavých věcí, které se během
tohoto neuvěřitelně rychlého školního roku staly. Je velmi těžké z toho množství
vybírat...
Během školního roku škola začala spolupracovat s Centrem podpory inkluzivního
vzdělávání, díky kterému se vyučující i žáci seznámili s řadou aktuálních témat. Škola
se zapojila do výzvy EU peníze školám, škola tak má možnost získat finanční částku
ve výši 834.094,- Kč, kterou využije na zkvalitnění vzdělávání žáků.
Novinkou bylo vydání prvních čtyř čísel školního časopisu, pro který žáci zvolili název
„Škola naplno“ a sami do něj píší příspěvky ze života školy. Pokud se chcete podívat,
jak se práce na časopisu žákům daří, navštivte školní webové stránky. Po celý školní
rok žáky provázel projekt „Voda“. Nejlepší práce žáků si stále ještě můžete
prohlédnout, protože do konce srpna budou vystaveny v místní knihovně.
Stejně jako v jiných letech se naši žáci zúčastnili různých soutěží – vědomostních,
výtvarných, sportovních i hudebních. Protože máme žáky šikovné, dostavily se i
úspěchy. Čtvrté místo jsme obsadili v okresních kolech olympiády biologické i
matematické, šesté místo v zeměpisné a osmé místo v olympiádě z českého jazyka. V
Matematickém klokanovi (soutěž je celostátní) v nejmladší kategorii dva žáci získali
plný počet bodů a tzn. první místo. :) V Poháru rozhlasu stříbrná medaile, v okresním
kole v minifotbale třetí místo a ve vybíjené čtvrté místo. Z hudební soutěže Jarní
petrklíč si žáci přivezli z kategorie mladších instrumentalistů stříbrnou a bronzovou
stuhu.
Důležitým momentem, hlavně pro deváťáky, byly přijímací zkoušky na střední školy.
Letos měli žáci možnost podat přihlášku na dvě SŠ, všichni naši žáci byli na zvolenou
školu přijati. Kam od nás odcházejí? Dva žáci byli přijati na gymnázium, tři na
obchodní akademii, devět na SŠ s různým zaměřením a pět žáků zvolilo tříletý učební
obor. Tři žáci z páté třídy také budou pokračovat v dalším studiu na gymnáziu.
Všechny žáky jsme se snažili dobře připravit, teď už jim jen budeme držet palce, aby
zvolenou střední školu úspěšně zvládli.
Možná jste si všimli, že během května se v ulicích a parcích objevovalo méně dětí, než
je obvyklé. Důvodem bylo, že jsme si 107 dětí odvezli na školu v přírodě a ve škole
zůstali prvňáci, druháci a šesťáci. Protože ti, co museli zůstat doma, z toho byli smutní,
rozhodli jsme se, že příští rok ve škole nenecháme třídu žádnou a pojedeme všichni!!!
Už teď si do svých diářů červeně poznamenejte k datu 29. května 2013 - odjezd na
školu v přírodě a k 5. 6. návrat ze ŠvP. Doufáme, že si to společně užijeme alespoň
tak, jako letos.
Vysvědčení si žáci odnesli letos už 22. června, důvodem byla rekonstrukce budovy
prvního stupně. Kdo se přišel podívat na „Poslední zvonění“ deváťáků, jistě mi
potvrdí, že i když bylo slunečno, nálada byla spíše pochmurná a nikomu se dnes odejít
příliš nechtělo. Deváťáci dokonce „vyhrožovali“, že se budou vracet. Jen přijďte!
Milí žáci a rodiče, pořádně si o prázdninách odpočiňte od školy, ať si společně
užijeme i ten příští školní rok, který slavnostně zahájíme (z důvodu rekonstrukce
budovy) až 10. září.
Martina Chaloupková, zástupkyně ředitelky
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Školní akademie
Program 20. školní akademie byl zdařilý. V sále U Korychů nebylo 5. června k
hnutí, lidé stáli namačkáni v přísálí, ale i tak se dobře bavili. S plným nasazení
vystoupili žáci všech tříd v pestré mozaice hudby, tance, scének a parodií.
Nechyběla zumba, country tanec, citace z Fausta, akrobatický rokenrol a
vystoupení šikovných tanečníků ze skupiny D4U. Sál potleskem nešetřil.

Vtipně a dojemně se rozloučili se školou deváťáci. Vzpomněli na všechny kantory
od svých prvních školních krůčků. S vděkem se obrátili na paní učitelku třídní Zoru
Mihalkovou, která je po čtyři roky „tahala z průšvihů a v pravou chvíli držela za ruku“.
Po prázdninách se rozprchnou . Většina z nich se dostala na zvolené střední školy a
učiliště, ale bylo patrné, že na školu přílepskou, která jim dala základy,
nezapomenou.

(em)
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Z historie přílepských domů
Rádi bychom čtenáře Přílepského zpravodaje v pravidelné historické rubrice
seznamovali s osudy některých zajímavých budov na území obce. Začneme
budovou, kterou všichni dobře známe. Je to dům čp. 38, v němž od roku 1961 sídlí
Základní škola.
Podle trhové smlouvy ze 30. 10. 1867 kupují dům čp. 38 v Kamýku manželé Herman a
Terezie Kollinerovi od majitelů šlechtické rodiny Fürstenberků. Dům pak Kollinerovi drží až
do roku 1928. Byli to příslušníci rozvětvené rodiny, žijící ve zdejší obci židovské. Živili se
hlavně obchodováním a živností hostinskou. Rod Kollinerů žil na území obce celá staletí a
bylo známo, že zde zbohatl.
Není přesně známo, kdy tato rodina do obce přišla, ale podle písemné zprávy o pachtu
domu čp. 38 v Kamýku z roku 1817 dostávají manželé Šalamoun a Rebeka Kollinerovi
od vrchnosti Statenické obývacího práva na čas života (doživotně), protože na stavbu
tohoto domu přispěli částkou 600 zlatých a tím si zajistli doživotní pacht domku. Smlouvou
jim bylo uloženo počestné a mravné chování a zakázáno dovážení cizích nápojů. Z toho
můžeme soudit, že provozovali živnost hostinskou, tzv. kořalnu. Smlouva jim přikazovala
dovážet pálenku pouze z vrchnostenské vinopalny ve Statenicích.
Ale zpět k domu čp. 38. V roce 1869 zde byla zřízena pošta. Prvním poštmistrem byl
ustanoven majitel domu Herrman Kolliner – tehdy se pošty zaváděly v objektech, kde
poštmistři bydleli. Pošta zde byla jen do roku 1872.
V následujících letech zde byl pravděpodobně hostinec. Hostinskou živnost a krámskou
činnost provozovaly obvykle manželky. A tak se ze starých obecních zápisů dovídáme, že
Dům č.p. 38 kolem roku 1890
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v budově měla v roce 1898 výčep kořalky Růžena Kollinerová. Ve stejném roce zde
obchodoval Adolf Kolliner s obilím. Za tím účelem držel několik koní, zaměstnával kočí a
služebné. Kollinerovi zde měli i prodejnu různého zboží.
Po roce 1928, kdy Kollinerovi obec opouští, sloužila budova zřejmě dále jako hostinec. V
patře byl sál s jevištěm a několik pokojů k ubytování či přespání. Proto se vžil název „hotel“.
Během let se zde vystřídalo několik hostinských. Z posledních je znám pan Haramul, který
tu bydlel i s rodinou. Po něm čepoval pivo z Krušovického pivovaru pan Holub.
V přízemí budovy měl ve 40. letech holičskou a kadeřnickou provozovnu pan Zelenka. Ten v
době okupace pomáhal ilegální organizaci – ukrýval tiskařský stroj, na němž se tiskly
ilegální noviny. Měl ho ukrytý v kůlně na dvoře pod uhlím, nebo pod venkovními schody,
které vedly do sálu v prvním patře.
V roce 1946 je v patře umístěna obecní knihovna s čítárnou. Knihy byly převezeny z obecní
pastoušky, kde byly ukryty v době okupace.
V roce 1948 bylo na sále pomocí občanů zřízeno kino Svět. Sál měl kapacitu 120 diváků.
Tehdy byla provedena sbírka starých židlí, jimiž se kino zaplnilo.
V roce 1949 přechází budova po konfiskaci do majetku obce. Buduje se zde svatební síň
nákladem 35 000 Kčs. Hostinec se ruší a jeho prostory se upravují pro mateřskou školu a
pro úřadovnu Místního národního výboru (MNV)
V roce 1950 se sem z nevyhovující budovy „stravovny“ (dnešní pošta) stěhuje mateřská
škola a je zaveden její celodenní provoz.
-

Koná se první občanská svatba v nové svatební síni – svatba slečny M. Pavlíkové

-

V přízemí se dokončuje veřejná družstevní prádelna

V roce 1957 začíná přestavba budovy na školu. Národní výbor a knihovna se stěhují, ruší
se prádelna a končí provoz mateřské školy.
V letech 1957 – 1961 probíhá přestavba budovy na školu. Přistavuje se poschodí, na dvoře
se staví pionýrská klubovna a upravuje se byt pro ředitele školy. Na výstavbě se obětavě
podíleli místní občané, kteří odpracovali celkem 21 162 hodin. Jejich jména jsou zapsána
v Obecní kronice.
Dnes slouží škola dětem I.
stupně a její kapacita
přestává stačit. Dočká se
proto v tomto roce vestavby
v půdním prostoru.
Možná, že budoucnost
přinese této budově další
změny. Co kdyby se naši
budoucí žáčci jednou
dočkali nové moderní
školičky v klidné části obce?
Moc bychom jim to přáli.
Dům čp. 38 by pak mohl
psát další osudy.

Hedvika Malá
Budova Základní školy v září 1961
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Nástavba školní budovy začíná
V pátek 22. června si odnášeli domů vysvědčení žáci naší základní školy. Do lavic
opět usednou až 10. září, tedy týden po oficiálním začátku školního roku. Důvod
těchto prodloužených prázdnin?
Už dopoledne poté, co se za posledním žáčkem zavřely dveře, nastoupili zaměstnanci
stavební firmy, aby do konce prázdnin stihli dokončit ty nejhlučnější práce nástavby čtvrtého
nadzemního podlaží staré budovy školy. Pamětníci si jistě vybavují předchozí adaptaci na
přelomu padesátých a šedesátých let, rekonstrukci budovy sloužící původně jako hotel,
později kino, kanceláře MNV a mateřská škola. Velké Přílepy tehdy konečně získaly školu.
Druhý stupeň základní školy byl otevřen začátkem šedesátých let a přílepské děti tak už
nemusely dojíždět do vzdálených Lysolajů. Ty mladší ale stále každé ráno putovaly do
nedalekých Noutonic.
Obec se ale od té doby rozrostla, přibylo obyvatel a trvale hlášených dětí do 15 let dnes
máme v obci 669. V roce 1984 byla sice dostavěna další budova, dodnes nazývána „ nová
škola“, ale ani ta už nestačí. Do základní školy se začínají přesouvat silné ročníky ze školy
mateřské.
Nástavba 4. nadzemního podlaží školy, jejíž první etapa by měla být dokončena na jaře
příštího roku, dá vzniknout čtyřem učebnám, dvěma kabinetům a sociálnímu zařízení.
Během první etapy bude vystavěn nový vchod do budovy, za kterým pak v etapách
následujících naleznou místo nové šatny v přízemí. Později budou také zmodernizována
současná sociální zařízení.
Obec na tuto stavbu získala finance z rozpočtu Středočeského kraje v rámci Fondu rozvoje
měst a obcí ve výši 9 352 463 Kč. Celkové náklady pouze na první etapu projektu budou činit
přibližně 16 milionů korun.
Žáci a pedagogové jistě uvítají nové moderní prostory a vzhledem k demografickému vývoji
v příštích letech získá škola dostatečnou kapacitu nejen pro žáky naší obce, ale i obcí
spádových.
(vč)
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Knihovna: Výstava a soutěže
Pokud se chcete dozvědět cokoli o nejvzácnější tekutině na naší planetě, pak se
přijďte podívat do místní knihovny, kde bude po celé léto instalována výstava žáků
Základní školy s názvem Voda.

Přílepské sluníčkování
Uzávěrka této výtvarné soutěže pro menší
děti byla symbolicky první jarní den. Sešlo se
85 prací různého formátu i technik.
Nejmladším soutěžícím byly 3 roky, nejstarší
jsou žáky V. třídy ZŠ. Porota neměla lehkou
práci, proto nebyl na pomyslných stupních
vítězů jen jeden soutěžící, ale z každé věkové
kategorie několik dětí. Porotu tvořily děti z
knihovnického kroužku, žáci VI. a VII.třídy
místní ZŠ. Myslím, že se svého úkoly zhostily
výborně. Tyto děti také při příležitosti předání
cen přivítaly v knihovně některé místní
mateřské školy – Babbles, Veselý domeček,
RC Človíček. Fotografie najdete na webových
stránkách knihovny.
A teď už jen jména autorů nejlepších 5 prací:
Sára Farfánová, Veronika Zedníková, Nina
Bohánková, skupina dětí RC Človíček a
dětská skupina Babbles. Zajímavá byla také
společná práce dětí z III.B, která byla oceněna
čestným uznáním. Podrobné výsledky si
přečtěte opět na webu. Všem vítězům
blahopřejeme a po prázdninách se chystáme
vyhlásit novou výtvarnou soutěž.

Jubilejní 10. ročník literární soutěže Talent neměl tentokrát tak hojnou účast v
kategorii starších žáků a dospělých, přesto se sešly hodnotné práce. I letos zasílali
do soutěže své příspěvky i občané mimopřílepští. V kategorii nejmladších
zvítězila Kateřina Hladíková s příběhem Bronzový fénix. V 2. kategorii se umístila
na 1. místě Denisa Lukáčová, jejíž povídka První setkání se líbila porotě nejvíce.
Mezi dospělými zvítězila paní Veronika Soukenková, která svůj příspěvek nazvala
Tak jak jde čas…Paní Soukenkovou známe již z výstavy výtvarných prací, kterou
měla před 2 lety v knihovně. Malou ukázku z její soutěžní práce berte zároveň jako
pozvánku na autorské čtení, které p. Soukenková přislíbila uskutečnit na podzim
letošního roku. Podrobnou výsledkovou listinu najdete opět na webových
stránkách knihovny. Děkuji všem soutěžícím za účast v Talentu. Těším se, že ti,
kteří letos neuspěli, zkusí své štěstí v příštím roce.

Jana Kouřimská
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Společenská kronika
Jubilantku paní Annu Kučerovou, která oslavila 8. června 95. narozeniny, jsme
s paní starostkou Věrou Čermákovou zastihly v úžasné kondici. Takový věk by jí vskutku
nikdo nehádal. Svěží, štíhlá žena, která běhá po schodech, nebere žádné prášky a u
doktora nebyla ani nepamatuje. „Hlavně se nezastavit, pořád je potřeba něco dělat,“ říká.
Od malička se musela umět postavit k práci, ať už na poli, nebo u plotny. Rodiče měli
hospodářství, a tam nebyl na lelkování čas. Do školy chodila z malé jihočeské vesnice
pěšky do Vodňan, hodinu tam, hodinu zpátky. Vystudovala německou obchodní školu a
vystřídala řadu zaměstnání. Nejdéle pracovala v Telegrafické ústředně, kde využívala
němčinu a francouzštinu. V šedesáti se začala učit anglicky, protože jeden ze synů se
odstěhoval do Kanady. V 88 letech ještě sama letěla přes oceán a se synovou rodinou
procestovala půl Ameriky.
Do Přílep se přistěhovala za druhým synem do
rodinného domu, kde žije velmi spokojeně. Těší ji
zeleninová zahrádka i hovory s dospělým vnukem.
Pokud jde o jídelníček, pak vřele doporučuje
bramborové placky s mrkví nebo se špenátem. Bez
hůlky se sama vydává na pěší túry z Hajnice směrem
na Okoř. Čte všechno, co jí přijde do ruky a chystá se
do místní knihovny.
Zažila několik režimů, vždyť je na světě od roku 1917.
„Za Němců to bylo zlý. Ale za komunistů v padesátých
letech horší. Sebrali nám hospodářství, zlikvidovali
naší rodinu, bratr byl pět let v Jáchymově. I po letech je
to živé. Nejezdím se do rodné vesnice ani podívat,“
říká. Ale hořkost v sobě neživí. Dívá se dopředu. Život
se jí líbí, jen přátelé jí v Přílepech zatím chybí . Má dva
syny, pět vnoučat a dvě pravnoučata.
Pan Miroslav Mlejnek oslavil pětaosmdesátiny
30. května. Ve Velkých Přílepech žije teprve několik let.
Narodil se v Osíčanech na Hané, pracoval v obchodě,
pak vojančil v Praze. Tam se seznámil s manželkou, s níž
nedávno oslavili diamantovou svatbu. Po vojně si ji
přivezl do Osíčan, časem získali byt v Přerově. Ve třiceti
letech si dodělal průmyslovku a pak až do důchodu
pracoval v Teplárně Přerov. Rodina dcery potřebovala
být z pracovních důvodů poblíž Prahy a právě ve
Velkých přílepech našla v roce 1998 vyhovující dům.
Přestavěli ho, velikou zahradu zkultivovali a nabídli
rodičům, ať přijdou za nimi. Mlejnkovi přišli a žijí tu rádi.
Jen trochu nostalgicky vzpomínají na půvab vesniček na
Hané. Ale i Přílepy jsou podle nich rok od roku
upravenější a předzahrádky s kytičkami už nejsou
výjimkou. Chybí jim jen lavičky před domy, kde sousedé
vysedávají a přátelsky besedují.
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Pan Mlejnek hrával na trubku, sportoval a vždycky byl rodinný „mičurin“. I přes bolest v
nohou dodnes obhospodařuje záhony s rajčaty a bramborami. Rád s manželkou sleduje v
televizi vědomostní soutěže. Je expert zejména na historii sportu. Dodnes vyjmenuje
sestavu československého mužstva z finále MS v Itálii r. 1934: Plánička, Ženíšek, Čtyřoký,
Košťálek… a to mu tenkrát bylo pouhých sedm let.
S manželkou vychovali tři děti, mají šest šikovných vnoučat a tři pravnoučky.
Slavit se chystá pan František Zrůbecký,
kterému bude 27. července 85 let. Je zdejším
rodákem. Na zábavě v Úholičkách se seznámil s
manželkou Ludmilou, s níž v souladu žije více než 60
let. Rodinný domek si vlastníma rukama postavili v
padesátých letech. Mají dva syny, čtyři vnoučata a dvě
pravnoučata. Pan Zrůbecký se vyučil v Pragovce a tam
zůstal až do důchodu. Denně šlapal na Podmoráň na
vlak, z Masaryčky pak ještě tramvají do Vysočan.
Hrával fotbal za Sokol Přílepy a stále sleduje, alespoň
z doslechu, každý zápas přílepského mužstva. Je
pyšný, že v něm hraje i jeho vnuk. Spolu s manželkou
si bystří mozek křížovkami. Rádi poslouchají
dechovku. A pokud to jde, ještě se pan Zrůbecký
věnuje zahrádce a slepicím. Bohužel, už ho bolí nohy.
Ale dříve něco vydržel! Manželka vzpomíná, jak i při
vyčerpávající stavbě vlastního domu ještě chodíval
na obecní brigády. Zrůbečtí jsou a byli skromní.
Dodnes vzpomínají na dovolené pod stanem u jihočeských rybníků, které by za mořské
pláže neměnili. Pětaosmdesátiny zastihly pana Zrůbeckého v klidném a spokojeném
rozpoložení.
Osmdesátiny oslavil 30. dubna pan Jaroslav Muška.
Ve Velkých Přílepech žije od roku 1970, kdy se sem s
rodinou přesunul v rámci zemědělského družstva z Úholiček.
Pan Muška byl kombajnér, a to ne ledajaký. Mnohokrát byl
vyhlášen jako nejlepší pracovník, v létě jezdil sklízet až na
Slovensko a ještě dnes ho můžeme zahlédnout v seriálu
Plechová kavalerie.
Manželé Muškovi bydlí v bývalé družstevní bytovce, dnes už
mají byt v osobním vlastnictví. Kolem domu, kde byla v době
jejich nastěhování džungle, vzniklo i jejich zásluhou
příjemné posezení pod borovicemi a ovocnými stromy.
Nechybějí tu ani záhonky, které pan Muška s velkou péči
vzorně obdělával. Teď trochu smutně konstatuje, že s prací
je konec. Dech se krátí a nohy bolí. Už ho namáhá i jeho
velký koníček – rybaření. Upravený areál kolem rybníka
nese stopy jeho rukou. Vždy hodně brigádničil ve prospěch
obce, dnes už to k jeho lítosti nejde. Oporou je mu
manželka, která vždy sdílela jeho náklonost ke kombajnům a
sama jezdila na traktoru. Jsou spolu už téměř 60 let.Kulaté narozeniny oslavil s rodinami
obou dcer, sedmi vnoučaty a třemi pravnoučaty.

Eva Martínková

Všem jubilantům gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let!
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Indiáni v Krkonoších
Krkonošská krajina v okolí Žacléře nabízí po celý rok ideální podmínky pro odpočinek
a relaxaci. Od 20. do 25. května letošního roku posloužila také dětem z Mateřské školy
Jablíčko z Velkých Přílep jako báječné zázemí pro jejich indiánské dobrodružství.
Bílým plechovým ořem jsme se za tři hodiny přesunuli z každodenní reality do divočiny. Třídy a zahradu mateřské školy jsme vyměnili za sportovní areál Bret
v Prkenném dole. Na čtyři desítky malých bojovnic a bojovníků zažívali v dřevěných
chatkách skoro šest dnů pod vedením svých „náčelníků“ z řad učitelek možná vůbec
poprvé tak dlouhé odloučení od rodiny. Ale jak se na správné indiány sluší, zvládli to
statečně.

Indiáni z Jablíčka
Indiáni jsou proslavení svým harmonickým soužitím s přírodou. Proto jsme i my
s dětmi objevovali krásy přírody kolem nás, poznávali rostliny, stopovali zvěř,
vyprávěli si o životě indiánů… Trénovali jsme i indiánskou zručnost. Děti si vyráběly
indiánská trička, čelenky a náhrdelníky, pletly si copánky a malovaly indiánská bojová
tetování. Ohromně zábavné bylo sledovat děti při indiánských tancích. Snad každé
z nich to pojalo po svém, takže výsledkem byla skutečně divošská taneční party –
veselá, bez zábran a plná originálních tanečních kreací.
Počasí nám celkem přálo, takže jsme co nejčastěji byli s dětmi venku. Naše dočasné
útočiště i jeho okolí jsou ideální k hledání zlatého pokladu či honu na bizona. Děti si
přitom zvykaly na to, že jsou členy týmu, že jedno bez druhého nemůže zvítězit.
Navštívili jsme se i muzeum v Žacléři, kde jsme si prohlédli historickou výstavu
Žacléře.
Náš pobyt zakončila závěrečná bojovka, ve které děti plnily řadu úkolů a měly
možnost ukázat i to, co se v průběhu školky v přírodě naučily nového. Rozdávání
diplomů a medailí pak letošní školku v přírodě u Žacléře symbolicky ukončilo.
Závěrem chceme poděkovat všem, kteří se jako dozor a pomocníci na našem
indiánském dobrodružství podíleli a všem, kteří nám umožnili do Krkonoš na pět dnů
s dětmi odjet.
Monika Pozníčková
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Zprávy z mateřinky

MŠ

Zápis pro školní rok 2012/2013 probíhal ve dnech 11.4. a 12.4.2012. Přihlásilo
se 131 uchazečů. Na základě uvolněných míst bylo možno přijmout 42 žadatelů.
V současné době je mateřská škola plně obsazena.
Blíží se konec školního roku a my můžeme rekapitulovat, co si děti z mateřské
školy Jablíčko v poslední době užily. Jako každý rok nás navštívili na dětský den
členové integrované záchranné jednotky včetně obecní policie. Dětem předvedli svoje
dopravní prostředky a vybavení. I za nepřízně počasí jsme si mohli vyzkoušet hašení
požáru a byli jsme seznámeni s pravidly silničního provozu.
Na školní zahradě jsme 27. dubna pořádali čarodějnický slet a pálení
ČARODĚJNICE. Děti z první třídy s pomocí pí učitelky vyrobily čarodějnici, se kterou
jsme se na zahradě rozloučili zaříkávadlem. Vzhledem k tomu, že mnoho příznivců
sledovalo dění za plotem, pozvali jsme k účasti i je.
Jako každý rok jsme se těšili na spaní v mateřské škole, z kterého ovšem mívají
největší radost rodiče. Děti večerním programem doprovázela kapela Křížoband. Zpěv
a smích dětí se rozléhal do celého okolí. Druhý den všechny čekala odměna a diplom
za statečnost. Poslední dva měsíce se střídala jedna akce za druhou: výlet do ZOO
Plzeň, výlet na hrad Točník, návštěva muzea
v Roztokách, divadelní představení,
Den plný her a další akce.
Vzhledem k předčasnému ukončení školního roku v základní škole byla
rozlučka s předškoláky již 20.6.2012. Noví adepti základní školy si na památku odnesli
knížku a jako překvapení byl na školní zahradě v tento den postaven skákací hrad.

Libuše Smidžárová
Provoz mateřské školy Jablíčko Velké Přílepy, okres Praha-západ
bude přerušen od 16.7.2012 do 31.8.2012.

Skupiny Lykke a Páni z Jinec Vás srdečně zvou na

1. středověký jarmark
u Restaurace Špejchar a OK! Bowling

21. 7. 2012 od 14:00 hodin
- rytířské souboje, kovářského mistra,
středověkou mučírnu, ohňovou show, ...
Uslyšíte
- dobovou hudbu, ...
Ochutnáte - pečená masa, domácí buchty a koláče,
poctivý guláš, lahodnou medovinu,..
Uvidíte

Vítání občánků
Vítání občánků v režii Sboru pro občanské záležitosti se konalo 26. května v sále
Restaurace U Korychů. Od minulého vítání v říjnu 2011 se narodilo v Přílepech 36
dětí, z toho 22 rodiče na slavnostní akt donesli. Nejmladší byla dvouměsíční Lucinka
Dědourková, nejstarší osmiměsíční Tomášek Linhart. Chcete vědět, jaká jména rodiče
svým potomkům tentokrát vybrali? Dvakrát se objevila jména Ema, Kristýna, Lucie,
Jakub, Jaroslav, Sofie a Daniel. Dále přibyla v Přílepech Monika, Nikol, Václav, Michal,
Jan, Vanesa, Vojtěch, Gabriela, Andrea, Anežka, Aneta, Samuel, Vilém, Ellen, Ondřej,
Miriam, Tomáš, Oliver, Kryštof a Jiří. S dcerkou Ellen přišel i úspěšný sportovní pár
Kateřina a Tomáš Janků a tentokrát jsme přivítali i dvojčátka - Sáru a Sofii Kynclovi.
Maminky dostaly od místostarosty Petra Moryska karafiát, tatínkové pamětní minci
Velkých Přílep a miminka plyšovou hračku. Obřad doprovodily pásmem děti ze
Základní školy.

(em)
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Hurá na prázdniny
Tradiční zábavné dopoledne k rozloučení se školním rokem proběhlo v parku V
Lipkách a okolí rybníka 16. června. Pro děti jsme přichystali 18 stanovišť s úkoly,
skákací hrad a krámek, kde si mohli za vysoutěžené přílepské korunky nakoupit
různé drobnosti. Počasí nám letos přálo, stížnosti se k uším organizátorů
nedostaly a tak jen krátká statistika letošní akce: soutěžilo 218 dětí, akci
pomohlo personálně zajistit 42 dobrovolníků. Dle statistik svazu rybářů se vypilo:
100 l malinovky, 250 l piva a snědlo : 12 kg klobás, 300 ks koláčů malých, 160 ks
koláčů velkých, 120 řízků, 50 porcí guláše, 40 porcí kapra a 2 pekáče bůčku
pečeného.
Sponzoři zábavného dopoledne: NIMETAL spol. s r.o. , ŽAC s.r.o., STAV.SERVIS
Lakam s.r.o., Přílepská cukrárna, WHITE TRANS s.r.o., BLÁHA s.r.o., Restaurace
Foto na obálce

(gk)

Text:

Eva Aulická

Brigáda na hřišti V Lipkách
V sobotu 21. dubna se sluníčko usmálo na brigádníky na dětském hřišti V Lipkách.
I když jich nebylo mnoho, práce všem šla od ruky. Dětské hřiště po pár hodinách
prokouklo novým nátěrem hracích prvků i laviček. Šikovné ruce prostříhaly keříky
a stromky, vyčistily kraje chodníčků, prosely písek v pískovišti. Hřiště je hojně
navštěvováno a chválí si ho děti i dospělí.
(gk)
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Cyklozávody Okolo Přílep
V neděli 17. června se u fotbalového hřiště ve Velkých Přílepech uspořádalo Rodinné
centrum Velké Přílepy první ročník nejen cyklistického závodu pro děti Okolo Velkých
Přílep. V krásném letním počasí si děti závody opravdu užily.
Jako první se ke startu postavili chlapci a dívky do 6 let, kteří jeli nejlehčí trať převážně
po rovince a z kopce. Všichni se zároveň odvážili i na trať závodu dětí do 8 let, která vedla
stejnou cestou, ale opačným směrem – tedy po rovince a do kopce. Všem závodníkům
budiž ke cti, že se s jízdou do kopce úspěšně vypořádali. Závodníci starších kategorií (do 10
let a děti bez věkového omezení) jeli trať do kopce rozšířenou o technickou pasáž
u fotbalových kabin.
Kromě závodů na kolech děti poměřily své síly i v závodě na jiných dopravních prostředcích
než je kolo – vybraly si koloběžky a odrážedla. Divácky nejatraktivnějším závodem (a
zároveň s největší účastí) byl závod na odrážedlech. Malí borci poháněli své stroje o sto
šest. Na stupně vítězů se postavili jen tři nejlepší z každé kategorie, ale mnoho cen si
odnášeli všichni, a to díky sponzorům.
Závody se konaly s podporou obce Velké Přílepy, cyklosportu Velké Přílepy, Strolleringu
Velké Přílepy, věznice Velké Přílepy a školky Dětské skupiny Babbles.
Výsledky: http://rcvp.webnode.cz/news/okolo-velkych-prilep1/

22

Andrea Vaková

Jubilejní Rybářské závody
Tradiční Rybářské závody, tentokrát jubilejní dvacáté, proběhly 12. května jako
obvykle na břehu přílepského rybníka. Přihlásilo se třicet závodníků. Všichni se
pochopitelně moc snažili, už proto, že ceny byly tentokrát opravdu luxusní – televizor,
mikrovlnka, sušička na ovoce a další. Spolu s tombolou je obstaral Klub rybářů a
sponzoři z řad jednotlivých členů. Šťastným vítězem se stal Pavel Pakosta z
Úholiček, který ulovil kapra v délce 71 cm. Diváci si pochutnávali na občerstvení, které
připravily obětavé manželky a přítelkyně rybářů. Jejich vdolky, klobásy a především
smažené porce kaprů šly rychle na odbyt.
Jak si postěžoval činovník Klubu rybářů Stanislav Sork, je škoda, že už nezávodí ženy.
Bývaly to prý krásné slavnosti, kdy ženy přicházely k rybníku průvodem v maskách a
pak nahodily udice a všichni jen zírali na úlovky. Rybářek bývalo kolem třiceti, pak ale
začala jejich účast stagnovat a teď už jsou třetím rokem rybářské závody doménou
mužů.

(em)

VČ

Vítěz Pavel Pakosta přejímá cenu – televizor od pokladníka Klubu rybářů Stanislava Sorka.

V ulici Pod Lesem a Okružní budou umístěny speciální kontejnery na sběr použitého
textilu. Do nádob můžete v pytlích či jiných suchých obalech odložit čistý textil
( oblečení i bytový textil ) a boty.
Vhodný textil a boty budou použity na charitativní účely.
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Kůň dokáže léčit děti i dospělé
V Holubicích před pár měsíci zahájilo provoz občanské sdružení Centrum hiporehabilitace
Mirákl. Kůň může léčit, a to jak děti, tak dospělé s různými zdravotními problémy.
Léčebnému využití koně se věnuje obor Hiporehabilitace. Podle zaměření se
hiporehabilitace člení do několika oblastí.
Aktivity s využitím koně jsou oblastí speciální pedagogiky, kdy se s pomocí koně klienti učí
„sociálnímu chování“. Kůň se ke každému chová neutrálně. Pokud dítě pravidla koně
nerespektuje, nemůže uspět. Zároveň prostředí jezdecké stáje dává klientům přesný režim
(nutný např. při léčbě lidí se závislostmi) a často opomíjené přiblížení k přírodě. Léčebného
využití koně využívají pro své pacienty i psychologové a psychiatři.
Nejrozšířenější oblastí hiporehabilitace, určenou výhradně do rukou fyzioterapeutů, je
hipoterapie. Hlavním rehabilitačním prvkem je pohyb koně v kroku. Lze ji využít u široké
škály diagnóz dospělých i dětí včetně kojenců a batolat. U dětí pod 1 rok či dětí s dětskou
mozkovou obrnou využíváme podobný princip jako u Vojtovy metody - stimulaci
globálního lokomočního vzoru. Jedná se o aktivaci pohybových vzorů, s kterými se již
narodíme. Jiný princip využíváme u skolióz a vadného držení těla. Setkáváme se zde s
oslabením hlubokých svalů podél páteře, které běžné cviky neléčí. K léčbě lze využít pouze
nestabilní plošiny. Koňský hřbet nám tuto nestabilní plošinu dává. Děti se zrakovým
postižením často mívají vadné držení těla z důvodu špatné orientace v prostoru. Kůň dítěti
„propůjčí“ své nohy a pomůže mu s orientací v 3D prostoru s pohybem vpřed. U poruch
komunikace využíváme v hipoterapii rytmicity koňského kroku. Dítě se naučí frázovat dle
tempa kroku koně, po kterém se již mnohem snadněji přidává výslovnost souhlásek a slov.
Lidé s poúrazovými stavy často trpí zhoršeným vnímáním tělového schématu, při kterém
dochází ke změně stereotypu chůze. Hipoterapie je jediná metoda, u které lze korigovat
chůzi seshora. Stejný princip využíváme i u klientů ortopedických (náhrady kyčelních a
koleních kloubů, zlomeniny na dolních končetinách). Hipoterapii je možné využít i u
respiračních onemocnění. Dechové svaly jsou zároveň i svaly posturálními a podílí se na
vadném držení těla. Zlepšením držení těla pomocí pohybu koňského hřbetu oslovujeme tak
i svaly dechového aparátu a druhotně zvyšujeme jejich práci a tím i kapacitu plic.
Ale i zdravé jedince, zejména děti, posune hipoterapie v jejich fyzickém i psychickém vývoji
velice rychle dopředu. Přijeďte se do Holubic podívat. V letním prázdninovém provozu je
možné si tuto léčebnou metodu vyzkoušet.

Více informací naleznete na stránkách Občanského sdružení pro hipoterapii
Centrum hiporehabilitace Mirákl, o.s. - www.hiporehabilitace.com
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Děti na statku
Zajímavé odpoledne zažily příchozí děti na akci v pondělí 25. 6. 2012 na statku ve Velkých
Přílepech. Majitelé statku ve spolupráci s Rodinným centrem Velké Přílepy provozujícím
školku Dětská skupina Babbles zde připravili bohatý program. Dětí se sešlo více než 60 a
určitě nelitovaly.
Na úvod se představila skupina dětské zumby Zumbatomic pod vedením Kateřiny
Sodomkové. Strhující představení roztančilo i dětské diváky. Ti se pak zapojili i do dalších
aktivit. Venku na ně čekala velká trampolína, před kterou se často tvořila fronta. Vedle
trampolíny se skákal panák, kousek stranou jezdily děti slalom na kolech a odrážedlech,
došlo i na závody. Uvnitř měly děti tvořivý program – keramickou dílnu a mozaikování.
Během pár hodin vznikla spousta krásných barevných obrázků a květináčů.
Pořadatelé připravují podobný kreativní program v rámci celotýdenní akce Prázdniny na
statku v týdnu od 16. července. Zúčastnit se mohou školáci i předškoláci (vlastně každý,
koho program zaujme). Prázdniny na statku budou mít velmi zajímavou náplň. Kromě
keramické dílny a výtvarného dne přijde i paní zahradnice a společně s dětmi bude pěstovat
letní zeleninu. Jeden den se budou děti věnovat plstění a z vlny si i něco pěkného vyrobí,
celý týden budou nacvičovat divadélko, na které si se slečnou výtvarnicí vyrobí kulisy a
mozaikové obrázky související s představením. V pátek odpoledne program vyvrcholí
divadelním přestavením, na které srdečně zveme malé i velké.

Andrea Vaková

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

Děti na farmě v Holi
Mateřské centrum Rožálek
z Roztok, které navštěvují i děti
z Velkých Přílep, pořádá několikrát ročně pro své malé klienty
výlety, nejčastěji za zvířátky na
statky v okolních obcích. Letos
se děti vypravily na farmu rodiny
Poláčkových do nedaleké
vesnice Hole. Zájem o prohlídku
farmy, která dodává mléko
do automatů v okolí, byl veliký,
přijelo přes dvacet maminek
s dětmi. Aby děti mohly maximálně využít připraveného
programu a prohlédnout si
zvířata bez tlačení a čekání ve
frontě, rozdělily se do dvou
skupin, z nichž jedna se nejprve
vypravila do vzdálenějšího
kravína a druhá si mezitím
prohlížela koně a jezdila na
závodních ponících.
Chlapce lákala zemědělská
technika a stroje, které obvykle
vidí jen z dálky na polích, ale zde
měli možnost prohlédnout si je
zblízka. A všechny děti bez rozdílu byly nadšené z pohledu na
řady ustájených černobílých
krav a jejich telátka, která jsou
jakýmsi vedlejším, ale nezbytným produktem plemene
vyšlechtěného k produkci mléka. Maminky si vyslechly poutavý výklad agronomky,
která laikům převážně kancelářských profesí přiblížila chov krav na statku, jehož
historie sahá až do17. století. Dozvěděly jsme se například, že nejlepší dojnice nadojí
denně okolo 50 litrů mléka a že v místním stádu mají i loňskou vítězku výstavy skotu
v Brně. Překvapením pro nás byla také informace, že při reprodukci krav mléčného
plemene neplatí přísný zákaz ovlivňování pohlaví stanovený v lidské medicíně, ale je
zde možné obejít přírodní výběr tak, aby většina telat byly jalovičky.
Na závěr bych chtěla poděkovat paní Poláčkové za to, že nám umožnila
návštěvu statku a provedla nás po něm, a paní Maršíkové za její zajímavý výklad.
Text a foto: Eva
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Tluková

Komunitní zemědělství
Kdo by nechtěl na stůl skutečně čerstvou a chemicky neošetřovanou zeleninu a
ovoce! Kdo by ale byl ochoten pro to něco udělat? I takoví se najdou. Například
nadšenci do komunitou podporovaného zemědělství z Velkých Přílep, kteří založili
sdružení KomPot.
Nutno říci, že myšlenku komunitního zemědělství „opsali“ ze zahraničí, zejména z Anglie,
Francie a Německa, kde je rozšířené. Oč jde? Nahlédněme do Wikipedie:
„Tento model je tvořen komunitou konzumentů a zemědělci, kteří poskytují konzumentům
své produkty přímo, tedy bez mezičlánků jako jsou obchody, tržiště apod. Pěstitelé a
konzumenti si tak poskytují navzájem podporu a sdílí spolu jak rizika, tak i výhody tohoto
modelu.“
Jak vypadá tato definice aplikovaná na Velké Přílepy? Na pozemku 6000 m2 poblíž
nedalekých Středokluk zakládá sdružení KomPot farmu, na níž bude hospodařit
profesionální zemědělec, který bude pozemek obdělávat šetrně a bez chemie. Sdružení ho
bude financovat, za to každý týden dostane každý člen komunity podíl z úrody zeleniny a
ovoce. V tuto chvíli se pozemek připravuje na produkci v dalším roce a zelenina se zatím
zkušebně pěstuje jen na malém prostoru. Sdružení také získalo grant od Nadace Via, ze
kterého bude moci formou workshopů se zájemci navrhnout a vybudovat odpočinkovou a
naučnou zahradu na pozemku.
Míla Kettnerová, iniciátorka projektu,
má vše promyšleno do posledního
detailu včetně nákladů. Nyní probíhá
nábor členů. Zatím jich jsou bezmála
dvě desítky, většinou mladé rodiny, ale i
babičky, které chtějí zajistit vnoučatům
zdravou výživu, nebo jednotlivci, kteří
tak chtějí vyjádřit určitý životní postoj.
Podle představ organizátorů by členů
komunity mělo být kolem čtyřiceti,
pokud možno z Přílep, Středokluk a
okolí, aby byl naplněn princip místního
hospodaření.
Výzva pro zájemce
ź

Chcete kupovat zeleninu, která je kvalitní, místní a za dobrou cenu?

ź

Chcete podpořit drobné hospodaření a život na venkově?

ź

Chcete, aby vaše děti věděly, odkud je jídlo?

ź

Chcete se potkávat s lidmi, které zajímají podobné věci?

ź

Chcete dobře investovat do dobré věci?

Pokud ANO, přidejte se k nám! Máte-li zájem, napište na email: info@kom-pot.cz
Informace o sdružení a projektu najedete na: www.kom-pot.cz.
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(em)

Přílepská vinotéka
Nabízíme:
moravská vína přímo ze sudu
značková lahvová vína naše i zahraniční

Otevírací doba:
pondělí

-

pátek: 15:00 - 20:00 hod.

mimo otevírací dobu ve všední dny i o víkendech po telefonické dohodě

možnost pořádání soukromých oslav

Adresa:
Plachtova 941, Velké Přílepy
Telefon: 774 814 330
e - mail: zdenka.maskova@email.cz

Diváci se s místním kinem na několik měsíců rozloučili
Posledním filmem před delší pauzou, který se v pátek 22. června roztočil na promítacích
strojích, byl snímek Probudím se včera. Závěrečné titulky, opona se zavírá a začíná
rekonstrukce sálu kina na multifunkční centrum. Proměna kina na Centrum
volnočasových aktivit začne stavebně až v polovině července. Někteří zaměstnanci obce
ale byli tak netrpěliví, že s vyklízením sálu začali už dopoledne v den posledního promítání.
Byli však včas ve své destruktivní činnosti zastaveni. Naštěstí pro diváky zbylo v sále ještě
několik řad sedadel, zatemňovací závěsy byly vyndány z pračky a opětovně přibity na
stěnu, neboť konzole už odpočívaly v kontejneru. Promítací plátno naštěstí zůstalo
zavěšeno na původním místě. Promítač pan Lášek vzal vše
_ s humorem, před začátkem
Zdravotní
představení předstoupil před diváky, omluvil se za chaos
v sále cvičení
a nedočkavost
zaměstnanců s tím, že i on se těší, že se za několik měsíců potká s diváky tzv. „ v novém“.
SM - Systém
Co čeká budovu kina a knihovny během léta a podzimu? Nová střecha, výměna podlahy v
sále, rekonstrukce stropu a osvětlení, větší podium vhodné i pro divadelní představení,
nové sociální zařízení v 1. poschodí, vylepšení vzhledu klubovny, schodiště a závěrem
nová fasáda.
Projekt bude realizován s pomocí dotace ROP Střední Čechy . Obec tak získala příslib
finančních prostředků ve výši 4 070 544 Kč.
(vč)

Volby se blíží
Podzimní volby do Senátu a krajských zastupitelstev se blíží. V naší obci budeme
spolurozhodovat o tom, kdo zasedne do křesla středočeského hejtmana po Davidu
Rathovi. Jako první z kandidátů se v neděli 24. června přijela představit Helena
Langšádlová, poslankyně za TOP 09, spolu s kolegyní Věrou Kovářovou, krajskou
zastupitelkou za hnutí Starostové a nezávislí. Hovořilo se hlavně o novém rozpočtovém
určení daní, které by mělo menším obcím přinést vyšší příspěvek do rozpočtů. Nutno říci,
že obě dámy toho o komunální politice věděly opravdu hodně. Těšíme se na besedy s
dalšími kandidáty!
(em)

29

Parkoviště u autobusové otočky
Střed obce doznal v poslední době jistých změn. Před dokončením je revitalizace centra, na
které obdržela obec dotaci z programu FROM. V minulém čísle zpravodaje jsem se zmínila
o celkových nákladech akce i o tom, co vše je obsahem výstavby a výsadby. Od té doby bylo
dokončeno a otevřeno parkoviště u otočky autobusu a umístěn byl informační systém.
Bohužel, „vadou na kráse“ i omezení funkčnosti nového parkoviště je sloup NN, o jehož
přemístění obec usiluje už téměř půl roku. Teprve po jeho přemístění bude dokončena
výsadba zeleně. Parkování na novém parkovišti je samozřejmě zdarma, řidiči by si ale měli
zakoupit tzv. parkovací terčíky, na kterých nastaví začátek doby stání. Doba stání je
omezena ve všedních dnech od 8.00 do 17.00 hodin na dvě hodiny. V ostatní dobu a
o víkendech je doba stání volná. Obec tak chtěla tímto omezením předejít odstavení vozidel
např. na celý den či dokonce na několik dní a blokování parkovacích míst během úředních
hodin obecního úřadu apod. Parkovací terčíky zakoupíte v podatelně obecního úřadu,
v trafice na Kladenské ulici nebo v obchodě s potravinami JIMI na Pražské ulici.
Od poloviny měsíce července začne rekonstrukce budovy kina v sousedství obecního
úřadu. Dvůr, na kterém návštěvníci obecního a stavebního úřadu parkovali, bude z důvodu
stavby uzavřen. Občané tak mohou využít nové parkoviště v dobré docházkové
vzdálenosti.
foto na obálce
(vč)

P

Omezení parkování

Upozorňujeme občany, že během rekonstrukce budovy kina, nebude možné parkovat ve
dvoře před obecním úřadem. Po dohodě s majiteli pozemku, budou do dvora vjíždět pouze
nájemci bytů, zaměstnanci cukrárny a obecního a stavebního úřadu a služební vozidla
obce. Návštěvníkům úřadu a zákazníkům cukrárny bude k dispozici nové parkoviště u
autobusové otočky. Od 8.00 do 17.00 hodin v pracovních dnech je na parkovišti povoleno
stání pouze s parkovacími kotouči, na kterých si nastavíte dobu příjezdu. Kotouče můžete
zakoupit v podatelně obecního úřadu, v trafice v Kladenské ulici, v prodejnách potravin a
textilu v centru obce na Pražské ulici.
(vč)

Přijmu manikérku na živnostenský list
formou pronájmu do již zavedeného
salónu s klientelou v Roztokách u Prahy.
Nástup možný ihned.
Info na tel.: 775 138 880
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MD flowers
květinové studio

Kladenská 215
Velké Přílepy
Tel.: 777 301 105

Nabízíme:
nevšední vazby květin,
bohatý sortiment
řezaných a pokojových květin
zajímavé dárky
balící služba

Prodejní doba:
Pondělí - pátek

9:00 - 12:00

13:00 - 18:00

Sobota

9:00 - 12:00
ČERVENEC - SRPEN

v pondělí zavřeno

www.mdflowers.cz

