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Centrum volnočasových aktivit bude v prostorách bývalého kina slavnostně
otevřeno 25. dubna 2013

Přílepský masopust
Maškarní průvod zamířil v sobotu 9. února od Kapličky sv. Gotharda tentokrát poprvé na Statek v Roztocké.
Změna místa akci prospěla. Velký dvůr, špejchar a stodola poskytly dost místa pro všechny zúčastněné
i pro stánky a  teplé občerstvení. Bylo se na co dívat. Nápadité masky dětí i dospělých, dětská diskotéka,
soutěže v pojídání jitrnic a koblih, soutěže o nejlepší masku. Děti se zaujetím obdivovaly visícího čuníka
a rodiče tak měli co dělat s vysvětlováním, jak je to s tou pravou českou zabíjačkou. Zážitkem bylo hudební
vystoupení vokální skupiny Marika Singers z Roztok, která potěšila světovými evergreeny ve vlastním
aranžmá. Přílepský masopust pořádala obec ve spolupráci s občanskými sdruženími PRO Přílepy, Na
Statku, Veselý Domeček, Bubbles a Neposedná pastelka.
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Vážení spoluobčané,
ráda bych vás pozvala do nového Centra volnočasových aktivit v budově bývalého kina,
které slavnostně otevřeme 25. dubna.
Koncerty, filmy, divadla, přednášky, školní představení, setkávání spolků – to vše se bude
od dubna odehrávat v našem novém kulturním centru. Od loňského roku má budova bývalého kina na Roztocké ulici novou střechu a fasádu. Rekonstrukce druhého podlaží finišuje. Sál prošel celkovou proměnou. Nová je konstrukce hlediště, podlahy, stropy, osvětlení,
vzduchotechnika, nové je samozřejmě i jeviště a přibyla i pohodlnější sedadla. Kuchyně
bývalé restaurace „Brouček“ se proměnila na sociální zařízení. Prostory klubu budou sloužit
také jako zázemí účinkujících. Schodiště bude vybaveno plošinou pro vozíčkáře. Projekt byl
realizován s pomocí dotace ROP střední Čechy.
První návštěvníky přivítáme ve čtvrtek 25. dubna a na jevišti nestane nikdo menší než
legendární Traditional Jazz Studio Pavla Smetáčka.
Přijďte si prohlédnout zrekonstruované prostory našeho nového kulturního centra
a navíc si poslechnout skvělou muziku.

Věra Čermáková, starostka

Do Přílep zavítají Smetáčkovci
Traditional Jazz Studio je už více než půl století
nejuznávanější českou jazzovou kapelou. Lidé
ji znají jako Smetáčkovce, to podle zakladatelů
bratrů Pavla a Ivana Smetáčkových. Pavel Smetáček
stojí v jejím čele dodnes. Skupina šla ke kořenům
neworleanského tradičního jazzu, inklinuje ke
swingu a inspiruje se hudbou Dukea Ellingtona či
raného Louise Armstronga. Vždycky přitahovala
hudební gurmány a nikdy se nenechala zviklat ve
věrnosti zvolenému žánru.

Takto vypadali Smetáčkovci ve svých začátcích
před padesáti lety. Jací jsou dnes, uvidíme –
a hlavně uslyšíme – při slavnostním otevření Centra
volnočasových aktivit 25. dubna 2013
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Zprávy ze Zastupitelstva
Chcete mít přehled o dění v obci? Pak neváhejte a navštěvujte veřejná zasedání Obecního
zastupitelstva.
Na veřejném zasedání Obecního zastupitelstva 13. února jsme se mohli mimo jiné dozvědět, že obec vyhlašuje nabídkové řízení na výstavbu chodníku v ulici Svrkyňská. Chodník by
měl být hotov do konce června. Touto investicí v přibližné hodnotě 550 tisíc korun bude
vyčerpána dotace, kterou obec obdržela z programu FROM na revitalizaci centra.
Parcela na rohu Okružní ulice v areálu Red Shark, určená k výstavbě občanské vybavenosti, má již majitele. Investor uvažuje o výstavbě masážního a relaxačního centra. Nejprve
ale musí vyřešit dostatek míst k parkování na vlastním pozemku, tak, jak to vyžaduje zákon.
Automobily zákazníku nemohou blokovat ulici.
Nový vodovodní přivaděč spěje k zahájení územního řízení. Trasa je vytyčena a nejkomplikovanější fáze příprav je již téměř ukončena. Jednání s majiteli pozemků na čtyřech katastrálních územích, přes něž vodovod z Roztok povede, byla velmi zdlouhavá. Od všech majitelů bylo nutné získat smluvní souhlas s věcnými břemeny. Místostarosta Ing. Petr Morysek
předpokládá, že výstavba by mohla začít do dvou let od zahájení územního řízení. Stavba
sama by pak měla být hotova za několik měsíců. Je tedy možné, že v roce 2015 by se obec
mohla dočkat dostatečného přívodu vody. Investice si vyžádá přibližně 14 milionů korun.

em

Nabídka pečovatelské služby
Obec uzavře v nejbližších dnech s městem Roztoky dohodu o poskytování pečovatelské služby. Koncem minulého roku putoval do poštovních schránek dotazník, pomocí kterého jsme chtěli zjistit zájem
o tuto službu.
Občané požadovali především dovoz obědů, ale také pomoc při zvládání běžných
úkonů v domácnosti. Nabídka poskytnutí péče trvá i nadále. Pokud by někdo ze starších nebo invalidních občanů měl o tyto služby zájem, může kontaktovat obecní úřad
a to telefonicky na číslech 220 930 535 nebo 739 352 222, nebo se může osobně
informovat v podatelně obecního úřadu.
Pečovatelská služba nabízí tyto úkony:
– pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
– pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
– dovoz a donáška jídla
– pomoc při zajištění chodu domácnosti
– praní a žehlení
2

Z deníku Obecní policie
Vážení spoluobčané,
rád bych Vám přiblížil práci strážníků Obecní policie Velké Přílepy. Strážníci vykonávají svojí
činnost v pěti obcích a dvou přilehlých chatových oblastech. Jejich působnost je na rozloze
35 km². V této oblasti se nachází cca 6000 obyvatel.

Jsme tu pro vás
Obecní police plní úkoly, které jí ukládá Zákon o obecní policii a také plní úkoly, určené pro
jednotlivé skupiny občanů. Jedná se o program Bezpečně doma, zaměřený na bezpečnost
seniorů v domácím prostředí. Seniorům jsou rozdávány částečně dotované telefony, které
mají tlačítko SOS a v případě zdravotních obtíží, nebo přepadení se mohou senioři dovolat
pomoci. Po přijetí sms zprávy a volání z takového telefonu vyjíždí na místo události hlídka
OP , která poskytne dotyčné osobě první pomoc a zpřístupní objekt pro další záchranáře.
Dále obecní policie nabízí v době dlouhodobé nepřítomnosti kontrolu Vaší nemovitosti.
Kontrolu nemovitosti je možné dohodnout přes interaktivní formulář, který je umístěný
na webových stránkách obecní policie (www.obecnipolicie.info). Zde stačí vyplnit formulář
a strážníci se Vám zpětně ozvou.

Opět krádeže železa a vloupávání do chat
Vzhledem k narůstající trestné činnosti se dne 15. 2. 2013 uskutečnila porada vedení obecních a městských policií na OOP ČR v Libčicích nad Vltavou. Strážníci a policisté se společně dohodli na postupu potírání trestné činnosti v našem regionu.
Strážníci se poslední dobou potýkají se zvýšenou migrací osob, které jsou bez domova a mnohdy páchají trestnou činnost na katastrech obcí. Jedná se převážně o krádeže železa a drahých
kovů a o vloupání do chat a objektů, které nejsou přes zimní období využívány. Strážníci se
snaží tyto jedince monitorovat a předávat si s ostatními kolegy informace o jejich pohybu.
Vzhledem k počasí koncem měsíce února měli strážníci na pilno i s dopravními nehodami.
Dochází k nim i vlivem špatného stavu komunikací po zimě. Chtěl bych apelovat na řidiče,
aby se plně věnovali řízení a přizpůsobili svou jízdu stavu vozovky. K nahlášení poškozené
komunikace můžete využít interaktivní formulář na webových stránkách obecní policie.
Strážníci budou následně kontaktovat Správu a údržbu silnic.

Nevšímavost zřejmě zavinila úmrtí
Závěrem bych se chtěl věnovat znovu a znovu mnou zmiňované nevšímavosti některých spoluobčanů. Bohužel se jedná o ne příliš veselé téma – o smrt člověka.
Dne 25. 2. 2013 ve večerních hodinách obdržela hlídka obecní policie oznámení,
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že se v objektu v obci Noutonice nachází muž, ležící pod schody. I přesto, že strážníci dostali oznámení, že se zřejmě jedná o podnapilou osobu, přesunuli se neprodleně za použití výstražného houkání na místo události. Po příjezdu zjistili, že se v domě na schodišti
nachází zaklíněná osoba, která nejeví známky života. Strážníci osobu vyprostili. Krvácela
na hlavě, nebyla při vědomí, došlo k srdečnímu selhání a dýchání. Odezva očních zorniček byla nulová. Jeden strážník za použití speciálních nůžek rozstřihl poškozenému oděv,
připojil defibrilátor a začal s neodkladnou resuscitací. Druhý strážník komunikoval po telefonu s operačním střediskem Zdravotnické záchranné služby. Do příjezdu záchranářů prováděli strážníci resuscitaci postiženého. Bohužel musím konstatovat, že i přes vynaložené
úsilí strážníků a záchranářů se nepodařilo dotyčného oživit. Je nutné ovšem podotknout,
že následným šetřením na místě bylo zjištěno, že obyvatelé domu zaslechli možný pád
(ránu) asi hodinu před nahlášením události. Vše nasvědčuje tomu, že obyvatelé domu
si mysleli, že osoba ležící pod schody je opilá a proto ji dlouho nevěnovali pozornost.
Apeluji proto na všechny lidi, kteří jsou ochotni všímat si svého okolí, aby v tom pokračovali
a v případě potíží se obraceli na Obecní policii, nebo na Policii ČR.

vr. prap. Karel Král
Obec Velké Přílepy přijme strážníka obecní policie. Místo výkonu práce je na území obcí Velké Přílepy, Úholičky, Tursko, Lichoceves, Noutonice a Svrkyně. Bližší
informace získají zájemci na telefonu obecní policie 731 574 283 nebo na úřední
desce obce, případně na stránkách obce www.velke-prilepy.cz

PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS v solárním a nehtovém studiu ve Velkých Přílepech

!!!AKCE!!! Při zakoupení permanentky na solárium sleva 200,- Kč (1 min. od 6.60,- Kč)
+ každá pátá návštěva solária zdarma.
K novému prodloužení řas – LUXUSNÍ MAKEUP Jen do rámečku
• Modelace nehtů
• Manikúra,pedikúra
• Prodlužování řas
• Vizážistika
• Permanentní makeup
• Masky krásy (pivní, collagenová ….)
PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS v solárním a
• Prodej kosmetiky z Mrtvého moře
• Parafínové a peelingové zábaly
!!!.studena)
AKCE!!! Při zakoupení permanentky na
• Detoxikační zábaly z černého bahna (tepelné, za
Lymfatické s kofeinem
návštěva solária zdarma.
POZOR!!! S TÍMTO LETÁKEM NA VŠECHNY PROCEDURY SLEVA 20%
Na Vaše přání Vám vytvoříme výhodné dárkové poukazy
K novému prodloužení řas ‐ LUXUSNÍ MAK
Kontakt: Markéta Hladíková TEL.: 603 193 205, Peškova 839, Velké Přílepy
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•
•
•

Modelace nehtů
Manikúra,pedikúra
Prodlužování řas

Jak jsme v lednu 2013 volili prezidenta ČR
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Z činnosti Občanského sdružení Nové Přílepy
Zástupci Občanského sdružení Nové Přílepy v současné době řeší se zástupci obce problémy, které nejvíce tíží obyvatele horní části Velkých Přílep, tedy areálu postaveného
firmami H-Systém a Bláha.
Jednáme s obcí o vybudování radaru či semaforu, který by v blízkosti autobusové zastávky
Velké Přílepy – Roztocká donutil vozidla přijíždějící vysokou rychlostí ve směru z Roztok,
zpomalit. Ze stejného důvodu jsme požádali obecní policii o namátkové měření rychlosti
vozidel v tomto úseku zejména v době návratu dětí ze školy.
Dále usilujeme o zbudování dopravního značení v našem satelitu, konkrétně o snížení
nejvyšší povolené rychlosti na 30 km/hod. popř. vyznačení obytné zóny i mimo Dvořákovu
ulici. Hledáme rovněž řešení bezpečnosti provozu v ulici Okružní po vybudování přípojky
na silnici č. II/240.
Snažíme se o obnovení pěšiny, která propojovala Velké Přílepy se Statenicemi před přeměnou sadu na pole. Při likvidaci stromů byla rozorána i polní cesta hojně využívaná jak
pěšími při procházkách s dětmi či se psy, tak i cyklisty, kteří se po ní snadno dostali do
Tichého údolí.
Sledujeme také letní problém s vodou, který se této nejvýše položené přílepské lokality
citelně týká.
Na příští měsíce chystáme další brigádu na hřišti Na Kopci, na níž bychom rádi provedli jarní zahradnické práce jako ořez stromků a keřů, odplevelení povrchu a dosev trávy.
Termín konání brigády bude v závislosti na vývoji počasí zveřejněn na našich stránkách
www.nove.prilepy.cz. Byli bychom moc rádi, kdyby se brigády zúčastnilo co nejvíce lidí,
kteří by tak pomohli zvelebit místo, na němž trávíme čas se svými dětmi.

Eva Tluková

Knihovna Velké Přílepy
Rekonstrukce komplikovala provoz
Provoz knihovny byl poznamenán rekonstrukcí budovy. Dokonce jsme museli na 14 dní
knihovnu uzavřít, protože bylo nutno udělat v jedné místnosti nový rozvod elektrického
vedení. Dnes už je tato místnost uklizená a těšíme se, až tam bude osazen i elektrický větrák k regulaci vlhkosti. Také ještě nemáme hotové nové dveře z knihovny do prostor kina.
Zatím je tam otevřeno, a tak do knihovny proniká nejen prach, ale i studený vzduch. Nejen
knihovníci, ale i čtenáři se už těší, až budou moci využívat sociální zařízení.
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Vzhledem k uvedeným problémům jsme
nemohli uskutečnit mnoho akcí. Pokud to
situace umožnila, scházely se děti z knihovnického kroužku a připravily Čtení pro
školní družinu místní ZŠ. Čtení se uskutečnilo třikrát, v pátek 15.2., ve středu 20.2. a
v pátek 22. 2. Četly se pohádkové příběhy,
soutěžilo se, děti kreslily. Nejlepší výkresy
máme ještě teď vystavené v knihovně. Fotografie si můžete prohlédnout na webových
stránkách knihovny.
Na 14. březen plánujeme setkání s paní
Hanou Pavlicovou - Wilson, která přijíždí
Děti z knihovnického kroužku připravily Čtení pro školní
do ČR jen příležitostně. Naše rodačka nám družinu
bude vyprávět o životě v Anglii a hlavně o
svých plavbách po anglických kanálech. Hudební doprovod na klávesy zajistí pan Václav
Ackermann. V dubnu plánujeme akce pro děti z místní ZŠ – besedu se spisovatelem Michalem Černíkem, pasování prvňáčků na čtenáře, recitační soutěž a výstavu prací k projektu
Žijeme v Evropě.

Knihovna oslaví 90 let od svého založení
Nejdůležitější akcí roku bude v květnu oslava 90 let knihovny ve Velkých Přílepech. V rámci oslav bude vyhlášena literární soutěž Talent, výtvarná soutěž Moje knihovna, k výročí
uskutečníme i malou výstavu. Prosíme čtenáře Zpravodaje, kteří mají doma fotografie,
které bychom mohli k výstavě použít – například z doby, kdy vstupní místnost sloužila
jako obřadní síň – aby nám je zapůjčili.
Stěžejní akcí k tomuto výročí bude 16.5. beseda o knihách s panem Vráťou Ebrem.
Hudební doprovod obstará skupina pana Jiřího Šrámka, kterého již také dobře známe
nejen jako hudebníka, ale i jako výtvarníka. Na všechny akce vás srdečně zveme, ještě vám
je připomeneme na letáčcích a na webových stránkách obce i knihovny.

Jana Kouřimská

Nově zakoupené knihy:
Tučková, Kateřina
Nosková, Věra

Matragi, Blanka
Motl, Stanislav
James,E.L.
Follett, Ken
Vondruška, Vlastimil

Žítkovské bohyně
Bereme, co je
Obsazeno
Přece by nám nelhali
Příběhy mužů
Jedu dál
Svědek z cely smrti
Cesty za oponu času 1, 2
Padesát odstínů temnoty
Pád titánů
Pilíře země
Přemyslovská epopej I, II
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Klub 55+ pořádá cyklus přednášek

Klub 55 + pokračuje ve své činnosti cyklem přednášek o psychickém a fyzickém zdraví ve vyšším věku. S úvodním
vystoupením přijela do přílepské Galerie MUDr. Staša Bartůňková z Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.
Dozvěděli jsme se od ní, jak organismus reaguje na stres, zejména ve chvílích, kdy jde o přežití v extrémních
podmínkách. Zdá se, že proti tomu je náš každodenní stres úplná legrace. Cyklus přednášek pokračuje 20.
března, kdy se od dr. Kláry Daďové dozvíme, jak si co nejdéle udržet dobrou fyzickou kondici.
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Přílepští ochotníci opět vyprodali sál
Na přelomu února a března zopakoval divadelní spolek Pokus hru „1 + 1 = 3“ a opět
nadchl místní diváky. Nyní vyráží s touto hrou do světa. V pátek 15. března se zúčastní
soutěžní přehlídky amatérských divadel Wintrův Rakovník. Kdo chce, může podpořit přílepské herce přímo na místě, protože z Turska bude vypraven autobus.
Víte, že divadlo se ve Velkých Přílepech a Kamýku hrálo už na samém počátku 20. století? A že dnešní členové divadelního spolku Pokus jsou přímými potomky někdejších
ochotníků? Péčí paní Marie Vichrové se dochovaly plakáty, z nichž nejstarší z roku 1919
zve na Pohádku o hloupém Honzovi. Režisérem inscenace byl pan František Čihák. Z jeho
rozvětveného rodu se pak rekrutovaly další přílepské osobnosti z rodin Krumpholcových,
Jirákových, Pokrupových a Sorkových. Například pánové Krumpholc a Pokrupa se zasloužili o hudební doprovod nejednoho meziválečného představení a kapelník Emil Pokrupa
dokonce režíroval operetní představení.
Po více než padesátileté pauze, v roce 2001, si skupina potomků a jejich přátel řekla, že
zkusí divadelní tradici obnovit. Byli to Renata Bazgerová, Milan Jirák, Pavel Král, Jiří Říha,
Jana Jiráková, Tomáš Pokrupa, Jaroslav Bazger, Libor Kettner, Květa Sorková, Zdeněk Fiala, Libuše Smidžárová. Postupně se přidal ještě Pavel Smidžár, Jaroslava Horáková, Lenka
Pokrupová a manželé Chaloupkovi. Paní Květa Sorková již bohužel zemřela.
Zkušenosti tehdy žádné, ale nadšení veliké. Řídili se intuicí. Dodnes rádi vzpomínají
na první hru, kterou jim na tělo napsala členka souboru Renáta Bazgerová. Jmenovala se
„Tunelář, aneb trable s dědictvím“ a postavená byla na figurkách z přílepské reality. Velký
úspěch povzbudil skupinu k další činnosti a dnes už dosáhli, byť bez odborného vedení,
velmi dobré umělecké úrovně.
Členové spolku si sami zvelebili pódium a oponu v sále U Korychů. Z výnosu za vstupenky platí nájem sálu na zkoušky a představení, půjčují kostýmy a platí autorská práva
ke hrám. Vystupovali i v Úněticích, Libčicích, a také pod širým nebem na Okoři a na Holém
vrchu v Roztokách.
Mají sen – jet na společnou
dovolenou, kterou by spojili
s vystupováním v plenéru. Zatím
nastudovali osm her. A my se těšíme na tu další.

Eva Martínková
Autobus z Turska vypravený na
divadelní festival v Rakovníku
zastaví na autobusové otočce
ve Velkých Přílepech v pátek
15. března ve 12.15 hodin.
Zarezervujte si zdarma místo
na tel. čísle 315 786 023 nebo
v podatelně OÚ Velké Přílepy.

Divadelní hra Dívčí válka od Františka Ringo Čecha v podání
divadelního spolku Pokus měla v Přílepech velký úspěch
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Kateřina Baďurová
Nikdy mě nenapadlo, že vyhrajeme
S přední českou atletkou a vítězkou posledního ročníku Star Dance si povídáme o tanci,
mateřství i pracovním nasazení
Manželský pár úspěšných českých atletů Kateřinu Baďurovou –Janků a Tomáše Janků
jsme představili v Přílepském Zpravodaji již před dvěma lety. Na první pohled se toho od
té doby příliš nezměnilo. Stále bydlí ve Velkých Přílepech, jejich spokojené manželství
trvá, stále pečují o dva psy a tři kočky. Kateřina pokračuje ve funkci šéftrenérky na Dukle
a Tomáš úspěšně provozuje obchod se dřevem v Černém Volu. Navíc se stal ředitelem
organizačního výboru pro halové mistrovství Evropy v atletice r. 2015. Něco podstatného
se ale v jejich životě přece jen změnilo. Kateřina se stala maminkou šestnáctiměsíční
Ellen a vyhrála populární televizní soutěž StarDance.
Když jste loni v srpnu začala trénovat s profesionálním tanečníkem Janem Onderem, bylo
Ellen teprve pár měsíců. Jak jste to zvládala?
Nejprve byly tréninky po večerech. To šlo. Uložila jsem malou a hlídal ji manžel nebo maminka, která se přestěhovala z Ostravy do Lešan u Kralup, aby nám byla blíž. Jak se blížilo finále,
bylo to stále náročnější, nacvičit nový tanec jsme museli za čtyři dny, a to potom znamenalo třeba i celodenní trénink. Někdy jsem malou nosila sebou, občas jsme museli najmout
chůvičky. Bez dobrého zázemí by to nešlo. Maminka i manžel mě podporovali.
Kdy vás napadlo, že zvítězíte?
Nikdy mě nenapadlo, že budeme první. Přála jsem to hokejistovi Martinu Procházkovi. Je to
výborný kluk, zodpovědný, spřátelili jsme se. Myslela jsem si, že když je hokej tak populární,
že to po zásluze vyhraje. Měla bych z toho bývala velkou radost. Víte, u nás, sportovců, je to
trochu jinak než u herců. Pro herce může úspěch ve StarDance znamenat posun v kariéře,
ale pro nás je to opravdu jen příjemný pokus zkusit něco nového a pak se zase vracíme do
svých profesí, které s tancem a popularitou nesouvisí.
Nežárlil manžel? Přece jen, byla jste hodně mimo domov, byla jste obdivovaná a obletovaná…
Ale ne, nežárlil. Vždyť můj tanečník Honzík je ještě takové milé dítě. A popularita? Tu si můj
manžel užil, když byl úspěšným atletem, tak to zná.
Kam se vítězství ve StarDance řadí mezi vašimi úspěchy?
Jednak bych ráda řekla, že pro mě důležitější než první místo byla sama účast. Naučit se
něco jiného, poznat nové lidi, zažít báječnou atmosféru . A mým největším úspěchem je
dcera Ellen. Profesní úspěchy nedokážu řadit do nějakého žebříčku, každý patřil do jiné
etapy života, za každým byl kus dřiny a úsilí.
Jak vypadá váš každodenní život maminky s malým dítětem?
No, dlouho jsem se pořádně nevyspala. Protože když malá přes den usne, usedám k počítači a řídím své pracovní povinnosti. Zajít s kamarádkami na kafíčko, to zatím opravdu nejde.
Ale od samého počátku nosím Ellen často sebou. Na Dukle, kde trénuji, má dokonce postýl10

ku. Chodí tam ráda, jsou tam noví strejdové a tety.
Je komunikativní, veselá, nebojí se – myslím, že je
dobře vybavená do života.
Nebojíte se, že mezi tolika lidmi leccos chytne?
Já myslím, že díky běžným onemocněním si dítě
vytvoří imunitu. Kdybych ji chránila doma, tak by
pak ve školce chytila kdejakou virózu. Snažím se ji
otužovat, chodíme plavat.
Před několika lety jste založila soukromou mateřskou školku v Horoměřicích, zaměřenou na sportovní výchovu. Jak prosperuje?
Dobře se zaběhla. Kapacita třiceti dětí je dlouho
dopředu je obsazená. Navštěvují ji děti z okolí,
ale vozí je do ní i rodiče z Kladna, Berouna, nebo
z Prahy 9. Máme čtyři paní učitelky. Já už se mohu
věnovat jenom sportovním kroužkům, vzdělávacímu programu a řeším takové „problémy“ jako např.
kam pojedeme na výlet.
Vítězný pár populární televizní soutěže
StarDance 2012

Pomohla vám školka při výchově vlastní dcerky?
Určitě. Jsem ráda, že jsem získala zkušenosti ve
školce dříve, než jsem měla dítě. Uvědomila jsem si, jak jsou děti přirozeně zvídavé, jak
potřebují podněty a kontakty s ostatními. Někdy si maminky myslí, že udělají nejlépe, když
se dětem tzv. obětují a jsou s nimi dlouho doma. Já to vidím jinak. Myslím, že předškolním
dětem se doma nemůže dostat tolik podnětů, které jsou schopny nasávat jako houba.
A co vaše plány?
Založit na Praze-západ první stupeň základní školy s rozšířenou výukou tělesné výchovy.
Pustily jsme se do toho s kamarádkou, máme už vzdělávací program a povolení ministerstva školství. Teď hledáme vhodný objekt. Zkusmo rozjíždíme už od září 1. třídu v Praze
10 – Hostivaři.
To bude jakási přípravka vrcholových sportovců?
V žádném případě. Smyslem školy je naučit děti, aby se rády pohybovaly, tak, jak to dříve
bývalo samozřejmé. Navíc myslím, že děti by se do určitého věku neměly specializovat na
jeden sport. Jednostrannost není pro vývin dobrá. V dětství by se měl organismus souměrně připravovat na budoucí aktivity, fyzické i psychické. Takže bude na žácích, zda se z nich
stanou pouze milovníci pohybu, nebo se v budoucnu začnou věnovat některému ze sportů profesionálně.
Tančíte nádherně. Co kdybychom vás s manželem
pozvali na Obecní ples 23. března? Přišli byste?
Vážně bychom přišli rádi, ale bohužel už mám většinu víkendů plných vystoupení na plesech a firemních akcích a stejně tak je tomu i 23. března. Ale třeba příští rok ...

Eva Martínková
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Kateřina Baďurová, tentokrát „v civilu“,
s dcerkou Ellen v horoměřické školce

Kousek Afriky ve Velkých Přílepech
Manželé Jana a Libor Schwarzovi žijí ve Velkých Přílepech, ale na svých výpravách za
poznáním sjezdili půl světa. O své poslední africké dobrodružství se podělili výstavou fotografií ve zdejší Galerii a salonku Restaurace u Korychů. Tentokrát navštívili bývalou německou kolonii v jihozápadní Africe, dnes nazývanou Namibie. Díky nim se kousek Afriky dostal
i do Velkých Přílep. Vyprávění Libora Schwarze na vernisáži probudilo cestovatelské sny
i v tom největším zápecníkovi.
„Na červené duně jsme pozorovali západ slunce nad Kalahari a večer jsme si užili skvělou večeři a ochutnali vynikající antilopu stejného druhu, jakou jsme odpoledne pozorovali,“
čteme v deníku manželů Schwarzových, který si během putování po Namibii vedli. Dočteme se tam i o setkání s původními vesničany z kmene Křováků, kteří se zatím nenechali
vyrušit ze svého poklidného způsobu života.
„Množství zvěře je ohromující a být v obklíčení slonů, spásajících porost po obou stranách silnice nebo pozorovat plaché žirafy, které se obezřetně snaží sehnout a napít se vody
z napajedel, je také úžasné. Rovněž uvidět samici bílého nosorožce s mládětem, která se
v noci vynoří jako duch ze savany u napajedla, vás rozechvěje. Nebo pozorování dvou mladých lvů ze vzdálenosti deseti metrů je neskutečný zážitek,“ píší manželé na jiném místě
cestovního deníku.
Civilizace však klepe na dveře i v Namibii. Záběry, které si nyní můžeme prohlížet v přílepské Galerii, mohou být za několik let nedostižnou vzácností.

em

Výstava manželů Schwarzových byla prodloužena do konce března
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Zprávy z mateřinky
Měsíc leden se v Mateřské školce
Jablíčko nesl v duchu opakování.
Předškoláky čekala v únoru jejich
první velká zkouška, zápis do první
třídy. Děti již několik dní před zápisem začaly být nervózní a nemohly
se očekávaného dne dočkat. Druhý
den po zápisu přišly s nadšením. Jen
ty, kterým byl navržen odklad povinné školní docházky, byly zklamány.
Pro jejich rodiče teď začíná kolečko
návštěv odborníků včetně návštěvy
pedagogicko-psychologické poradny.
V měsíci únoru jsme zahájili první hodinu plaveckého výcviku v pla- Děti chystají květinovou výzdobu
veckém bazéně v Kralupech. Zájem
o výcvik byl veliký, bohužel z důvodů kapacity jsme nemohli uspokojit všechny zájemce.
V březnu proběhl na sále U Korychů dětský karneval. Děti s paní učitelkami průběžně
připravovaly výzdobu a masky na tradiční maškarní rej. Už dlouho měly rozmyšleno, za co
půjdou. Holčičky a kluci se proměnili v princezny, myšky, indiány a v další škálu maškarních
postaviček.
Paní zima se sice nechce vzdát, ale nám ve školce to nevadí. Pomalu se připravujeme
na jaro a s tím spojené jarní svátky Velikonoce, pletení pomlázek, barvení kraslic a pečení
beránků. Z keramiky vyrábíme ovečky a slepičky, vystřihujeme a z papíru skládáme první
sněženky a těšíme se na příchod jara, které už určitě klepe na vrátka.
Pomlázka
Přicházím si pro pomlázku:
Co mi dáte?
Co vy pro mě, hospodyňko, uchystáte?
Vejce čtyři na talíře od kuchaře.
Bílou housku na ubrousku od pekaře.
Čeká nás velký projekt ,,Třídíme“. Zopakujeme si, jak třídíme odpad, co je to třídící linka a recykláty a kde v obci jsou sběrná místa. Možná si myslíte, že jsou to pro děti těžká
slova, ale opak je pravdou. Vyrobíme si barevné kontejnery a pokusíme se určovat, kam
jaký odpad patří. Pustíme si o tom krátký film a nakonec se zaposloucháme do písniček
,,Z kontejnerů“.
Všem přejeme příjemně strávené jarní svátky v kruhu rodinném či mezi přáteli.
									

Kolektiv MŠ
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Novinky ze Základní školy
V měsíci lednu nás čekaly hned dvě důležité události – Den otevřených dveří a hlavně pololetní vysvědčení.
Na Den otevřených dveří 15. ledna se do školy přišlo podívat sice méně rodičů než v prosinci, zato k nám přišli skřítkové Pérko a Bombička. Tito skřítci mají důležitou práci, musí
přezkoušet prvňáky ze psaní a pokud v testu uspějí, pasují je na písaře. Letos byli skřítkové
přímo nadšeni, protože naši prvňáčci test zvládli hravě, a tak se můžeme pochlubit tím, že
ve škole máme 41 nových zručných písařů.
Ve čtvrtek 31. ledna si všichni žáci s mírným napětím vyzvedli svoje vysvědčení. Někteří
byli s výsledky velmi spokojení, jiní méně. Ti druzí slibovali, že udělají něco pro to, aby
vysvědčení v červnu vypadalo lépe. Za učitele mohu slíbit, že v jejich úsilí jim budeme
pomáhat a podporovat je, aby jim předsevzetí co nejdéle vydrželo.
V odpoledních hodinách bývá ve škole obvykle celkem klid – úplně jiné to bylo v úterý
5. 2., kdy chodba v budově prvního stupně byla do večera plná upovídaných dětí a jejich
rodičů. V tento den v naší škole probíhal zápis do první třídy. Měla jsem štěstí, že jsem
u zápisu byla a mohu říci, že děti, které ke mně i kolegyním přicházely za doprovodu svých
blízkých, byly velmi šikovné a do školy se těší. Velmi rády předvedly vše, co umí - poznávaly
barvy, geometrické tvary, kreslily, skládaly puzzle, pojmenovávaly zvířátka, číslice i písmena. Já osobně mám nejraději část, kdy děti mohou předvést, co si k zápisu samy přichystaly.
Letos jsme si mohly poslechnout básničky, písničky, a dokonce i hru na hudební nástroje.
Protože holčičky i kluci byli velmi šikovní, do příštího školního roku bylo zapsáno 52 dětí
a o odklad školní docházky pro své děti požádalo 13 rodičů. Vypadá to tedy, že v příštím
školním roce se můžeme opět těšit na dvě první třídy, které zaplní nově zrekonstruované
prostory naší školy.

Martina Chaloupková, zástupkyně ředitele

Prvňáčci už mají psaní
pod kontrolou. Proto
mohli být slavnostně
pasováni na písaře
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Z historie přílepských domů
V pravidelné rubrice seznamujeme čtenáře Přílepského zpravodaje s osudy některých
zajímavých objektů na území obce. Dnes se věnujeme domu č.p. 129, dříve č.p. 7. Budovu
zná ve Velkých Přílepech určitě každý. Stojí v samém středu obce, na hlavní křižovatce ulic
Pražská a Roztocká. Sídlí v ní knihovna a donedávna zde bylo i kino. Nyní budova prochází rekonstrukcí a z kina se již brzy stane moderní kulturní centrum.
Kdysi to byla hospoda U Kmochů. V roce 1838 kupuje pan František Kmoch s manželkou Annou grunt s hospodou v č.p. 7 ve Velkých Přílepech. Jejich rod je v obci usedlý jistě
dlouhá léta, protože už v roce 1782 je uváděn Václav Kmoch jako přílepský rychtář usedlý
na chalupě č. 10. Zájem o věci veřejné se u Kmochů udržel i v dalších letech. Dalším rychtářem z jejich rodu byl v roce 1848 Franz Kmoch. Starostou obce pak v roce 1864 Antonín
Kmoch. Dalším starostou v letech 1885 – 1889 byl Václav Kmoch, který byl později několik
let členem obecního zastupitelstva – členové si tehdy říkali „výboři“.
Všichni hospodařili na statku a provozovali i živnost hostinskou. Označováni byli jako
rolník a hostinský, i když později pan Antonín Kmoch i titulem poštmistra, protože v roce
1872 byl v budově hostince zřízen poštovní úřad. Pošta je zde až do roku 1911, a to v přízemí u východního štítu budovy. Vchod byl z ulice. Po otci vedl poštu Václav Kmoch a jeho
syn Emil Kmoch. Poštovní úřad vykonávali i v tomto domě 39 let. Proto také svůj hostinec
pojmenovali „Na poště“. Označení bylo na budově, ale pod novou omítkou zmizelo.
Po zrušení pošty zde byl řezník. V prvním poschodí byl sál, kde se pořádaly zábavy, hrávalo divadlo, schůzovalo i cvičilo. Jsou zde i značně velké sklepy, kam se ukládal led k chlazení piva. Měla tam prý být i studánka.

Záběr na bývalý hostinec rodiny Kmochů z roku 1965
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V roce 1950 po likvidaci všech živností byl hostinec zrušen a budovu hostince i statku
začal používat Místní národní výbor (MNV). Bývalý hostinec byl v roce 1952 upraven jako
zdravotní středisko, kam docházel MUDr. Prexl z Nebušic. V tomto roce byla v šenkovně
provizorně umístěna škola, protože obec Noutonice, kam děti docházely, byla uzavřena pro
výskyt kulhavky a slintavky.
V dalších několika letech nebyla psána kronika obce – v té době pravděpodobně bylo
přestěhováno kino z „hotelu“ (dnešní školy) do 1. patra hostince. Další stěhování z „hotelu“ začíná v roce 1958, kdy začíná přestavba hotelu na školu. Stěhují se úřadovny MNV,
knihovna, oddávací síň. Knihovna se umístila do 1. patra, kde už bylo kino. V roce 1964
bylo rozhodnuto, že kinu bude sloužit celé patro. Kino bylo adaptováno a modernizováno.
Knihovna se stěhovala do přízemí. Bohužel, do vlhkých prostor – došlo k poničení knih.
Oddací síň byla vybudována v přízemí se vchodem do dvora. Konávaly se zde volby i vítání občánků. Po zrušení oddávací síně zde byl nakrátko obchod s porcelánem a oblečením.
V přízemí bylo krátce agitační středisko a klubovna svazu mládeže.
V roce 1958 kupuje MNV (dnes obecní úřad) tuto budovu č.p. 7 od slečny R. Kmochové.
Budova se stává majetkem obce.
Úřadovny MNV byly později umístěny v obytné budově rodiny Kmochů. Byla zde i služebna SNB (policie), později kadeřnictví, dnes cukrárna. Kanceláře Obecního úřadu jsou v přístavbě na dvoře.
Dnes při vstupu na tento dvůr už nic nepřipomíná charakter statku. Snad jen stará lípa
před statkem vysazená v roce 1919 zůstala bez proměny. Sázel ji pan Emil Kmoch a musel
třikrát, protože tu první i druhou mu jakýsi „dobrý“ soused zničil.
Dnes celé přízemí budovy hostince využívá knihovna a v 1. patře v prostorách bývalého
kina se právě dokončuje projekt moderního Centra volnočasových aktivit. Celý objekt se
mění v pěkný dům, který zkrášlí centrum obce a jistě každého zaujme.
Zajímavosti na závěr:
V době prusko-rakouské války v roce 1866 byli rolníci nuceni sloužit armádě se svými
koňmi a povozy. Rolník Václav Kmoch se dostal se svými koňmi a povozem do bojů u Hradce
Králové. Zde o koně i vůz přišel. Byl rád, že zachránil vlastní život.

•

• Slečna R. Kmochová darovala zřejmě
v roce 1935 muzeu
v Roztokám archeologickou vykopávku
– popelnici – nalezenou na jejich poli.
Podle archeologa dr.
Skružného
pochází popelnice z doby
bronzové, z kultury
únětické.
Hedvika Malá
Tak vypadá objekt dnes
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Tip na výlet
Zveme vás na Máslovickou šlápotu
Náš tip na výlet se tentokrát týká především milovníků organizovaných pochodů. Nemusíte až do Prčic, ty jsou z Velkých Přílep špatně dostupné. Zajímavý turistický pochod
máme téměř za humny. V sobotu 13. dubna se můžeme vydat do nedalekých Máslovic.
Máslovická šlápota aneb Šlapeme do Máslovic stloukat máslo je tradiční akcí, která se
bude konat již po šestadvacáté. Organizátoři letos pro turisty připravili osm tras. Dvě nejkratší v délce 3 a 5 km vedou okolím Máslovic a jsou určené pouze pro pěší včetně rodin
s malými dětmi, všechny ostatní trasy je možné absolvovat pěšky i na kole - kromě té nejdelší, která vede z Kralup nad Vltavou přes Velvary a je určena pouze pro cykloturisty. Čtyři
středně dlouhé trasy v délce 8, 9 a 12 km začínají v Klecanech, Odolene Vodě, Kralupech
a Líbeznicích a nejdelší dvacetikilometrová trasa vede od Libeňského zámku v Praze 8.
Všechny trasy se sbíhají na náměstí v Máslovicích, kde je pro účastníky připraveno občerstvení, živá hudba a také program pro děti včetně tradičního stloukání másla a loutkového
divadélka. Celý den je také otevřeno místní muzeum, ve kterém je vystaveno množství historických exponátů souvisejících s výrobou a skladováním másla. Návštěvníci se v něm také
dozvědí, že název obce není odvozen od tohoto mléčného výrobku, na kterém Máslovice
nyní staví své aktivity, ale stejně jako u ostatních českých obcí obce, jejichž název končí na
-ice, od jména svého dávného zakladatele.
Startovné na akci se pohybuje v rozmezí 50 - 80 Kč, nejlepší spojení od nás do Máslovic
je vlakem do Libčic nad Vltavou, odtud cca 10 minut k přívozu a na druhém břehu Vltavy
do středu obce pěšky asi kilometr.
Podrobnější informace o letošním ročníku Máslovické šlápoty již brzy naleznete na
stránkách www.maslovice.cz.

Eva Tluková

Pokud vám v cíli zbudou síly, nezapomeňte navštívit Muzeum másla
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Plesová sezóna pokračuje

Letošní plesová sezóna pokračovala 16. února Zahrádkářským plesem. K tanci vyhrávala skupina Harmonie. Ples
však nebyl tak navštíven, jako v minulých letech. To na Myslivecký ples 14. ledna dorazilo 220 platících hostů. Také
s Rybářský plesem 9. února byli organizátoři spokojeni. Vrchol plesové sezóny – Obecní ples – se blíží . Nezapomeňte, večer 23. března v sále Restaurace u Korychů!

19

Nenechte si ujít
Co nás čeká v příštích dnech a týdnech
14. března – Žena na člunu
Knihovna Velké Přílepy připravila další z tradičních večerů. Ve čtvrtek 14. března od 19.00
hodin budeme mít možnost poznat autorku knížky „ Tři muži ve člunu, o babě nemluvě“
paní Hanu Pavlicovou – Wilson. O plavbě po anglických kanálech na „fenoménu“ anglické
vnitrozemské plavby narowboatu bude vyprávět společně s autorkou fotografií a zároveň
svojí sestrou Karlou Zavázalovou. Paní Zavázalovou známe v naší obci jako šikovnou keramičku, tentokrát se ale představí v roli autorky bohaté obrazové přílohy knihy. Přijďte si
poslechnout poutavé vyprávění o této pro nás tak nevšední cestě. O hudební doprovod
večera se postará Václav Ackermann.

vč

15. března – Přílepský divadelní spolek Pokus soutěží na přehlídce Wintrův Rakovník se
hrou „1 + 1 = 3“. Autobus pro zájemce je do Rakovníka vypraven z Turska, informace na
tel.: 315 786 023.
16. března – Velikonoční trhy na statku v Roztocké.
20. března – Klub 55 + pokračuje v cyklu přednášek, tentokrát na téma „Tělesná kondice
ve vyšším věku“. Dozvíte se, jak se pohybem udržet ve formě a jak se bránit civilizačním
chorobám. Besedovat s vámi bude PhDr. Klára Daďová. Začátek v 19 hodin v Galerii.
23. března – 6. Obecní ples ve 20 hod v sále Restaurace u Korychů.
27. března – Receptář prima nápadů – jak ho znáte i neznáte
Přednáška pro zahrádkáře i nezahrádkáře v Galerii.
Spolupracovnice Přemka Podlahy paní
Helena Uhrová bude vyprávět o tom,
Vedení účetnictví
jak se Receptář natáčí, jaký je Přemek
Vedení daňové evidence
Podlaha mimo obrazovku a také o produktech z našich zahrádek.
Zpracování daňových přiznání:
Daně z příjmů – fyzické osoby nepodnikající
13. dubna – Hobby výstava v sále
Daně z příjmů – fyzické osoby podnikající
U Korychů. Přijďte se pochlubit se
Daně z příjmů – právnické osoby
svými koníčky a podívat se, co dokáží
DPH
vytvořit spoluobčané z našeho regioOstatní daňová přiznání
nu! Informace na adrese:
Více na www.danymzdyucetnictvi.cz
morysek@velke-prilepy.cz
Kontakt: Ing. Lenka Hošková
30. dubna – Tradiční pálení čaroděje-mail: info@danemzdyucetnictvi.cz
nic na fotbalovém hřišti opět organimobil: 732 630 981
zuje TJ Sokol Velké Přílepy.

Daně - mzdy - účetnictví
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Nový Era bankomat
ve Velkých Přílepech
V březnu pro vás otevřeme nový Era bankomat
ve Velkých Přílepech naproti autobusovému nádraží.
Naši klienti vybírají za 0 Kč nebo 5 Kč.
Založte si Era osobní účet a získejte levné výběry
v bankomatu a dárek za založení účtu.
Těšíme se na vás!

WWW.ERASVET.CZ | 800 210 210
ERA jE OBCHODNÍ ZNAČKA ČSOB
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Česká pošta s.p.
Svrkyňská 63
Velké Přílepy
tel: 233 931 160
Česká pošta s.p.
Čestmírovo náměstí 59
Tursko
tel: 315 786 031

Sport
TJ Sokol Velké Přílepy
Přijďte fandit přílepskému fotbalu
Rádi bychom vás pozvali na domácí jarní utkání mužstva TJ Sokol Velké Přílepy proti soupeřům III. třídy okresního přeboru Praha – Západ. Na jaře nás čeká celkem 6 domácích
zápasů, ve kterých bychom rádi naplno bodovali, protože právě body z domácího prostředí
jsou důležité ke splnění našeho cíle, kterým je umístění v horní polovině tabulky a poklidná
stabilizace kádru na další sezonu. Vaše podpora na hřišti pro nás bude hnacím motorem
a budeme na vás spoléhat jako na našeho dvanáctého hráče. Za to vám můžeme slíbit
nasazení, bojovnost a i bohaté občerstvení v bufetu na hřišti, abyste si fotbal vychutnali
tak, jak to má správně být, tedy s pivem a klobásou. A určitě nezapomeneme na něco
sladkého i pro vaše děti.
V rámci jarního programu budeme 18. května hostit v místním derby Holubice, které
jsou aktuálně na prvním místě tabulky a chtějí postoupit do okresního přeboru. Určitě to
bude napínavý zápas plný krásných fotbalových momentů, které chceme okořenit i zajímavým doprovodným programem, o jehož přesné podobě budete informováni s dostatečným
předstihem.
Samozřejmě dále platí naše pozvání na tradiční oslavu čarodějnic 30. dubna na hřišti
a i po posledním zápase sezony bychom chtěli s našimi fanoušky oslavit, doufejme, povedenou sezonu.
Přehled domácích jarních utkání FK Sokol Velké Přílepy (hracími dny je sobota) – okresní
přebor III. třída, skupina B (v závorce družstva soupeře je jeho umístění v tabulce po podzimní části sezony)
30.3. od 15:00 FK Sokol Velké Přílepy - Dobřichovice B (4.)
13.4. od 16:30 FK Sokol Velké Přílepy – Řevnice (12.)
27.4. od 17:00 FK Sokol Velké Přílepy – Zbuzany B (10.)
18.5. od 17:00 FK Sokol Velké Přílepy – Holubice (1.)
1.6. od 17:00 FK Sokol Velké Přílepy – Jinočany (7.)
15.6. od 17:00 FK Sokol Velké Přílepy – Červený Újezd (13.)
Aktuální informace najdete na Faceboku: www.facebook.com/groups/tjsokolvelkeprilepy
Mládežnická mužstva JFK zahajují svoji hrací sezónu začátkem dubna. Mladší a starší
přípravka bude odehraje své jarní domácí zápasy v vždy v pátek od 17:00. Starší žáci mají
domácí hrací den sobotu od 10:15.
První domácí zápasy:
Starší žáci – 6. 4. od 10:15 proti Brandýsku
Mladší přípravka – 19. 4. od 17:00 proti Kablo Kladno
Starší přípravka – 26. 4. od 17:00 proti SK Pchery
Aktuální informace nejen o zápasech najdete na www.jfkvelkeprilepy.cz
Těšíme se na vás na našich zápasech

Pavel Škurek
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Ceník inzerce v Přílepském zpravodaji (cena bez DPH)
Stránka vnitřní černobílá
Celá 600,- Kč
½ 400,- Kč
¼ 250,- Kč

Stránka vnitřní barevná
Celá 1000,- Kč
½ 700,- Kč
¼ 450,- Kč

Stránka zadní barevná
Celá 1200,- Kč

Přílepský Zpravodaj
Vydává: Obec Velké přílepy, Pražská 162, Velké Přílepy 252 64
Realizace: Agentura 5, s.r.o., Horova 1631, 252 63 Roztoky
Datum vydání: 11. 3. 2013
Náklad: 1200 výtisků
Foto: Věra Čermáková, Jana Kouřimská, Gabriela Kubová, Eva Martínková
Odpovědná redaktorka Eva Martínková
Příspěvky a inzerci zasílejte: zpravodaj@velke-prilepy.cz
Uzávěrka příštího čísla 15. června 2013
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ŽALUZI
E
SÍTĚ PROTI HMYZU
Dlouholetá praxe–20 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž přímo od výrobce!
Dodání od 3 do 7 dnů! Záruka 42 měsíců!

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?
Zašlete rozměry skel e-mailem nebo SMSkou,
tentýž den obdržíte cenovou nabídku.

Tel.: 777 208 491 e-mail: info@har.cz www.har.cz

