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Přílepský advent

Vážení spoluobčané,
rok 2013 se za několik dní stane minulostí a my přivítáme nový rok
s nadějí, že bude pro nás příznivý či dokonce příznivější než rok letošní.. Je v přirozenosti nás lidí, že se často budoucností příliš zaobíráme.
Mnohdy neodbytné myšlenky v nás vzbuzují střídavě naději i obavy.
Málokdy si, bohužel, vychutnáváme přítomnost tak, jak by si zasloužila.
Francouzský spisovatel a tvůrce mnoha aforismů François de La
Rochefoucauld velmi příznačně řekl: „Žijeme stále pro budoucnost věčné ladění, a koncert nezačíná nikdy“
Zastavme se tedy alespoň teď v čase vánočním a těšme se z přítomnosti. Těšme se
z našich přátel, rodiny a věnujte jim to nejcennější: náš čas a náš zájem. V tuto chvíli jsou
vánoční přípravy ve většině domácností v plném proudu, nakupujeme dárky, připravujeme
vše potřebné na bohatě prostřený štědrovečerní stůl a často se zcela zbytečně stresujeme. Zapomínáme, že Vánoce nejsou svátky konzumu, jak se nám snaží předestřít obchodní
řetězce, ale že mají především duchovní význam. Nechme prach, ať si společně s námi užije
sváteční dny a říkejme si dnes už známý výrok, který si vždy v prosince několikrát opakuji:
Ježíšek se narodil ve chlévě, tak ať se u nás cítí jako doma. Zanechme vánočního šílenství
a užijme si adventní atmosféru například v pondělí 23. prosince u kaple sv. Gottharda, kde
společně zazpíváme Ježíškovi. Domů si pak odneseme nejen hezký pocit svátečně prožitého podvečera a betlémské světlo, ale děti i drobné dárečky jako závdavek na den příští.
Pro některé z vás budou ale letošní Vánoce neradostné. Ztratili jste v tomto roce někoho
blízkého, či vás postihla jiná smutná událost. Ale také smutek je neoddělitelnou součástí
našeho života. Především vám přeji, ať je rok 2014 k vám mnohem laskavější.
Laskavý a příznivý rok 2014 přeji samozřejmě nám všem. Hodně zdraví, lásky a spokojenosti. A to vše i mnohé jiné si vzájemně popřejeme po silvestrovské oslavě 1. ledna v centru
obce při tradičním ohňostroji.
Co nám potomek letošního roku přinese, můžeme jen tušit. Každý z nás má svoje tajné
touhy, svá přání, plány. Vždy ale bude záležet na nás, jak osudu pomůžeme. Tak tedy hezké
prožití letošních vánočních svátků, pokud možno s vašimi drahými a hodně štěstí a zdraví
v roce 2014.

Věra Čermáková

Zprávy ze Zastupitelstva
• Obec podala žádost o následující dotace:
– na opravu Kaple panny Marie z programu Středočeského fondu kultury a obnovy památek
– na bezbariérový chodník v ulici Kladenská ze Státního fondu dopravní infrastruktury
– na projekt multifunkčního hřiště s atletickou rovinkou, které má vzniknout v části
fotbalového hřiště
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• Na budově zrekonstruovaného Centra volnočasových aktivit byly instalovány hodiny
nákladem 54 000,– Kč
• Obec vyhlašuje výběrové řízení na architekta, který bude zpracovávat nový územní
plán
• Obec se rozhodla zakázat obecní vyhláškou provoz herních automatů, a to i za cenu
ztráty 300 000,– Kč ročně, které získávala z této činnosti na daních. Herní automaty se
dosud nacházejí v Non-stopu na Kladenské a přitahují pozornost problémových osob
• Obec schválila dotaci na činnost fotbalového klubu a Základní umělecké školy, obě ve
výši 30 000 ,– Kč
• Obec schválila na základě smlouvy pravidelný příspěvek útulku na Bouchalce ve výši
55 000,– Kč na náklady spojené s umístěním toulavých psů v katastru obce v roce 2014
• Obec souhlasí s projektem obnovy původních polních cest v regionu Od Okoře k Vltavě,
spojujících např. Úholičky, Velké Přílepy a Únětice.
• Probíhá koncesní řízení na nového provozovatele vodovodu a kanalizace. O jeho změně
budou občané do konce roku informování pomocí letáčků ve schránkách a informace
bude uveřejněna i na úřední desce a internetových stránkách obce.
• Obec upravila vyhlášku o odpadech. Jasně z ní nyní vyplývá povinnost všech majitelů
či nájemců nemovitostí včetně cizinců zakoupit popelnici a podepsat s obcí smlouvu
o odvozu komunálního odpadu. Povinnost se vztahuje i na firmy, pokud nemají zajištěn
odvoz svého odpadu jinou institucí.

Cena za odvoz komunálního odpadu zůstává pro příští rok stejná:
Popelnice 120 litrů
1x týdně 1900,- Kč
1x za 14 dní 1000,- Kč
1x měsíčně 650,- Kč

Popelnice 240 litrů
1x týdně 3800,- Kč
1x za 14 dnů 2000,- Kč
1x měsíčně 1300,- Kč

Upozornění

23.12. 2013 bude Obecní úřad pro veřejnost uzavřen.
Probíhat zde bude výměna podlahových krytin.

Vánoce přede dveřmi
Vánoční trhy na Statku
Každoroční Velkopřílepské vánoční trhy letos připadly na sobotu 30. listopadu. Dominantou
pódia umístěného ve stodole se stal velký Betlém, který vyrobily děti ze Základní školy Vel2

ké Přílepy pod vedením a s vlastnoručním přispěním svých učitelek (více v následujícím článku).
Že se opravdu povedl, o tom svědčí velký zájem
návštěvníků o focení svých dětí mezi postavičkami Betléma.
Před Betlémem a publikem složeným nejen
z rodičů či prarodičů pak proběhla řada dramatických a hudebních vystoupení dětí ze ZŠ Velké
Přílepy, školičky Veselý Domeček a Základní umělecké školy Libčice. Nestandardní nastudování
vánoční koledy předvedlo uskupení Vrabec &
Trhy na Statku už mají vlastní atmosféru
spol. Velkým překvapením pro diváky, kteří žádali
další přídavky, bylo závěrečné vystoupení skupiny
saxofonistů ZUŠ Libčice pod vedením pana učitele
Zelenky.
Ti, kterým vyhládlo, se šli občerstvit na starý mlat. Řízky s bramborovým salátem, polévka,
svařák, pivo, produkty Hukvaldské pekárny – to je
jen malý výčet dobrot, které tradičně mlat pod střechou ukrývá. Děti se celý den zabavily v dětských
dílničkách pořádaných Neposednou pastelkou.
Mezi obvyklými stánky tentokrát nechybělo
Závěrečné saxofony rozehřály přítomné
představení výpěstků komunitního centra KomPot, které se zaměřuje na zdravé pěstování zeleniny formou aktivního pracovního zapojení jejích konzumentů.
Trhy byly i tentokrát spojené s podporou pro děti z Klokánku v Hostivicích. Poděkování
patří všem, kteří přispěli do kasičky nebo si zakoupili některou z mnoha sladkých dobrot, které napekly přílepské ženy. Trhy pořádaly obec Velké Přílepy, PRO Přílepy, Na Statku, Kamýcké
sdružení pro klidné bydlení a Veselý Domeček. Uvidíme se na jaře na Velikonočních trzích!

Eva Kapsová

Ten umí to a ten zas tohle ...
Nápad paní Evy Kapsové, vytvořit Betlém, nešel odmítnout. Až s dalšími informacemi
o velikosti a jeho provedení přicházely obavy, jak vše zrealizovat. Podařilo se sehnat mate-

Děti se snažily a Betlém se jim opravdu povedl
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riál a šikovné ruce k vyřezání kulis. Byly zakoupeny barvy a štětce, pak se už stačilo jen
dohodnout, kdo s čím pomůže. Zdánlivě složitý úkol se stal najednou milou spoluprací mezi
učiteli, napříč ročníky a družinami.
Postupným tvořením jednotlivých částí Betlému stoupalo nadšení a zvědavost, jak celý
projekt dopadne. Výsledek nelze hodnotit jedním slovem, ale lze říci: „Děkujeme za spolupráci dětem (třídy I.A, I.B, II.A, II.B, III., IV., družiny I., II., III., IV. oddělení), kolegyním (Anna
Řezáčová, Kateřina Sedláčková, Veronika Brzicová, Zdeňka Husníková, Miroslava Růžičková,
Jana Ryklová, Renata Bazgerová, Iva Cenigová), dále děkuji Adéle Chvojkové a paní Evě
Kapsové.“
... a všichni dohromady udělají moc!

Marie Válková
členka pedagogického sboru ZŠ

Děti opět rozzářily vánoční strom
Halasova ulice se již počtvrté stala shromaždištěm plápolajících světýlek, lampiček
a lampionů. Letošní první adventní neděle
1. prosince opět přilákala několik set malých
i velkých, kteří s nejrůznějšími světýlky a lampiony v rukou prošli trasu z Halasovy ulice
kolem mateřské školy až ke smrku v centru
obce vedle autobusových zastávek. Všechny
děti společně za pomoci svých světýlek zlomily kouzlo zlé čarodějnice a podařilo se jim
stromeček rozzářit. Stovky žárovek budou po
nocích poutat pozornost k velkému smrku až
do začátku příštího roku. Účastníci akce se mohli občerstvit svařákem, čajem či medovinou. Letošní novinkou bylo závěrečné vystoupení místní hudební skupiny Live Movie, která
předvedla jak moderní hudbu, tak i písně s nádechem vánoční atmosféry.

(rk)

Čertovský rej
Pro všechny malé čertíky a andílky uspořádala obec tak jako každoročně Čertovský rej. Na sále U Korychů se to 6. prosince jen hemžilo. Jen málokdo dorazil bez
masky. Na tanec, soutěže, zpěv a recitaci
říkanek dohlížel Mikuláš, který nezklamal
a nakonec dětem rozdal nadílku. Díky
všem dobrovolníkům, kteří se na akci
podíleli.

(ls)
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Školství
My všichni školou povinní…
Není to tak dávno, co jsme se vítali po letních prázdninách, a už jsou tady Vánoce. Ve škole
probíhá kromě výuky i spousta dalších akcí. Například ještě v září jsme v rámci školního projektu poznávali památná místa v našem okolí. Žáci si potom zahráli na novináře a ilustrátory
a o svých poznávacích výletech napsali články do školního časopisu Škola naplno. Pokud si
tohle velmi vydařené číslo chcete prohlédnout, najdete ho na webových stránkách školy.
Od října začaly při škole pracovat různé zájmové útvary a kroužky, rozběhla se školní kola
vědomostních soutěží, proběhl další ročník řečnické soutěže Mladý Demosthenes. Odstartovala i okresní kola sportovních soutěží – zatím jsme vyjeli pouze na florbalový turnaj, kde
jsme bohužel postup do krajského kola nevybojovali. Někteří z žáků se začali připravovat na
složení mezinárodní zkoušky z anglického jazyka – Young Learners English.
Zatímco prvňáčci si přivykají na školu a začínají krásně číst, psát a počítat, deváťáci se
připravují na svůj start na středních školách. Někteří už mají školu vybranou, jiní ještě trošku váhají. Při výběru se jim snažíme pomoci. Při návštěvě pracovního úřadu si mohli pomocí testu zjistit, jaké mají předpoklady pro vykonávání určité profese, na veletrhu SŠ Schola Pragensis se zorientovali v nabídce škol a měli možnost některé střední školy navštívit
v rámci jejich dne otevřených dveří.
Na podzim u nás ve škole měly premiéru dvě akce – Halloweenské dlabání
dýní a pyžámkový den. V říjnu se na školní
zahradě sešli žáci, rodiče a učitelé a společně vyráběli strašidelné dýňové svítilny.
Při práci bylo veselo, počasí nám přálo,
pokud někomu bylo přece jen zima, mohl
se zahřát připraveným čajem či doplnit
energii pomocí výtečných koláčů, které napekly maminky a babičky. Koncem
listopadu byl ve škole „pyžámkový den“.
S návrhem pyžámkového dne přišli sami
žáci. Až na pár výjimek jste opravdu
poslední úterý v listopadu mohli potkat
Takto pojali pyžámkový den druháci
všechny v negližé. Některé třídy si uspořádaly módní přehlídku, jiné si přečetly pohádku a trošičku si společně odpočinuly, všichni
jsme si společně užili tak trochu jinou „pyžámkovou“ výuku. Každá třída si udělala společnou fotografii, všechny si můžete prohlédnout ve fotogalerii na stránkách školy.
Poslední listopadový týden se nesl již v duchu příprav na Vánoce. Žáci ve všech třídách
začali připravovat vánoční výzdobu, na prvním stupni napnuli síly a společně vytvořili betlém v životní velikosti, který jste mohli vidět v Přílepech na vánočních trzích. Žáci
z V.A a z V.B a Anička Vaníčková z druhé třídy si připravili na tyto trhy vystoupení, ve kterém nejen zazpívali koledy za hudebního doprovodu pana Vaníčka a zarecitovali básničky
s vánoční tématikou, ale připomněli i některé vánoční zvyky a vánočně naladili všechny
5

přítomné. Též se konala již tradiční adventní dílna, kde žáci z 5. – 9. ročníku mohli prokázat
svou zručnost a kreativitu a vyrobit si adventní věnec na vánoční stůl. Děvčata z 8. a 9. ročníku udělala věnce, které si můžete sami prohlédnout, protože zdobí vstupy jednotlivých
školních budov. Zkrátka na Vánoce se již těšíme.
Zveme všechny příznivce naší školy na Vánoční zpívání, které proběhne 20. 12. 2013 pro
žáky prvního stupně na sále restaurace U Korychů od 11.00 hod., pro druhý stupeň v budově školy od 12.00 hod. Stejně tak budeme rádi, pokud nás navštívíte 14. 1. 2014, kdy opět
budeme mít den otevřených dveří. A budoucí prvňáčky přivítáme u zápisu do první třídy,
který proběhne u nás ve škole 4. února 2014.

Martina Chaloupková
Zástupkyně ředitele

Našim žákům, jejich rodičům a všem příznivcům školy
přejeme krásné Vánoce,
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2014.
Kolektiv zaměstnanců Základní školy Velké Přílepy

MŠ Jablíčko
Z naší školičky…
Naše školka v letošním roce opět spolupracuje se Střední zdravotnickou školou 5.května,
která v měsíci listopadu představila dětem hned dva svoje projekty. První z nich pod názvem
„Lidské tělo“ dětem přinesl formou hry nové znalosti a vědomosti o vlastním těle. Druhý
projekt „Zoubky“ dětem zdůraznil důležitost
ústní hygieny a správnou a pravidelnou péči
o chrup.
V listopadu navštívily děti také divadelní
představení, a to Sněhurku v Centru volnočasových aktivit . Koncem měsíce se v sálu U Korychů konalo hudební vystoupení Inky Rybářové.
K němu byly přizvány také mateřské školy Úholičky, Tursko a dětská centra Tulipánek, Veselý
domeček a Neposedná pastelka. Děti si společně zatancovaly a zazpívaly a některé si odnesly
domů i odměny za soutěží.
Děti se učí nenásilnou formou pečovat o chrup
6

Po dlouhé době jsme měli možnost zhlédnout filmové představení - „Čtyřlístek ve službách krále“.
Ve čtvrtek 5.prosince proběhla v naší školce dlouho očekávaná Mikulášská nadílka. Děti
měly pro čerta a Mikuláše připraveny básničky a písničky. Kdo neměl čisté svědomí, choulil
se za paní učitelkou. Mikuláš nakonec všechny odměnil, přesto čert hrozil, že se pro případné zlobily vrátí.
A po roce jsou tu zase přípravy na Vánoce. V naší MŠ už cítíme vánoční atmosféru ze všech
koutů. S dětmi vyrábíme dárečky a přáníčka, zdobíme šatny i třídy, pečeme perníčky a hlavně
se připravujeme na příjemné vánoční posezení s rodiči, na které se děti velmi těší.

Narodil se Ježíšek,
koupíme mu kožíšek,
hodně dlouhý, chlupatý,
aby ho měl na paty.
Kolektiv MŠ Jablíčko Velké Přílepy přeje všem
příjemné vánoční svátky a šťastný Nový rok.

Kultura
Za kulturní událost roku lze označit vystoupení skupiny Tradicional Jazz Studio, známé
spíše jako Smetáčkovci – to podle svých zakladatelů. Tito výborní muzikanti si Velké Přílepy
oblíbili natolik, že tentokrát sebou přivezli výstavu, zapůjčenou z Muzea hudby – 55 let
Smetáčkovců ve fotografii. Výstava zaplnila celý sál U Korychů. Ten samý večer, 4. října, byla
v Galerii o patro výše otevřena výstava člena skupiny a výtvarníka Petra Landera .

Tradicional Jazz Studio bratrů Smetáčkových je
v dějinách českého jazzu mimořádným souborem
a ve světě nejznámějším českým jazzovým uskupením
druhé poloviny 20. století

Petr Lander – výtvarník, hudebník a textař naplnil svou
zajímavou tvorbou přílepskou Galerii
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Divadelní soubor Pokus uvedl 18. října v sále U Korychů derniéru úspěšné inscenaci 1 + 1 = 3. Hra měla
úspěch i na divadelním festivalu v Rakovníku. Přesto, že
domácí publikum mělo příležitost shlédnout představení
již několikrát, výkony souboru opět provázely salvy smíchu a bouřlivý potlesk. Přílepští divadelníci nyní vybírají k nastudování novou hru, tentokrát uvažují o komedii
s detektivní zápletkou. Těšit na premiéru se můžeme ještě před prázdninami.
Pod názvem Procházky v uličkách byla 1. listopadu v Galerii zahájena výstava Veroniky
Soukenkové. Shlédli jsme zajímavé obrazy, keramické dlaždice a kresby, přečetli jsme si

i poslechli básně, to vše z díla mladé přílepské výtvarnice a básnířky Veroniky Soukenkové.
Kytarový doprovod bravurně obstaral žák zdejší ZŠ Martin Lédl.
První veřejný žákovský koncert ve Velkých Přílepech mohla zdejší pobočka ZUŠ
Libčice uskutečnit díky zrekonstruovanému Centru volnočasových aktivit. Sál plný
rodičů a prarodičů ocenil první hudební
krůčky prvňáčků i uchopení složitějších
skladeb staršími žáky. Na všech bylo znát
trpělivé vedení libčických pedagogů. Skutečně zlatým hřebem večera byla směs
swingových melodií v podání mladých
saxofonistů.
Žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ Libčice
odehráli 10. prosince v kinosále CVA svá ročníková
představení. Nastudovali je pod vedením učitelky Jany
Doležalové. Nejstarší žáci předvedli hru Ronja, dcera
loupežníka, mladší hráli Perníkovou chaloupku Františka Hrubína (na snímku) a Začarovaný les Václava Ren-
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če. Školkové děti se představily ve Veršovaných pohádkách Františka Hrubína. Diváci se
bavili a oceňovali výkony hereckých adeptů.
Neočekávaný dýchánek je název výstavy horoměřického výtvarníka-samouka Vladimíra Řepíka, který 4.12 vystřídal v Galerii Veroniku Soukenkovou. Název je inspirován úvodní
scénou Tolkienova Hobita, k němuž autor obrazů od mládí lne. Dalším malířovým tématem
je nedotčená příroda. Pan Řepík je tak trochu mystik. Vyhledává místa, ovládána neviditelnými energiemi . Nalézá je tam, kde se k nebi tyčí kameny jako symbol věčnostmi. Přírodní
svatyni, nabitou energiemi, našel i ve Velkých Přílepech, nedaleko křížku na vrcholu kopce
v Kamýku. Zvěčnil ji na plátně, které daroval naší obci.

Obraz s názvem Přílepská svatyně mezi nebem a zemí věnoval Vladimír Řepík obci Velké Přílepy

Na vyprodaném Vánočním koncertě
12. 12. zahrál Felix Slováček a klavírista Boris Krajný slavné skladby našich
i zahraničních autorů. Úspěch koncertu byl
obrovský.
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Z deníku Obecní policie
Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a blíží se příjemné a doufejme i klidné vánoční svátky. Obecní policie se
bude snažit, aby průběh vánočních svátků a Nového roku nebyl ničím nenarušený.
Strážníkům se společně s Policií ČR podařilo zadržet osoby, které páchaly trestnou činnost na katastrech našich obcí. Proti těmto osobám je v současnosti vedeno trestní řízení.
Jejich zadržení se projevilo poklesem trestné činnosti v regionu. Doufejme, že se hned tak
nevrátí.

Na požádání budeme střežit
prázdné domy
Chtěl bych upozornit občany
na možnost kontroly nemovitosti
v případě nepřítomnosti. Vzhledem
k nastávajícímu zimnímu období se
bude většina lidí věnovat zimním
radovánkám a opustí své domovy.
K nahlášení střežení postačí vyplnit
interaktivní formulář na webových
stránkách obecní policie. Nebo je možné se osobně dostavit na služebnu obecní policie.
Občané se k nám mohou dostavit i z jiného důvodu, který potřebují objasnit, nebo získat
potřebné informace.

Důležité jsou osvětové besedy
Strážníci obecní policie navštívili základní školu v Tursku a Holubicích, kde dětem
přednesli přednášku na téma „Bezpečně do školy a domů.“ Výklad se týkal např. reakce
na oslovení neznámou osobou, nálezu nebezpečného předmětu a samozřejmě dopravy
z pohledu chodce. Starší žáci si vyslechli ještě přednášku na téma kyberšikana a drogy.
Obecní policie nezapomněla ani na ty nejmenší a navštívila také MŠ Velké Přílepy a MŠ
Úholičky. Strážníci dále připravují pro zájemce přednášku o první pomoci a přednášku
pro seniory, která se bude týkat hlavně jejich bezpečnosti a jak předejít možnému okradení podvodníky. Beseda bude koordinována přes obecní úřady. Datum a čas konání
bude včas upřesněn.
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Podvodníci se před Vánocemi aktivizují
V současné době se strážníci setkali s podvodníky, kteří nabízejí provedení práce (výměna okapových svodů) a následně zájemce okradou o nemalou částku. Vzhledem k množícím se případům je nutné na tento problém upozornit veřejně. Jako každý rok se před
svátky zvedá aktivita podvodníků a zlodějů, proto si dávejte pozor, kdo se pohybuje ve
vašem okolí.

Poděkování starostům
Chtěl bych poděkovat starostům našich obcí, kteří pomáhají obecní policii při plnění
jejích úkolů. Jsem rád, že se podařilo utvořit kvalitní tým strážníků, kteří mají dlouholeté
zkušenosti v této nelehké práci. Občané mohou sledovat práci obecní policie také na stránkách www.obecnipolicie.info. Omlouvám se pouze za opožděné vkládání některých článků,
které je zapříčiněno pracovním vytížením.

Chtěl bych tímto za celou
Obecní policii Velké Přílepy
popřát všem dobrým lidem
klidné prožití vánočních svátků
a mnoho úspěchů v roce 2014.

Vr.prap. Karel Král

O dobré práci Obecní policie ve Velkých Přílepech svědčí i poděkování, o jehož zveřejnění nás
požádali sami občané
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Podzim v knihovně
V přílepské knihovně je stále živo
Jak jsem už psala v minulém Zpravodaji, od října jsme rozšířili otvírací dobu knihovny i na úterní dopoledne. Mysleli jsme na maminky
s malými dětmi a na důchodce. Zatím tento čas není mnoho využíván, chvíli bude asi trvat, než si čtenáři zvyknou. Proto na tuto dobu
zveme děti ze základní školy. Čtvrtá třída a obě páté třídy si v říjnu
ještě prohlédly výstavu z historie knihovny. Po vyprávění knihovnice
měly děti mnoho otázek a čas, který paní učitelky pro tuto návštěvu
vyhradily, uběhl jako voda.
Dětí se také týkala výtvarná soutěž, vyhlášená knihovnou. Protože
v logu knihovny je sova, bylo tentokrát úkolem soutěžících sovu nakreslit. Musím říci, že jsem se původně obávala, aby tento úkol nebyl příliš těžký. Ale jak jsem byla
překvapená! Sešlo se okolo stovky soutěžních prací, některé z nich vytvořené z různých přírodnin – semínek, listů, peří apod. Porota měla nesnadný úkol. Soutěž už má své vítěze, najdete
je na knihovním webu. Za všechny jmenujme alespoň Kristýnku Ryjáčkovou z 1. třídy, která
získala mj. i cenu knihovnice. Přijďte do knihovny, tam si můžete prohlédnout nejen výherní
listinu, ale i všechny práce. Měli jsme velký problém, aby se do výstavních prostor vešly.
Moc pěkné byly také dvě večerní akce, které knihovna pořádala. 25. října jsme pozvali
na autorské čtení dvě vítězky letošní literární soutěže Talent. Paní Veronika Soukenková
nám přednášela své verše, které do soutěže poslala, i ty další. Všechny určitě čekají na
vydání. Pěkným kontrastem k lyrickým veršům byly prózy slečny Denisy Lukáčové. Tato
mladá autorka nám prozradila, že měla se svými pracemi již řadu úspěchů. Dobrou volbou
byl také hudební doprovod slečny Johany Nelibové na klávesy.
Druhou akcí byla přednáška Trénink paměti. Uskutečnila se 6. listopadu v 19 hodin
večer. Knihovníci Státní vědecké knihovny v Kladně PhDr. Jakub Pavlík a pan Jaroslav Volf
už toto téma přednášeli v mnoha knihovnách v našem kraji. Poslechli jsme si nejen rady,
jak paměť uchovat a procvičovat, ale mohli jsme si i prakticky vyzkoušet, jak to udělat. Lek-

Děti jsou zde častými hosty

Autorské čtení vítězek soutěže Talent
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toři měli pro nás připravená cvičení různého
stupně obtížnosti. Určitě každého potěšilo,
když v nich uspěl.
Vydařilo se i tradiční Předvánoční posezení v knihovně 6. prosince večer. V adventně vyzdobeném interiéru předvedla skupina deváťáků s paní učitelkou Řičařovou
známé i méně známé vánoční zvyky, paní
Jana Ryklová zahrála koledy, soutěžilo se ve
znalosti filmových pohádek, paní starostka
přečetla Skácelovu vánoční povídku, Veronika Soukenková nás potěšila básničkami,
Trénujeme paměť
pochutnali jsme si na domácím pečivu a ohřáli se svařákem
Pokud si chcete prohlédnout další fotografie z těchto akcí, najdete je na knihovním
webu: www.velkeprilepy.webk.cz
Na začátek roku 2014 už plánujeme další akce. První z nich, autorské čtení paní Šťastné,
se uskuteční 30. ledna.

Do konce kalendářního roku zbývá už jen krátký čas. Chtěla bych Vám všem
popřát hezké vánoční i novoroční svátky, hodně pěkných chvil s knihami i hodně
pěkných setkání v naší knihovně.

Jana Kouřimská
vedoucí knihovny
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Přírůstky v našem knižním fondu
Pro děti:

Pro dospělé:

Nesbo, Jo	Doktor Prostor
a velká loupež zlata

James, E L	Padesát odstínů
svobody

Drijverová, Martina Nezbedníci

Vondruška, Vlastimil Zloději ostatků

Drijverová, Martina Zlobilky
Smith, L.J.

Upíří deníky 1-8

Březinová, Ivona

Blázniví donkichoti

Vondruška, Vlastimil	Přemyslovská
epopej IV – Král
básník Václav II.

Březinová, Ivona

Bojíš se, Margito?

Brown, Dan

Inferno

Holmberg, Ake	Detektiv Sventon se
ujímá případu

Nesbo, Jo

Levhart

Brezina, Thomas

Vaňková, Ludmila

Genesis

Hosseini, Khaled

A hory odpověděly

Harden, Blaine

Útěk z tábora 14

Yap, Joey

Feng.šuej pro dům

Poledňáková, Marie S kým mě bavil svět

Démon ticha

	Veselé vánoční
aktivity

Hledá se babička
Pro dvouměsíčního chlapečka ve Velkých Přílepech hledáme náhradní babičku nebo tetu.
Požadavky: Zkušená, milá, čiperná, trpělivá,
časově flexibilní, která miluje děti a bude skvělou pečovatelkou pro naše miminko a skutečným členem naší rodiny. Naše miminko milujeme a hledáme někoho velmi spolehlivého,
komu můžeme věřit.
Do března hlídání společně s maminkou v domě ve Velkých Přílepech 2 – 3
dny v týdnu, od března (kdy bude miminko 6měsíční) samostatné hlídání
2 až 3 dny v týdnu. Občasné večerní hlídání.
Budeme požadovat doklad o kvalifikaci, reference a výpis z rejstříku trestů.

Více informací poskytneme
na telefonním čísle 603 744 629.
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Meteorologické okénko
Počasí je jev, který bezpochyby zajímá každého z nás. Využili jsme proto odborných znalostí přílepského občana pana Reného Tydlitáta, vystudovaného meteorologa, který do
každého čísla Zpravodaje přispívá meteorologickým souhrnem uplynulého období.

Počasí v září, říjnu a listopadu ve Velkých Přílepech
Celé období lze charakterizovat koncem malého a velkého vegetačního období. Malé
(hlavní) vegetační období končí zpravidla okolo 10. října, kdy průměrné teploty klesají pod
10 °C a velké vegetační období charakterizuje ukončení průměrné denní teploty 5 °C a vyšší. Určitě nic neobvyklého, ale při podrobnějším pohledu lze uvést zajímavé meteorologické informace. Soustředíme-li se zejména na babí léto, vyskytující se na přelomu září a října
a na obvyklé sychravé počasí koncem října, nalezneme zajímavé letošní anomálie. Jaký
tedy byl letošní podzim ve Velkých Přílepech?
Prvním překvapením bylo nepřehlédnutelné ochlazení koncem září. 27. září byly minimální teploty ráno těsně nad 0 °C a vyskytly se první přízemní mrazíky. Tento výrazný pokles teploty byl oproti předcházejícím ránům o 7 až 10 °C. 1. října byl první mrazový den

Graf (šipka) ukazuje neobvyklý trend vzestupu teplot v průběhu října 2013 (chladné „léto sv. Václava až teplá
„šimonská chladna“ na konci měsíce).
Zdroj ČZU Praha – Suchdol

letošního podzimu ve Velkých Přílepech s hodnotou -0,4 °C. Velmi chladné období pokračovalo až do 5. října, přičemž každý den byl mrazový (dne 4. října s hodnotou -3,5 °C). Z toho
lze usuzovat, že jsme si zrovna v tomto období tzv. „léta svatého Václava“ moc neužili. Od
27. září nepršelo ve Velkých Přílepech 13 dní. Jednalo se o nejsušší období celého podzimu,
které časově souviselo s právě popsaným a nečekaně chladným počasím. Ostatní týdny až
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do konce listopadu byly spíše vlhké s výskytem pravidelných dešťových srážek. Významné
dešťové srážky byly v obci zaznamenány ve dnech 10 a 11. října, kdy napršelo 33 mm
srážek, což znamenalo měsíční srážkový normál pro toto období roku.
Druhým překvapením bylo neopomenutelné oteplení na konci října. Dne 26. října rtuť
teploměru vyšplhala na 20 °C a dokonce 28. října bylo ve Velkých Přílepech naměřeno
téměř letních 23.2 °C. Ten den byly překonány rekordy maximálních teplot na mnoha
meteorologických stanicích, např. i v Praze – Klementinu. Tedy o tzv. „šimonská chladna“
(podle svatého Šimona, jenž má svátek 28. října) se rozhodně nejednalo. Ale již 31. října
jsme se probudili do mrazového dne s teplotou -2 °C. 15. listopadu přišlo do naší obce
první sněžení. Bylo doprovázené deštěm, padající sníh rychlé tál a nevytvořil se sněhovou
pokrývku. Nejchladnější den podzimu nastal 27. listopadu, kdy jsme mohli naměřit až -7
°C a mráz se udržel téměř po celý den. Vyskytly se i tolik pro toto období obvyklé dny
s mlhami a větrným počasím. Tyto dny s nepříznivým počasím, ale nepředstavovaly nic
významného.

René Tydlitát

Kronika podzimních událostí
Program Klubu 55+ pokračoval 9. října zajímavou a názornou přednáškou o masážích.
Dr. Jiří Bartošík slíbil, že vyhoví přání přítomných a přijde znovu.
Blešák na Statku se 12. října opět vydařil.
Co s věcmi, které už nepotřebujeme a doma
zabírají místo? Dvakrát ročně s nimi přicházejí amatérští prodejci z Přílep a okolí na
Statek v Roztocké, kde je za zlomek původní ceny nabízejí návštěvníkům. Oblečení,
kabelky, nádobí, knížky, keramika, to vše
mění majitele ke spokojenosti všech účastníků.

Masáže v Galerii

Tradiční setkání důchodců proběhlo v sále
U Korychů 19. října. K poslechu hráli tentokrát výborní jazzmani Pavla Smetáčka. Řada
přítomných seniorů se však nechala slyšet,
že není nad dechovku nebo harmoniky.
Své zvířecí miláčky představili přílepští občaSetkání důchodců U Korychů
né v sobotu 19. října na travnatém prostranství v centru obce. K vidění byla celá plejáda psích a kočičích plemen, představilo se několik
králíčků a dorazila i jedna slepička. Všechny miláčky zhodnotila a pochválila starostka Věra
16

Pan Sork přišel se slepičkou, pan Řepka skákal přes překážky místo svého psíka a soutěž krásy vyhráli všichni

Čermáková a pak už následovalo plnění osmi disciplín. Některé daly zvířátkům zabrat, například chůze po kladině, překážková dráha nebo ukázka poslušnosti. Zato disciplíny jako skok na
špek nebo gaučový povaleč plnili všichni s chutí. Organizátoři spolu se sponzorem připravili
psí bufet a občerstvení čekalo i na páníčky. Pro děti byly přichystány odměny za prezentaci
chlupatých kamarádů.
Vítání občánků. V neděli 20. října přivítala starostka Věra Čermáková v Galerii devatenáct
nových občánků, narozených mezi květnem a zářím 2013. Přesněji řečeno, přivítala jich
pouze deset, protože ostatní rodiče na pozvání Sboru pro občanské záležitosti nereagovali
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a na první veřejnou prezentaci svých ratolestí nedorazili. Přišli tak o pamětní medaile a jiné
pozornosti. A také o básničky v podání čtveřice dívenek z 1. a 3. třídy zdejší ZŠ.
Vítání občánků organizuje Sbor pro občanské záležitosti dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Letos zaregistroval na základě matričních údajů 37 narozených dětí. Není to málo, ale
co je to proti roku 2009, kdy jich tehdy ještě sál U Korychů uvítal rekordních pětašedesát?
Nedivme se, že mateřská škola teď praská ve švech.
Do kroniky narozených, kterou vede Sbor pro občanské záležitosti, přibyla tato jména:
Albert Urban, Anna Hanzalová, Roman Mautvic, Maxmilián Valenta, Šimon Levenec,
Hubert Kantor, Adéla Špetková, Sebastián Kubovec, Stella Hesslerová, Adéla Onderková,
Jakub Šimek, David Holub, Helen Velichová, Adam Příkaský, Emma Boy, Aneta Kalná, Nela
Strnadová, Marek Tauš a Sebastian Dufek
Kroužek pilných a šikovných žen, neprávem zvaný Babinec, se na podzim sešel dvakrát, naposledy 7. listopadu v Galerii. Hromady barevné
organzy se rychle měnily v barevné květy, z nichž
pak vznikaly brože, sponky, prsteny a jiné ozdoby. A samozřejmě se také přátelsky besedovalo. Babinec bude pod vedením Líby Smidžárové
a Jarky Horáková pokračovat i v příštím roce, hned
v lednu pletením ponožek, podkolenek a rukavic.
V únoru přijdou na řadu opět šperky.
18

Den veteránů se stává v České republice pěknou tradicí a Velké Přílepy nezůstávají pozadu. V sobotu 9. listopadu se na několika místech obce konal vzpomínkový den na padlé

z 1. světové války i válek ostatních. Stalo se
tak za podpory Armády ČR, Klubů vojenské
historie a Čs. obce legionářské. Děti i dospělí si prohlédli výstavu o
eskoslovenských legionářích, osahali si za
odborného dohledu a komentáře i zbraně,
k dispozici byla armádní laserová střelnice
a k vidění byli vojáci v dobových uniformách. Oslavy v den výročí ukončení 1. světové války v roce 1918 byly ukončeny vzpomínkovým průvodem a položením věnců
k památníků padlých v Kamýku.
Na domácí zabijačku na Statku v Roztocké se 9. listopadu přišlo podívat mnoho zvědavců.
Viděli, jak se plní jitrnice a dělá tlačenka. Ochutnali čerstvá jelita, guláš, ovar a další lahůdky. Odnést domů si mohli i maso z domácího chovu.
Na výroční členské schůzi si zahrádkáři
16. listopadu nad chutným občerstvením
U Korychů připomněli výsledky podzimní
výstavy výpěstků, na níž se ve třech kategoriích soutěžilo o putovní cenu Josefa
Kabelky. Výstavu na Statku v Roztocké
navštívilo 162 lidí, zúčastnilo se jí 32
vystavovatelů, z nichž každý dostal alespoň nějaký hlas. První místo v kategorii Květina obsadila Jaroslava Tománková, která zvítězila i v kategorii Zelenina.
Prvenství v kategorii Ovoce uhájila s velkým náskokem Marie Freibišová.
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Přílepská strašidýlka tentokrát
v mlze
V neděli 17. listopadu se na fotbalovém hřišti ve Velkých Přílepech opět strašilo. Konal
se zde již 4. ročník Přílepských strašidýlek.
Kdo se nebál, přišel si zasoutěžit, a tak se
na hřišti sešla různá strašidla, duchové, upíři i jiné příšerky. I přesto, že se termín kvůli
nepřízni počasí o týden zpozdil, dorazilo jich
na hřiště opravdu dost. Neodradila je ani
mlha, ale ani zima a tma. Naopak, atmosféra byla díky tomu přímo čarokrásná.
Strašidýlka měla i svůj výtvarný koutek
A komu byla opravdu velká zima, mohl se
ohřát u ohně nebo polévkou či teplým mokem v občerstvení U Utopence.
Než se strašidla vydala plnit strašidelné úkoly, mohla si tvořit ve strašidelném výtvarném
koutku, který pro ně připravilo Studio Neposedná Pastelka na parkovišti před mateřskou
školou. Pak si teprve vyzkoušela svoji odvahu při plnění strašidelných úkolů. Bylo těžké
nezabloudit v labyrintu, někdo se dokonce nechal zavřít i do rakve. Někomu se podařilo
obehrát Strašidlo a někdo vyzkoušel svůj čich u báby kořenářky. Kdo chtěl poznat, co se
nachází v kouzelného pytlíku, musel pěkně zašátrat, a kdo měl chuť na červa nebo žížalu,
mohl ochutnat. Kdo má rád netopýry a umí to na laně, tak je nakrmil. A ti nejzdatnější se
protáhli kouzelnou pavučinou, trefili se do kostlivce a zdolali rekord ve slalomu na koštěti.
Byla zima, mlha a tma, ale bylo to fajn.
Takže příští rok zas! Zve vás Školka Veselý Domeček, Obec Velké Přílepy, Studio Neposedná Pastelka a přátelé.

Kamila Handlová, Jana Schwarzová

Ing. Bečka:

Přílepy jsou pro chov včel vhodné
Ve Velkých Přílepech je řada včelařů, i těch, kteří by včely rádi chovali, ale zatím si na ně
netroufají. Využili jsme toho, že zde žije i odborník na slovo vzatý, Ing. David Bečka,
který přednáší na České zemědělské univerzitě v Suchdole. Jak sám podotýká, od včel se
má stále co učit
Proč jste si zamiloval právě včely?
O chovu včel jsem v minulosti několikrát přemýšlel. Jednak jsem neměl patřičný včelařský
vzor a možná ani odvahu. Kolegové z práce mě od toho spíše odrazovali, hlavně z pohledu
vložených investic, což se také potvrdilo. Zlom nastal v době, kdy nám dramaticky vzrostla
spotřeba medu v rodině na asi 25 kg za rok. Začali jsme medem sladit a téměř denně ho
i snídat. U kolegy v práci, od kterého jsem bral med, jsem začal být v podezření – co s tím
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medem dělám? A tehdy jsem si řekl „a dost – začnu včelařit“. Určitě taky rozhodlo to, že rád
pracuji s něčím živým, co roste, plodí a je z toho užitek.
Můžete nám o včelách prozradit něco, co není obecně známé?
No musím se přiznat, že včelařím velmi krátce (3 roky) a spoustu věcí ještě o včelách nevím.
Co možná někoho překvapí je, že „včela nikdy nespí“. Za svůj krátký život (30-40 dnů) jedna
dělnice navštíví 100 tis. – 200 tis. květů. A často užívaný slogan“ pilný jako včelka“ je sice velmi pochvalný, ale málo kdo už ví, že včely vlastně umírají pracovním vyčerpáním – tedy žádný klid na důchod. Zajímavé je také to, že na jednu kávovou lžičku medu pracuje asi 20 dělnic
celý život a na 1 kg medu musí včely nalétat asi 280 000 km, tj. asi 7-krát kolem Země.
Možná bych se s vámi podělil o své osobní zážitky a mýlky o včelách:
– heslo „půjdu do včel v noci – budou klidnější“ neplatí, spíše naopak. Mně to stačilo jednou a skóre pro včely z pohledu žihadel bylo 8:0,
– heslo „půjdu do včel bez kuřáku*“ sice lze, ale také to někdy nemusí dobře dopadnout,
– nevěřili byste, že včela letí až 29 km za hod., ona letí a vy klopýtáte terénem, o vítězi je
předem rozhodnuto.
Kde je vhodné včely chovat, a které lokality se k tomu nehodí?
Obecně vhodné jsou lokality, kde je dostatek snůšky ať již květů nebo medovice. Snůška by
měla být dlouhotrvající a kvetení rostlin na sebe kontinuálně navazovat. Včely nemají rády
příliš mrazivé oblasti s dlouhou zimou a větrem. Ideální je orientace na jih, jihovýchod či
jihozápad.
Jak se včelám daří ve Velkých Přílepech a okolí?
Abych se přiznal, když se rozhodla přítelkyně* *Eva Aulická včelařit ve Velkých Přílepech,
nevěřil jsem tomu, že by tato oblast byla ideální pro chov včel. Na polích se pěstuje z nektarodárných rostlin jen řepka a slunečnice. Říkal jsem si, že tu bude malá druhová diverzita
a pro včely chudá pastva. Opak byl ale pravdou. A možná i díky včelám teď vím, jak krásně
kvetou ke konci dubna trnky na svahu mezi Velkými Přílepy a Úholičkami. Že je tu spousta
akátů, javorů a lip. Hlavně pak medné výsledky Evy Aulické, mě přesvědčily, že Velké Přílepy
jsou velmi vhodnou oblastí pro chov včel. Ideálně se zde mohou získávat jednodruhové
medy - jarní květový, akátový, lipový apod. My s ženou včelaříme na chatě u Sázavy, kde
je složení bylin a stromů trochu jiné, více medovicového (lesního) medu. Včely v Přílepech
zatím nemáme, ale určitě v dohledné době si sem několik včelstev převezeme.

David Bečka v akci

Co včely ohrožuje? Může být některý rok úplně bez medu?
Včelstev ubývá jak u nás (v roce 1993 - 690
tis. a v roce 2012 - 550 tis. včelstev), tak v celé
Evropě. Hlavně taky ubývá aktivních včelařů
a výrazně se zvyšuje jejich věková struktura.
Vedle řady nemocí a parazitů, z nichž asi nejzávažnější je roztoč (varoáza), se na úbytku včel
jistě podílí i chemie a to nejen ta zemědělská,
přirozený úbytek potravy pro včely a stárnoucí populace včelařů. Jsou roky dobré a naopak
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špatné. Letošní rok nepatřil k těm zrovna optimálním. Dlouhá zima a rychlý nástup jara
neumožnily včelám dostatečný jarní rozvoj. První medobraní bylo velmi slabé. Aby byl rok
úplně bez medu, to si myslím, že asi nikdy nenastane, ale závislost na povětrnostních podmínkách daného roku je značná.
Co když včely obtěžují sousedy?
Ano, často diskutované téma, které bývá předmětem sousedských sporů. Stát se to pochopitelně může, ale vše lze řešit, třeba přemístěním úlů, nebo výsadbou keřů před úly. Včely
pak nabírají hned větší výšku a nelétají přímo na souseda. Ale většina sousedských sporů
se uklidní po darované skleničce medu.
Je chov včel lukrativní záležitost?
Lukrativní možná ano, ale výdělečná spíše ne. Záleží pochopitelně, jestli začínáte od úplné nuly nebo ne a kolik máte včelstev. My většinu medu rozdáváme, takže ekonomická
návratnost je zatím v nedohlednu. Ale o penězích včelaření určitě není. Je pravda, že cena
medu je v ČR velmi nízká a nízká je i spotřeba (cca 0,5 kg/hlavu a rok, např. v Německu 1,2
kg/hlavu a rok). Pokud byste kupovali med v sousedním Polsku, Slovensku či Rakousku,
zaplatíte dvoj až trojnásobek ceny. Je pravda, že cenu medu velmi kazí levné supermarketové „pseudomedy“. Jsou to v lepším případě směsi medu a zpravidla kukuřičné izoglukózy.
Takovýto „pseudomed“ si koupíte za 60 Kč a téměř nikdy nezkrystalizuje. Podle mě by se
cena kvalitního medu od včelaře měla pohybovat od 150 Kč/kg a to pořád budeme na
poloviční ceně medu než v jiných zemích.
Co byste doporučil potenciálním novým včelařů?
Určitě ať se toho nebojí, pokud tedy nemají silnou alergickou reakci na včelí jed. Pokud
mám informace, tak ve Velkých Přílepech není v současnosti aktivních včelařů mnoho, mají
celkem asi 15 včelstev. Prostor zde určitě je. Já jsem začal včelařit sám, po půl roce se pro
včely nadchla i moje žena. Občas nám chodí pomáhat i pětiletý synek. Když pak vytáčíme
med, je to zábavná akce celé rodiny. S chovem včel se dostanete úplně do jiných dimenzí
chápání přírody. Sledujete, kde co kvete, co včely dělají, kolik toho nanosí apod. Naše společné cesty ke včelám s ženou jsou vždy dobrodružné, nikdy nevíme, jak dopadneme. Na
konci si pak sdělujeme, jaké má kdo skóre žihadel. Ale musím říci, že rok od roku je žihadel
méně a často odcházíme od včel i bez nich. Chovem včel získáte úžasného koníčka, máte
med a hlavně každého potěší darovaná sklenice medu.
Plánujete nějaké osvětové akce o včelách?
V loňském roce proběhla v knihovně přednáška přítele Kopince
a myslím, že byla velmi úspěšná, doplněná ochutnávkou různých medů. Chtěli bychom v lednu uspořádat, jak besedu o včelách, tak i promítání filmu o včelách. Na to bychom Vás všechny
rádi pozvali. Bude nás nesmírně těšit, pokud se k nám přidáte
a začnete také včelařit. Budeme Vám svými radami nápomocni.
Vysvětlivky:
* Do kuřáku se dává suchý trout. Kouř pak včely zklidní, sedí na plastech a sají zásoby.
** Všichni včelaři se oslovují přítel či přítelkyně.

Eva Martínková
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Pamětníci vzpomínají
Když bylo jídlo na příděl…
V minulém čísle jsme uveřejnili fotografii potravinových lístků, které nalezli dělníci při
letošní přestavbě šaten Základní školy. Vyzvali jsme pamětníky, aby se s námi podělili
o vzpomínky na dobu, kdy se na lístky nakupovalo. Děkujeme všem, kteří se ozvali a přinášíme článek, složený z jejich vyprávění.
Bylo nebylo – tak nějak by mohla začínat smutná pohádka o dobách, kdy lidem muselo
stačit 25 dkg masa na týden. Není to bohužel žádná pohádka, ale realita minulosti. Potravinové lístky byly na území protektorátu zavedeny v roce 1939, přetrvaly i dobu poválečnou
a zrušeny byly až v polovině roku 1953 v souvislosti s měnovou reformou, která znehodnotila
úspory občanů.
Vzpomíná paní Hedvika Malá: „Hned po okupaci Československa v březnu 1939 začali
lidé pociťovat nouzi o potraviny. Začali proto skupovat, co se dalo. Trvanlivé potraviny
(rýži, cukr, sůl), ale i textil, obuv, a také svíčky, sirky, mýdlo. V obchodech se tvořily dlouhé
fronty. V nich měli přednost Němci. Ti museli být obslouženi přednostně, bez čekání ve
frontě. A tak už od října 1939 musel být zaveden přídělový systém a s ním i potravinové
lístky.
Příděly byly rozděleny na tři kategorie:
pro obyčejné spotřebitele, pro těžce pracující a pro velmi těžce pracující. Nižší příděly byly určeny pro děti do deseti let. Na
kalendáře z Vašich fotek
příděl byly i ostatní potřeby: tabák, káva,
šaty, obuv. Od počátku roku 1940 nebyla
káva a čokoláda v obchodech vůbec. Tato
cena od
Kč
situace nahrávala rozvoji černého trhu.
Lidé z měst jezdili na venkov, kde se dalo
nejhezčí vánoční dárek
leccos nakoupit na černo. Na nádražích
dodejte fotky - doplníme je do našich vzorů
byly prováděny kontroly, potraviny byly
zabavovány a platily se pokuty. V obcích
Praha Suchdol - copycentrum powerprint
prováděli kontroly němečtí komisaři, hlavrůzné vzory - nástěnné i stolní
ně u sedláků, kterým hrozily přísné tresty.
měsíční a 14-ti denní
Lidé na vesnici rozšiřovali chov drobných
zvířat a drůbeže. V té době chovali lidé
možnost vazby doneseného kalendáře
v Praze králíky na balkonech, nebo i v koui tisku z vlastních dat
pelnách. Snahy zabránit černému trhu se
Brandejsovo nám. 1219/1, tel. 220 920 621
přes všechny sankce nedařilo. Ceny potraot. doba po-čt 8-18 (pá do 17), obchod@powerprint.cz
vin na černém trhu se rok od roku zvyšovaly. Například sádlo podražilo ze 200 korun
na 800 korun za kilogram.“

www.powerprint.cz
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Příděly za protektorátu vypadaly asi takto: 60 g sádla a 250 g masa na týden, na měsíc
2 kg mouky nevalné kvality, na den 1/16 l mléka. Místo másla se užíval margarin, sladilo se sacharinem nebo
umělým medem, pila
se melta. Ovšem i tyto
„pochutiny“ byly na lístky. Po válce lístkový systém přetrval, i když příděly základních potravin
se trochu zvýšily. Lístky,
nalezené v mezi cihlami
v přílepské škole, byly
právě z padesátých let.
Paní Marie Vichrová
prodávala od roku 1949
v přílepské prodejně textilu. Vzpomínka na přídělový systém jí dodnes
nahání hrůzu. Každý den
musely body ze „šatePoválečné šatenky stačily sotva na základní oblečení
nek“, nalepované na
papírovou plachtu, souhlasit s cenou a množstvím prodaného zboží. Jinak hrozily sankce,
v mnoha případech i vězení. Když si někdo koupil pánskou košili, vystřihla paní Vichrová

Účetnictví-MBCH
vedení účetnictví v CZ a ANJ,
daňové evidence pro fyzické osoby OSVČ,
zpracování mezd,
daňová přiznání a elektronická podání

Marcela Bakalářová
info@ucetnictvi-mbch.cz
www.ucetnictvi-mbch.cz

tel.: +420 724 851 748
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z jeho poukázky 20 bodů a nalepila je. Kdyby si však chtěl koupit košile dvě, na to by už
body nestačily. Zájemce musel počkat na příští měsíční příděl. Z jednoho přídělu obvykle
nevyšel dostatek látky ani na dámské šaty. Body se musely střádat delší dobu. Jako bonus
získávali novomanželé poukázku na látku na povlečení na dvě postele. Podobně tomu bylo
i s obuví.
Paní Milena Pernická byla v padesátých letech mladá dívka, ale dobře si pamatuje na
nespravedlnosti, které v sobě zdánlivě rovnostářský přídělový systém skrýval. Samostatně
hospodařící rolníci nedostávali potravinové lístky vůbec, živnostníci jen omezeně. Maminka paní Pernické byla manželkou živnostníka, takže nebyla zaměstnaná. Toho využívali
komunističtí funkcionáři, kteří se na přílepský národní výbor dostali hned po volbách v roce
1946. Rolníkům i živnostníkům dokázali omezenými příděly pěkně ztrpčovat život.
1. ledna 1950 byly v Československu nově upraveny příděly potravin.
Byly přísně limitovány a odlišeny podle věku a povolání.
Děti do 6 let dostávaly měsíčně 1 400 gramů cukru, 650 gramů másla, 10 vajec a 100 gramů
cukrovinek.
Školáci dostávali na měsíc 1 400 gramů cukru, 1 300 gramů masa, 360 gramů másla, 14,5 litru
mléka a 8 vajec.
Mládež do 20 let měla nárok na 1 400 gramů cukru, 1 800 gramů masa, 480 gramů slaniny,
160 gramů másla, 8,7 litru mléka a 6 vajec na měsíc.
Dospělí, kteří nebyli zaměstnáni, měli nárok na 1 100 gramů cukru, 1 400 gramů masa,
200 gramů slaniny, 520 gramů umělých tuků a 2,9 litru mléka.
Pracující dostávali 1 400 gramů cukru, 1 400 gramů masa, 280 gramů slaniny, 560 gramů
umělých tuků, 2,9 litru mléka a 4 vejce na měsíc.
Horníci, hutníci a další těžce pracující měli příděly zvýšeny. V rámci tzv. třídního přístupu však úřady
udělovaly i různé zvláštní příděly funkcionářům KSČ, důstojníkům Bezpečnosti a armády atd.
Zdroj: Wikipedie

Osmaosmdesátiletá paní Věra Horová dojíždí do Velkých Přílep na návštěvy za dcerou.
Vzpomíná vděčně na svoji maminku, která se za okupace i po ní měla co ohánět, aby z přídělu uvařila. Žádné další zdroje potravin rodina neměla, ale určité přilepšení plynulo z toho,
že tatínek nekouřil a jeho tabačenky se tudíž mohly se sousedy vyměnit třeba za lístek na
cukrovinky pro děti. Když paní Věra nastoupila do zaměstnání, byla jakožto administrativní
síla zařazena do normální kategorie. Pracující muži a zasloužilí pracovníci v podniku dostávali příděly větší. Paní Věra vzpomíná také na historku z plesu, na kterém její kamarádce
ukradli kabát. Byla to pro nešťastnou dívku dvojí pohroma – uprostřed zimy přišla nejen
o kabát, ale i o šatenky za celý rok, protože je věnovala právě na látku na kabát. Paní Horová
nám poskytla na ukázku zbylých šatenek z roku 1953, kdy už přídělový systém skončil.
Přídělový systém sice v roce 1953 skončil, ale blahobyt se ani poté nedostavil. Nedostatek potravin (hlavně kvalitního masa) a spotřebního zboží přetrvával vlastně až do konce osmdesátých let. Shánění čehokoli, dlouhé fronty na maso, mandarinky, nebo toaletní
papír má ještě mnoho lidí v živé paměti.

Eva Martínková

27

Z historie přílepských domů
Přílepy zmizelé
V pravidelné historické rubrice dnes pokračujeme ve vzpomínkách na stavby, které už
dnes spatřit nemůžeme. Některé zdolalo stáří, jiné musely ustoupit rozvoji obce. Zmizela
nejen stavení, ale i rybníky. Dnes se soustředíme na území Kamýku.
V roce 1975 se konaly přípravy na stavbu samoobsluhy v ulici Kladenská. A tak zde mizí rybník
pana Ryšánka, jeho ovocný sad a domek čp. 62
s dvorečkem a zahrádkou. Dnes zde stojí točka autobusů, parkoviště a v bývalém sadu je
„nová“ škola. Nedávno byla pro stáří skácena
stará vrba, která stávala u tohoto rybníka. Spolu s parkem můžeme tento prostor označit za
dnešní střed obce.
Mizely nejen domy, ale i několik rybníků,
které byly zasypány. Každý větší statek totiž
míval svůj rybník. Vrchnostenský dvůr, jehož
posledním majitelem byl pan Straka, měl
rybník ve dvoře. Dále tu byl rybník Kohoutů,
Ryšánků a Korychů. Za zdí statku Ženíšků byl
jeden menší a jeden větší, který náležel Novotným. Na něm dnes hospodaří rybáři. Je jediný,
který nám spolu s novým Ouválkem v parčíku
před bytovými domy v Roztocké zbyl.
Kaple sv. Gottharda v roce 1931
Na konci obce na začátku silnice do Lichocevse stával malý domek. Patřil ke statku Tomkových. Vyhořel a obnoven nebyl.
Málo se ví, že na návsi v Kamýku stávala původní kaplička sv. Gottharda. Dnešní kaplička
je z pozdější doby. Původní byla postavena 1772 a 4. máje toho roku byla slavnostně svěcena. V tento slavný den bylo poddaným
uděleno volno od roboty, aby se mohli
té slávy účastnit.
Kaplička stála před statky čp. 1
a 21. Stála zde 108 let. Pak zchátrala a hlavně překážela při vjezdu do
usedlostí. Proto se představení obce
rozhodli ji zbourat a postavit novou na
jiném místě. A tak se v roce 1880, dne
9. května, světila kaplička nová. SvěProstranství , kde je dnes autobusová točka a budova bývalé
dectví o tom vydává zápis v pamětní
samoobsluhy, bylo poznamenáno demoliční činností. Snímek
knize obce Kamýk. Tehdejší starosta
z r. 1972 zachycuje členy místního svazu myslivců při brigádě
Jan Ryšánek (v letech 1877 1881), tehna terénních úpravách
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dy majitel Světlíkovského dvora, v něm nabádá příští generace obce, aby posvátný pomník
v péči měli, chránili jej před poškozením a zneuctěním tak, jak to činili i oni.
O tom, že tehdejší představení obce skutečně o kapličku dbali, svědčí i jedno jejich rozhodnutí. Aby měli vždy prostředky pro údržbu kapličky, připsali ji jedno z obecních políček
za Hajnicí, z jehož výtěžku hradili opravy. Velmi prý bylo dbáno, aby tyto peníze na nic
jiného nebyly použity.
Dnes máme kapličky obě v pěkném stavu a jsou památkově chráněny. Myslím, že pan
starosta Ryšánek by měl z našich občanů, kteří se o obnovu kapliček postarali, velkou
radost.

Hedvika Malá

† MUDr. Jiřina Kotzmannová (1919 – 2013)
† Ing. Otokar Kotzmann (1918 – 2013)
V Kostele sv. Gottharda ve Slaném jsme se
30. října rozloučili s manželi Kotzmannovými. Odešli v průběhu jednoho týdne po více
než sedmdesáti letech společného života, které v dubnu letošního roku stvrdili platinovou
svatbou v přílepské Galerii. Panu Kotzmannovi
bylo 95 let, manželka byla o rok mladší. Oba
uspěli v náročných povoláních a vychovali tři
děti. Ve Velkých Přílepech, již na odpočinku,
prožili podle vlastních slov nejhezčí léta svého
života . Laskaví, vzdělaní a moudří manželé
nám budou chybět.

V dubnu 2013 oslavili manželé
v přílepské Galerii platinovou svatbu

Starostka Věra Čermáková byla v Domově seniorů v Kytíně,
kde Kotzmannovi v poslední době bydleli, častým hostem
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Pozvánky
Přijďte posedět do Lampy
Nevíte, kde strávit příjemný podvečer?
Zkuste nově otevřenou vinotéku Lampa. Najdete ji v Roztocké ulici, v červeném domě hned vedle vietnamského
obchůdku. Uvítá vás útulný interiér vonící po dřevu, však také z masivu jsou stolky i bar. Po stranách stojí police s vínem
se zajímavými vinětami a s knihami, na
stěnách visí obrazy, které mohou konkurovat nejedné galerii.
Především vás ale uvítá příjemná
majitelka. Jmenuje se Kateřina Frýzková
a víno je jejím koníčkem již od dob studií na České zemědělské univerzitě v Suchdole. V oboru se opravdu se vyzná. Její povídáním o víně by zaujalo každého someliéra. Co Kateřina nabízí? V lahvích je prvotřídní
víno z Moravy, převážně z Bílovic, z vinařství Petra Skoupila. V repertoáru má druhy od vín
jakostních až po výběry z bobulí. Pili jste někdy například bílou Frankovku?

Má samozřejmě i víno stáčené, abyste neodešli s prázdnou.
Do nové vinotéky se vejde tak asi deset hostů. Takže opravdu příjemné, komorní posezení. Až sem půjdete, cigarety nechte doma. Zato psa můžete vzít sebou, bude tu vítán.
A ještě něco vás příjemně překvapí - ceny. Paní Frýzková ví, že na své Lampě nezbohatne. Stačí jí, že si splnila mnohaleté přání.
inz
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Tip na výlet
Stará čistírna odpadních vod v Bubenči
Několik desítek metrů od nádraží Bubeneč stojí krásná cihlová budova, patřící mezi
významné objekty české průmyslové architektury. Je to Stará čistírna odpadních vod,
která byla postavena na začátku 20. století, aby vyřešila problém se stoupajícím znečištěním vody ve Vltavě, používané do roku 1914 jako pitné.
Až do osvíceného 18. století bylo nejen v Praze běžné vylévat špinavou vodu a splašky přímo na ulici. Změna nastala roku 1787, kdy císař Josef II. vydal dekret o budování
odvodňovacích stok. Na konci 18. století pak inženýři Oppelt a Luzt vytvořili technický plán
Prahy, který se stal podkladem pro budování první pražské systematické kanalizace. Do
napoleonských válek, které způsobily útlum veřejné výstavby, bylo v Praze postaveno asi
19 km podzemních stok a dalších 44 km stok odvádějících špinavou vodu do Vltavy, zatím
ještě bez čištění, bylo postaveno v letech 1818 - 20. Vzhledem k charakteru odpadů a počtu
obyvatelstva to dlouho bylo postačující řešení. Avšak v polovině 19. století začalo být zřejmé, že je tato situace neudržitelná a kvůli přibývajícímu obyvatelstvu a rozvíjejícímu se
průmyslu se objevila potřeba čistit řeku. Bylo vyhlášeno několik soutěží, dnes bychom řekli veřejných, které vyhrál návrh Sira Williama Lindleyho, zkušeného stavitele moderních
kanalizačních staveb v Evropě.
Čistírna v Bubenči byla postavena z 8 miliónů dvakrát pálených cihel, tzv. zvonivek,
vyráběných převážně v zákolanské cihelně. Tento název získaly tím, že zedník na ně před
použitím poklepal kladívkem a pokud nevydaly typický zvonivý zvuk, vyřadil je. Zkušební
provoz čistírny byl zahájen v roce 1901 a ještě téhož roku si ji prohlédl při své návštěvě
královského města Prahy i císař František Josef I. Po několika úpravách a vylepšeních čistírna fungovala až do roku 1967, i když životnost strojů a celého systému byla původně
plánována na 30 let. Poté byla zprovozněna nová technologie biologicko-mechanického
čištění na nedalekém Císařském ostrově a ze staré čistírny byly využívány až do 80. let již
jen odkalovací nádrže.
Areál Staré čistírny byl v roce 1991 prohlášen kulturní památkou, v roce 2010 národní
kulturní památkou a nyní slouží jednak jako místo konání
Stará čistírna
koncertů a jiných kulturních akcí, ale je také po domluvě
přístupný veřejnosti jako jakýsi technický zámek. Prohlídková trasa má dvě části. V té
podzemní, nacházející se asi 10 metrů
pod úrovní chodníku, jsou návštěvníci
seznámeni s historií kanalizace všeobecně i s historií kanalizace a čištění
vody v Praze. Prohlédnou si systém,
kterým pouze 3 (!) dělníci čistili
a filtrovali přitékající odpadní vodu.
Důmyslná sestava jímek, nádrží
a násosek, mezi kterými nečistoty
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lapaly mříže, hřebeny a shrabky a převážel je malý vláček, sloužila k oddělení vody od bahna a písku, které se dále prodávaly zemědělcům resp. sloužily na údržbu silnic.
V prvním patře budovy je expozice věnovaná parním strojům. Jsou v ní k vidění parní čerpadla vyrobená v roce 1903 firmou Breitfeld & Daněk, která jsou dodnes funkční
a dokonce jsou při zvláštních příležitostech uváděna do provozu.
Stará čistírna odpadních vod nemá pravidelnou otevírací dobu, prohlídky je možné si
domluvit s průvodci uvedenými na www stránkách www.staracistirna.cz.

Eva Tluková

Pohlednice z cest
Minule jsme se v naší cestovatelské rubrice vypravili do Afriky, tentokrát jsme zamířili podstatně blíž. V předvánoční atmosféře se přílepští zahrádkáři rozjeli do Drážďan.

Drážďany – město památek a vánočních trhů
Sraz byl v sobotu 7. prosince v sedm ráno. Ačkoli meteorologové předpovídali vichr a chumelenici, cesta byla dobrá a už v půl desáté dopoledne konstatovalo osazenstvo autobusu,
že v Drážďanech není po sněhu ani památky.
Rozchod byl u drážďanské Opery. Více než šest
hodin zbývalo na procházku po této „Florencii
na Labi“, návštěvu proslulé galerie, kostelů,
a hlavně vánočních trhů. Máme jich u nás také
dost, ale Němci to prostě umějí. V Drážďanech
se zimní trhy konají už od roku 1434! A už tehdy se tu prodávala obdoba dnešní slavné štoly.
Na centrálním náměstí Altmarkt stojí
letos 233 rozsvícených stánků, zdarma jsou
i adventní koncerty v kostele Kreuzkirche.
Symbolem trhu je kromě nezbytného vánočního stromku, pohádkového hradu a zdobeného oblouku zejména 14 metrů vysoká
vánoční pyramida, která se dostala i do Guinessovy knihy rekordů. Místní se pyšní tradicí
ručních řemesel, ve stáncích proto najdete
mimo jiné vánoční ozdoby, svícny, keramiku,
textilní výrobky, ale třeba i perníky, krajky,
adventní hvězdy nebo foukané sklo. Kromě
svařáku nebo rozličného cukroví můžete zkusit některou z ryze místních dobrot, což jsou
třeba malé figurky kominíků Pflaumentoffel
Přílepské účastnice zájezdu si uměly Drážďany užít
vyrobené ze sušených švestek.
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A ceny? 1 kg štoly 13 euro, svařák 2,50 euro a hrstka pečených kaštanů za 3 eura.
Během šesti týdnů navštíví drážďanské trhy na dva milióny lidí. Přílepské výpravě se
vyplatilo časné vstávání. Dopoledne to ještě šlo bez front, ale odpoledne už se nemohli
k stánkům ani protlačit.
Zahrádkářům (či spíše zahrádkářkám, protože jediným mužem zájezdu byl řidič), se
v Drážďanech líbilo. Nakoupily sladkosti a drobnosti pro děti a vnoučata, podívaly se po

parfumérii a ochutnávaly z lákavé kulinářské nabídky. Nepohrdly svařákem. Odvážely si
hlavně vánoční atmosféru a zavzpomínaly na dobu, kdy se do NDR jezdilo pro zboží, které
doma chybělo. Utajené marky, důmyslné skrýše před celníky….
Za všechny nám paní Milena Chalupská a paní Alena Freibišová řekly, že příští rok se nejspíš pojede znovu. Tři stovky za cestu není mnoho a 150 kilometrů také není žádná dálka.
Nabídka je otevřená i pro „nezahrádkářské“ spoluobčany.
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TJ Sokol Velké Přílepy
TABULKA PO PODZIMÍ ČÁSTI SEZÓNY 2013/2014 (13 zápasů)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tým

Skóre

Body

Body pravdy

Dobříč
Roztoky
Rudná
Č. Újezd
Kazín
Velké Přílepy
Jinočany

68:15
63:23
40:21
44:21
39:27
28:27
38:44

32
25
24
25
22
19
16

17
10
6
4
7
–2
1
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým

Skóre

Body

Body pravdy

Třebotov
Kosoř
Zbuzany B
Kněževes
Klinec
Drahelčice
Řevnice

24:27
34:35
32:52
25:42
25:61
20:47
22:63

16
15
13
11
10
8
5

–5
–6
–8
–7
–5
–7
–16

Nejlepší přílepští střelci v podzimní části soutěže
Počet gólů

Hráči

9

Šorfa

6

Bláha

4

K. Raděj

2

Kubiš, Bělohlávek

1

Poláček, Moravec st., I. Raděj, Moravec ml., Zedník

TJ SOKOL VELKÉ PŘÍLEPY (z posledního domácího zápasu na podzim)

Horní řada zleva: Jan Kotvas (trenér), Václav Bělohlávek, Jaroslav Kubiš, Jan Buk, Petr Šorfa, Jaroslav Zajac,
Kamil Chudada, Zdeněk Švajda, Martin Fišl, Ota Moravec ml., Lukáš Topol, Pavel Škurek
Dolní řada zleva: Dominik Gombita, Petr Bláha, Ota Moravec st., Pavel Jiroutek, Karel Poláček, Karel Raděj,
Ivo Raděj
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PAVEL JIROUTEK: Jako veterán se ještě necítím
V dnešním zpravodaji vám představíme klubového odchovance, obránce, který je schopen
zaskočit i v bráně a současně člověka, který přiloží ruku k dílu, kdykoliv je kolem fotbalu
potřeba. Jmenuje se Pavel Jiroutek.
Pavle, můžeš nám říct, kdy jsi začal hrát fotbal a za které kluby jsi ve svojí kariéře nastupoval?
Merunou jsme si s kamarády Pepou Chalupským a Vláďou Štefanem čutali na plácku
u bytovek mezi stromky, které jsme měli jako branky. S kopanou závodně, jako takovou
jsem začínal …. tuším v roce 1981/1982, kdy jsme jako malí žáčkové dostávali neskutečné
šišky. Prakticky celou dobu, hraji za Přílepy. Výjimkou byl první rok v dorostu, kdy jsem hostoval ve Statenicích a pak asi pětileté období, kdy jsem bydlel mimo obec a hrával “pouze”
za Hanspaulku. Když jsem se vrátil do Přílep, nebylo co řešit ...
Již několikrát se přihodilo, že jsi musel při mistrovských zápasech zaskočit v bráně. Jak se
v ní cítíš?
To je pravda, když je třeba vlezu tam. Extra gólman zrovna nejsem, ale snažím se .. Dneska
ale už víme, že je-li třeba, tak dobře zachytají jak Lukáš Topol tak i mladší Ota Moravec.
Jaké si myslíš, že jsou Tvoje nejsilnější fotbalové stránky a jaký cítíš svůj největší přínos
pro tým?
Popravdě řečeno, ta nejlepší fotbalová léta už mám za sebou, ale zase úplně jako ,,veterán“
se necítím. Pravda ale je, že fyzicky už to není úplně ono.
Jestli mám nějaký přínos, to ať hodnotí jiní. Za sebe mohu říci, že si rád zahraji, a občas
jsem snad něco platný. Jinak chodím relativně pravidelně, a když nejsem v základu, nemám
problém s tím sednout si na lavici, nebo vzít praporek.
Přesto patříš mezi „veterány“ v naší kabině. Jak bys ohodnotil po sportovní stránce současný mančaft oproti ostatním, které jsi ve svojí kariéře v Přílepech zažil?
Nebudu se vracet až do dob kdy mi bylo po dvaceti, snad jen vzpomenu, že se tenkrát
dělávaly poctivější po zápasové rozbory. Co se týká minulosti a současnosti musím říci, že
úplně srovnávat to nejde. Tenkrát jsme byli všichni místní a znali se, byli jsme jedna silná
generace. Valnou část té uvedené generace postihla opakovaná nevratná zranění ze hřišť
a dobrého žití - v té době jsme to lepili, jak se dalo … bylo třeba doplnit hráčský kádr. Dnes
je obec zalidněnější, je z čeho brát. Současný mančaft je doplněný a to i o fotbalové individuality a je to na hře vidět. Zlepšilo se zázemí, jsou opravené kabiny. Podařilo se postoupit
do třetí třídy. Z té doby vzpomenu hlasování, kde jsme si coby hráči rozhodovali, zdali má
smysl třetí třídu hrát, nebo ji pustit a zůstat ve čtyřce. Většina rozhodla, a nám se i přes
počáteční problémy podařilo ve skupině udržet.
V letošní sezoně se držíme v první polovině tabulky a je velká škoda bodů ztracených s papírově slabšími soupeři.
Jak bylo na začátku uvedeno, tak téměř vždy přidáš ruku k dílu u věcí kolem fotbalu
a současně na Tebe musím prozradit, že se podílíš na výchově (trénování) nejmladších
přílepských fotbalistů. Děláš tyto věci, že Tě baví, nebo máš náš klub tak rád?
Popravdě jsem se do toho nechal trochu zatáhnout. Naštěstí je nás na tu droboť hodně,
takže když z pracovních důvodů nemůže jeden, je zde vždy někdo kdo má čas. Musím říct,
že je to pro mě příjemně strávený čas.
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Co by se dle Tvého názoru mělo kolem fotbalu změnit, abychom mohli myslet třeba i na
postup?
Můj názor je, že pokud by se mělo postoupit, hrát a udržet vyšší třídu, bylo by třeba:
– více rozšířit a posílit kádr, přemýšlel jsem i o ,,B-týmu“, ale to je spíš moje přání a asi by
na to nebylo zatím dost lidí
– poctivě a ve víc lidech trénovat (standardky; ofsajd systém; herní kombinace)
– něco pro diváky - udělat střechu na tribunu, která je dle mého názoru trochu nešťastně
řešená
– po tom co jsem viděl po okolí, tak určité procento kádru musí být složeno z místních borců.
Co bys chtěl vzkázat fanouškům přílepského fotbalu?
Předně bych jim chtěl PODĚKOVAT, že chodí a to i přesto, že se vždy nehraje úplně hezký
fotbal, a ne vždy vyhrajeme. Můžou si dát pivo, klobásku, kritizovat , jak nám to jde či nejde, zařvat si GÓÓÓL případně poradit rozhodčímu…. Jo a Natálce, že je slyšet …

Rozhovor vedli spoluhráči
Pavel Jiroutek

Datum narození: 20. 1. 1973
Pozice: bek dnes převážně levý, z nouze gólman a kdysi dávno krajní
záložník
Silnější noha: Pravá
Oblíbené číslo dresu: nemám
Oblíbený fotbalový klub: oblíbený klub nemám, rád sleduji fotbal nahoru dolů.
V pohárech fandím všem českým klubům, a držím palce
nároďáku, ať se zase povede nějaká spanilá jízda
Oblíbený hráč: jako kluk jsem měl oblíbence Vízka.
Oblíbený hudební žánr: k dyž je dobrá nálada a lidi skousnu všechno (nemusím
tucku)
Oblíbené jídlo: chutná mi...
Oblíbený nápoj: VODA, pivo, zelená
Koníčky: K
 opaná, rodina, ryby, četba; houbaření, výlety, práce .... .. ne vše stíhám.
Blondýnky / brunetky: ... není to o barvě vlasů ....
Stav: ženatý

Fotbalové naděje
Podzimní sezóna JFK Velké Přílepy
Letošní mistrovská podzimní sezóna nám skončila v polovině listopadu. Nově založené
mužstvo dorostu si zvyká na úplně jiný fotbal, protože všichni ještě do nedávna hráli jen
v žákovských kategoriích. Vzhledem k tomu, že třetina hráčů by za starší žáky již nemohla
nastoupit, rozhodli jsme je přihlásit do dorostenecké kategorie.
Starší přípravka, sehrála na podzim šest mistrovských utkání a získala za tři vítězství
a jednu remízu deset bodů a umístila se na výborném třetím místě, jako druhý nejlépe
střílející tým s průměrem 9,6 branek na zápas.
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Starší přípravka

Mladší přípravka, sehrála také šest mistrovských zápasů a rovněž se umístila na krásném třetím místě s průměrem 7,5 vstřelených branek na zápas. Na snímku se hoši radují
z medailí.

Mladší přípravka
Po roce jsme ve spolupráci se Sokolem opět rozběhli fotbalovou školičku pro děti od pěti
do šesti let. Dětem se střídavě věnují čtyři trenéři. Tréninky až do první poloviny listopadu
probíhaly na hřišti, od druhé poloviny již trénujeme v tělocvičně U Korychů.
Přes zimu budou všechna mužstva využívat tělocvičnu U Korychů. Dorost bude jednou
týdně trénovat spolu se Sokolem na umělé trávě v Nebušicích.
Nábor nových dětí probíhá v průběhu celého roku.

Andrea Zedníková
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Nenechte si ujít
Co nás čeká v příštích dnech a týdnech
Prosinec
20. prosince – Vánoční koncert ZUŠ Libčice, 17 hod v CVA
22. prosince – 7. adventní koncert v Noutonicích
Obec Velké Přílepy a Obec Lichoceves-Noutonice vás zvou na vánoční koncert, který pořádají v kostele sv. Jana Křtitele v Noutonicích
v neděli 22. prosince 2013 v 17 hodin. Poslední adventní neděli vystoupí na koncertě Jan
Jareš, první nevidomý absolvent Pražské konzervatoře. Vánoční písně a koledy doprovodí
hrou na elektrické varhany i zpěvem. Vstupné
je dobrovolné, výtěžek bude sloužit na rekonstrukci kostela. (rk)
23. prosince – Zpívání Ježíškovi
23.12. v 17 hod

Leden
1. ledna – Novoroční ohňostroj v 17 hodin u vánočního stromu v centru obce
9. ledna – Beseda o včelách spojená s promítáním filmu v 19 hod v Galerii
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16. ledna – S láva a zatracení filmových hvězd– promítání
filmu s výkladem Stanislava Motla, pořádá
Klub 55 + , v 19 hod
v Galerii
11. ledna – Plesovou sezónu
zahajuje Myslivecké
sdružení Svrkyně
– Velké Přílepy
14. ledna – D
 en otevřených dveří
v Základní škole
30. ledna – M
 odrožluté čtení s kytarou, 19 hod v Knihovně

Plesová sezóna v sále U Korychů
11. 1
25. 1.
8. 2.
22. 2.
15. 3.

Myslivecké sdružení Svrkyně- Velké Přílepy
Myslivecké sdružení Hubertus
Klub rybářů
Klub zahrádkářů
Jarní obecní ples

Program kina
Dětská představení v 15 a 17 hod, vstupné 40,– Kč
20. 12. Fimfárum – Do třetice všeho dobrého (Pohádky Jana Wericha)
24. 1. Medvídek Pú
28. 2. Na vlásku (animovaná hudební komedie)
Představení pro dospělé v 19. 30 hod, vstupné 60,– Kč
20. 12. Rivalové (napínavý souboj pilotů F1)
24.1.
Revival (nová komedie Alece Nellis)
28. 2. Příběh Kmotra (inspirováno knihou J. Kmenty Kmotr Mrázek)
28. 3. Mafiánovi (Komedie o bývalým mafiánském bossovi)

Hobby výstava
12. dubna – 2. ročník úspěšné Hobby výstavy.
Již nyní můžete připravovat výrobky svých šikovných rukou, ať už jste modeláři,
nebo háčkujete, malujete, vyřezáváte, sbíráte vláčky, vyrábíte keramiku či cokoli jiného.
Bližší informace ing. Petr Morysek (morysek@velke-prilepy.cz, 733 746 891)
39

LO
AK
L
A
P
T
A
Y
K
L
TÁKY SKY MANUÁ Í KALENDÁ
E
L
Y
K
ZIT
OLN
Í DE
T
N
ALK
S
Č
K
E
A
Ř
Y
T
R
Á
N
Í
D
E
P
REZ
ALEN DOPISNÍ PA TALOG
K
É
N
N
ÁSTĚ NÍ OBÁLKY
KY KA ANUÁ
Á
T
E
L
OŠTOV ÁVKA VIZITKY ČNÍ DESKY MSTOLN
A
N
OBJED ACE PREZENT KALENDÁŘERY KAL
PUBLIKTY NÁSTĚNNÉDOPISNÍ PAPÍ TALO
PLAKÁ VNÍ OBÁLKY Y LETÁKY KA EZEN
POŠTO NÁVKA VIZITKPUBLIKACE PRALEN
OBJED KATALOGY ÁŘE STOLNÍ KRY KA
LETÁKYNNÉ KALEND DOPISNÍ PAPÍ TALO
A
Ě

123x87.indd 1

21.8.2013 9:49:01

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
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Autoškola
ve Ve l k ýc h P ř í l e p e c h
Nově otevřená autoškola a školící středisko
Zdeněk Vojáček.

Roztocká 1026, Velké Přílepy
Otevírací doba středa 15 až 18 hodin
Výcvik skupin Am, A1, A2, A,
B, B+E, C, C+E, D, T
Kontakt tel.: 603 444 160, 603 173 153
Email: vojacekzdenek@seznam.cz
www.autoskola-vojacek.cz

