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ˇrílepský

Slavnostní otevření
nového pavilonu školky

Nové prostory školky . . .

. . . a družiny,

ˇ líbí.
se detem

Povedlo se nám ...
Nový pavilon Mateřské školy Jablíčko už slouží dětem.
Trvalo necelý rok, než se přání stalo skutkem. 17. září 2008 bylo staveniště
předáno firmě Bláha, s.r.o, 31. srpna 2009 byla slavnostně přestřižena páska a první
návštěvníci mohli vstoupit do nitra kruhové budovy. Byla to cesta mnohdy trnitá, tak
jak to u staveb tohoto druhu bývá. Nedostatek míst ve školce, ale i termín realizace
uvedený v žádosti o dotaci, nám velel: v září 2009 musíte otevřít !!! Poslední
prázdninové týdny se vnitřek budovy podobal mraveništi. Dokončovaly se poslední
práce na budově, navážel se nábytek, kompletovalo zařízení, řemeslo střídalo
řemeslo. Ještě na počátku prázdnin mnohý návštěvník nového pavilonu nevěřil, že 1.
září bude i tady zahájen nový školní rok. Díky pracovnímu nasazení realizační firmy,
neústupnosti technického dozoru investora i obětavosti ředitelky MŠ bylo včas
zkolaudováno a vše připraveno k otevření. Okolí stavby se zazelená až příští rok na
jaře. Stromy ani keře nebylo možné vysadit v parném létě a tak realizace zeleně byla
posunuta na podzim tohoto roku.
Zařízení školky už v tuto chvíli naplno prověřuje padesát dětí.
Přejme, ať se jim v jejich školce líbí !!!

Barevná školní družina.
1. září byly uvedeny do provozu nové prostory školní družiny základní školy.
Vznikly v přístavku staré budovy školy, který ještě začátkem loňského školního roku
sloužil jako sklad školních pomůcek a v přízemí se v rámci výuky dovedností vařilo.
Dnes sídlí v těchto prostorách školní družina a byla také zrekonstruována školní
výuková kuchyně. Dětem se v družině líbí, největšími favority jsou nový stolní
fotbálek a počítač ( mimochodem by zasloužil výměnit za nějakého novějšího a
výkonějšího bratra ! ). Investorem rekonstrukce byla obec, realizátorem firma
Zeman stavební řemesla. Stavební firma odvedla kvalitní práci a prostory vyladila
pomocí barevných podlah tak, že můžeme použít výraz „ barevná družina“.
Rekonstrukce nebyla jednoduchou záležitostí, bouraly se příčky, otáčelo schodiště,
budovalo nové sociální zařízení, měnily okna i dveře atd. Vám, kteří jste neměli
možnost navštívit družinu v rámci dne otevřených dveří, přikládáme několik
fotografií. Ještě v tomto kalendářním roce musíme zajistit bezpečný a bezblátivý
přístup do družiny z Podmoráňské ulice a vyřešit osvětlení vstupu. Blíží se zimní dny
a tak některé děti budou ráno chodit do družiny za tmy a další za tmy odcházet.
V roce příštím nás čeká odkoupení přilehlé školní zahrady od soukromníků.
vcer
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Informace z radnice
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy dne 10.6.2009
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
zprávu o činnosti obce, kterou přednesla starostka Věra Čermáková
zprávy jednotlivých výborů, které přednesli jejich předsedové
informace o průběhu plnění usnesení z předchozího jednání zastupitelstva
informaci starostky obce o vítězné firmě výběrového řízení na zakázku „ Dopravní
opatření pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na pozemních komunikacích v
obci Velké Přílepy“. Starostka vyhlásila vítěznou firmou VPÚ DECO PRAHA.
Zastupitelstvo schvaluje:
předložený návrh programu jednání s tím, že původní bod č. 8 Úprava ceny vodného
a stočného bude nahrazen bodem Záměr odprodeje objektu na cizím pozemku č.parc. st. 67,
k.ú. Kamýk u Velkých Přílep
bez výhrad závěrečný účet obce Velké Přílepy za rok 2008
obecně závaznou vyhlášku č.1/2009 o konzumaci alkoholu na veřejném prostranství
obecně závaznou vyhlášku č.2/2009 o poplatku za užívání veřejného prostranství a
její přílohu č.1
záměr odprodeje objektu na cizím pozemku č.parc. st.67, k.ú. Kamýk u Velkých
Přílep
záměr rekonstrukce kina na multifunkční kulturní centrum a podání žádosti o dotaci
na tento záměr z dotačního programu ROP NUTS II Střední Čechy, prioritní osa: 3.
Integrovaný rozvoj území, oblast podpory: 3.3. Rozvoj venkova volnočasové aktivity
název projektu „ Kulturní centrum obce Velké Přílepy“
záměr výstavby dětského hřiště na pozemku č.parc. 200/7 v k.ú. Kamýk u Velkých
Přílep a podání žádosti o dotaci na tento záměr z dotačního titulu ROP NUTS II
Střední Čechy, prioritní osa 3, integrovaný rozvoj území, 3.3. Rozvoj venkova
volnočasové aktivity, výzva č.31, název projektu: „Dětské hřiště V Lískách“
umístění nové trafostanice na pozemku č.parc. 67, k.ú. Kamýk u Velkých Přílep při
stavbě „ Velké Přílepy TS, kvn, knn „
umístění fotovoltaické elektrárny, instalovaného výkonu 150 kW na pozemcích
parc.č. 294/22 a 294/23 v k.ú. Velké Přílepy, které jsou ve vlastnictví pana Karla
Pokorného a paní Ivety Pokorné Feichtnerové
navýšení počtu zaměstnanců zaměstnanců OÚ o čtvrtinový úvazek pro místo:
referent technický dozor
pronájem společenské místnosti v sousedství kinosálu v budově č.p. 162, k.ú. Velké
Přílepy za nájemné 2.500.- Kč měsíčně v souladu s dalšími podmínkami, které byly
uvedeny ve vyvěšeném záměru pronájmu, a to panu Ing. Romanu Hockemu, Bc.
Růženě Duchkové a Michalu Mihakovi
vypovězení smluvního vztahu s provozovatelem vodovodu a kanalizace, společností
1. Vodohospodářská společnost, s.r.o
záměr koupě pozemku č.parc. 203/2 k.ú. Velké Přílepy ( 576 m2 ), který je využíván
jako zahrada u budovy školní družiny, a to za cenu 1200,- Kč/m2.
1. rozpočtovou změnu obecního rozpočtu na rok 2009
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Zastupitelstvo zamítá:
žádost Jana Potužníka o odkup části obecního pozemku ( cca 66 m2) z č.parc.
190/61 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep
Zastupitelstvo pověřuje starostku:
-

vyvěšením záměru odprodeje objektu na cizím pozemku č.parc. st. 67, k.ú. Kamýk u
Velkých Přílep na úřední desku

-

realizací výpovědi smluvního vztahu s provozovatelem vodovodu a kanalizace,
společností 1. Vodohospodářská společnost, s.r.o a zajištěním výběrového řízení na
nového provozovatele vodovodu a kanalizace v souladu s podmínkami pro
umožnění čerpání dotací na rekonstrukci a intenzifikaci ČOV
uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s majiteli pozemku č.parc. 203/2 k.ú. Velké
Přílepy a přípravou a realizací koupě pozemku do konce roku 2010

-

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy dne 7.7. 2009
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
-

zprávu o činnosti obce, kterou přednesla starostka Věra Čermáková
informaci o průběhu plnění usnesení z předchozího jednání zastupitelstva
informaci o výsledku zadávacího řízení na dodávku vybavení nového pavilonu MŠ
Jablíčko Velké Přílepy vítězem zadávacího řízení je firma BENJAMIN, s.r.o.
Hradišťská 849, Buchlovice.

Zastupitelstvo schvaluje:
-

-

předložený návrh programu
vítěze poptávkového řízení na provedení 1. etapy rekonstrukce ČOV řešení
havarijního stavu firmu PRO AQUA, s.r.o. se sídlem Hrnčířská 56/12, Ústí nad
Labem
smlouvu s Ministerstvem obrany na pronájem pozemku evidovaného v katastru
nemovitostí jako parcela st.č. 697 a pozemků ve zjednodušené evidenci p.č. 113,
p.č. 114, p.č. 115 díl 2, p.č. 116 díl 1, p.č. 120 díl 3, p.č. 120 díl 4, p.č. 121 díl 2,
p.č. 352/1, vše v k.ú. Velké Přílepy, o celkové výměře 12 710 m2
cenu vodného a stočného ve výši 48,02 Kč za m3 ( cena s DPH ) s účinností od
začátku tohoto fakturačního čtvrtletí, tedy od 1.7. 2009

Zastupitelstvo pověřuje starostku:
-

uzavřením smlouvy na provedení díla „ 1. etapa rekonstrukce ČOV řešení
havarijního stavu“ s firmou PRO-AQUA, s.r.o. se sídlem Hrnčířská 65/12, Ústí n./L.
uzavřením smlouvy včetně dodatků s firmou BENJAMIN, s.r.o, Hradišťská 849,
Buchlovice na dodávku vybavení nového pavilonu MŠ Jablíčko Velké Přílepy, okr.
Praha-západ tak, aby byly zajištěny podmínky pro čerpání dotací a zprovoznění
nového pavilonu.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy dne 5.8.2009
Zastupitelstvo schvaluje:
text kupní smlouvy mezi Ministerstvem obrany ČR jako prodávajícím a obcí
Velké Přílepy jako kupujícím o prodeji pozemků p.p.č. 121/9, p.p.č. 121/10, p.p.č.
121/16 a stavebního pozemku č. 679, vše v k.ú. Velké Přílepy zapsané na LV 323
pro k.ú. Velké Přílepy u katastrálního úřadu za celkovou kupní cenu 1.819.998.-Kč.
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí
Okoř a obcí Velké Přílepy na pozemcích parc.č. 393 a 407 k.ú. Okoř a
vydání souhlasu obce Velké Přílepy, která má s těmito pozemky v majetku
státu právo hospodaření, s umístěním stavby splašková kanalizace a
vodovod.
Zastupitelstvo souhlasí s tím, že:
-

obec Velké Přílepy převezme od firmy Bláha, s.r.o. správu veřejného
osvětlení v lokalitě ulic Okružní, Dvořákova, Škroupova, Fibichova,
Janáčkova a Martinů s tím, že převzetí proběhne poté, co společnost Bláha,
s.r.o. vybuduje na své náklady přechod pro chodce v ulici Roztocká v
souladu s územním souhlasem ze dne 16.6.2009 č.j. Výst. 332/41257/09KU a předá jej obci.

Zastupitelstvo pověřuje starostku:
-

podpisem smlouvy mezi Ministerstvem obrany ČR jako prodávajícím a obcí
Velké Přílepy jako kupujícím o prodeji pozemků p.p.č. 121/9, p.p.č. 121/10,
p.p.č. 121/16 a stavebního pozemku č. 679, vše v k.ú. Velké Přílepy
podpisem předloženého návrhu smlouvy o smlouvě budoucí mezí obcí
Okoř a obcí Velké Přílepy na zřízení věcného břemene na pozemcích č.393
a 407 v k.ú. Okoř s tím, že podpisy smluvních stran budou uvedeny do
souladu se zápisem vlastnictví v katastru nemovitostí.

ˇ
Pripravujeme
...
31. října:

Svoz nebezpečného odpadu v obci

28. listopadu: Vánoční trhy
v sále restaurace u Korychů
Podrobnosti hledejte na vývěskách !!
září - říjen 2009
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Doprava v obci
Rostoucí doprava na komunikacích v naší obci, selektivní slepota některých řidičů,
nedovolující jim povšimnout se značky omezující rychlost či tonáž, zvýšený výskyt silničních
pirátů třímajících v ruce volant kamionu, to vše je důvodem nespokojenosti nás všech, co se
snažíme přeběhnout ve zdraví silnici. K pocitu ohrožení nás chodců přispívá navíc absence
chodníků, přechodů a dalších opatření, která by zbrzdila rychlost vozidel a dala řidičům jasně
najevo, že projíždějí obcí nikoliv autodromem. Obec zadala před několika týdny firmě VPÚ
DECO PRAHA a.s. Zpracování studie, jejíž celý název zní "Dopravní opatření pro zvýšení
bezpečnosti a plynulosti dopravy na pozemních komunikacích v obci Velké Přílepy“.
O přiblížení studie jsme požádali místostarostu obce Ing. Petra Moryska:
Zadání obsahuje seznam problematických křižovatek, míst a úseků ulic Pražská,
Kladenská, Roztocká, Podmoráňská a Svrkyňská. Výsledkem by měly být návrhy opatření ve
formě situačních nákresů, technické zprávy, seznamu dotčených pozemků a odhadu
investičních nákladů, to vše rozdělené do samostatně realizovatelných úseků. Se
zpracovatelem již proběhly dvě schůzky. Koncem července se projednalo upřesnění rozsahu
zadání opatření se zástupci obce a obecní policie a byla při tom provedena pochůzka a
rekognoskace terénu. Začátkem září byly návrhy dopravních opatření projednávány již nad
situačními nákresy a projednávány připomínky. Také jsme se se zpracovateli studie prošli
terénem. U školy a u pošty jsme ověřovali výhledy z různých míst, nezbytné pro umístění
přechodu. Už dříve se ukázalo a teď bylo potvrzeno, že například na Podmoráňské ulici není
možné realizovat dle norem chodník. Zvažujeme tedy alternativní trasu pro chodce - od
Roztocké ulice podél potoka, až k nově vybudovanému parku V Lipkách. Nyní máme od
zpracovatele pracovní kopie takřka celé studie s návrhy opatření. Zbývá dodat část týkající se
nejužší části Kladenské ulice. Také čekáme na výsledky důležitých projednání s dopravním
odborem v Černošicích, SÚS a Policií České Republiky.
.

Přiloženou kopii
situačního nákresu
křižovatky v centru,
kde denně skřípou
brzdy a často řinčí
plechy, berte jako
n e z á v a z n é
nahlédnutí pod
pokličku. Stále se
totiž nacházíme ve
fázi projednávání a
dokončování studie.
O výsledcích studie
a dalším postupu se
Vás budeme snažit i
nadále informovat.
.
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Hrozí nedostatek pitné vody ?
V poslední době docházely na obecní úřad stížnosti na nedostatek tlaku ve
vodovodní síti a dokonce i na uzavření přívodu vody vůbec. Začátkem září po
dlouhodobém suchu byl stav vody ve vodojemu, ze kterého se zásobují domácnosti v
naší obci, ale i domy v Úholičkách a Statenicích, téměř na nule. 1. Vodohospodářská
společnost tedy sáhla k nepopulárnímu opatření přívod vody v nočních hodinách na
několik hodin uzavřela. Nízkou hladinu vody zavinilo delší sucho, ale i letní trojnásobný
odběr oproti jiným měsícům v roce. Situace byla kritická a tak se na obecním webu i v
poštovních schránkách občanů objevila informace se žádostí o omezení zalévání a
šetření vodou vůbec. Přesto se na mnohých zahradách zalévalo dále a závlahové
systémy, napojené na obecní řad, byly mnohde v provozu, jako by se nic nedělo.
Někteří z nás stále nepochopili, že voda a zejména pitná je čím dál tím vzácnější
surovina a jako s takovou bychom s ní měli zacházet. Naštěstí v době nejkritičtější
zapršelo a navíc dodávka vody do našeho vodojemu byla po jednání s dodavatelem
navýšena. Přesto zůstává celoroční problém nízkého tlaku vody v některých lokalitách
naší obce. O vysvětlení i nastínění možnosti nápravy jsme požádali místostarostu
obce Ing. Petra Moryska :
Na úvod je nutno uvést, že se tu dlouhodobě neřešily rozpory mezi možnostmi
našich sítí a množstvím vydaných stavebních povolení. Ač se již téměř tři roky snažíme
situaci řešit, tyto procesy mají několikaleté setrvačnosti. Potrvá tedy ještě nějakou
.
dobu, než dojde k nápravě tohoto nepříznivého stavu.
Správce vodovodu donedávna tvrdil, že v ARI problém s tlakem není, problém prý mají
jen občas bytové domy. Podle jeho informací měly být při stavbě domů namontovány
AT stanice (posilovače tlaku), což ovšem nebylo realizováno.
Abychom získali přehled o skutečném stavu sítí, zadala loni obec zpracování
hydraulického posouzení vodovodu (a generelu kanalizace) včetně návrhu nutných
opatření a vyčíslení jejich finanční náročnosti. Předběžné výsledky máme nyní k
dispozici. Z těchto údajů je zcela evidentní, že tlak v obci je v některých lokalitách
.
nedostatečný a jsou proto navržena opatření.
Jedna varianta spočívá v propojení dvou vodovodních okruhů v části Roztocké
ulice. To by mělo přinést určité zlepšení (dle simulací, by se většina areálu ARI mohla
dostat tlakově do normy, či těsně pod ní). Toto se budeme snažit realizovat co nejdříve
(s ohledem na lhůty nutné pro proces povolování a samotné výstavby to bude trvat
.
určitě několik měsíců).
Druhé nákladnější opatření, které by vyřešilo problémy s tlakem, vyžaduje
položení několik kilometrů nového páteřního vodovodu. Rozsah této akce je odhadnut
finančně na 8 milionů korun a to bez dotace není obec schopna realizovat. O možnost
poskytnutí dotace jednáme nyní na ministerstvu zemědělství. Dobu realizace ale zatím
.
z mnoha důvodů nedokážeme odhadnout.
Ač se snažíme problémy našeho vodovodu a kanalizace postupně řešit, je to
jak po odborné, tak právní a investiční stránce velmi náročné a většinu podstatných
změn nelze uskutečnit bez dotací a vícestranných dohod. I z tohoto důvodu to jde
.
pomaleji, než bychom si přáli.
září - říjen 2009

8

Region sucha
Již od měsíce srpna patří obec Velké Přílepy do oblasti, kde panuje velmi
suché počasí, a kterému se přeháňkové mraky vyhýbají. Kritický nedostatek
spadlých dešťových srážek se výrazně projevuje na sesychající a žloutnoucí trávě
na mnohých zahradách a v okolí obce. Výzvy, které nabádají k šetření s vodou nelze
přehlížet, a ani nelze argumentovat výskytem vydatných přívalových srážek na
začátku léta v ČR. Mimochodem naší obci se již dlouhodobě přívalové srážky
vyhýbají. Lze však konstatovat, že minimálně za posledních 10 let nebyl žádný letní
měsíc ve Velkých Přílepech a v jeho okolí tak suchý, jak letošní srpen a to teplý a
suchý ráz počasí nadále trval a trvá i v měsíci září.
Průměrné množství dešťových srážek v mm a skutečný stav spadlých srážek v srpnu
a v září 2009 v obci ukazuje následující tabulka:

srpen
září (za 2 dekády)

70 mm (normál)
26 mm

13 mm (skutečnost)
6 mm

Podle oficiálních zdrojů ČHMÚ výrazný srážkový deficit se projevuje hlavně v Praze,
jejím severním okolí a v severovýchodních Čechách. Tuto skutečnost dokumentuje
následující obrázek, kde jsou tmavě vyznačeny oblasti s vysokým rizikem výskytu
ohrožení suchem. A právě v těchto nejpostiženějších oblastech se nachází naše
obec.
Vláhová bilance travního porostu jako výsledek rozdílu sumy srážek a
evapotranspirace (výparu) byla v polovině září jednoznačně nejnižší v oblasti
vymezené na jihu letištěm Praha Ruzyně na severu zhruba městem Kralupy nad
Vltavou.
Mimochodem poslední vydatné deště se vyskytly v obci v polovině července.
A kdy jste vy naposledy pořádně zalévali?

13. 9. 2009

Riziko ohrožení suchem

René Tydlitát

Sportovní den pro celou rodinu
Z titulku vyplývá, že v naší obci se zřejmě zrodila další z pravidelných akcí.
Členové Občanského sdružení Velké Přílepy chtěli vyhecovat své spoluobčany ke
zdravému pohybu a připravili na sobotu 19. září společně s obcí v areálu parku
V Lipkách sportovní klání. Počasí bylo typické pro pozdní babí léto, sluníčko příjemně
hřálo, běžecké dráhy byly vytyčeny, síť na nohejbal natažena, diplomy, medaile i
sladkosti pro malé závodníky připraveny. Úderem deváté hodiny se tak mohli u stolku
pořadatelů registrovat první závodníci i celé sportovně založené rodiny. Největšího
sportovního ducha ale projevily, jak to většinou bývá, děti. Sprint na 20, 60 i 100
metrů, dětský duatlon, opičí dráha pro nejmenší, slalom mezi kužely u všech těchto
disciplin stála velká fronta zájemců o vítězství. Dospělí poměřili svůj sportovní talent
v turnaji v nohejbalu, v duatlonu pro muže a ženy i ve sprintu na 100 metrů.
K závodění byli vyhecováni i jedinci, kteří přišli původně jen jako diváci nebo
organizátoři. Své možnosti ale odhadli všichni a tak nemusel zasahovat ani lékař ani
zdravotník. Medaile, diplomy i poháry byly po ukončení poslední discipliny tohoto
sportovního klání předány slavnostně v areálu u rybníku. Chatu ochotně zapůjčil
velkopřílepský Klub rybářů a vyčerpaní sportovci tu mohli v průběhu celého dne
doplňovat tekutiny i kalorie. Odpoledne po slavnostním ceremoniálu předání cen
zahrál k poslechu i k tanci DUONOM BAND.
První sportovní den pro celou rodinu se povedl. Všem organizátorům patří
velký dík, protože příprava i organizace tolika disciplin nebyly opravdu jednoduché.
Poděkování patří také Obecní policii Velké Přílepy a Městské policii Roztoky.
Policisté dohlíželi na to, aby běh na silnici do Úholiček a zpět byl bezpečný a nedošlo
ke střetu s motorovým vozidlem.
První ročník setkání všech, kteří si chtěli pro radost zasportovat, se líbil.
vcer
Těšme se a trénujme už na ten další !!

leden
září
- říjen
- únor
2009
2009

10

Velkoprílepští
rybári
ˇ
ˇ
otevreli
ˇ 5. zárí
ˇ
ˇ rybník pro verejnost.

Každoroční atrakce, kterou připravuje Klub rybářů, ani letos návštěvníky
nezklamala. Přihlížejících i ryby lovících bylo sice vzhledem k nejistému počasí
méně, ale ani letos nechybělo nic z každoročních lákadel. Každý z návštěvníků mohl
zkusit chytit rybičku na udičku. Kdo se jako lovec necítil, ten okusil šťavnaté a chutné
občerstvení. Milovníkům napětí praskaly nervy při tahu tomboly a koho ani v
pozdním odpoledni ještě nebolely nohy, ten ovládl parket a za linoucích se melodií,
vyluzovaných skupinou ATARI, protančil poslední podrážky. A na to všechno
dohlížel ze staré vrby velkopřílepský hastrman. Rybáři děkujeme !!
vcer
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Restaurování ...
... rámu oltárního
ˇ obrazu z kapličky sv. Gottharda z Kamýku
V průběhu první poloviny roku 2009 se podařilo dokončit jednu z dalších aktivit
obce, která proběhla v naváznosti na opravu kamýcké kapličky sv. Gottharda,
provedenou v roce 2008. Touto aktivitou bylo restaurování rámu oltářního obrazu z
této kapličky. Jde o původní pozdně barokní rám oltářního obrazu sv. Gottharda z
roku 1772, který byl slavnostně vysvěcen v noutonickém kostele dne 4. května 1772
a poté zavěšen v kapličce, která stávala na kamýcké návsi. Celý průběh slavnosti
svěcení obrazu a jeho umístění do kapličky je podrobně popsán v knize dr. A.
Podlahy „Posvátná místa Království českého“.
Tato původní barokní kaplička byla později zbořena, protože bránila vjezdu do
statků na návsi a byla v roce 1880 nahrazena kapličkou v novorománském slohu,
která stojí v Kamýku dodnes.
Když jsme před rekonstrukcí na jaře 2008 kapličku otevřeli, byl rám oltářního
obrazu v žalostném stavu, zub času, teplotní podmínky a klimatické změny vykonaly
své, rám se rozpadl. Kdy zmizel obraz sv. Gottharda se bohužel už asi nikdy
nedovíme.

Rám oltářního obrazu sv. Gottharda
stav v únoru 2009
září - říjen 2009

Rám oltářního obrazu sv. Gottharda
stav v srpnu 2009
12

Na základě výběrového řízení byla vybrána nabídka na restaurování rámu od ak.
sochařky MgA. Čihákové z Chlumce nad Cidlinou. Restaurátorský průzkum a
následné práce probíhaly od března do července 2009, výsledek může každý čtenář
Zpravodaje posoudit na přiložených fotografiích. Díky pečlivé práci paní
restaurátorky se podařilo zachránit nádhernou ukázku pozdně barokního
řezbářského umění neznámého mistra. Čtvrtina nákladů na restaurování byla
uhrazena ze sponzorského daru, zbytek bude pokryt z dotace, kterou se obci podařilo
získat. Celkové náklady činily Kč 75.000,-.
Je plánováno osazení rámu nově namalovaným obrazem sv. Gottharda, který by
byl proveden původní technikou a stylem malby z období pozdního baroka. První
kroky k realizaci tohoto záměru byly již podniknuty. Návazně bychom také rádi nechali
zhotovit nový obraz Panny Marie do druhé velkopřílepské kapličky, která pochází z
roku 1725 a stojí na přílepské návsi.
V současnosti je rám uschován v depozitáři, jeho umístění do kapličky zatím není
z bezpečnostních důvodů možné. Plánujeme jeho krátkodobé vystavení a malou
výstavu, kde by se zájemci seznámili s postupem restaurátorských prací, které jsou
podrobně fotograficky zdokumentovány. Instalace do kapličky bude možná až po
jeho zabezpečení proti odcizení.
Současně je potěšující, že se obci podařilo také získat dotaci na úpravu okolí
kapličky sv. Gottharda a na její osvětlení. Obě přílepské kapličky byly také v letošním
roce 2009 na základě žádosti obce zapsány do seznamu nemovitých kulturních
památek.
M . P a l k o s k o v á
členka zastupitelstva obce

SOLÁRNÍ STUDIO

Ve Velkých Přílepech

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

na solárium výhodné permanentky
parafínové a olejové zábaly
manikúra, modelace nechtů, vizážistika
prodej kosmetiky z Mrtvého moře
Vaš

Tel.: 603 193 205
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Najdete nás 400m od Obecního úřadu směr Roztoky
13

září - říjen 2009

Novinky v obci ...
Přechod pro chodce na Roztocké.
Dlouho očekávané „zebry“ přes silnici v Roztocké jsou konečně skutečností.
Po přechodu na nebezpečném místě ( v blízkosti zatáčky ) volali dlouho především
obyvatelé lokality Bussmark a hlavně rodiče v obavě o zdraví svých dětí. Obec
zadala projekt a společně se stavební firmou Bláha, s.r.o. přechod pro chodce v
srpnu zrealizovala. Přecházení by tedy mělo být o něco bezpečnější, ale stejně,
nespoléhejte se na bílé pruhy ! Raději se jako dřív pořádně rozhlédněte !!!

Uklízet exkrementy po vašem pejskovi bude teď
radost ! Obecní úřad nechal rozmístit po obci 12 specielních košů
s příslušenstvím papírovým sáčkem a lopatkou, a to v místech,
kde se nejvíce pohybují pejskaři nebo v místech, kde psíkem
zanechané zbytky nejvíce vadí dětská hřiště, fotbalové hřiště
atd. Dlouho mnozí obyvatelé po těchto koších volali jako po
symbolu pokročilé civilizace. Snad teď, potěšeni novým
vybavením našich ulic, budou po svém miláčkovi uklízet i ti, kteří
při nápadném přihrbení pejska věnovali mimořádnou pozornost
obloze, mobilu, vzdáleným bodům a pejskova úsilí si tedy
nemohli povšimnout ! 12 kusů těchto specielních košů není
mnoho, je to ale zatím taková malá zkouška. Budou koše
prázdné a exkrementy si budeme stále odnášet na podrážkách
domů nebo budeme „psích pozdravů“ na ulicích nacházet méně
a méně?
No, uvidíme, či vlastně i ucítíme !!
vcer
září - říjen 2009
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Ze školičky
Školní rok 2009/2010 v MŠ Jablíčko byl zahájen 1.9.2009. Tento den se
zapsal do historie mateřské školy a obce Velké Přílepy otevřením nového pavilonu,
který je součástí stávající mateřské školy.
Zahrada MŠ se výstavbou rozšířila o další venkovní prostory. V září byly
provedeny dokončovací práce na pískovišti, věži, houpačce, tabuli, domečku a
multifunkční věži. Děti budou mít možnost tyto herní prvky využívat až po dokončení
výsadby a zazelenění všech okolních prostorů.
Kapacita MŠ byla výstavbou pavilonu rozšířena na 100 dětí, tj. vždy 25 dětí
ve 4. heterogenních třídách. Provoz mateřské školy zajišťuje 8 pedagogických
pracovníků a 7 nepedagogických pracovníků. Pro lepší orientaci byly třídy označeny
barvami: I.třída - třída zelená, II.třída - třída žlutá., III.třída - třída modrá a IV.třída třída červená. Provoz školy byl upraven dle potřeb a zájmu zákonných zástupců od
6,30hod. do 17,00 hod. Během měsíce září však prodloužení provozní doby využilo
maximálně 5% za sta přihlášených dětí. Z těchto důvodů se provoz MŠ vrací zpět
na původní provozní dobu od 6,30 hod.do 16,30 hod. k 1.10.2009.
Dětem byl umožněn adaptační program dle požadavků a přání zákonných
zástupců, kteří měli možnost v prvních dnech s dětmi trávit společné dopoledne.
Této možnosti využilo většina rodičů. Děti si již zvykly na nové prostředí a získaly
nové kamarády. Odloučení od mámy a táty není již tak bolestivé.
Rodičovská schůzka proběhla 10.9.2009. Rodiče se měli možnost seznámit
se školním řádem školy, školním vzdělávacím programem, zájmovými aktivitami a
harmonogramem plánovaných akcí.
21.9.2009 předvedli dětem sokolníci ukázky své práce s dravci

Touto cestou bych ještě jednou chtěla poděkovat nejenom p. starostce Věře Čermáková
a p. Evě Aulické za veškerý věnovaný čas při dokončovacích pracích, ale především všem
zaměstnancům MŠ za úklid a přípravu celého areálu MŠ Jablíčko k zahájení školního roku.
Bez nich by včasné zahájení školního roku nebylo možné.
Libuše Smidžárová

paní Hedvika Malá
ˇ
ˇ
zasvetila
svuj život detem.
0

Současná a bývalá ředitelka MŠ.
„Starala jsem se o děti v mateřince ve Velkých Přílepech už ve 40. letech minulého
století“, říká usměvavá elegantní žena, která před několika dny oslavila kulaté výročí. „Pan
starosta Král v roce 1940“, vypráví paní Malá „se zasloužil o vznik první mateřské školy v
naší obci. Později jsem dostala umístěnku právě do Velkých Přílep s odůvodněním, že je
tady neustále nemocná učitelka a málo dětí. Mnoho dětí se v té době odstěhovalo s rodiči
do pohraničí. Byla jsem ráda, že jsem vůbec sehnala místo. Přijela jsem tehdy vlakem do
Podmoráně, jiné spojení nebylo, nebylo možné dojíždět denně jako dnes.
Mateřská škola tehdy vypadala jinak, než ty dnešní školky. V místnosti byly většinou školní
lavice, protože úkolem bylo především připravit děti na vstup do školy. První mateřská
škola ve Velkých Přílepech byla na poště tehdy se tomu říkávalo „stravovna“. Budova
sloužila potulným vandrovníkům, kteří šli za prací. Přivítal mě starý rozvrzaný stůl, křeslo,
tabule na stojanu, kamna a stará půjčená skříň. Hračky a pomůcky jsem nenašla žádné.
Chtěla jsem to vzdát. Pan řídící mně ale přemluvil, sehnal ubytování a tak jsem tady
zůstala. Dětem jsem začala vozit hračky, které zbyly v naší rodině. Postupně se situace
ale začala zlepšovat a i v rozpočtu obce zbyly na mateřskou školu nějaké peníze. A jak se
děti tehdy stravovaly? V poledne chodily domů na oběd a odpoledne zase přicházely do
mateřské školy. Některé si nosily ke svačině košíčky s jídlem. Ve středu a v sobotu bylo
volno. Několik let po válce stoupl počet dětí. Školka nestačila, neměli jsme ani šatnu, ani
židle, nebylo kam dát lehátka, seděli jsme na zemi, přetékali jsme. Školka se musela
přestěhovat do budovy dnešní staré školy, tehdejšího hotelu.
září - říjen 2009
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Dostali jsme k dispozici dvě místnosti. Byla padesátá léta a školky se začaly
postupně přeměňovat na celodenní zařízení pro zaměstnané maminky. Tehdy byly silné
ročníky a prostoru bylo čím dál méně. Kapacita byla 18 dětí, ale přijato bylo až 24. Zájem
byl ale mnohem větší. Maminky musely do práce a vznikaly problémy. Rodiče si stěžovali
dokonce až v prezidentské kanceláři. Maminky také velmi často nestihly děti vyzvednout
a tak jsem si své svěřence často vodila domů. Ostatně jejich rodiče velmi dobře věděli, že
je u mě v pořádku najdou.
Pak jsem po mateřské dovolené nastoupila do mateřské školky v Tursku. Jezdily jen
školní autobusy, v létě jsem tedy musela jezdit na kole a syna jsem měla na sedačce.
V roce 1960 jsem se vrátila do Velkých Přílep a v roce 1974 se konečně začala svépomocí
stavět školka. Stavba ale trvala dlouho. To, co bylo postaveno, bylo postupně s dalším
materiálem zase rozkradeno. Materiál byl často plesnivý, stavba tzv. „rychlovka“ byla
velmi nekvalitní. Určená trvanlivost 5 let !! V roce 1980 se nová školka otevřela. Zahradu
jsme ale neměli, chodili jsme na sokolské hřiště. Děti si často hrály mezi popásajícími se
kozami a husami. Byla to taková nenásilná výuka zoologie“, směje se paní Malá.
A jaké byly tehdejší děti ? „Šťastné“, odpovídá bývalá ředitelka mateřské školy paní Malá.
„Ve školce byly často celý den a líbilo se jim tam. Museli jsme se jim ale věnovat, hráli jsme
jim s loutkami, vyráběli jsme mnoho věcí. Děti byly také mnohem skromnější,
bezprostřední, za všechno vděčné. Moc toho k dispozici neměly, měly radost z každé
vlastnoručně udělané hračky, měly své touhy, byly více spjaté s přírodou. Ta příroda mně
také tehdy velmi s jejich výchovou pomohla. Když jsem viděla novou školku, kterou obec
tento rok otevřela, a její vybavení, tak jsem brečela“, přiznává se paní Malá. „Vzpomněla
jsem si na to, co jsme měli dřív a co mají dnešní děti“.
Děkuji paní Hedvice Malé za vzpomínání a dovoluji si dodatečně a s malým
zpožděním popřát jí k jejímu krásnému výročí za všechny „její děti“ a nejen za ně hodně
zdraví a ještě mnoho spokojených let.
Věra Čermáková

NOVĚ

OTEVŘENÉ

Dětské Centrum

Tulipánek
Nejlevnější soukromé
hlídání dětí formou školky v Horoměřicích
Zápis a nábor dětí probíhá celoročně
( po telefonické dohodě)
Provoz každý všední den od 6:30 do 19:00 hod.
konečné ceny - včetně svačin, obědů a aktivit
maximálně 16 dětí ve třídě, rodinné prostředí, zahrada
www.dctulipanek.cz

dctulipanek@centrum.cz

mobil: 607 524 363

Chceš-li doma čisto míti, nech si od nás ukliditi.

ÚKLID A SLUŽBY
Pravidelný úklid bytů, rod. domů
Jednorázový úklid bytů, rod. domů
Žehlení
Čištění horkou párou
Čištění koberců a čalounění
e-mail: uklid-hospodynka@seznam.cz

) 733 640 148

Kadeřnictví - kosmetika - manikúra
studio „Matrix” Werichova 987, Velké Přílepy
Kosmetika:
kosmetické ošetření pleti
barvení řas a obočí
mikromasáž očního okolí
líčení pro všechny příležitosti (proměna)
více na: www.kosmetikafalgeova.com

..
..
.

..
..
Manikúra:
.. manikúra
gelová modeláž
.. zdobení,
p - shine
parafínový zábal rukou
Dále nabízíme:
.. dárkové poukázky

Kadeřnictví:
dámské-pánské-dětské
světlé, barevné melíry
společenské a svatební účesy
výběr z více jak 60-ti odstínů barev

prodej pleťové i vlasové kosmetiky

Těší se na Vás:
Kadeřnictví
Monika Žaludová
Tel: 739 028 740
Manikúra
Barbora Kolínková
tel.: 737 108 517
Kosmetika
Andrea Falgeová
Tel.: 606 659 950
E-mail: andrea.falgeova@seznam.cz

NOVĚ - možnost hlídání Vašich dětiček po dobu návštěvy kosmetiky

Zabouchli jste si ? Ztratili jste klíče ? Jste v nouzi ?
Pomůžeme Vám:
Non-stop včetně víkendů - tel.: 602 736 736, 777 603 130
Nabízíme Vám tyto služby:
otevírání zabouchnutých a zamčených dveří
otevírání automobilů a trezorů
otevírání všech zámků
vyndání zalomeného klíče či autoklíče
opravy po vloupání
montáže bezpečnostních dveří
montáže přídavných zámků
svařování futer, plechování dveří
výměna bezpečnostních vložek a zámků
sjednocování a generální systémy vložek
montáže bezpečnostních kování, závor, rozvor
výroba klíčů podle zámků včetně autozámků a trezorových zámků
opravy a přestavby autozámků a trezorových zámků
seřizování a zabezpečení plastových oken a dveří
výměna zámků v plastových dveřích
montáže elektronických zámků a elektronických zabezpečení
montáže pohonů garážových vrat a zateplování
dílenské zakázky ... a další služby
nebaví Vás už nosit klíče?? Provádíme i montáže snímačů otisků prstů

Zámečnická pohotovost pro celou Prahu a středočeský kraj
V případě veškerých dotazů i na další služby se můžete kdykoli obrátit
na náš dispečink, který funguje non-stop na uvedených číslech.

email: profi-lock@seznam.cz
www.profi - lock.cz
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VETERINA

NEBUŠICE

VÁŠ RODINNÝ VETERINÁŘ

(parkoviště za prodejnou Albert)
e-mail: kratka @ veterinanebusice.cz

www.veterinanebusice.cz

Milé ženy !!!
Srdečně Vás zveme na

MIX

STEP

AEROBIC

KDY ?

Pondělí od 19.00 hod. Mix aerobic
cvičení na balónech
Čtvrtek od 19.00 hod. Step aerobic

KDE ?

Sál u Korycha, Velké Přílepy

CENA ?

50,- CZK/cvičební hodina

Těšíme se na Vás: Zuzana W. a Zuzana Š.

Kontakty: 739 085 773, 724 022 970

Komorní smíšený
pěvecký sbor

ROSA
vyhlašuje z důvodu doplnění a rozšíření sboru

N A
Á B O R
do všech sekcí:
Sopránová - Altová - Tenorová - Basová
Kontakt:
Jindřich Marek
http://rosa.wz

tel. 728 10 44 46

Truhlářství
Miroslav Kaňka
Holubice 91
252 65 Tursko
Nabízí výrobu na zakázku z lamina a masivu:
dveře
schodiště
vestavěné skříně
kusový nábytek
kuchyňské linky
stoly, lavice
A ostatní truhlářské výrobky.
Vše dle přání zákazníka !
mobil: 775 145 844
e-mail: mirakana@seznam.cz

Veterinární ordinace MVDr. M. Riedlové
Maďarská 3, Praha 6
rozšířila svoji působnost o nové pracoviště
v ROZTOKÁCH Chelčického 1889
Nabízíme komplexní veterinární péči o malá zvířata, preventivní zákroky
(vakcinace, ošetření zubního kamene), interní medicínu a chirurgii, laboratorní
diagnostiku, rentgenologická a ultrasonografická vyšetření
Hovoříme anglicky
Ordinace Maďarská
tel.: 224 323 184
606 516 523

--

we speak English
Ordinace Roztoky
tel.: 739 443 837
Po, St
15 - 21 hod.

MoJa Building s.r.o.
www.mojabuilding.cz
-

podlahové krytiny
dveře interiérové, vchodové
umělý kámen
stavební činnost

Kontakty:
tel.: 739 414 987
e-mail: info@mojabuilding.cz

AAA Barvy s.r.o.
Prodejna :

Tyršovo nám. 2218, Roztoky u Prahy
tel: 274 810 789, 777 639 069
po - pá : 8,00 - 11,30 12,00 - 17,00

Prodejna :

Velvarská 23, Horoměřice
Tel : 220 971 274, 775 566 578
po - čt : 8,00 - 11,30 12,00 - 17,00
pá : 8,00 - 11,30 12,00 - 16,00

Prodejny AAA Barvy s.r.o. Vám nabízejí široký sortiment
interiérových i fasádních nátěrů a omítek včetně tónování do široké
škály odstínů. Nátěrové hmoty na kov i dřevo, lazurovací a podlahové
laky, štětce, válečky, pěny, tmely, olepovací pásky.....
Poskytuje slevy pro stavební firmy a na opakované nákupy.
Slevové akce na vybraný sortiment.
Technické poradenství : 775 566 578

www.aaabarvypraha.cz

o

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

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

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

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

Knihovna
Hodiny pro veřejnost:
Pondělí 15:00 - 19:00
Středa 14:00 - 18:00
Ceník:
vstupní poplatek 60,- Kč
děti a důchodci 30,- Kč
půjčování zdarma

Roztocká 129, 252 64 Velké Přílepy
knihovnice: Mgr.Jana Kouřimská
Přístup na internet zdarma
e - mail: mlkvelkeprilepy@seznam.cz
tel.: 220 930 768

ˇ
Pošta v Prílepech
Svrkyňská 63,
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

252 64 Velké Přílepy,

8:00 - 11:00
8:00 - 11:00
8:00 - 11:00
8:00 - 11:00
8:00 - 11:00

14:00 - 18:00
13:00 - 16:00
14:00 - 18:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00

tel.: 233 931 160
technická přestávka 16:00 - 16:35
technická přestávka 16:00 - 16:35
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