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Parráááda, co ríkás?

Nové dětské hřiště V Lískách děti baví...

Letošní prvňáčci zasedli do školních lavic až 10. září ... s úsměvem a chutí učit se všemu novému.

Přílepský Klub 55+ zahájil
Z iniciativy obce vzniká ve Velkých Přílepech Klub 55 +. Jak název napovídá, je určen
především dříve narozeným, ale na své akce zve srdečně zájemce každého věku.
Posezení klubu bude nejméně jednou za dva měsíce a vždy ho bude provázet
zajímavý program. Zatím jsou připraveny besedy, přednášky, koncerty, amatérské
divadlo, promítání pro pamětníky, cestopisné dokumenty, a pod. Přesný program
se bude řídit především přáním klubových příznivců. Kde se bude klub scházet?
V nově otevřené Galerii v 1. patře Restaurace U Korychů a v případě promítání a
divadelních vystoupení to budou zrekonstruované prostory bývalého kina, které se
právě mění na společenské centrum.
Klub zahájil činnost
v pátek 12. října v nové Galerii.
Večer moderoval Jaroslav
Suchánek a povídali jsme si
hercem a „drsňákem“
Zdeňkem Srstkou. Divili by
jste se, jak něžně dokáže
vyprávět o čtyřnohých mazlíčcích a opuštěných zvířatech
v útulcích.
Ptali jsme se na jeho
šťastné manželství, život se
zvířátky, sportovní minulost a
samozřejmě zazněly veselé
historky z natáčení.
O hudební doprovod se
bravurně postaral Tomáš
Brokl.

Tak příště neseďte večer sami doma a přijďte mezi nás!
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Velké Přílepy budou mít nový územní plán
Zastupitelstvo zahájilo proces přípravy nového územního plánu obce. Ten by měl být v
souladu s platným stavebním zákonem hotov do roku 2015, kdy ze zákona končí platnost
původních územních plánů obcí.
Ačkoli zákon přímo neukládá nový územní plán vytvořit a obec může existovat i bez
územního plánu, je pro nás výhodnější tento strategický dokument zhotovit. Díky němu
budeme moci stanovit jasné regulativy pro rozvoj jak stávajícího zastavěného území, tak i
případných nových ploch. Určíme, kam se v následujících letech obec bude vyvíjet a jak bude
do budoucna vypadat. Máme nyní jedinečnou příležitost vyčlenit plochy pro chybějící
infrastrukturu obce a tolik potřebné služby. Všechny tyto argumenty zastupitelstvo bralo
v potaz, když rozhodlo o pořízení nového územního plánu.
Obec si najme architekta
Při tvorbě nového územního plánu bude obec spolupracovat s architektem, který vzejde
z připravovaného výběrového řízení. Ten bude vycházet z dvou základních vstupů. Jednak
z požadavků majitelů pozemků, kteří mají zájem o nové zařazení do územního plánu,
případně o změnu účelu využití ploch z již existujícího územního plánu. Dále pak
z požadavků samotné obce, která má zájem do územního plánu prosadit zejména plochy pro
rozvoj služeb, kulturního či sportovního zázemí.
Majitelé pozemků se již vyjádřili
Na začátku letošního roku majitelé pozemků v katastru obce měli možnost podat návrhy na
změnu využití ploch v rámci nově připravovaného územního plánu. Takovýchto návrhů
obdržela obec celkem 29. Zastupitelstvo detailně všechny žádosti projednalo na srpnovém
veřejném jednání a rozhodlo, že má smysl zvažovat pouze 11 z nich. U 18 žádostí
zastupitelstvo rozhodlo o tom, že je v rámci pořízení územního plánu nebude obec
projednávat. Jednalo se zejména o plochy, které koncepčně nenavazují na stávající zástavbu.
Schválení projednávání 11 obdržených návrhů na změnu neznamená, že všechny tyto žádosti
budou nakonec do územního plánu zahrnuty. Před zastupitelstvem je ještě několik kroků, kdy
při veřejných projednáváních bude rozhodovat o definitivním zařazení či nezařazení nových
ploch do územního plánu.
Plochy pro novou zástavbu rozšířeny nebudou
Jak většina členů zastupitelstva jasně deklarovala již v roce 2010, v rámci nového územního
plánu nedojde k žádnému zásadnímu rozšíření ploch pro novou zástavbu. Oproti minulosti
budou úpravy územního plánu umírněné a pokud dojde k zařazení některých nových ploch,
tak podmínkou pro realizaci výstavby bude předchozí posílení základních inženýrských sítí
(zejména vodovodu a kanalizace) a také příspěvek investorů na rozvoj infrastruktury v obci.
Co se v územním plánu nesmí opomenout
Mimo požadavky majitelů pozemků obec stanovila vlastní priority, které chce v rámci
pořízení územního plánu řešit. Zastupitelstvo jednomyslně schválilo tyto oblasti:
1) Realizace napojení areálu Red Shark silnicí na Pražskou ulici včetně chodníků
2) Propojení ulice Boženy Němcové a Svrkyňské, které bylo obcí požadováno již před více
než deseti lety, ale doposud nebylo realizováno (v původně plánované trase je dnes nová
zástavba, proto územní plán bude hledat trasu novou)
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3) Umístění hřbitova na katastru obce
4) Vyřešení lokality pro nákupní centrum – centrum služeb pro obyvatelstvo a společenské
centrum obce
5) Sportovní areál
6) Park / centrální odpočinková zóna (předpoklad v lokalitě mezi MŠ, ZŠ a Špejcharem)
7) Posílení infrastruktury pro cyklisty (cyklostezky) a stezek pro pěší
8) Koncepční řešení regulativů lokality mezi ulicí Sportovní a věznicí (dnes určena pro
bytovou zástavbu, záměrem je zahrnout i plochu pro služby)
9) Definice všech veřejně prospěšných staveb na katastru obce (vodovodní přivaděč,
vodojem a okolí, kanalizace a zóna kolem ČOV pro budoucí rozvoj, nové místní
komunikace atd.) a převzetí veřejně prospěšných staveb z původního územního plánu
obce. Tato definice umožní do budoucna jednodušší a rychlejší řešení v situacích, kdy je
nutné vybudování nové či posílení stávající infrastruktury obce.
10) Dům pro seniory a související sociální služby
Co bude tvorba územního plánu respektovat
Zastupitelstvo se zároveň shodlo na dalších obecných základních podmínkách, které budou
brány v potaz při řešení nového územního plánu obce:
1) Zpracování přísnějších regulativů pro již zastavěná území obce
2) Jasné a přísné regulativy pro novou výstavbu zahrnující podmínky pro územní studie a
plánovací smlouvy
3) Pokud dojde k rozšíření ploch pro novou výstavbu mimo rámec stávajícího zastavěného
území, odkládací podmínkou je posílení infrastruktury obce (dostatečná kapacita
vodovodu a kanalizace) a v případech většího rozsahu výstavby rovněž realizace přeložky
silnice II/240 (obchvatu obce)
4) Řešení příspěvků nebo jiných plnění investorů ve prospěch obce s cílem posílit
infrastrukturu obce a služby pro občany
5) V rámci tvorby územního plánu dojde k prověření možnosti řešení nové hranice katastru
mezi obcí Velké Přílepy a obcí Statenice v souvislosti se stavebními parcelami
nacházejícími se na katastru Velkých Přílep u hranice katastru Černý Vůl mimo
zastavěnou oblast obce Velké Přílepy.
Návrhy budou předloženy veřejnosti
Je potřeba otevřeně říct, že výše uvedené priority obce jsou dlouhodobým cílem a v části
případů nelze očekávat, že dojde k rychlému vybudování nové infrastruktury vzápětí po
schválení územního plánu. Realizace všech záměrů obce bude záviset zejména na ochotě
majitelů pozemků a investorů, případně na finančních možnostech obce samotné. Část z nich
bude nicméně realizována ze strany majitelů či investorů jakožto podmínka pro schválení
jimi požadovaných změn územního plánu.
V rámci dalších kroků bude mít i veřejnost možnost vyjádřit se k předkládaným návrhům, a to
při veřejných prezentacích nebo veřejných jednáních zastupitelstva. V současné době obec
čeká na zpracování klíčového podkladu, jímž je zadání územního plánu, od pořizovatele –
Městského úřadu Černošice.

Richard Kapsa
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otevřena
Stalo se tak v pátek večer 5. října. Nová Galerie se zaplnila hosty. Přicházeli učitelé a
zaměstnanci naší základní školy, ti současní, ale i ti, co na Základní školu Velké Přílepy už
jen vzpomínají, přišli bývalí žáci, rodiče těch současných, příznivci školy. Úderem 19.
hodiny byla zahájena výstava Základní škola včera, dnes a zítra, kterou připravila obec ve
spolupráci se Státním okresním archivem Praha - západ. Zaměstnanci archivu v
Dobřichovicích nám při našich opakovaných návštěvách vyšli velmi vstříc a ochotně nám
předkládali dokumenty, fotografie a kroniky. K úspěchu výstavy přispěli také někteří bývalí
žáci nebo jejich rodiče. Na zveřejněnou žádost obce poskytli fotografie i filmy ze svých
soukromých sbírek, ale i stará vysvědčení, žákovské knížky, hry, učebnice a další předměty,
které nám připomínaly onu dobu vzniku Základní školy Velké Přílepy v roce 1961. Pan
PhDr. Pavel Buchtele, znalý a vášnivý archivář, otec myšlenky realizovat tuto výstavu,
upozornil v zahajovací řeči, že naše škola patří svým věkem mezi ty nejmladší. Přesto se
bylo na co dívat a na co vzpomínat. Výstava místy připomínala sjezd abiturientů, potkávali
se a vítali bývalí učitelé s bývalými žáky a bylo o čem povídat.
Jak je důležité mít v obci školu, to zajisté nebude nikdo zpochybňovat. Škola, to je život v
obci. Velké Přílepy se mohou na rozdíl od okolních obcí pochlubit devítiletou základní
školou. Není tomu ale tak dávno, kdy naše obec školu neměla. Mladší žáci navštěvovali
školu v Noutonicích, ti starší pak v Lysolajích. Mnozí obyvatelé mají dosud v živé paměti
rekonstrukci budovy bývalého hotelu i pošty, ve které později nalezly své sídlo knihovna,
kino, ale také obřadní síň, úřadovna MNV, veřejná družstevní prádelna a dokonce mateřská
škola. V letech 1957 až 1961 probíhá za pomoci občanů přestavba domu čp. 38 na budovuí
školy. Místní dobrovolníci odpracovali 21 162 hodin , především to byli rodiče a prarodiče,
aby jejich děti nemusely podnikat cestu za vzděláním do vzdálených Lysolajů. Budova má
tedy bohatou historii, zajímavou současnost a pracujeme i na její budoucnosti. Proto také
nesla výstava v nově otevřené Galerii název „ Škola včera, dnes a zítra“.
Bylo zajímavé pročítat staré kroniky, prohlížet desítky let staré fotografie, poznávat své
kamarády, kamarádky a učitele, usmívat se při pohledu do třídních výkazů a žákovských
knížek a s trochou nostalgie si znovu pročíst starý slabikář.
Jenže naše škola má nejen zajímavou historii, ale zajisté i slibnou budoucnost. Zájmu
návštěvníků tedy neunikla část expozice, věnovaná nástavbě 4. nadzemního podlaží školy a
fotografie dokladující, jak z původní staré půdy vznikají čtyři učebny s kabinety a
zázemím.
K příjemné atmosféře večera přispěla nemalou měrou i paní učitelka ZUŠ Libčice nad
Vltavou Zuzana Dubnová. Evergreeny 50. a 60. let v jejím podání ocenili všichni přítomní
milovníci hudby. Však jeden z návštěvníků napsal při odchodu do pamětní knihy : „
Výstava byla nádherná a ten zpěv oh, oh, oh !!! „
Chtěla bych na závěr ještě jednou poděkovat všem, kteří se na realizaci výstavy podíleli a
také těm, kteří se nebáli svěřit nám vlastní hmatatelné vzpomínky. Můj dík patří především
paní Kubové, která nešetřila invencí, všechny fotografie i dokumenty zpracovala, vystavila
a vlastně vdechla této výstavě život.
Galerie bude nadále nejen místem výstav, ale především místem setkávání se. Už teď se
těšíme na večerní pořady konané pod společným titulkem Nebuďte dnes večer sami
doma.
(včer)
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Věznice za humny
Na návštěvě v ženském nápravně výchovném zařízení
Když se v lednu otevírala ve Velkých Přílepech nová ženská věznice, někteří obyvatelé
obce zneklidnili. Před očima jim ožily horory z amerických filmů, v nichž bestiální vrazi
ubíjejí dozorce a prchají na svobodu. Dnes už snad každý ví, že věznice není pro obec
žádnou pohromou. Spíše naopak.
Zanedbaný areál bývalých kasáren a později záchytného zařízení pro uprchlíky se
proměnil k nepoznání. Pečlivě udržovaný trávník, záhony afrikánů a vzrostlé slunečnice.
Jen mříže v oknech a plotem obehnané vycházkové dvory napovídají, jakému účelu
objekt slouží. Stejné je to uvnitř. Převládá žlutá, chodby i ložnice jsou světlé a prostorné,
sprchy září čistotou a nechybí zákoutí s květinami.
„Prostředí má vliv na psychiku odsouzených,“ říká npor. Veronika Melicharová, zástupce
vedoucího oddělení výkonu trestu, která je duší zdejšího zařízení. Snad i díky tomu tu
dosud nemuseli řešit žádné fyzické násilí mezi odsouzenými. Odsouzené si prostředí
považují. Zvláště ty „zkušené“, které přišly odjinud. „ To se nedá srovnávat s věznicí, kde
je 900 lidí, tam není na nikoho čas, to tady vědí, co koho trápí,“ říká nám žena, která se v
minulosti dopustila podvodů.
Personál musí být kvalifikovaný. O možnostech uplatnění ve zdejší věznici nás
informuje plk. Ivan Horák, ředitel Vazební věznice Ruzyně, do jehož kompetence
přílepské zařízení spadá: „Možnosti jsou dvojího druhu – služební poměr, konkrétně
dozorci pracující přímo s odsouzenými a strážní, kteří zajišťují ostrahu objektu. Další
možností uplatnění je civilní zařazení – například jako vychovatel, což je podmíněno
vysokoškolským vzděláním. V současné době několik přílepských občanů v objektu
pracuje.“
Ve věznici pobývá zatím asi 85 odsouzených, postupně přibývají další, plná kapacita je
150 žen. Výkon trestu odnětí svobody si odpykávají v kategorii dohled a dozor, a to
převážně za majetkovou trestnou činnost, tedy krádeže a podvody. Ty, které mají nejlehčí
kategorii, mohou chodit na vycházkový dvůr dvakrát denně a mohou mít i vlastní
oblečení. Ostatní jsou motivovány tím, že za dobré chování soud rozhodne o přeřazení
do mírnějšího režimu.
Všechny odsouzené, které mají na kontě peníze, mají ze zákona nárok na nákup něčeho
„na přilepšenou“, např. cigaret, čokolády apod. Ředitel věznice je oprávněn stanovit
nejvyšší částku na jednorázový nákup. Tato částka je odstupňována podle kategorie
výkonu trestu. Odsouzené si sepíší objednávku a zdejší firma Lenky Kettnerové, která
vyhrála výběrové řízení, zboží do věznice doručí. Nutno ale dodat, že s vyšší peněžní
částkou disponuje málokterá z žen.
Podnikatelé, využijte pracovní síly!
Aby odsouzené měly něco na přilepšenou a hlavně na splátky dluhů, musely by pracovat.
Ale práce pro ně není. To je kámen úrazu českého vězeňství vůbec. Některé zdejší ženy
pracují v provozu věznice, tedy v kuchyni a ve skladu. Jsou mezi nimi šikovné údržbářky
a pečlivé zahradnice, které v areálu pěstují i rajčata. Některé z žen si vozí na výpomoc
nedaleké zahradnictví JENA. Většina ale práci nemá. „Pomohlo by nám, kdyby o jejich
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Areál věznici nepřipomíná

píšeme domů...

květiny zpříjemňují prostředí

umývárny a sprchy

zaměstnání projevil zájem některý z místních
podnikatelských subjektů,“ apeluje plk.
Horák na místní podnikatele. A Veronika
Melicharová, která ženy velmi dobře zná, k
tomu dodává: „Ony si práce nesmírně váží.
Mohou spolehlivě vykonávat např. úklidové
práce, práce ve skladu, údržbu zeleně.“
Tisková mluvčí Pavla Bohatová doplňuje
informaci: „Máme dobré zkušenosti z
oddělení pro výkon trestu v Řepích, kde
odsouzené ženy již delší dobu uklízí
kanceláře a venkovní prostory úřadu Městské
části Praha 17 - Řepy. Chovají se vzorně a
práce si váží. Potřebují si vydělat, aby
neodcházely s dluhem za pobyt ve vězení.
Dlouhá léta spolupracujeme se speciální
mateřskou školkou v Čimicích, odsouzené
vyrábějí pro děti hračky, pletou a přešívají
dětské oblečení.“
Místo nudy vzdělávání.
Co ženy celý den dělají? Nuda je nebezpečný
společník. Vychovatelé pro ně vymysleli
plejádu zájmové činnosti - z papíru ze skartovaček tu vznikají doslova umělecké
artefakty, ze starých molitanových matrací z
ruzyňské věznice se vyrábějí hračky. Tyto
výrobky můžeme vidět na různých
přílepských akcích. Ženy mají velký výběr
kroužků:
přírodovědný, šachový i
dramatický, který právě teď nacvičuje
pohádku pro děti z místní MŠ Jablíčko. Dále
zde působí kurzy angličtiny a čtenářský klub.
Pro ty z nich, které dosud neměly možnost
poznat provoz spořádaného domova, je tu
kurz sebeobslužných činností. Ženy se učí
vařit, pečovat o domácnost i o sebe. Večer se
dívají na televizi, na zprávy a pak hlavně na
seriály.
Šetříme vodou a s občany chceme dobře
vycházet.
V obci je nedostatečná kapacita vodovodního řádu. Obyvatelé musí vodou šetřit a
obávají se, aby spotřeba věznice situaci ještě
nezhoršila.
„Přece nebudeme plýtvat
vodou,když celá obec zápasí s jejím
nedostatkem. Ženy se sprchují v poledne,
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tedy mimo špičku. A jak vidíte, dešťovou vodu chytáme u každého okapu do sudů, takže
na zalévání nepadne ani litr pitné vody, “ ujišťuje nás Veronika Melicharová. Ještě se jí
ptáme, zda vedení věznice zaznamenalo nějaké stížnosti ze strany občanů. Prý jednu
jedinou. A to když odsouzené ženy hrály v rámci míčových her fotbal a další je
povzbuzovaly. Bylo to v časných odpoledních hodinách, přesto prý hluk doléhal k
obyvatelům jednoho z domů a vadil jim. „Stížnost byla dle mého názoru neopodstatněná.
A s návštěvami odsouzených, kterých se místní lidé obávali, dosud žádné problémy
nebyly.“
Při prohlídce přílepské věznice člověka mimoděk napadne, jak nelichotivě se o českém
vězeňství vyjadřuje bývalý středočeský hejtman David Rath. Jistě, vazba není výkon
trestu, ale přesto… Přílepské vězení ani vzdáleně nepřipomíná totalitní peklo. Je to
moderní nápravně výchovné zařízení, které dává svěřenkyním velkou šanci na zapojení
do běžného života. Obec se ho nemusí obávat. Je to asi tak nebezpečné, jakoby byl za
obcí pionýrský tábor.

(em)

Návštěvní místnost

Ložnice je připravena pro další odsouzené

Jak jsme volili 12 - 13. října
Volební výsledky
Krajské volby 2012
Obec Velké Přílepy

10

Z deníku obecní policie
Strážníci Obecní policie se v uplynulém období zaměřili na řidiče motorových
vozidel, kteří nerespektují nejvyšší povolenou rychlost v obcích.
Obecní policie kontroluje osoby bez domova, které migrují přes katastry
spravovaných obcí. Tyto osoby se dopouštějí převážně majetkové trestné
činnosti, kdy si mylně myslí, že co není přivařené, je jejich. Bohužel pak dochází
k poškozování dopravního značení, nebo zařízení, které je důležité pro silniční
bezpečnost. Strážníkům se podařilo vypátrat několik osob, které se podílely na
trestné činnosti v okolí. Poznatky byly předány Policii ČR.
Strážníci se také podíleli na dohledu nad dodržováním mimořádného opatření
MZ ze dne 17. 9. 2012, které zakazuje prodej a jiné formy nabízení lihovin o
obsahu ethanolu od 20 %, včetně tuzemáku a konzumního lihu. Vzhledem k této
mimořádné události strážníci obecní policie společně s PČR provedli kontroly
podniků, které s lihovinami obchodují, nebo je nabízejí ke konzumaci.
Obecní policie se připravuje i na podzimní akce (slavnosti), které se budou
postupně konat v obcích, kde se počítá s větší návštěvností osob.
Obecní policie zaznamenala v poslední době opětovný nárůst odchycených psů,
kteří jsou následně umisťováni v psím útulku. Chtěl bych apelovat na majitele
psů, aby zvíře vždy řádně označili psí známkou a při vyplňování evidenční karty
poskytli obecní policii telefonický kontakt. Pes si tak může ušetřit cestu do psího
útulku a majitel zas peníze za jeho umístění.
Chtěl bych upozornit řidiče, že v současné době budou probíhat zemědělské
práce na polích a může tak docházet k lokálnímu znečištění komunikací. Pokud
takovým úsekem projíždíte, snižte prosím rychlost a věnujte se plně řízení. Jedná
se převážně o řepné kampaně a ostatní sklizeň podzimních komodit.
Strážníci se také zaměřují na kontrolu pietních míst a staveb s nimi spojených
(kostely, kaple a hřbitovy). Obecní police chce tímto opatřením předejít
vandalismu i případným krádežím. Vše zajímavé o práci obecní policie a
případech, které strážníci řešili, se dočtete na webových stránkách:
www.obecnipolicie.info
V případě, že máte dotaz na strážníky, nebo potřebujete pomoci, použijte
uvedených kontaktů na webových stránkách. Chtěl bych upozornit, že strážníci
jsou převážně v terénu a proto používejte čísla mobilních telefonů. Můžete využít
i nově zprovozněných formulářů k hlášení nekalé činnosti, nebo k žádosti o
kontrolu objektu v době nepřítomnosti.
Vážení spoluobčané, přejeme všem
připomínáme, že jsme tu pro vás.

slušným lidem hezké podzimní dny a
vr. prap. Karel Král
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Z historie přílepských domů
V pravidelné historické rubrice seznamujeme čtenáře Přílepského zpravodaje s osudy
některých zajímavých objektů na území obce. Dnes se věnujeme domu č.p. 48, jemuž
se ze setrvačnosti říká Druchema. Původně to však býval mlýn.
Časté požáry, které se šířily po městech a vsích, přiměly v r. 1751 císařovnu Marii Terezii k
vydání „Ohňového patentu“. V něm se nařizuje, že nové domy musí být pokud možno z
nehořlavých materiálů, nebo musí mít alespoň zděné kuchyně a komíny. Nastává problém,
čím nahradit levné dřevo. Řeší ho až dvorský dekret z r. 1819, podle kterého mohou
poddaní pálit cihly na svých pozemcích pro svou potřebu i k prodeji. Cihly se prosazují
pomalu. Z počátku se z nich staví jen části budov. Více se používají až od poloviny 19.
století.
V naší obci jsou domy kolem roku 1850 stavěny také převážně z kamene a pálených cihel.
Dvanáct jich mělo poschodí, pětašedesát bylo kryto slámou – došky, dvanáct taškami, dvě
šindelem.
Na stabilním katastru r. 1840 je označena budova, která dostává číslo 48. Stojí v těsné
blízkosti za dnešní školou. Starší pamětníci ji pamatují jako mlýn. Na pohlednicích obce z
let 1910 a 1917 je patrný vysoký komín a patrová budova. Předpokládáme, že zde stál parní
mlýn. Kdo byl majitelem nevíme, mlýn byl pravděpodobně pronajímán. V roce 1936 byl
nájemcem pan Čepelák. Pak mlýn kupuje pan F. Kanda. Zaměstnává stárka, strojníka,
topiče a řidiče. Za obytnou budovou na dvoře mimo zařízení mlýna, strojovny a skladu
obilí byla pekárna s prodejem. Pekl tu pekař pan Kunz a později pan Hrubant. Pamětníci
vzpomínají, že při nákupu chleba dostávali od cesty preclík.

V roce 1950 se ruší všechny živnosti. V r. 1963 přechází mlýn do majetku státu. V r. 1969
získává objekt družstevní podnik Druchema. Brigáda sportovců demontuje mlýnské
strojní zařízení, provádí se úpravy, bourá se budova, která souvisela se dvorem školy. Při
bourání bylo nalezeno šest starých mlýnských kamenů – svědčí to o tom, že zde býval mlýn
už hodně dávno. Montují se výrobní linky. V r. 1971 pokračuje výstavba dalších dílen.
V Druchemě se postupně se vyrábí různé zboží. Kapsle s benzinem, lepidlo, odbarvovač,
tekutý prací prostředek, později laminátové tyče, lyžařské hole, rybářské pruty. Podnik
zaměstnává 75 lidí. Provoz končí v r. 1997, kdy objekt získávají v restituci dědičky
bývalého majitele mlýna. Později ho prodávají.
Dnes je tedy v soukromém vlastnictví. V obytné budově jsou nájemní byty. V bývalé hale
Druchemy je sklad podniku TESCO.

Na závěr ještě trochu z historie…
V naší obci byl mlýn už v r. 1730. Majitelem byl M. Šroubek, rychtář a sedlák.
Mlýn je uváděn jako náležitě vystavěný, o dvou kolech a jedné stoupě na nestálé
vodě. Neměl tovaryše. Stál při tehdejší cestě do Úholiček. Druhý mlýn stál v
polovině 19. stol. na jižní hranici katastru Velkých Přílepy směrem k Černému
Volu. Mlýn o dvou kolech, na nestále vodě, měl dva zaměstnance. V uvedené době
náležel J. Kalousovi, po něm jej držel mlynář V. Chrdle. Pamatujeme posledního
mlynáře V. Potůčka, který zde mlel ještě krátce po roce 1945.
Z obecní kroniky a vyprávění pamětníků napsala Hedvika Malá

A je tu další školní rok
Září se přehouplo a naši žáci přivykají na své školní povinnosti. Letos si užili prázdniny
prodloužené o dva týdny. Zahájili jsme výuku až 10. září. Posunout začátek školního roku
bylo nutné kvůli rekonstrukci budovy 1. stupně, která se zvyšovala o jedno patro.
Rekonstrukce je možná díky finančním prostředkům, které získala obec z rozpočtu
Středočeského kraje z Fondu rozvoje měst a obcí.
V původně nevyužitých půdních prostorách vznikají tři nové učebny a jedna počítačová,
místo se zde najde i pro odpočinkovou zónu pro žáky, toalety a dva učitelské kabinety.
Nové patro bychom měli dostat k užívání v květnu 2013, plně ho začneme pravděpodobně
využívat až od příštího září. Firma Stavební řemesla – Zeman s.r.o., která stavbu realizuje,
se snaží o to, aby probíhající práce omezovaly běžný provoz školy jen minimálně.
Všichni pracovníci školy se poslední týden v srpnu museli věnovat důkladnému úklidu
učeben i ostatních prostor v budově 1. stupně. Díky jejich pracovnímu nasazení se podařilo
včas školu připravit, abychom mohli přivítat 240 žáků. Především pro 41 prvňáčků,
rozdělených tentokrát do dvou tříd, byl tento den významnou změnou, která jim přinese
nové zážitky, zkušenosti a poznatky. Všichni žáci se mohou kromě učení v nejbližší době
těšit na vycházku v rámci projektu „Poznej památná místa v našem okolí“, na divadelní
představení v anglickém jazyce a různé exkurze.
Přejeme žákům, jejich rodičům a zaměstnancům školy hodně úspěchů v novém školním
roce.
Martina Chaloupková
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Na návštěvě v Szydlowě
Naše obec navázala v minulosti dosud trvající přátelství se dvěma městy.
Jedno leží v Polsku, druhé na Slovensku. Obě mají jedno společné, dělí nás od
nich několik stovek kilometrů. Pozvání ze Zlatých Moravců jsme přijali
loňského roku. Do polského Szydlowa jsme se vydali znovu po pěti letech.
Charismatický pan starosta Jan Klamćyňski nás opět pozval na slavnost v kraji
nejvýznamnější „Slavnost švestek“. Město Szydlow, nazývané též polským
Carcassone, je nejen nejstarší sídelní lokalitou Sandoměřska ( první zmínka o
osadě pochází z roku 1191 a historii tu potkáváte na každém kroku ), je také
navíc významnou pěstitelskou oblastí švestek.
Pozvání od přátel na slavnost, při které poznáváte výše zmíněné ovoce ve
všech podobách, je velmi lákavé. Znamená to ale přivstat si na cestu dlouhou
675 km a připravit se na osmihodinový pobyt v autě. Tentokrát jsme se vydali
na cestu se strážníky naší obecní policie. Zajistili jsme si tak jízdu podle
pravidel a bez dopravních přestupků ( doufejme ! ). Obyvatelům Šidlova ale
naši strážníci způsobili doslova šok. Na náměstí plném lidí vystoupili z auta
policisté v neznámých uniformách a v tamějším kraji nevídaných rozměrů.
Musím ale říci, že Poláci, alespoň v oblasti Szydlowa drobnějších postav, si na
naše strážníky brzy zvykli a dokonce je přijali za své. Několikrát denně se jich
ptali na cestu městem a ve večerních hodinách žádala skupinka mladíků
zapůjčení měřiče alkoholu. Poskytnutí testeru zdůvodňovali potřebou zjistit,
zda po několika sklenkách slivovice ještě mohou sednout za volant. Poláci
jsou národem družným a organizačně zdatným. Pro nás to znamenalo program
naplánovaný po deseti minutách. Oficiálně jsme byli představeni několika
stovkám lidí, několikrát jsme museli vystoupit na jeviště, aby nás poznali ty
další stovky, kterým jsme ještě nestihli podat ruku a navíc pronést zdravici.
Nevím, jak dalece návštěvníci slavností rozuměli češtině, vždy jsme ale
sklidili jako delegace velký potlesk. Osobně se však domnívám, že potlesk
patřil především výrazným postavám našich strážníků, kteří na jevišti zastínili
přizvané okresní i krajské politiky, významné sponzory a dokonce i věhlasné
senátory.
Šidlov (Szydlow ) je městem příjemných, skromných a vstřícných lidí,
městem s bohatou historií, městem vysoce kulturním. Stojí za to polské
Carcassone vidět. Myslete na to, až budete plánovat dovolenou v Polsku. A
pokud se tak stane koncem srpna, v době zrání všude přítomných švestek, tím
lépe.
Věra Čermáková
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Večer plný poezie a barev
Čtyři děti jako schůdky a duši plnou poezie má paní Veronika Soukenková, s níž jsme se
setkali 21. září při prvním poprázdninovém sezení v místní knihovně. Paní Soukenková
nejprve nabídla přítomným vlastnoručně upečené dobroty a poté jim přednesla ukázky ze
své poezie, kterou si píše zatím „do šuplíku“. Něžné básničky o lidech, přírodě a
především o dětském světě. Tahle maminka se na mateřské dovolené zajisté nenudí a
nenaříká na stereotyp. Jak se zdá, děti ji naopak inspirují. Autorské čtení bylo doplněno
prodejní výstavou jejích obrázků. Tvoří zásadně tak po jedenácté v noci, kdy domácnost
ztichne a zážitky, které po celý den ukládá do paměti, se převtělují na papír nebo na plátno.
Hudební doprovod tentokrát obstaral desetiletý Martnin Lédl, žák místní ZŠ. Na kytaru
hraje mistrně, je to velký talent.
Ukázka z tvorby Veroniky Soukenkové, s níž zvítězila v letošní literární soutěži Talent,
vyhlášené Knihovnou Velké Přílepy.
Tak jak jde čas …
Jak jde čas - tak já jdu s ním.
Neztrácím se,
mám hlavu zdviženou
a oči zpříma hledí.
Tak jak jde čas - já jdu s ním.
Zvedne se vítr
a sklouzne na zem list,
zaševelí, zavoní
a zase letí pryč.
Jak dlouho létá?
Kolikrát už spad !
Jak jde čas - tak já jdu s ním.
Rozletí se a jde dál,
putuje tak napořád.
Ujde ještě mnoho mil,
zachytí hodně chvil
a zůstane tu stále.
Já půjdu s ním až na konec,
kdy vyprší můj čas.
On půjde dál,
já zůstanu spát
a snít svůj věčný sen.
Ne nebojím se – mám jen strach!
Tak jak jde čas - já jdu s ním.
Až jednou zastavím se,
on půjde dál….
Co tedy s tím nadělám! Když závidím mu velice…
15

(em)

Kdo vítá nové občánky?
Sbor pro občanské záležitosti, neboli SPOZ, působí ve Velkých Přílepech více než padesát
let. Každoročně vítá nové občánky, pořádá besedy pro důchodce a dříve organizoval i
slavnostní předávání občanských průkazů.
Pamětníci vědí, že hybnou silou sboru bývala paní Věra Tománková. Za vydatné pomoci
paní Kubovcové, Sorkové, Litmanové a dalších, zajišťovala, aby všechny společenské
akce měly důstojný ráz a zajímavou náplň. Když ji v roce 2002 přemohla těžká nemoc,
hrozilo, že i činnost sboru bude chřadnout.
Naštěstí v něm již od sedmdesátých let pracovala také paní Libuše Holečková, která
zmobilizovala síly k pokračování činnosti. Jak jinak. Paní Holečková je totiž dcerou
pana Bohumila Káška, váženého kronikáře obce z let 1961 – 1975. Na dění v obci proto
nemohla rezignovat.
„Dnes je nás pět,“ říká paní Libuše. „ Já jsem služebně nejstarší,
pak jsou tam úžasná děvčata Jana Jiráková a Renata Bazgerová ,
divadelní ochotnice, plné elánu a nápadů. Spolupracují s námi
také Hana Konopásková a Alena Lounová z Úholiček. Jsme dobrá
parta.“
Nových občánků přibývá.
Není to tak dávno, co se v Přílepech vítalo tak 12 nových občánků ročně. Stačila k tomu
tenkrát obřadní síň Obecního úřadu. V posledních deseti letech se situace mění. „Teď už
vítáme nově narozené ve dvou várkách a potřebujeme k tomu sál u Korychů. Rekord zatím
padl v roce 2009, kdy jsme zaregistrovali 65 narozených dětí. Ani letos jich nebude málo.
Přibývá nám i dětí cizinců s exotickými jmény,“ vysvětluje paní Holečková.
Miminka dostávají pamětní list a hračku, maminky kytičku, letos přibyla pamětní medaile
Velkých Přílep. Slavnost je vždy doplněna pásmem v podání dětí z mateřské a základní
školy. Letos se bude podzimní vítání občánků konat 18. listopadu, tentokrát již v pěkném
prostředí nově otevřené Galerie.
Na důchodce se nezapomíná.
Také podzimní společenská odpoledne pro důchodce mají tradici stejně dlouhou jako je
sama existence sboru. Vždy na něj byly zvány zajímavé osobnosti, např. herečky Hana
Vítová s Jiřinou Štěpničkovou, Standa Procházka, mim Jaroslav Čejka, Stela
Zázvorková… Někdy bývalo i předtančení. Snad největší úspěch zaznamenalo vystoupení
dlouholetých členů Karlínského divadla Karla Fialy a Věry Vlkové, kteří zazpívali známé
písničky z muzikálů a operet. Při závěrečné směsi národních písniček rozezpívali celý sál.
Na akci obvykle nechybí pan Antonín Blín z Libčic, zpěvák a harmonikář. Hraje písničky
na přání a pak prý se nikomu nechce domů.
Zkrátka nepřijdou ani nemocní nebo málo pohybliví senioři. Kytičku a občerstvení jim
organizátorky donesou až do domu.
Letos připravuje SPOZ setkání důchodců na 17. listopadu. Rozesílají 180 pozvánek,
počítají, že se dostaví jako obvykle kolem osmdesáti seniorů. Autobus sváží přespolní z
Úholiček, Svrkyně a Noutonic. Chlebíčky, dorty, kytička, hudba a zpěv. Jaký program bude
letos? To je překvapení. Jen prozradíme, že harmonika asi chybět nebude…
(em)
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Společenská kronika
Paní Ludmila Zrůbecká oslaví 29. listopadu
pětaosmdesátiny. V její domácnosti vládne dobrá nálada.
„Být starý a ještě smutný, to pánbůh zakazuje,“ říká se
smíchem. Ráda vzpomíná, i když život nebyl lehký.
Pochází ze Statenic. Bývala tak slabá a hubená, že ji nikde
nechtěli zaměstnat. Až v Orionce. Denně šlapala ze
Statenic do Suchdola na autobus. V Úholičkách na zábavě
se seznámila s manželem Františkem a v roce 1950 se za
ním přistěhovala do Velkých Přílep. Při veselce prý
panoval velký zmatek – řidič si spletl Velké Přílepy s
Malými Přílepy a tak na obřad museli jet stopem. Zmatek
při svatbě bývá prý předzvěstí klidného manželství, a to se
u Zrůbeckých vyplnilo. Jsou spolu 62 let a nikdy se
nehádali. Věří jeden druhému a jsou si oporou i v době, kdy
už oběma nohy špatně slouží. Žijí v domě, který si v
padesátých letech vlastnoručně postavili, a že to tenkrát, kdy neměli k dispozici ani
míchačku, byla pěkná dřina. Dřině se paní Zrůbecká nevyhýbala. Pracovala i jako jeřábnice
v libčické šroubárně a také v cihelně. Do důchodu odcházela z přílepské Druchemy. A jak
říká, všude se jí líbilo.
Manželé Zrůbečtí jsou skromní. Dosud chovají pár slípek a leccos se jim urodí i na
zahrádce. S důchodem vyjdou a ještě prý ušetří na něco pod stromeček pro širokou rodinu.
Vychovali dva syny, mají čtyři vnoučata a už se dočkali tří pravnoučat. Společně luští
křížovky, paní Ludmila donedávna vyšívala ubrusy a obdivuje manžela, který umí vyšívat
i malovat obrazy. Těší je také výroba pěkných adventních věnců.
Jaká bude oslava? Nic velkého nechystají. „Mám hodný lidi kolem sebe, a víc nechci,“
uzavírá naše povídání paní Zrůbecká.

První svatba v Galerii
Do stavu manželského vstoupili
19. září 2012 v prostorách nové Galerie
slečna Tereza Vršecká a pan Jaroslav Butkaj.
Oddával je zastupitel pan Jiří Říha.
Obřad se líbil novomanželům i svatebčanům.
Podle jejich názoru vytváří Galerie důstojný
rámec pro start do nového života.
.
Novomanželům Butkajovým blahopřejeme.
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Podzimní přílepské slavnosti ...
... se tentokrát konaly na statku v Roztocké, který se stává dějištěm mnoha
veřejných událostí v obci. Počasí jim zpočátku příliš nakloněné nebylo – vytrvalý
ranní déšť odradil od účasti řadu stánkařů. Nakonec však sluníčko vysvitlo a děti se
mohly radovat z pohádek, dospělí z hudebních produkcí a všichni pak z výborného
občerstvení, především z pečeného prasete a ovčích sýrů. Piva a burčáku byl
dostatek, takže prohibice tvrdého alkoholu snad nikoho nezaskočila. Jako obvykle
nechyběly rukodělné dílničky s keramikou a tkalcovským stavem. Den ukončila
taneční zábava v zastřešeném prostoru statku.

Milovníci dechovky se sešli
ve slunném nedělním odpoledni
2. září 2012 na statku v Roztocké.
Zatančili si i zazpívali za doprovovodu kapely Jitřenka Praha.
18

Sportovní den pro celou rodinu
Již IV. ročník Sportovního dne pro celou rodinu uspořádalo v areálu parku V
Lipkách první zářijovou sobotu Občanské sdružení Velké Přílepy. Více než sedm
desítek závodníků od rána soutěžilo ve čtrnácti disciplínách rozdělených do 25
kategorií. Tříletí špunti se například předháněli na opičí dráze a na odrážedlech,
školáci běhali štafetu a rodiče se činili v biatlonu. A že takový biatlon nebyl žádná
legrace – muži běh na 3 km a kolo 10 km, ženy běh 1 km a 3 km na kole. Tak
trénujte, abyste se příští rok mohli postavit na start i vy. Zájem byl i o turnaj v
nohejbalu. Odpoledne po rozdání cen si všichni užili sousedského posezení u
rybníka. Pořadatelé děkují za pomoc obci, Klubu rybářů a všem sponzorům. Byla
to další zdařilá akce místního občanského sdružení pod vedením předsedy
Lubomíra Šembery.

(em)
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Nový školní rok v MŠ

MŠ

Prázdniny utekly jako voda a nový školní rok je znovu tady. Učitelé a ostatní
zaměstnanci nachystali v přípravném týdnu mateřskou školu na první zahajovací
den. Nový školní rok začal za krásného slunného dne. Za doprovodu rodičů
zahájily docházku do mateřské školy i nové děti. Byl to pro ně další velký krok v
životě. Přestože v některých případech padla i nějaká ta slzička, první krůček se
všem vydařil. Dětem byl umožněn adaptační proces dle požadavků rodičů a dané
situace. V prvním týdnu měly děti možnost se seznámit s novými kamarády, paní
učitelkami, ale především se seznamovaly s prostředím celé mateřské školy.
I v letošním roce se bude pracovat podle školního vzdělávacího programu, který
dětem nabízí mnoho nových poznatků, zkušeností a dovedností. V mateřské škole
je připraveno velké množství zájmových činností. Vzhledem k velkému množství
dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky není možno
vyhovět všem zájemcům. V měsíci září byl zahájen přípravný ročník – literárnědramatický obor a hudební obor (ZUŠ Libčice) a pod vedením Lucie Bláhové
tancování „JAM DANCE CREW“. Od října byla zahájena výuka anglického
jazyka, keramická a výtvarná dílna.
Loučení s létem.
Sbohem, léto, sbohem, slunce,
žloutne listí na jablůňce.
Čápi od nás odlétají,
potoky se chladné zdají.
Vítr z hor se vrátil k nám,
na louce si zpívá sám.
Zpívá, zpívá písničku,
o podzimním větříčku.
Sbohem, léto, už je čas,
však příští rok přijdeš zas.

Dravci ve školce.
Předškoláci na výstavě
o Základní škole.
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Mateřská škola obdrží soubor herních prvků, doprovázený metodickými
poznámkami, náměty a příklady doporučených postupů. Soubor zahrnuje jednak
herní materiály ke společným činnostem, a jednak k individuální činnosti dítěte v
podobě samostatných pracovních listů, které lze zadávat podle speciálních
požadavků (individuálně, skupinově, plošně, postupně i opakovaně). Některé
výzvy, adresované dětem, jsou nepřímo směřovány i na jejich rodiče, kteří mohou
záměry projektu podporovat a iniciativně se školou spolupracovat.
Během roku nás čeká mnoho zážitků a překvapení. Děti měly již možnost
shlédnout ukázku dravců a sov na fotbalovém hřišti (foto), divadelní představení
„Zvířátka a loupežníci“ a výchovný program naučného střediska ekologické
výchovy Kladno – Čabárna „Cesta k jablíčku“.
Během prvního měsíce proběhlo v mateřské škole preventivní vyšetření zraku,
preventivní vyšetření klinickým logopedem a preventivní stomatologické
vyšetření. Všechna nadstandartní vyšetření v rámci mateřské školy byla zdarma.
Doufejme, že nám bude ještě dlouho přát pěkné počasí a děti budou moci trávit
mnoho času venku na procházkách či na zahradě.
Libuše Smidžárová

ZUŠ v Libčicích expanduje do Přílep
Velké Přílepy nemají vlastní uměleckou školu. Bohužel. Hudby či jiného umění
milovní žáci musejí tak dojíždět do Prahy, Roztok, případně navštěvují ZUŠ v
Libčicích nad Vltavou. Libčice jsou sice co by kamenem dohodil, ale ouha, pokud
se nepasuje rodič do funkce taxikáře, dítko se do Libčic nedostane. Jedině tak
pěšky nebo na kole. Dětí do patnácti let máme v obci několik stovek a tak zájem o
uměleckou výchovu roste. Roste i zájem ZUŠ Libčice vyučovat přímo ve Velkých
Přílepech, usnadnit našim dětem situaci a získat nové žáky. Obec nabídla od září
tohoto roku umělecké škole novou učebnu v 1. poschodí restaurace U Korychů, v
sousedství nové Galerie. Učí se tu pět dní v týdnu, celkem 28 hodin. Děti zdolávají
základy hry na klávesové nástroje, flétnu a kytaru. Kapacita nově vybudované
učebny ale nestačí, část výuky byla tedy přesunuta, díky pochopení paní ředitelky, i
do budovy základní školy. Žáci hojně navštěvovaného dramatického oboru zatím
pilují své dovednosti v Galerii. Je to ale pro jejich temperament trochu těsný
prostor a tak se těší, až se v novém roce přestěhují do prostor původního kina, na
nové větší a modernější jeviště.
Přejme učitelům i žákům ZUŠ Libčice nad Vltavou hodně úspěchů. Rodiče i my
ostatní příznivci múzy se už teď těšíme na žákovská vystoupení, na ta komornější v
nové Galerii nebo na divadelní vystoupení v prostorách centra volnočasových
aktivit.
(včer)
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Cesta za pokladem aneb výlet do světa broučků
Mateřské centrum Rožálek v Roztokách, do kterého docházejí s maminkami i mrňouskové
z Velkých Přílep, pořádalo v létě již čtvrtý ročník dobrodružné Cesty za pokladem pro děti
od 2 do 6 let. Ročník 2009 ještě nebyl nijak tematicky zaměřen, ale v roce 2010 již děti
bojovaly s piráty, vloni se vydaly do časů dinosaurů a letos si zahrály na broučky. Stejně
jako předchozí ročníky se letošní Cesta za pokladem konala v borovicovém lese v ostrohu
nad Vltavou s krásným výhledem na Levý Hradec. Původní termín na začátku července byl
zrušen kvůli dešti, napodruhé 21. srpna nám již počasí přálo.
Cesty za pokladem se zúčastnilo přes 20 dětí. Na startu si za pomoci rodičů vyrobily a
omalovaly papírové košíčky, do kterých po cestě ukládaly odměny za splnění jednotlivých
úkolů a dostaly zelené listy, na které sbíraly razítka broučků. Na jednotlivých stanovištích
děti skládaly puntíky na beruščiny krovky, přeskakovaly pavučinu s rolničkami,
rozlišovaly jedlé a jedovaté houby, hrály si na pavouky sbírající z pavučiny mouchy,
odstřihly si čokoládového broučka zavěšeného na stuze a plnily další úkoly zaměřené na
obratnost, zručnost a znalosti z přírody, samozřejmě úměrně batolecímu a předškolnímu
věku. V cíli na ně čekal palouk plný sladkých kytiček.
Doufáme, že i v příštích letech budeme moci pokračovat v tradici cesty za pokladem a
zpestříme tak léto spoustě dalších dětí.

Text a foto: Eva

Tluková

IRERO s.r.o.

Fasility - správa firemního zázemí
Hledáme pani na večerní úklid kancelářských prostor
Velké Přílepy - středa - pátek
kontakt: paní Vrátná - tel.: 777 951 224
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Do ZOO v obci Zájezd je to jen malý kousek
Zajímavým místem, kde můžete se svými dětmi strávit příjemné chvíle, je Zoopark v
obci Zájezd vzdálené asi 4 km od Okoře. První zvířata zde začali chovat již v roce 1998,
ale pro veřejnost byl otevřen až v září 2009 a licenci zoologické zahrady získal v dubnu
2010. Leží na malém prostoru, ale je velice hezky zařízený, čistý a jeho chovanci
vypadají spokojeně.
Zoopark se skládá ze dvou částí. Menší z nich se nachází v centru obce a můžete si v ní
prohlédnout okolo 20 druhů zvířat v klecích a výbězích vyrobených z přírodních
materiálů. Dominuje jí voliéra s lemury kata, které děti znají z animovaného filmu
Madagaskar. V okolních výbězích žijí lemuři vari, lemur hnědý a tamaríni. Všechny
opičky jsou zvědavé a svádí k pohlazení, před kterým ale důrazně varují nápisy na
klecích. Mně a mému synovi se při našich častých návštěvách nejvíce líbila samička
lemura kata, která si jedno mládě nosila na bříšku a druhé na zádíčkách. Ostatní opice ve
stádě vůči nim projevovaly roztomilé tetičkovské chování typické pro primáty.
Dalšími zvířaty, která můžete v této části zooparku spatřit, jsou rys karakal, klokan
parma, želvy pardálí, surikaty, králíci, několik druhů chameleonů, orel savanový, káně
Harrisova, drobné exotické ptactvo a další.
Asi po pěti minutách chůze se dostanete podle šipek s velbloudy do druhé části
zooparku, která se nyní rozšiřuje a v budoucnu by měla dosáhnout rozlohy až 7 ha.
Najdete zde výběhy velbloudů dvouhrbých, lam alpaka a ovcí. Je tu také dvoreček s
dvojitými vrátky, do kterého je možné vstoupit a pohrát si s kozami kamerunskými,
králíky a morčetem. Pod sousedícím přístřeškem si mohou návštěvnici odpočinout
nebo se nasvačit.
Drobné občerstvení a suvenýry zakoupíte u vchodu do ZOO, kde můžete také odevzdat
starý mobilní telefon a přispět tak k ochraně goril ve volné přírodě. V blízkosti je
obchod s potravinami a pro náročnější návštěvníky pizzerie. Zoopark má otevřeno
každý den od od 9 do 18 hod., vstupné je dobrovolné, oficiální stránky si můžete
prohlédnout na adrese: zoopark-zajezd.cz.

Text a foto: Eva

Tluková
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Proč cvičit pilates
Životní tempo, kterým dnes většina z nás uhání vpřed, nám mnohdy nedovoluje
zamyslet se nad vlastním zdravím. Natož pro zdraví něco udělat. Dokud stíháme
pracovní nasazení bez známek bolesti či únavy,
jedeme dál, dokud se
nepropracujeme k syndromům přepracování, které se projevují únavou, bolestmi v
zádech, zvyšováním tělesné váhy a ztrátou dobré kondice obecně. Víte, jak tomu
všemu předejít? Pohybem. Zdá se to jednoduché. A přesto se často ani k procházkám,
běhu či jízdě na kole nedokážeme přinutit. V podvečerních hodinách, kdy se blízcí
konečně sejdou u rodinného krbu, se nám nechce opouštět teplo domova. Ale
chronický nedostatek pohybu je nebezpečný, to vám potvrdí každý lékař.
Zkusme proto jednu z pohybových aktivit, které se může věnovat doslova celá rodina
společně, bez rozdílu věku, pohlaví i tělesné váhy. Tímto cvičením je právě pilates.
Je to aktivita vhodná jak pro lidi se sedavým zaměstnáním, tak pro ty, kteří trpí
osteoporózou a různými civilizačními chorobami, i pro ty, kteří mají oslabený
kardio-vaskulární systém. Pilates s oblibou cvičí také sportovci, kteří chtějí posilovat
vlastní vahou. Je to cvičení ideální k vypěstování pevných, štíhlých a dlouhých svalů
bez mohutného nárůstu svalové hmoty. Cvičení pilates celkově povzbuzuje
organismus, necítíte se po něm unaveni, ale naopak osvěžení.
Cílem pilates je propojení a vědomá souhra těla a mysli. Cvičení rozvíjí nejen
koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a dýchání, ale také pozitivně působí na
psychiku a na odbourávání stressových zátěží.Všechny pohyby vycházejí z břišních
svalů a svalů spodních zad. Jsou vymyšleny tak, aby posilovaly menší svaly, které
napomáhají větším svalům a zároveň danou svalovou oblast protahují. Je to cvičení
pomalé, ale intenzivní. Vzhledem k tomu, že se jedná o posilování bez zátěže, pouze
vlastním tělem, vybavení je nenáročné. Potřebujete jenom pohodlný oděv, cvičí se
naboso na podložkách na zemi. Hodiny pilates v naší Galerii budou klást důraz na
správné zvládnutí metody cviků a pro začátek se nepředpokládá používání cvičebních
pomůcek.
Nevýhodou pilates je, že se nedá cvičit podle knížky. Nejde totiž jen o pohyb, pracuje
se i s myslí. Každý úkon má být proveden precizně. Nikdo z nás se sám nezkontroluje
a neopraví chybně provedený cvik. Při cvičení je nutné dodržovat šest základních
principů – správné dýchání, důkladně provedený pohyb, zacentrování (břicho, hýždě,
bedra), plynulost pohybu, vědomé řízení pohybu myslí a koncentrace. Z toho důvodu
je nutné mít alespoň pro začátek schopného lektora, který dohlédne na to, aby byly
cviky prováděny správně. A právě zde je moment, kterým jsem obzvláště potěšená –
podařilo se nám pro pilotní kurz pilates ve Velkých Přílepech zajistit jednu z
vynikajících a vyhledávaných instruktorek - paní Alenu Mochanovou, která je
zárukou, že účastníci kurzu v naší obci techniku dobře zvládnou.
Při troše vytrvalosti se brzy dostaví výsledek, který vám již nedovolí cvičení pilates
opustit. Výsledek bude stát za to, uvidíte.
Jitka Š imková
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Nově otevřené
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

Připravujeme pro Vás:
Adventní večer

28.11. 2012 od 17:00 hod.

Setkání pro naše zákazníky a přátele
s představením netradičních nápadů
na adventní čas.

www.mdflowers.cz

Základní manikúra ................................. 100,- Kč
o

P-Shine ..................................................... 150,- Kč
(japonská technologie - výživa a vyleštení
ˇ nehtu)
o

ˇ
v kadernickém
studiu Matrix

(úprava tvaru a délky nehtu, zatlačení a odstranení
ˇ kužičky)
o

Hezké nehty

Parafínový zábal ....................................... 100,- Kč
Základní manikúra a parafínový zábal ... 170,- Kč

Kolínková Barbora
tel.: 737 108 517

Malování klasické .................................... 50,- Kč
Malování francouzské .............................. 70,- Kč

Werichova 987
252 64 Velké Prílepy
ˇ

Gellak na prírodní
nehty ......................... 180,- Kč
ˇ
o

Dále nabízíme ruzné druhy slavnostního zdobení
(razítkování, kamínky, ruční malování)
Gelová modeláž
kompletní ............................................ 490,- Kč
ˇ bez francie ............................ 250,- Kč
doplnení
ˇ francie (bílá i barevná) ........ 290,- Kč
doplnení
nový nehet ........................................... 40,- Kč
Pedikura .................................................
...........................................
200,- Kč

Prodej kosmetiky
27na
23 ruce

Provozní doba dle dohody

Soukromé předškolní zařízení pro děti od 2 let.
Centrum se nachází na cestě do Prahy v klidné části Horoměřic ( cca 3 min. autem od LIDLU ),
v rodinném domě se zahradou, kde je mnoho možností k různým aktivitám a kroužkům.

Divadelní spolek
POKUS

uvede
9. a 1O. listopadu 2O12
o

vzdy od 20:00 hod. na sále U Korychu
situacní komedii
anglického spisovatele Raye Cooneyho

ˇ
Jeden a jedna jsou tri

Tešíme se na Vás !!
Vstupné dobrovolné.
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