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Jaro jsme přivítali na Obecním plese

Vážení rodiče,
dovolte nám představit
nově otevřené

Dětské
centrum
Chaloupka
Teremok
Dětské centrum je určeno pro děti od 3 let. Nabízíme
celodenní/půldenní hlídání dětí a zájmové kroužky.
Najdete nás na adrese:
Burianova 921, 252 64 Velké Přílepy.
Pro více informací navštivte:
www.teremok.cz  
nebo nás kontaktujte
na tel.:
775 149 953
739 288 548
739 288 548

Kamarádi, pojďte si s námi hrát!

Slovo starostky
Tak máme jarní ples za sebou a jaro může začít. Letos ale na sebe
nenechalo dlouho čekat a mnozí z nás už strávili na zahrádkách několik
pěkných a slunečných dní. Však mezi žádané ceny tomboly i na letošním obecním plese patřily sazenice, hnojiva i všelijaké náčiní a pomůcky pro zahradníky.
Probouzí se nejen příroda, ale i my jako její součást se postupně
probíráme ze „zimního spánku“, z období, ve kterém jsme si mohli říkat
„to počká, to udělám až na jaře, až bude teplo, ještě je čas“. Čas nadešel a my se rozhlížíme
po svých nemovitostech, tohle musím opravit, tohle vyměnit, tohle zase natřít. Mám jaro
ráda už proto, že se, jak říkám, konečně začínají „dít věci“. Obec toho má pro letošní jarní
a letní čas také hodně v plánu.
V budově základní školy prvního stupně čekají na celkovou rekonstrukci sociální zařízení
a chodby, další část budovy druhého stupně bude zateplena, dům U Korychů je sice po
celkové vnitřní rekonstrukci z minulých let, ale stávající fasáda moc parády nedělá, snad
i to stihneme. Venkovní posilovna na hřišti V Lískách bude posílena o další stroje. Pokud
nám bude štěstí nakloněno a získáme dotace, uděláme ještě něco víc pro sport a snad i
pro zvýšení upadající zdatnosti naší mládeže - v plánu je venkovní hřiště a běžecká dráha
s doskočištěm. Ve hře je také dotace na výstavbu chodníku a přechodu na Kladenské ulici.
Nejdůležitější stavbou ale bude rekonstrukce čističky odpadních vod. V současné době
probíhají přípravné práce na staveništi a po slavnostním zahájení začátku stavby 4. dubna
se vše doufejme rozjede tzv.“ na plný plyn“.
Před několika týdny, když došlo k poruše na hlavním vodním přivaděči a byla odstávka
vody, mně jeden občan napsal: „paní starostko, chtělo by to více trubek a méně kultury!“
Nepopírám důležitost trubek, ale i to druhé jmenované patří dle mého názoru k našemu
životu. Takže 15. a 16. května nás čeká Hudební festival, na kterém se představí žáci a studenti hudebních škol společně s mistry profesionální scény. Tak trochu hudební ochutnávkou festivalu bude 10. dubna veřejná nahrávka pořadu Českého rozhlasu. V CVA se bude
točit Radiodárek a obdarována bude po zásluze naše místní knihovna.
Naše obec byla vybrána, aby na přelomu září a října hostila festival Předivo, jehož pořadatelem je každoročně místní akční skupina Přemyslovské střední Čechy. Program bude
pestrý, divadlo, koncerty, přednášky, promítání zajímavých a netradičních snímků. V letošním roce také uplyne 150 let od spojení dvou obcí Kamýku a Velkých Přílepy a to si také
žádá pořádnou oslavu. To už jsem se ale dostala až do podzimních dnů. Zatím si užívejte
jaro. Přeji Vám hodně sluníčka, ale i dost vláhy zahrádkám a ať Vás dobrá nálada opouští
jen zřídka.

Věra Čermáková
starostka obce
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Vodovody a kanalizace obce na začátku roku 2014
Konec loňského roku přinesl nejen vánoční svátky a silvestra, ale také dokončování dvou
významných výběrových řízení týkajících se naší vodárenské infrastruktury. V obou nastaly komplikace, které nám v této oblasti přinesly neklidný konec roku a hektický začátek roku nového.

Výběr nového provozovatele vodovodu a kanalizace
K 31. 12. 2013 končila smlouva se společností STAVOKOMPLET, proto probíhalo výběrové
(koncesní) řízení na výběr nového provozovatele. O předchozím průběhu tohoto řízení jsem
již dříve ve zpravodaji psal. Soutěžilo se o provozování na dalších 6 let, po tuto dobu bude
podstatná část nákladů fixována (to, co provozovatelé mohou ovlivnit) a lze je zvyšovat jen
o inflaci. Čtyři zájemci své finanční nabídky předložili do 13. 11. 2013. Byli to společnosti:
1.VHS, STAVOKOMPLET, SčVK a VaK Beroun. Celé řízenívčetně hodnocení nabídek proběhlo
dle metodiky Ministerstva ŽP (nutné kvůli dotaci). Při určitém zjednodušení lze říci, že hlavní důraz je kladen na cenu nabídnutých nákladů provozovatelů, ze které pak vyplývá cena
vodného a stočného a její vývoj. Výběrová komise posoudila jednotlivé nabídky a nechala
si i zpracovat odborný posudek. Zohledňovala se i změna technologie ČOV po rekonstrukci.
Když se nabídkové ceny promítly do vodného a stočného (bez DPH), vyšlo pořadí takto:
1.
2.
3.
4.

VaK Beroun
SčVK
1.VHS
STAVOKOMPLET

(64,0 Kč/m3 až 67,5 Kč/ m3)
(66,0 Kč/m3 až 70,0 Kč/ m3)
(73,5 Kč/ m3 až 81,0 Kč/ m3)
(74,5 Kč/ m3 až 82,0 Kč/ m3)

(v závorkách zaokrouhlené ceny na začátku a na konci soutěženého období – tedy po šesti letech)
Pro srovnání lze uvést, že cena vodného a stočného byla pro rok 2013 cca 61 Kč/m3 bez DPH.
Jako nejlepší nabídka byla tedy vybrána nabídka společnosti VaK Beroun, a.s. Po oznámení
výsledků uchazečům podala společnost STAVOKOMPLET 11. 12. 2013 proti řízení námitky.
Napadala hlavně ceny společností na prvních dvou místech jako nepřiměřeně nízké a to, že
komise nebyla odborně na výši. V podstatě uváděla, že jen ceny, které nabídly společnosti
z jejich skupiny (3. a 4. místo), tedy zhruba o 20 % vyšší, než byla tehdy platná cena, jsou
správné a ostatní máme vyřadit. To jsme zamítli. Proto se dne 27. 12. 2013 obrátili s těmito
námitkami na ÚOHS.
Od poloviny prosince, kvůli podání námitek, bylo jasné, že řízení (díky procesním lhůtám, které je nutno dodržet) neskončí do konce roku a zastupitelstvo schválilo právníky
doporučený postup, jak na dobu od 1 .1. 2014 do oficiálního ukončení koncesního řízení
vybrat provozovatele. Oslovili jsme tedy společnosti STAVOKOMPLET, jako tehdejšího provozovatele, a VaK Beroun, protože podal v řízení nejnižší nabídku, zda mají zájem o dočasné provozování za cenu nejnižší nabídky z koncesního řízení (do výsledné ceny, jsme byli
nuceni ještě zohlednit v prosinci sdělené zdražení vody o cca 8 % dodávané do obce společností 1.VHS). STAVOKOMPLET trval na své ceně nabídnuté v koncesním řízení, VaK Beroun
podmínky akceptoval, a proto s ním byla uzavřena smlouva. Na silvestra proběhlo základní
předávání infrastruktury a v novém roce pokračoval řetěz dalších jednání a předávání.
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Omlouvám se za poněkud rozsáhlejší informaci k tomuto řízení, ale na přelomu roku,
kdy se vše hekticky vyvíjelo, nebylo možno občany takto informovat. Mnozí byli změnami
zaskočeni a šířily se k tomu různé „zaručené“ informace. Doufám, že tento příspěvek přispěje k vyjasnění těchto událostí.

První „krize“ je za námi
S novým provozovatelem jsme prožili již i „první krizi“, havárii přivaděče v Roztokách
a následné problémy ve dnech 4. – 5. 2. 2014, kdy bylo nutno začít zásobovat obyvatele
naší obce vodou z cisteren. Cisterny byly poskytnuty rychle a díky přístupu i osobnímu
nasazení pracovníků nového provozovatele se vše, i když ne zcela bez komplikací, podařilo
uspokojivě zvládnout.

Projekt nového vodovodního přivaděče
Na projektu nového vodovodního přivaděče již máme platné územní rozhodnutí a pracujeme na výběru dodavatele služeb, zajišťujících jak vyřízení stavebního povolení, tak nezbytné projektové dokumentace a autorského dozoru při stavbě.

Výběrové řízení na dodavatele stavby rekonstrukce ČOV
Během konce roku jsme finišovali také ve výběrovém řízení na stavebníka rekonstrukce naší
ČOV a kanalizačního přivaděče k ní. Dne 1. 11. 2013 jsme otevřeli obálky devíti zájemců.
Posuzování tolika rozsáhlých nabídek si vyžádalo několik sezení komise. Bohužel, byly u několika nabídek zjištěny chyby. Především ve zpracování ocenění a v nevyplněných položkách
cen ve výkazu výměr, proto jsme je, po konzultaci s právníky, byli nuceni vyřadit, jinak by
nám hrozilo i neuznání řízení ze strany dotačního orgánu. Nejnižší nabídka společnosti HAKOV také bohužel obsahovala chyby i v součtech, a tak musela být vyřazena. Byla naštěstí
cenově jen o 1% nižší než další nabídka, která nakonec zvítězila. Společnost proti vyřazení
podala námitku, kterou jsme, opět po konzultaci s právníky, zamítli. Výběrová komise tak
finálně dne 13. 12. 2013 vyhodnotila jen čtyři nabídky, které byly bez chyb. Pět jsme byli
nuceni vyřadit. Komise doporučila jako vítěze firmu POHL cz, a.s. Oproti cca 35 000 000 Kč,
což byly odhady projektantů, je tato nabídka za 29 254 374 Kč (cena bez DPH).
Bohužel se dnes stalo takřka pravidlem, že si nespokojení zájemci stěžují u ÚOHS a tak
i firma HAKOV se nakonec obrátila na ÚOHS. Tomu jsme předali veškerou dokumentaci,
a protože nám nezakázal uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem, uzavřeli jsme ji 24. 1.
2014. ÚOHS nyní rozhodl o ukončení řízení, a tak doufáme, že dotačnímu orgánu budeme
moci již během března dodat tento poslední z dokladů, které požaduje před uzavřením
smlouvy na proplacení dotace. Rekonstrukci stavebně zahajujeme 14. 3. 2014 a má trvat
14 měsíců. Poté bude následovat ještě zkušební provoz.
Po vysoutěžení všech dílčích nákladů projektu mohu zrekapitulovat, že celkové náklady
akce včetně příprav dosahují zhruba 40,3 mil. Kč (s DPH), tedy 33,5 mil. Kč bez DPH. Podíl
obce na těchto nákladech je 9,7 mil. Kč. DPH nám bude vrácena a zbytek uhradí dotace.
Na závěr bych rád vyjádřil přání, aby dále vše probíhalo hladce a mohli jsme již během
příštího roku zrušit omezení při napojování na vodovod i ČOV a bez problémů plnit všechny
požadavky inspekce životního prostředí i dotačního orgánů.

Petr Morysek
místostarosta
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Zprávy ze Zastupitelstva
• Zastupitelstvo schválilo koupi komunálního malotraktoru LS J27HST za 531.142,- Kč vč.
DPH. Starý traktor, který užívala pracovní četa Obecního úřadu, již neodpovídal pravidlům silničního provozu. Na nový traktor lze připojit radlici a sypač.
• Zastupitelstvo schválilo záměr požádat ministerstvo obrany o dotaci na opravu pomníku u pošty a úpravu jeho okolí. Pomník bude přemístěn v rámci pozemku na vhodnější
místo. V jeho okolí budou vysazeny keře a vzrostlejší dřeviny. V budoucnu je počítáno
s výstavbou chodníku na Pražské ulici v těsné blízkosti tohoto památníku. Pozemek by
tak dostal důstojnější ráz pietního místa.
• Zastupitelstvo rozhodlo o ukončení diskusního fóra na internetových stránkách obce.
Stalo se tak poté, co Policie ČR začala vyšetřovat trestní oznámení na neznámého pachatele. Některý z účastníků zřejmě zveřejnil nepravdivé a urážlivé údaje. Příspěvky budou
uloženy do veřejně přístupného archivu. Diskusní fórum je nahrazeno systémem otázek
a odpovědí, který řeší konkrétní problémy v obci. Naleznete ho na stránkách obce v sekci
Dotazy.
Zasedání Zastupitelstva obce jsou veřejná. Účast na nich vřele doporučujeme. Občané se
mohou na vlastní oči přesvědčit, jak jimi volení zástupci pracují.

Nový malotraktor bezpochyby pomůže lépe udržovat pořádek v obci
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Organizátoři veřejně prospěšných akcí mohou žádat o grant
Na podporu spolkového, kulturního a sportovního života obce byl od nového roku zřízen
grantový program. První kolo grantového řízení bylo uzavřeno 28. února 2014. O udělení
grantů rozhoduje zastupitelstvo na základě doporučení grantové komise. Další žádosti bude
možno předkládat v druhém kole od 1. června do 31. července a to pouze na předepsaném
formuláři, který je k dispozici na webových stránkách obce v sekci formuláře.

GRANTOVÝ PROGRAM OBCE VELKÉ PŘÍLEPY
• Na základě schváleného Grantového programu upozorňuje Obec Velké Přílepy, že s účinností od dne 1. 1.2014 lze podávat žádosti o poskytnutí grantu z rozpočtu obce na rok
2014.
• Žádosti o grant lze předkládat pouze na předepsaném formuláři (ke stažení na stránkách
obce Velké Přílepy nebo v tištěné podobě k dispozici v podatelně OÚ) ve 2. kolech. Termín uzávěrky 1. kola byl do 28. února 2014 a uzávěrka 2. kola je 31. 7. 2014.
• Žádosti o grant je nutné zaslat na adresu Obce Velké Přílepy, Pražská 162, 252 64 Velké
Přílepy nebo doručit osobně do podatelny Obce Velké Přílepy v zalepené obálce označené slovem „GRANT 2014“.

VYPSANÉ A SCHVÁLENÉ GRANTOVÉ VÝZVY
pro rok 2014 – budou podporovat především:
„Podpora sportovních a sportovně společenských akcí“
„Podpora kulturních a kulturně společenských akcí“
„Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže“
„Podpora vzdělávacích a výchovných akcí“
„Podpora běžné činnosti spolků“
„ Ochrana životního prostředí v obci“
Žadatelé: fyzické osoby, právnické osoby, zájmové spolky, školy a školská zařízení, občanská
sdružení, obecně prospěšné společnosti, nepodnikající právnické osoby
Cíl podpory: především pořádání jednotlivých akcí pro širší veřejnost; volnočasové aktivity;
zájmové kroužky; vzdělávací akce; běžná činnost žadatele související s nutným provozem či
dalším rozvojem (prezentace a propagace žadatele);
Omezení: grant nelze čerpat na investiční výdaje, výdaje musí mít bezprostřední vztah
k pořádané akci, grant nemůže být poskytnut na aktivity s komerčním přesahem (předváděcí a prodejní akce), nelze čerpat na členské poplatky, zápisné, dopravu a stravné
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Grantový program velkého rozsahu: maximální podpora ve výši 30 000,– Kč
– jedenkrát za kalendářní rok
Grantový program malého rozsahu: maximální podpora ve výši 5 000,– Kč
(jednotlivá akce pro širší veřejnost)
O charakteru jednotlivých žádostí rozhoduje grantová komise.
Text Grantového programu, Všeobecných podmínek Grantového programu obce Velké Přílepy, formulář žádosti a další informace jsou k dispozici na stránkách Obce Velké
Přílepy, Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy nebo v podatelně Obce Velké Přílepy.



Komunikujte s obcí moderně!

Již před několika měsíci zprovoznila obec Velké Přílepy moderní informační systém, díky
kterému se k vám informace a aktuality dostanou rychle a bez nutnosti návštěvy speciální ho webu či zdlouhavých registrací. Využijte tuto možnost a rozšiřte řady uživatelů
obecního systému. Na svůj mobil budete dostávat pravidelně informace o dění v obci.
Aktuální zprávy pak oceníte zejména v mimořádných situacích, kterými může být například havárie vodovodního připojení nebo výpadek elektrického proudu.
Modernost této služby spočívá především v mobilní aplikaci MojeObec, která je občanům
k dispozici zcela zdarma v obchodu Google Play a App Store. Skrze tuto aplikaci mají občané možnost přijímat informační servis nejen ze své vlastní obce, ale případně také z dalších
obcí dle zájmu. Nezapomněli jsme ani na uživatele starších modelů mobilních telefonů,
komunikace probíhá i formou sms zpráv, které bezplatně obdržíte do vašeho mobilního
telefonu.

Jak tedy službu začít využívat?
Stáhněte si aplikaci MojeObec. V případě telefonu iPhone z internetového obchodu App Store, a pokud vlastníte telefon s operačním systémem Android, tak z internetového obchodu Google Play. Při prvním spuštění aplikace Vám bude nabídnuta registrace k tzv. domovské obci a jejím informačním kanálům. Volba domovské obce je velmi
důležitá, neboť občané mají možnost podávat hlášení pouze ve své domovské obci. Dále
registrace nabízí možnost připojit se k informačním kanálům ostatních obcí. Jakmile
občan potvrdí svůj výběr kliknutím na tlačítko „registrace služby“, je služba plně aktivní.
Po dokončení registrace je uživatel přesměrován na úvodní stránku své obce – stránku
Home, a dále jsou mu k dispozici stránky Zprávy, Hlášení a Nastavení. Uživatelské rozhraní aplikace je dostatečně přehledné a intuitivní, ale pokud by snad uživatel přece jenom
potřeboval pomoci, je mu na každé jednotlivé stránce k dispozici nápověda.
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Majitelé klasických mobilních telefonů se ke službě mohou registrovat pomocí unikátního registračního kódu, který je nutné zaslat z mobilního telefonu občana na telefonní
číslo (+420) 777 080 880. Registrační kód má pro informační kanál “Obecní zpravodajství”
podobu REG VPRILEPY OBZ.

Jakými způsoby obec komunikuje
Obec dala přednost využití moderního informačního systému Mobisys před nákladnou
rekonstrukcí dnes již zastaralého obecního rozhlasu a zařadila se tak mezi další obce, které
systém aktivně využívají. Nadále však k informovanosti občanů využívá i následující prostředky:
–
–
–
–

webové stránky
úřední deska
obecní zpravodaj
informační vývěsní skříňky

Obracíte-li se na Obecní Úřad s konkrétní žádostí o informace a očekáváte-li zpětnou vazbu
kompetentního úředníka, využijte prostředky oboustranné komunikace, kterými jsou :
–
–
–
–

osobní kontakt
telefonický kontakt
poštovní korespondence
elektronická pošta (e-mail)

Kateřina Jungbauerová
kulturní referentka obce

Z deníku Obecní policie
Vážení spoluobčané,
nezvykle mírná zima končí a Obecní policie se připravuje dohlížet nad bezpečnost silničního
provozu. Strážníci již na žádost občanů provedli měření rychlosti v obci Tursko. Vzhledem
k přítomnosti hlídky OP se většina řidičů chovala ukázněně a dodržovala nejvyšší povolenou rychlost. Některé hříšníky strážníci následně patřičně ocenili.

Vypalování trávy je nebezpečné
Vzhledem k teplému počasí bych rád upozornil občany, kteří uvažují o vypalování trávy, že
je tento postup nezákonný a hrozí jim sankce. Pominu-li, že v minulosti došlo vlivem vypalování trávy i ke zranění a úmrtí.
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Trestných činů je méně
Musím také konstatovat, že se Obecní policii ve spolupráci se Službou kriminální policie
a vyšetřování podařilo snížit počet trestních činů na katastrech spravovaných obcí. Chtěl
bych pak pochválit některé kolegy ze SKPV za jejich nasazení a vstřícnost. Myslím si, že je
velmi nutná spolupráce mezi těmito složkami a doufám, že bude pokračovat i nadále. Byl
bych velice rád, kdyby se situace vrátila do doby v roce 2006, kdy OP a PČR spolupracovaly
ukázkově. Bohužel vzhledem k odchodu zkušených policistů se situace nevyvíjela dobře.
Uvidíme, co ukáže budoucnost.

Čipujte psy
Obecní policie disponuje čtečkou čipů a je tak schopna dohledat majitele nalezeného
psa. Chtěl bych upozornit na skutečnost, že strážníci zjistili ze strany majitelů psů několik
nesrovnalostí v případě jejich evidence psa. Pes má sice čip a číslo čipu je poskytnuto OP,
ale čip není zaregistrovaný v národní databázi zvířat. Tím může docházet k tomu, že v případě odchytu psa jinou obecní policií nebude majitel dohledán.

Kamerový systém se osvědčuje
Obecní polici rozšiřuje městský kamerový dohledový systém, který je značným pomocníkem v případech páchání trestných činů a přestupků. V minulosti byl MKDS využit i v pát-
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rání po osobách. Nebo dokonce pomohl odhalit zraněnou osobu na autobusové zastávce
v obci Tursko. V současné době budou v Úholičkách umístěny dvě přehledové kamery, které budou monitorovat dění v centru obce a u vlakové zastávky v Podmoráni. O umístění
kamery k vlakové zastávce (parkoviště vozidel) bylo rozhodnuto na základě několika případů vloupání do vozidel a krádeže pohonných hmot. Někteří jedinci zde nechávají stát
vozidla delší dobu a ty následně přitahují různé nenechavce. Strážníci se na tuto lokalitu
více zaměřují a kontrolují jak vozidla, tak i podezřelé osoby.
V obci Svrkyně je v současné době v provozu kamerový systém, který slouží obecní policii k monitorování veřejného pořádku i jako důkazní materiál. Všechny kamery MKDS jsou
funkční 24 hodin, a pracují v nastaveném režimu záznamu. Tyto záznamy jsou v případě
potřeby vyhodnocovány strážníky OP. V současné době bylo zřízeno dohledové pracoviště, které je v pracovní době OP plně k dispozici hlídce, která se nachází v terénu. Strážník
obsluhující kamery je vyhodnocuje a posílá hlídku na místa, kde dochází k páchání podezřelé činnosti, nebo přestupků. Dále je určený strážník pro dohled v kontaktu s jednotkami
IZS. Poskytuje potřebné informace hlídce OP v terénu, která má tak přístup do potřebných
evidencí dle zákona o obecní policii. Strážník zapisuje zjištěné osoby a události do evidence
vedené OP. Přijímá došlé přestupce na služebně OP. Určitě se nenudí.
Pro rozrůstající se kamerový systém a s potřebou přístupu do evidencí, které jsou pro
výkon služby nutné, bylo zřízení dohledu MKDS nutností. Dále se velmi často stávalo, že
hlídka byla v terénu a musela se vracet na služebnu z důvodu řešení přestupku. Vzhledem
k efektivnímu poskytování informací hlídce OP v terénu se zkrátil i dojezdový čas na místo události. Strážníkům se zkušební provoz velmi osvědčil a podařilo se tímto způsobem
zadržet několik podezřelých osob. Nepotřebné záznamy MKDS jsou automaticky zničeny,
a proto se nemusí nikdo obávat jejich zneužití. Při vydávání těchto záznamů orgánům činných v trestním řízení jsou nastaveny potřebné bezpečnostní mechanizmy.

I strážníci musí dodržovat Zákoník práce
Zvýšený pohyb omladiny v odpoledních a nočních hodinách vede ke stížnostem občanů na
chování této skupiny obyvatel. Strážníci proto slouží plánované odpolední a noční služby.
Někteří jedinci si zřejmě neuvědomují, že se pohybují na hraně zákona a jejich jednání je
může velmi rychle přivést do míst, kde budou moci v poklidu rozjímat nad svými skutky.
Bohužel obecní policie nemůže v současné době zajistit nepřetržitý provoz. Strážníci jsou
zaměstnanci obce a jako takoví musejí dodržovat Zákoník práce. Zákon stanoví dobu přestávek a odpočinku v závislosti na pracovní smlouvě.
Vzhledem k tomu, že je obecní policie součástí Integrovaného záchranného systému
Středočeského kraje, jsou strážníci připraveni v případech ohrožujících život, nebo majetek
zasáhnout i mimo jejich pracovní dobu. Tato situace nastala v době loňských záplav.

Odstraňte autovraky a dřevo raději kupujte
Strážníci se společně s obcemi podílejí na akci „Jarní úklid“, kdy se jedná o vyhledání a prověření dlouhodobě odstavených vozidel. Majitelé těchto vozidel budou vyzváni k podání
vysvětlení.
V případě, že nebudou s obcí nebo obecní policí jednat a vozidlo bude splňovat kritéria
autovraku, bude na jejich náklady zlikvidováno.
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Strážníci obecní policie provádějí i kontrolu lesních porostů. Podnětem jsou krádeže dřeva v minulosti. Chtěl bych upozornit nenechavce, že případná sankce a náhrada škody je
může vyjít dráž, než když si dřevo zakoupí.
Věřím, že nastávající teplé jarní počasí každého potěší a uklidní. Skončí konečně doba
depresí a někteří jedinci se možná zamyslí nad svým jednáním. Přeji všem občanům mnoho
úspěchů v osobním i pracovním životě.

vr. prap. Karel Král

Radiodárek opět ve Velkých Přílepech
Komu rozhlasový dárek tentokrát? Naší knihovně
Mnozí z Vás si možná vzpomenou na poslední návštěvu Českého rozhlasu ve Velkých Přílepech. V květnu to budou už tři roky, co se v sále U Korychů natáčel zábavný pořad Radiodárek. Obdarován byl nestárnoucí a stále optimismus šířící pan Jaroslav Řepka a s gratulací
přišly opravdové osobnosti: komentátor Jan Petránek, sportovní redaktor, dnes už bohužel
zesnulý Vladimír Vácha, atleti Katka Baďurová Janků a její manžel Tomáš, s hudební gratulací přispěchali i učitelé ZUŠ Libčice nad Vltavou.

Knihovna si dárek zaslouží
Tři roky utekly jako voda a Český rozhlas Dvojka se opět chystá do Velkých Přílep. Veřejná
nahrávka se tentokrát bude odehrávat v sále Centra volnočasových aktivit a letošní obdarovaná sídlí jen o poschodí níž. Je jí Knihovna Velké Přílepy. Možná jste vášnivými čtenáři
a tudíž jejími častými hosty, možná jen přejdete kolem a sotva si všimnete sovy, která je
ústředním motivem znaku nad vstupními dveřmi do knihovny. Naše knihovna je mnohými
znalci oboru knihovnictví velmi oceňována a na první pohled je zřejmé, že její vedení je pro
Mgr. Kouřimskou koníčkem. Však si zde můžete nejen půjčit knihy, časopisy, připojit se na
internet, prohlédnout různé expozice, ale minimálně jedenkrát v měsíci navštívit některou
z kulturních či vzdělávacích akcí. Naše knihovna v loňském roce oslavila 90 let a protože
paní Kouřimská dokáže přivést ke čtení i děti a mládež vůbec, je naše knihovna příslibem
toho, že kniha nezhyne pod tíhou elektronických médií a že se budeme ještě dlouho probírat jejími tak zvláštně vonícími stránkami.

Gratulantů přijde celá řada
Pořad bude moderovat Dalibor Gondík. Příležitost pogratulovat si nenechá ujít častý návštěvník naší knihovny Vráťa Ebr, moderátor, sepisovatel a emeritní knihkupec, jak o sobě
s úsměvem sám říká. Z nedalekých Velvar přijede spisovatelka, jedna z mála úspěšných
autorek aforismů a mimo jiné také knihovnice paní Zdenka Ortová. Kdo navštívil její autorské čtení v naší knihovně, ví, že je to žena překypující humorem a zároveň také neobyčejnou
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moudrostí. S gratulací se dostaví známý herec, občan Velkých Přílep Adrian Jastraban. Aby
přítomným mluvným hostům nevyschlo v ústech a trochu si odpočinuli, dostanou střídavě
slovo jedinečný Saxofonový orchestr ZUŠ Libčice nad Vltavou a Jan Spálený se svým triem.

Chystá se i Hudební festival
Posledně jmenovaná hudební tělesa budou tak trochu ochutnávkou připravovaného
Hudebního festivalu žáků a studentů hudebních škol, který se bude konat 15. a 16. května.
Na velkopřílepských hudebních prknech stanou studenti ZUŠ Libčice a Konzervatoře Jaroslava Ježka společně s předními profesionály naší hudební scény. Záštitu nad tímto festivalem v pořadí prvním, ale doufejme, že ne posledním, převzal hejtman Středočeského kraje
a mediálním partnerem se stane Český rozhlas Dvojka.

Věra Čermáková

Pokud přijdete 10. dubna před osmnáctou hodinou do sálu Centra volnočasových
aktivit, strávíte určitě příjemný večer při natáčení Radiodárku. Pokud to nestihnete,
nalaďte si v neděli 27. dubna dopoledne pět minut po jedenácté Český rozhlas
Dvojku.
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Meteorologické okénko
„Zimní“ počasí v prosinci, lednu a únoru 2014 ve Velkých Přílepech
Celé období lze charakterizovat výskytem pokračujících nadprůměrných teplot vzduchu,
velmi malého srážkového úhrnu a jen sporadickým trváním sněhové pokrývky v naší obci.
Je třeba poznamenat, že tyto charakteristiky se týkaly celého území ČR. Silný vítr se v obci
vyskytl 5. a 6. 12., jako okrajový vliv původně velmi silné větrné bouře Xaver v západní
Evropě. Jaká tedy byla letošní zima z pohledu teplot, srážek a sněhové pokrývky ve Velkých
Přílepech?
Jedna z nejteplejších zim. Podle ČHMÚ se letošní zima řadí k nejteplejším zimám za
posledních 80 let, srovnatelnou se zimami 1974/1975, 1989/1990, 1997/1998 a s výrazně teplou zimou 2006/2007. Opět se vyskytlo typické předvánoční (od 22. 12.) a vánoční
oteplení. Den před Štědrým dnem jme mohli naměřit teplotu až 10 st. C nad nulou. Každý
zimní měsíc se mohl „pochlubit“ maximální teplotou vzduchu nad 10 st. C. Největší kladnou odchylku teplot od normálu během zimy měl měsíc únor. Každý den od 7. 1. do 9. 1.,
kdy jindy zima začíná nabývat na tuhosti a mrazivosti, maximální teploty překračovaly také
10 st. C. Nejteplejším dnem letošní zimy ve Velkých Přílepech byl 8. leden s teplotou
až 12,1 st. C. Nejchladnějším dnem zimy byl 26. leden s minimální teplotou –14.1 st. C.
Přestože od 22. 1. do 30. 1. nastaly tzv. ledové dny s trvalým výskytem teplot pod bodem
mrazu, o zamrzlém rybníku a bruslení na něm jsme si mohli nechat jenom zdát. Na rybníku
se vlivem pouze slabého mrazu (s výjimkou 26. 1.) vytvořila jen tenká vrstva ledu, která
koncem ledna vydržela jen několik málo dní. Za celou zimu se vyskytlo jenom 11 ledových
dnů s celodenním mrazem, obvykle lze zaznamenat kolem 30. Pro zajímavost dodávám, že
od 31. 1. v celé ČR trvá nepřetržitá řada teplotně nadprůměrných dní.
Jedna z nejsušších zim za 50 let. Od prosince do konce února spadlo v naší obci jen
37 mm srážek. Tato hodnota nedosáhla ani polovinu obvyklého a potřebného množství
srážek. Nejsušším měsícem v obci byl únor, kdy spadly necelé 3 mm srážek, následovaný
prosincem, rovněž s velmi podprůměrným úhrnem 8 mm. Pouze měsíc leden se pokusil
zajistit téměř normální množství vláhy spadlé z oblačnosti (26 mm). Poslední „vydatný“
déšť byl 20. 1., během kterého napršelo okolo 5 mm srážek. Stále narůstající srážkový deficit může mít velmi negativní vliv na vodní bilancí půdního profilu v roce 2014.
Jedna z nejchudších zim na výskyt sněžení a sněhové pokrývky. První poprašek sněhu
jsme mohli v obci vidět 6. 12. a první sněhovou pokrývku o výšce pouhých 2 cm hned
následující den. Vánoce, jak již je obvyklé, byly bez sněhu. Na další sněžení jsme čekali až
do 21. 1. a sníh tehdy ležel střídavě o výšce 1 až 5 cm do 6. 2. Asi jediným dnem, kdy lze
hovořit o tom, že sníh v některých místech mohl činit problémy, anebo opačně umožnit
sáňkování, byl 27. leden, kdy přechodně leželo 5 cm sněhu současně mrzlo po celý den.
V Praze 6 v 8 hod. ráno byly dokonce nesjízdné vozovky. A to je co se týče sněžení a výskytu
sněhové pokrývky v naší obci během zimy 2013/2014 opravdu vše. Závěrem je možné konstatovat, že jediným trochu zimním obdobím ve Velkých Přílepech byla poslední dekáda
měsíce ledna.

René Tydlitát
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Začátek roku v knihovně
Čtvrteční večery
30. ledna 2014 Modrožluté čtení
Autorské čtení paní Renáty Šťastné doprovodil
hrou na kytaru pan Jan Pavlík. Paní Šťastná byla
u nás po roce a půl, četla nám opět ze svých
povídkových knih. A proč název Modrožluté
čtení? Je to jednoduché – její knihy mají na
obale tyto barvy. Můžete se o tom přesvědčit
a půjčit si je u nás v knihovně.
27. února 2014 Recitál Jiřího Dědečka
O básníku a písničkáři Jiřím Dědečkovi víme, že
často vystupuje v knihovnách. U nás byl poprvé. Představil své nové CD Kočky z Letný i své
nové literární práce. Společně s posluchači
zavzpomínal na své životní zážitky, na působení
v rozhlase, pobyt ve Francii, vyprávěl, jak vznikly některé písně. Krásně se nám poslouchalo,
když předčítal z knihy pro děti Život a cesta hrocha Obludvíka. Ale pohled do tváří posluchačů
prozradil, že největší úspěch měly písně. Jiří
Dědeček, jak jsem již napsala, byl u nás poprvé.
A my všichni doufáme, že ne naposled.

Modrožluté čtení Renáty Šťastné

Básník a písničkář Jiří Dědeček zahrál přílepskému
publiku na současnou i vzpomínkovou strunu

20. března 2014 – autorské čtení mladého všestranného spisovatele Tomáše Hejny z Velkých Přílep

Talent
Připomínáme všem literárním talentům, že přijímáme práce do 12. ročníku literární soutěže
Talent. Čekáme na Vaši báseň, povídku, úvahu,
román, či jinou literární práci. Ani téma není
letos určené, autoři si mohou vybrat. Ale pozor
– uzávěrka soutěže je 22. dubna!

Spolupráce se základní školou
Děti z knihovnického kroužku – Eliška Podrabská
a Kristýna Sochorová – četly 15. ledna pro prvňáky ze třídy p. učitelky Válkové (1.B) pohádku
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Děti z družiny kreslily v knihovně záložky do knih

Sněhurka. Pohádku děti znaly, líbila se jim a nakreslily pak pěkné obrázky, které jsme pak
vystavili na nástěnce.
V únoru navštívily knihovnu dvě oddělení školní družiny místní základní školy. Děti si
nepřišly knihovnu jen prohlédnout. Většina z nich už zde byla se svou třídou nebo s rodiči.
Tentokrát měly děti konkrétní úkol – nakreslit knižní záložku pro vybranou knihu. Těším se,
že budeme mít v některých knihách záložku, kterou vyrobily děti. První část záložek od dětí
ze 4. oddělení (1.třída) máme již zalaminovanou. Další dvě oddělení školní družiny jsme
přivítali 11. a 18. března.

Co plánujeme
V rámci akce BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ vás zveme na veřejné čtení z díla Bohumila Hrabala ke 100. výročí jeho narození 27. 3. 2014 v 16 a 18 hodin

Přírůstky v našem knižním fondu
Pro děti:

Kratochvíl, Miloš

Pro dospělé:
Čarodějné pohádky

Vávra, Jan

Moc a nemoc v TV

Rytíři a draci

Vian, Boris

Krutá dobrodružství

Jejda a Helemes

Dědeček, Jiří

Bát se a krást

Poťouši a Zloděják

Orwell, George

Farma zvířat

Cooke, Kaz

Vzhůru do jináče

Brezina, Thomas	Nestvůra z Dračího
jezera
Boček, Jaroslav

Čtyři kluci z Vraného

Cézar, Jan	Na cestě po
České republice 1, 2

Cromptonová,
Richmal

Jirka v ráži

Peters, Elizabeth

Faraonova pomsta

Hejna, Tomáš

Jak nás chtěli oddat

Kepler, Lars

Hypnotizér

Dědeček, Jiří	Život a cesta hrocha
Obludvíka
Blytovová, Enid

Paganiniho smlouva

KamarádkyB

Svědkyně ohně
Písečný muž
Hosseini, Khaled

Lovec draků

	Tisíce planoucích sluncí
Viewegh, Michal

Můj život po životě

Boček, Evžen

Poslední aristokratka
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Máme lékárnu. Ale na jak dlouho?
Konečně! Počátkem února byla v Halasově ulici
otevřena první přílepská lékárna. Kolik let po ní
obyvatelé volali! V čekárně u paní doktorky Hlavové se denně přetřásalo, jak je zejména pro
starší občany obtížné dojíždět pro léky. Po dvou
měsících provozu však musíme konstatovat:
Chtěli jsme lékárnu, ale teď tam nechodíme.
Provozovatelé nemohou chod zařízení donekonečna dotovat. Pokud se situace nezlepší,
museli by, ač neradi, lékárnu zavřít. A pak by se
už nenašel nikdo, kdo by chtěl v Přílepech tuto
zkušenost opakovat.

Přílepská lékárna čeká na zákazníky

Objednávky léků i na telefon
Přílepská lékárna má nízké ceny doplatků . Závoz léků probíhá dvakrát denně. Máte-li speciální požadavek, stačí do půl dvanácté zatelefonovat a v půl čtvrté si můžete lék vyzvednout. Bohužel, přes všechny nabízené služby přicházejí s receptem 1 až 2 lidé denně. Prodej volných léků je frekventovanější, ale to nestačí. Jádro činnosti každé lékárny tvoří výdej
na recepty.

Zlepšení by mohly přinést nové ordinace
Majitelé domu, v němž lékárna sídlí, by rádi pronajali další prostory jako ordinace zájemcům z řad lékařů. Maminky se snaží podpořit dětskou lékařku, provozovatelé lékárny jednají s praktickou lékařkou, která by přijímala nové pacienty. Sítě rozhodila i obec.
Uvidíme…

Anketa
Z průzkumů vyplývá, že lékárny se uživí v místě, kde žije 2500 obyvatel. V Přílepech je
to o tisíc obyvatel více. Proč má tedy lékárna nouzi o zákazníky? Odpověď jsme hledali
v anketě mezi občany.
„Pro mě je to z ordinace praktické lékařky daleko. Raději dám recept mladým, a oni mi
ho vyzvednou v Praze.“
„Já si zajedu autobusem do Roztok a tam si při tom nakoupím v Albertu.“
„Do nové lékárny chodím pro prášky na tlak a chodí tam i můj manžel s recepty od paní
doktorky na Letišti. Jsme velmi spokojeni.“
„Jezdím s dětmi za pediatričkou do Prahy, tak si léky vyzvednu rovnou tam. Ale když
potřebuju něco bez receptu, tak zajdu samozřejmě do Přílep.“
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„Myslím, že chybí orientační tabule dole v obci, já vlastně ani nevím, kudy se do lékárny
chodí.“
„Já si tam s kočárkem ráda zajedu, je to dobrá procházka. Ale fakt je, že z druhého konce
Přílep je to dost daleko, je to tam takové zastrčené.“

Eva Martínková

Kontakt pro dotazy a objednávání léků: 220 571 321

Školství
Co nového v Základní škole
Je to v podstatě pár dní, co jsme se vrátili do školy po vánočních prázdninách, ale pohled
z okna tomu naprosto nenasvědčuje, a ani množství školních akcí a událostí, které jsme
s žáky stihli.
Ještě v lednu skládali naši prvňáčkové svou první velkou zkoušku ze psaní. Prozradím,
že uspěli všichni a za odměnu byli pasováni na písaře a dostali od skřítků Pérka a Bombičky
plnicí pero a náhradní bombičky. Kdo má chuť, může se přijít podívat, jak si poradí s další
zkouškou, která bude ze čtení a proběhne na nejpříhodnějším místě – v Knihovně Velké
Přílepy 10. dubna.
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Během prosince a ledna měli starší žáci možnost zúčastnit se školních kol vědomostních olympiád a ti nejlepší postoupili do okresních kol. Musím naše žáky velmi pochválit,
protože v okresních kolech se umístili velmi dobře. Dokonce se letos našim žákyním podařilo v Olympiádě z německého jazyka a v Zeměpisné olympiádě postoupit ještě výše – tzn.
do krajských kol. Budeme jim držet palce, aby uspěli i v této konkurenci.
V únoru proběhl zápis do první třídy. Letos bylo budoucích školáků opravdu hodně k zápisu přišlo 61 dětí. K nám do první třídy by jich po všech změnách (odklady, změna
školy, nepřijetí) mělo nastoupit 59. Na tolik šikovných prvňáčků, které jsme měli u zápisu, jsme připraveni a moc se na ně těšíme. Aby si mohli vyzkoušet, jak to u nás ve škole
vypadá, připravili jsme pro ně v měsíci březnu „Školu na zkoušku“. Během hodiny a půl
se porozhlédli po škole, zažili zkrácenou výuku českého jazyka, matematiky a prvouky a
samozřejmě i všemi oblíbené přestávky. Kromě nových zážitků si domů odnesli i své první
školní „vysvědčení“.
Naše žáky se snažíme vést k zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí. Kromě toho,
že ve škole třídíme odpad, jsme zapojeni do soutěže Recyklohraní. Deváťáci každoročně
připraví školení o třídění odpadu pro mladší spolužáky a pro děti v místní MŠ. Několikrát
ročně pořádáme sběr starého papíru, elektroodpadu a víček od PET lahví. Poslední sběrová
akce víček se nám navíc podařila propojit s pomocí konkrétní osobě – nemocné holčičce.
Většina žáků se pro tenhle typ pomoci nadchla a opravdu se snažili víčka nasbírat. Sběrovou akci uspořádáme znovu, takže pokud pro víčka nemáte jiné uplatnění, budeme velmi
rádi, když nám je přinesete do školy.
A co nás čeká v dalších měsících? Kromě jiného (besed, exkurzí, návštěv divadel) žáci
z 1. stupně vystoupí na Velikonočních trzích, pojedeme na školu v přírodě, budeme mít
recitační soutěž a školní akademii. Novinkou letos bude poznávací zájezd do Anglie, na
který se přihlásilo 36 žáků ze 7. – 9. ročníku. Na připravované akce vás srdečně zveme,
podrobnosti se můžete dozvědět na našich školních webových stránkách.

text a foto Martina Chaloupková
zástupkyně ředitele

Budoucí prvňáčci si mohli vyzkoušet školu na nečisto. Výsledek je jasný – všichni se už těší na 1. září
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Zápis do Mateřské školy Jablíčko Velké Přílepy se bude konat
v úterý 5. 4. 2014 a ve středu 16. 4. 2014 vždy
od 8,00 hod do 11,00 hod a od 13,00 hod do 16,00 hod. v budově MŠ.
K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem.
Doklady potřebné k zápisu:
• občanský průkaz zákonného zástupce
• rodný list dítěte
• vyplněný a lékařem potvrzený formulář žádosti o přijetí do MŠ
Formulář žádosti o přijet je možno si vyzvednout v mateřské škole
od 24.3.2014 každý den vždy:
od 7,00 do 8,00 hod
od 12,15 do 12,45 hod
od 15,00 do 16,30 hod u pí učitelek

Literárně-dramatický obor ZUŠ Libčice chystá představení
Se staršími žáky jsme na konci února navštívili Recitál Jiřího Dědečka v Knihovně Velké Přílepy. Žáci, kteří mají zkušenost s vystupováním na divadelním jevišti, tak dostali příležitost
vidět recitál v komorním prostředí. Současně pilně zkoušíme na naše závěrečná představení. Společná vystoupení literárně-dramatického oboru se uskuteční v úterý 17. června
v kinosále CVA. Chystáme se s krátkým vystoupením – ukázkou připravovaného představení - na Velikonoční trhy. V květnu tohoto roku budeme také přijímat přihlášky žáků do
oboru na školní rok 2014/2015.

Jana Doležalová, ZUŠ Libčice

Fotosoutěž TADY A TEĎ nabízí fotografům výhru i prestiž
K.O.D.A. CB a.s. pořádá fotografickou soutěž s názvem TADY A TEĎ.
Soutěž je určena všem milovníkům fotografování. Hraje se o ceny v celkové hodnotě
77.777,– Kč.
Vítěz získá profi fotoaparát Nikon D7100 a možnost vystavovat své snímky.
Soutěž je poměrně ojedinělá svým tématem. Fotografováno může být cokoliv, co souvisí
s názvem fotosoutěže TADY A TEĎ, tedy zajímavé místo či jedinečný okamžik. Může být
zachycena příroda, architektura, lidé, sport, veřejné dění apod. Podmínkou však je, že
fotografie musí být pořízeny v určených lokalitách:
Hlincová Hora (373 71 Rudolfov), Borek (373 67 Č. Budějovice), Líně (330 21 Plzeňsever), Strakonice lokalita Za Stínadly, Horoměřice (252 62 Praha-západ),
což je nutno při přihlášení snímku do soutěže doložit GPS souřadnicemi, nebo doplňkovou fotografií.
TADY A TEĎ dává příležitost amatérským i profesionálním fotografům. Své fotografie
mohou zájemci do soutěže přihlásit dle pravidel zveřejněných na webových stránkách
soutěže www.souteznifoto.cz.
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www.somfy.cz

PRO NAŠE
VÝROBKY
POUŽÍVÁME
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ZNAČKY
SOMFY®

Využijte naší předsezónní slevy a připravte se včas na léto.
Objednávky uskutečněné do 30. 4. 2014 pod heslem
Velké Přílepy s 20% slevou!

220 563 384
603 829 998

PRAHA

VÝROBCE
STÍNICÍ TECHNIKY
S DLOUHOLETOU
TRADICÍ

Bohemiaflex CS, s. r. o.
Štefánikova 29, Praha 5,150 00

www.bohemiaflex.com
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BOHEMIAFLEX CS ®

Nabízíme unikátní řešení dnešních požadavků na protisluneční ochranu při zachování
vysokých standardů kvality, funkčnosti , estetiky a energetických úspor.

BOHEMIAFLEX CS® KOMPLEXNÍ PROTISLUNEČNÍ ŘEŠENÍ

Učíme se filmem
Galerie domu U Korychů se 6. února proměnila v malé kino. Na promítání dokumentárních
filmů a následné besedě s lektorkou Ing. Kateřinou Zímovou ze Zemědělské univerzity se
sešli ti, kterým záleží na zachování venkovského rázu krajiny. Seminář na téma Prostupnost
krajiny byl součástí projektu Učíme se filmem. Hovořilo se na něm o obnově původního
charakteru krajiny, odstraňování ekologických zátěží, revitalizaci vodních toků apod.
Filmové semináře pro odbornou i širokou veřejnost připravila místní akční skupina
Přemyslovské střední Čechy společně s MAS Region Pošembeří, Sedlčansko, Vyhlídky a
s partnerem projektu o. s. Harvest Films. Postupně realizuje celkem 32 seminářů, které
chtějí prostřednictvím dokumentárních filmů podnítit diskusi, vzbudit zájem a v konečném
důsledku pomoci změnit k lepšímu život na středočeském venkově. Tento záměr je veden
myšlenkou, že trvale udržitelnou hodnotu mají výsledky spontánní a dobrovolné práce lidí
z daného regionu, ne uměle implantované záměry.
Na stejné téma se v naší Galerii sejdeme ještě jednou a to 7. května od 9.00 hodin.
Tentokrát bude pozvána odborná veřejnost, ale vítán bude každý, kdo se zajímá o tuto tak
důležitou problematiku.
Projekt Učíme se filmem byl představen na mezinárodním festivalu dokumentárních filmů s tematikou přírodních a zemědělských věd a trvale udržitelného rozvoje LIFE SCIENCE
FILM FESTIVAL. Festival vznikl v roce 2010 z iniciativy současných a bývalých studentů České zemědělské univerzity v Praze.
Další zajímavá témata i místa a čas konání naleznete na plakátcích v prosklených vitrínách na zastávkách autobusu nebo ve vstupní hale Obecního úřadu.

Věra Čermáková

Záleží vám na tom, v jakém prostředí žijete? Chcete udělat něco pro obnovu původní krajiny na středočeském
venkově? Pak právě pro vás je tu cyklus filmových seminářů
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Veterinární poradna
V nové rubrice Přílepského zpravodaje se budeme věnovat domácím mazlíčkům, které
má ve Velkých Přílepech odhadem každá druhá rodina. Proto také paní doktorku Michaelu Riedlovou, která se bude poradně věnovat, mnozí z vás znají.

Představujeme vám veterinární ordinaci v Roztokách
Před několika lety otevřela MVDr. Michaela Riedlová špičkově
vybavenou veterinární ordinaci v Roztokách, kam se sjíždějí majitelé psů, koček a drobných hlodavců z širokého okolí. Přijíždějí
i z Prahy, přestože základnu má dr. Riedlová v Dejvicích. Zvířátka se
prý v Roztokách cítí lépe, beze stresu, ostatně jejich majitelé také.
Díky dotaci z evropských fondů je pražská ordinace zařízena
nejmodernější diagnostickou technikou včetně digitálního rentgenu, proto jsou složitější vyšetření z roztocké praxe posílána
tam. „Malá ordinace s jedním stolem a injekční stříkačkou je
již minulostí. Bez dokonalé diagnostiky se moderní veterinární MVDr. Michaela Riedlová se
medicína neobejde. Na jejím základě můžeme nabídnout různé svou beard kolií Adélkou
varianty léčby, aby se majitelé zvířátek mohli rozhodnout i podle
ceny, protože krize dopadla také na ně,“ říká Dr. Riedlová a dodává, že kdo chce udržet krok
se současným poznáním, musí se neustále vzdělávat. Její pětičlenný výhradně ženský tým
lékařek má za sebou každoroční tuzemské i zahraniční stáže v Evropě, Austrálii i jinde a každá z lékařek se kromě běžné veterinární praxe specializuje na jednotlivé obory.
Co tedy tým Dr. Riedlové nabízí? Běžná klinická vyšetření, řešení akutních stavů, interní
medicínu i chirurgii měkkých tkání v inhalační anestezii, kompletní kardiologická vyšetření,
ultrasonografická i rentgenologická vyšetření, stomatologická ošetření, kompletní laboratorní vyšetření krve i ostatní laboratorní testy, některé vzorky posílají i do zahraničních
labů. Zkrátka vše, na co si vaši mazlíčci vzpomenou.

Dnešní poradnu věnujeme uvádění mýtů na pravou míru
Psovi je nejlépe na zahradě, do domu ho neberte
Platí pouze u velkých a huňatých plemen, těm je v zimě lépe venku. Jsou-li v teplém bytě,
polehávají v předsíni u dveří a funí. Většina psů je ale doma spokojených, už proto, že jsou
nablízku člověku a pro pohlazení to nemají daleko.
Máme-li velkou zahradu, nemusíme se psem na procházky
Zahrada slouží psům hlavně na konání tělesných potřeb. Pes ale potřebuje i podněty z prostředí, a ty dostává právě na procházkách. Je to kontakt s ostatními psy, čmuchání a objevování neznámých pachů, dovádění s člověkem. Ovšem pokud je pes od malička zvyklý jen
na zahradu, zvykne si a procházky nepostrádá, protože je nezná. Ale zkuste ho pak vzít ven,
bude divočit a může mít problém při kontaktu s ostatními psy, neboť nebude vědět, jak se
k nim má chovat.
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Veterinární sál

Kočce stačí mléko, nachytá si k tomu myši
Kočky potřebují kvalitní stravu, a tou pro ně mléko ani myši není. Enzymy, které pomáhají
trávit mléko koťatům, postupně mizí, takže dospělé kočky mají často po mléku průjem.
A myši mohou být přenašeči vnitřních parazitů. Opravdu to není dobrá kombinace, kočka
by měla mít přístup ke stravě obsahující dostatek živin potřebných pro správný vývoj jejího
organismu.
Psovi stačí žrát jednou denně
Ze zdravotního hlediska to není optimální. Lépe je rozdělit denní příděl na dvě menší porce. Zejména velký pes by se měl vystříhat velké porce a následného běhání. Pak totiž hrozí
torze žaludku (obrácení), a to bez okamžitého zásahu veterináře může být smrtelné. Mýtus
o jedné porci pochází zřejmě z dob, kdy pes býval služebník, ne člen rodiny, a kdy nebyl čas
servírovat mu stravu vícekrát denně. Vždyť i kočky mohou mít granule k dispozici po celý
den a konzumovat je podle chuti.
Psí blecha na člověka nejde
To bych vám mohla vyprávět… I veterináři, skloněni nad zablešeným pacientem při operaci, to obvykle nějakou blechou odnesou. Mimochodem, pravá psí blecha je vzácná. Ale
psí kožíšky bývají plné blech kočičích. Existuje mnoho antiparazitálních přípravků. Obojky,
spreje, pipety. Před nákupem se raději poraďte o vhodnosti metody právě pro vaše zvíře.
Já sama pro svoji huňatou bearded kolii používám obojek.
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Granule se nemají míchat s jiným druhem stravy
Většina odborných názorů skutečně praví, že strava se míchat nemá a poukazuje na trávicí
potíže u některých zvířat. Já se však domnívám, že dospělému psu lze ke granulím občas
přidat vařené jídlo nebo konzervu. Musíme však sledovat, nemá-li průjem nebo nezačne-li
zvracet. Pokud ne, je to v pořádku. U mláďat je třeba v podávání stravy větší ostražitosti,
nevyváženost jednotlivých složek by mohla způsobit poruchy ve vývoji pohybového aparátu.
Pro fenu je dobré mít alespoň jednou štěňata
Traduje se, že březost uchrání fenu před záněty dělohy, nádory na mléčné žláze či falešnou březostí. Je to mýtus. Tyto nemoci se nevyhnou ani fenám „bezdětným“, ani těm po
porodu. Ani z psychologického hlediska není absence mateřství pro fenu újmou. Fena není
člověk a touhou po štěňatech se netrápí.
Pes je po syrovém masu agresivní
Syrové maso samo o sobě psa agresivním nedělá. Ale pokud by se z něj nakazil toxoplazmózou, pak nelze poněkud divočejší chování vyloučit. Proto je nutné podávat jen syrové maso,
které prošlo mrazákem. Mráz zárodky toxoplazmózy ničí.
Pes se nejlépe proběhne vedle kola
Dospělý, zdravý pes určitě nějakou rozumnou zátěž vedle kola zvládne. Nemělo by být příliš
horko, snadno dojde k přehřátí a horký asfalt pálí do polštářků. Běh u kola ale rozhodně
není vhodný pro štěně, ať už velkého nebo malého plemene. Rostoucí kostra snadno podlehne přetížení, pejsek začne kulhat a výsledkem může být chirurgický zákrok u specialisty
za mnoho tisíc korun.

Eva Martínková

Vaše otázky do příští veterinární poradny zasílejte na adresu zpravodaj@velke-prilepy.cz
nebo na tel.: 723 147 817. Rádi je MVDr. Riedlové předáme.

VELKÉ PŘÍLEPY

Události v obci
Přednáška Stanislava Motla (16.1. 2014). Vyprávění
o slávě i zatracení filmových hvězd přilákalo do Galerie četné obecenstvo . Známý novinář a spisovatel
Stanislav Motl se věnoval zejména období protektorátu, které neblaze ovlivnilo mnohé osobnosti Barrandova. Osudy zejména Lídy Baarové, Adiny Mandlové, Karla Hašlera a dalších jsme sledovali s napětím
a otázky nebraly konce. Stanislav Motl přijede v květnu znovu.
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Vernisáž výstavy Roberta Kessnera (23.1.
2014). Robert Kessner je sice původně malíř
pokojů, ale především je to malíř, který dokáže
postihnout duši krajiny a měst, zejména Prahy.
Té věnuje i své knižní publikace Něžná vyznání
a Intimní doteky. Svou přílepskou výstavu příznačně nazval Noční chodec. Jeho obrázky totiž
vznikají při večerních toulkách městem a doma by
je chtěli mít snad všichni, kdo přišli do Galerie na
vernisáž.
Babinec, neboli setkání šikovných žen, se v únoru nesl v duchu „fimování“, kouzlení s tvárnou
polymerovou hmotou. Účastnice se v hojném
počtu věnovaly pod vedením zkušené lektorky
výrobě šperků jednou z technik. Protože byl velký
zájem i o další techniky, kterých „fimování“ nabízí
nepřeberné množství, není vyloučené, že se s lektorkou ještě znovu setkáme u dalšího kurzu, který
je zdrojem velké zábavy a inspirace.
Vernisáž výstavy Cesta napříč Afrikou (27. 2.
2014). Díky poutavému vyprávění Libora Schwarze, který se svou manželkou Janou připravil výstavu fotografií, se návštěvníci vernisáže 27. února
okamžitě přenesli z přílepské Galerie do exotických míst Afriky. Nevšední zážitek návštěvníkům
zprostředkovaly nejen působivé fotografie a příhody z cest, ale i občerstvení inspirované dalekou
Afrikou.

Plesová sezóna
Myslivecký ples (11. 1. 2014) zahájil letošní plesovou sezónu v sále domu U Korychů. Myslivci,
věrni tradici, dodali do tomboly kromě jiného
68 kusů zvěře včetně dvou divočáků. Divočák byl
i první cenou v hodu šipkami. Hrála kapela A klub
Jiřího Šroubka. Vyprodaný sál se rozešel až v půl
třetí ráno.
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23. rybářský ples (8. 2. 2014). Překvapením večera bylo předtančení v podobě úryvku z baletu
Labutí jezero v podání souboru mužů z Úholiček
(na snímku). Úctyhodný výkon! Díky sponzorům
se tombola bohatě naplnila – zvěř, kachny, bažanti, ryby i prase od pana Ženíška. Na odbyt šla
zejména domácí tlačenka. Zkrátka vydařený ples,
i díky tradičnímu hudebnímu doprovodu skupiny
V-Systém Jiřího Vildy.
Zahrádkářský ples ( 22.2. 2014). Vyprodáno sice
nebylo, ale o to víc místa zbylo na parketu k tanci. Již tradičně hrála skupina Harmonie z Libčic.
V tombole se objevily kromě dortů, dárkových
košů a obložených míst i zahrádkářské speciality,
např. osivo, krmení pro zvířátka a květiny. Vítězové v hodu šipkami dostali dokonce kapra. Na sále
panovala dobrá nálada a všeobecná spokojenost.

Jarní obecní ples se konal již po sedmé (15. 3.
2014). Nechybělo mnoho a byl bez hudby, která
na poslední chvíli odřekla. Náhradníci – Taneční
orchestr Jindřicha Váchy pod vedením kapelníka
Jiřího Zelenky – byli skvělí a jejich podíl na úspěchu večera byl značný. Nejenže bylo vyprodáno,
ale lidé přicházeli celý večer a kupovali si lístky
alespoň k stání. Předtančení obstarala skupina
Jam Dance Crew, tentokrát nikoli v podání dětí,
ale jejich maminek. V tombole bylo 250 cen, zčásti od sponzorů z řad místních živnostníků, z části
větší z obecní kasy. Největším tahákem byl tablet,
někteří šťastlivci vyhráli kávovar, domácí pekárnu,
vrtačku, nebo LimoBar. Jiným nezbývalo než se
pobavit nad vtipnými cenami typu „poštovní služby zdarma“ (opravdový živý holub) nebo „sušička na prádlo“ (šňůra a kolíčky). Radost výhercům způsobily i dárkové poukazy do přílepských
restaurací a cukráren. Děkujeme všem sponzorům a za všechny jmenujme alespoň Únětický
pivovar nebo firmu Petra-Aqua, která dodala hodnotné dárky pro zvířecí miláčky. Protože někteří
přítomní brali plesové oblečení trochu na lehkou váhu, bude je příští rok nejspíš čekat Módní
policie.
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Tip na výlet
Rotunda sv. Petra a Pavla na Budči
V tomto čísle Přílepského zpravodaje bych vás chtěla pozvat do Zákolan, v jejichž části Kováry leželo před tisícem let významné správní a vojenské centrum vznikajícího českého státu.
Do dnešních dnů se z něj dochovala jen rotunda (románský kostel kruhového půdorysu) sv.
Petra a Pavla, jejíž jádro je nejstarší funkční stavbou v Čechách.
Hradiště Budeč vystavěl v 9. století kníže Spytihněv, strýc sv. Václava, jako jedno ze správních středisek, z nichž Přemyslovci vládli podmaněným kmenům. Dalšími byla hradiště
Tetín, Libušín, Mělník, Stará Boleslav a Lštění. Způsob jejich výstavby a vzhled byly podobné
a všechna stála na hranici původní přemyslovské domény ve vzdálenosti 26 až 34 km od
Pražského hradu, jemuž byla podřízena.
Travnaté valy, na nichž se tyčily pětimetrové hradby hradiště Budeč, ohraničují plochu
22 ha a dosahují délky 1770 m. Budeč tak patřila k největším hradištím své doby. Podle
svatováclavských legend se zde vzdělávali v písmu, čtení a latině mladí knížecí synové Václav a Boleslav. S růstem významu Pražského hradu však začala Budeč ztrácet na důležitosti
a naposledy je v kronikách zmíněna ve 13. století, kdy ji vdova po Přemyslu Otakaru II. Kunhuta převedla na Vyšehradskou kapitulu.
Němý svědek dávného rozkvětu, rotunda zasvěcená nejdříve sv. Petru a v 11. století také
sv. Pavlovi, byla při svém založení, v době počátků křesťanství v Čechách, středobodem života v hradišti. Během staletí byla několikrát přestavována, její hranatá věž pochází z 12. století a sakristie ze 17. století. Nedaleko byl v 10. století postaven kostel Panny Marie, který se
do dnešních dnů nedochoval, jeho půdorys je však vyznačen na zemi.
Obnovený zájem o legendární Budeč nastal v 19. století, kdy pozůstatky hradeb začali zkoumat archeologové. Detailní výzkum z 80. let 20. století odhalil také stopy osídlení
z doby knovízské kultury ze 7. století před. n. l. V době národního obrození se Budeč stala
symbolem české státnosti a poutním místem, stejně jako během nacistické okupace. O hřbitově obklopujícím rotundu se uvažovalo jako o akropoli významných českých osobností,
nakonec pro ni byl ale vybrán Vyšehrad.
Pozůstatky hradiště a hřbitov jsou veřejnosti přístupné celoročně, rotunda jen v návštěvních dnech nebo po domluvě. Bližší informace naleznete na stránkách www.pruvodce.
com/budec/. Výlet do Zákolan je možné spojit s návštěvou nedalekého hradu Okoř.
Zákolany jsou zmiňovány i v učebnicích
moderní české historie jako rodiště komunistického prezidenta Antonína Zápotockého. Vždy se k nim hrdě hlásil a do vesnického prostředí, jaké znal z dětství, zasadil děj
několika svých literárních děl. Jeho socha
stojí na zákolanském náměstí.

Eva Tluková

Na Budči probíhají i každoroční svatováclavské poutě
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Společenská kronika
Paní Blažena Mlejnková oslavila pětaosmdesáté narozeniny
24. února. Je sice původně z Prahy, ale s manželem odešla na
jeho rodnou Moravu. Nelitovala, svazek se vydařil a před dvěma
lety oslavili Mlejnkovi diamantovou svatbu. Dlouhá léta žili na
Hané. Vychovali dvě dcery a syna, který bohužel zemřel. Když
koupila rodina jedné z dcer dům ve Velkých Přílepech, nabídla
rodičům, ať se k nim přistěhují. Pravda, Přílepy nejsou Haná,
ale Mlejnkovi si brzy zvykli. Oceňují, jak se obec rok od roku
mění k lepšímu. Paní Blažena má problém s očima, ale velká čtečka ji umožňuje zvětšovat
písmo až na několik centimetrů a s hůlkou to zvládá i venku. Obědy jim vozí sociální služba,
nakupuje vnučka nebo dcera. Manželé si nemohou vynachválit oba „zeťáky“, mají radost
ze šesti vnuků a dvou pravnoučat. Třetí pravnouče je na cestě a Mlejnkovi dosud žijí zážitky
z krásné svatby vnučky na petřínském Nebozízku.
Osmdesátiny oslaví 7. dubna paní Jiřinka Štědrá. Původem
zdravotní sestra z pražských Dejvic se přistěhovala do Velkých Přílep za rodinou své dcery. V novém domě se zahrádkou
v řadové zástavbě se jí okamžitě zalíbilo. „Nejsem odříznutá
ani od města, ani od přírody,“ říká paní Štědrá a pochvaluje si
i dobré sousedy. Opodál navíc bydlí i vnučka se dvěma dětmi.
Jubilantka má zájem o všechno dění kolem. Zastihli jsme jí ve
chvíli, kdy starostlivě sledovala události na Ukrajině. Ráda luští
sudoku, trochu zahrádkaří a má jeden velký koníček – puzzle. Tomu věnuje 2-3 hodiny
denně. A není žádný začátečník – teď právě pracuje na šestitisícovce, a to tedy už opravdu
vyžaduje trpělivost a soustředění. Slavit kulatiny budou s paní Jiřinkou rodiny dcery a syna,
šest vnoučat a pět pravnoučat.
Pan Zdeněk Jelínek oslaví 30. dubna osmdesátiny. Vyučený truhlář pochází z Minice, dnes součásti Kralup. S kamarády v mládí tak dlouho objížděl všechny zábavy v okolí, dokud
U Korychů nepotkal tu pravou. Před 55 lety se oženil a přestěhoval do domku manželčiných rodičů, který postupně přebudovali a rozšířili. Život jim změnilo narození syna – byl postižený.
Jelínkovi odmítli ústavní péči a o syna se vzorně starali. Bylo to
vyčerpávající, zejména pro manželku, která předčasně zemřela
na infarkt. O syna, kterému je dne 54 let, pečuje pan Jelínek spolu s druhorozenou dcerou
dodnes. Syn je přes své postižení na světě rád. Pan Jelínek pracoval dlouhá léta v Čs. Televizi. Jako zručný truhlář stavěl dekorace a zajišťoval zázemí estrád i sportovních přenosů.
„Nečekal jsem , že se dožiju osmdesátky, už přetahuju“, říká pan Jelínek a chce tím říci, jak
náročný je život člověka, který, byť s láskou, denně pečuje o bližního.
Všem jubilantům gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let

em
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Z historie přílepských statků
V 17. a 18. století se na území naší obce nacházely obce dvě – Kamýk a Velké Přílepy. Sloučeny byly až později, v roce 1864. Obě obce měly charakter zemědělský. Většina obyvatel
se živila obděláváním půdy a chovem hospodářských zvířat na statcích (gruntech) a větších
i menších hospodářstvích.
Lidé byli spjati s přírodou, někdy štědrou, jindy nepříznivou, kdy úroda byla špatná. To
se stalo např. v roce 1771, kdy celé léto pršelo a obilí neuzrálo. Lidé ho sklízeli ještě zelené,
sušili ho na kamnech, nebo vařili. Tenkrát se naučili jíst brambory, k nimž měli do té doby
odpor. Jindy bylo naopak velké sucho, obilí se neurodilo. Jetel byl tak malý, že se nemohl
sekat. Pro neúrodu slámy se dobytku podestýlalo popelem nebo pískem.

Ze záznamu kronik se dozvídáme:
V roce 1616 se ve Velkých Přílepech nacházelo 8 gruntů a několik hospodářství. V jednom
byla krčma. Část osadníků tvořili Němci.
V roce 1700 měly Velké Přílepy 72 obyvatel a 19 domů. Uchovala se i jména hospodářů:
Matěj Dolejš, Jan Houdek, Tomáš Tomek, Josef Saska, Jakub Novák, Lukáš Šroubek, Martin
Šroubek. Největší grunt měl Matěj Šroubek, který byl současně majitelem mlýna. Krčmu
provozoval ve svém domě Martin Dolejš. Rozměry polí se tehdy měřily starou českou plošnou mírou – strychem. Velikost louky se neuváděla plošně, ale podle fůr sena, které se z ní
sklidilo.
Obec Kamýk měla v  témže roce 103 obyvatel a 22 obytných domů. Byla tedy o něco
větší a také místní sedláci byli o něco bohatší než přílepští. Na rozvoj Kamýku měly vliv především dva velké dvory – dvůr Světlíkovský a dvůr panský, náležející vrchnosti ze Statenic.
Dvůr Světlíkovský je zapsán v karlštejnských lenních deskách již v r. 1676. Ke karlštejnským lénům náležel do roku 1704. Jeho držitelé byli povinni vojenskou či jinou službou
na hradě Karlštejně.
Dvůr měl tři obytné domy a v roce 1700 v něm žilo 22 obyvatel včetně pěti židovských
rodin. V 19. století ho koupila rodina Ryšánkova, z níž pocházel i jeden ze starostů Kamýku.
Ryšánkovi zde hospodařili až do poloviny 20. století, kdy statek přešel do majetku JZD. Jeho
pozůstatky jsou součástí areálu, kde se dnes na Kladenské ulici nachází ubytovna, Nonstop
a vodohospodářské kanceláře. V průběhu 18. století se od Světlíkovského dvora oddělil samostatný statek, který se
zachoval v paměti starších lidí jako statek u Kohoutů. Kohoutovi byli posledními hospodáři, než byl statek v padesátých letech 20. století znárodněn. Jeho
budovy pak chátraly a v dubnu 1975
byly zlikvidovány odstřelem. Sousedil
se Světlíkovským dvorem a na jeho místě vyrostla řada rodinných domů podél
Kohoutův statek před demolicí v roce 1975
Kladenské ulice.
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Dvůr panský patřil statenické vrchnosti, protože v  r. 1627 byl Kamýk spojen se Statenicemi. Před tím náležel kapitule svatovítské. V 18. století opět vlastnily dvůr i ves benediktinky z kláštera sv. Jiří, kterým byl Kamýk odebrán za husitských válek. V roce 1790, po
zrušení kláštera výnosem Josefa II. , koupil Kamýk a s ním i panský dvůr hrabě Rudolf Špork.
Dvůr pak často měnil majitele i nájemce. Určitý čas byl majetkem rodiny Dlohoveských.
Posledním, kterého si ještě pamětníci vybaví, byl pan Straka ze Statenic. Nejzachovalejší
částí dvora je sýpka, neboli špejchar, kde se dnes nachází restaurace stejného jména na Kladenské ulici. Je to jediná chráněná památka v naší obci. K rozlehlému dvoru patřily i stáje,
což je dnes budova bowlingu.
V kronikách se uchovala i jména kamýckých sedláků od 17. století: Vít Vykročil, V. Bouška, Václav Vyšín. Již před rokem 1618 je zde doložen rod Tomků, který v Kamýku i Přílepech
hospodařil až do poloviny 20. století.
Po celá léta byli v obou obcích do čela voleni sedláci a majitelé gruntů. Byli z nich dobří rychtáři a starostové. Měli povinnost dodržovat v obci klid a pořádek. Rovnali drobné
spory a třenice mezi podanými. Prováděli také zápisy do úředních knih. Při prodeji nebo
dědictví prováděli i odhad ceny movitého i nemovitého majetku. Úřednímu odhadu se
říkávalo „šacunk“.
Podívejme se, jak vypadal soupis dědictví ze zemřelého otce na syna v r. 1773:
Dne 17. Januara 1773
Prošacovana jest chalupa J. P. skrze rychtáře V. H.
Světnice, v ní kamna, měděnec, 2 okna, sklep
20 zlatých
Síň, komůrka	  4 zlaté
2 komůrky chatrné na dvorečku	  4 zlaté
Zahrádka	  4 zlaté
Z tohoto odhadu byla dědici a novému majiteli chalupy vypočtena vysoká daň, kterou
musel každoročně odevzdávat vrchnosti i obci. Kromě toho byl každoročně povinován šesti
dny roboty o žních na panských polích.
Dnešní daň dědická i daň z nemovitosti jsou proti tomu zanedbatelné.
Zdroj: Státní ústřední archiv, sb. Úředních knih různé provenience

Lidová slavnost na Světlíkovském dvoře
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Hedvika Malá

Pohlednice z cest
Minule jsme se podívali se zahrádkáři do Drážďan, tentokrát zamíříme s přílepskými lyžaři
do Ski areálu Hochficht.

Lyžaři na druhé straně Šumavy
Vyjíždělo se v sobotu 22. února v pět
hodin ráno. Autobus objednala organizátorka zájezdu Eva Aulická u přílepské firmy White Trans a ukázalo
se, že to byla dobrá volba. Lyže se
naložily již v předvečer, takže žádné
zdržování a za pospávání účastníků
se rychle přibližovala česko-rakouská
hranice. Před devátou hodinou bylo I když už nikde není sníh, na Hochfichtu se lyžuje
cíle dosaženo.
Areál Hochficht leží v oblasti Trojmezí v kopcovité krajině Šumavy, nedaleko Lipenského jezera. Na české straně nebylo po sněhu ani památky, ani na rakouském parkovišti to nevypadalo příliš nadějně. Ale
vleky i lanovky byly v provozu a kvalita sněhu byla díky umělému dosněžování také dobrá. V Hochfichtu je zhruba 20 kilometrů sjezdovek všech kategorií, včetně tzv. rodinných.
Naši účastníci získali hromadnou slevu na skipas a v nadmořské výšce až 1300 metrů si to
opravdu užívali. Sluníčko probleskovalo, autobus na parkovišti byl neustále otevřený, mohli
si v něm odpočinout i poobědvat tradiční řízky, pokud ovšem nedali přednost místnímu
občerstvení.
Když se v půl páté odpoledne vydali na zpáteční cestu, všem bylo jasné: Příští rok se jede
znovu. A ne jednou! Velký dík organizátorce Evě Aulické za vydařený zájezd.

Lyžařský zájezd v číslech:
22 dospělých, 6 juniorů, 8 dětí do deseti let

Ceny ski pasů po slevě:
Dospělí
29,5 euro
Junioři
16 euro
Děti	  2 euro
Občerstvení (např. knedlíčková
polévka nebo kynuté knedlíky
s mákem) 6 – 7 euro
Doprava – 283 Kč

Účastníci zájezdu se už těší na příští zimu. Pojede se zase!

30

em

Beseda o včelách byla bouřlivá
Počátkem ledna se v přílepské Galerii sešli včelaři. Nejprve pospolitě sledovali film o alternativním způsobu včelaření, poté vyslechli poněkud provokující názory pozvaného hosta
a nakonec se rozpoutala diskuse, jakou Galerie nepamatuje. Mezi zastánci klasického
a alternativního včelaření padaly naštěstí pouze argumenty.
Požádali jsme Ing. Davida Bečku, aby se pokusil vysvětlit podstatu diskuse i laikům.
Úvodní film pojednával o košnicovém způsobu včelaření, což byl
v minulosti velmi pokrokový způsob chovu včel
ve slaměných úlech
(košnicích). V současné
době se tomuto způsobu včelaření věnuje jen
pár nadšenců.
Pak následovalo velmi zajímavé vystoupení
našeho hosta Václava
Smolíka, který se rozhodl včelařit alternativním Přítomní včelaři nemohli souhlasit s tím, že by zbytečně užívali chemii a že by
způsobem v košnicích jim šlo spíše o zisk než o včely.
(sice zatím ne slaměných, ale dřevěných) bez léčení včel. Na téma léčení včel se strhla bouřlivá debata. Tak
jako všichni živočichové, tak i včely mají své parazity. Bohužel velmi často zavlečení parazité napáchají nejvíce škod. Vzpomeňme třeba, kolik škod v minulosti způsobil „americký
brouk“ na bramborách, než se ho podařilo chemií potlačit. U včel největší postrachem je
kleštík včelí (Varroa destructor) patřící mezi roztoče. Tento drobný parazit pochází z Asie,
kde běžně žil a žije na tamní včele východní. Vlivem lidské činnosti došlo k přenosu kleštíka
na naši včelu medonosnou, která se nedokáže přirozenou cestou bránit. V tomto směru
ji musí pomoci včelař. Způsobů, jak kleštíka potlačit, je mnoho a vždy jsou nejvíce účelná
komplexní řešení. Velmi časté je použití léčiv ať již běžně v přírodě se vyskytujících, i když
synteticky vyráběných (kyselina mravenčí), nebo syntetických akaricidů (Varidol, Gabon
apod.). Jsou i cesty použití přírodních silic na bázi thymolu Apiguard apod. Každý včelař má
své způsoby a metody jak včelám od kleštíka pomoci a právě o těchto metodách se diskutovalo. S názorem včely neléčit většina přítomných nesouhlasila.
Diskuse se rozproudila také ohledně komerčního a alternativního včelaření. Je málo včelařů, kteří jdou jen cestou maximální produkce medu a tedy zisku. Většina včelařů, i těch
přílepských, má ke včelám osobitý vztah a bere včelaření jako svého koníčka s bonusem
medného a jiného výnosu. Mluvilo se také o kvalitě medu, která určitě nemůže být vztažena
pouze na to, zda včelař používá léčiva či ne, jak naznačil Václav Smolík. Mnohem význam31

nější je celková práce včelaře, životní prostředí kde včely sbírají med, práce s medem a jeho
skladování apod. Určitě med přímo od včelaře je daleko kvalitnější a cennější než ten levný
supermarketový pochybného původu.
Myslím si, že za všechny přítomné mohu konstatovat, že jsme spolu strávili velmi příjemný večer. Diskuse byla sice místy bouřlivá a protáhla se až do pozdních nočních hodin,
ale řada z nás si odnesla velmi cenné poznatky. Mnoho nechybělo a musela nás rozhánět
Obecní policie. Věřme, že se podobných besed a to nejen o včelách, ale třeba i o zahradách, dočkáme v Přílepech ještě více.

David Bečka

TJ Sokol Velké Přílepy
Fotbalový klub Vás zve na jarní zápasy
Fotbalistům Velkých Přílep patří po podzimní části sezóny v tabulce 6. místo se získanými
20 body. Během zimní přestávky se tým posílil o tři nové hráče, navrátilce Pavla Vochomůrku a Frantu Blažka, který přišel na hostování z Holubic. A novou posilu do obrany i zálohy,
Romana Doubka, který k nám přestoupil z týmu krajského přeboru TJ Dobruška. Na jarní
část sezony tým slibuje pohledný fotbal a tak budeme rádi, pokud dorazíte na naše domácí
utkání a budete fandit našim hráčům.

Rozpis jarních domácích zápasů TJ Sokol Velké Přílepy
Datum a čas
Sobota 29. března od 15:00
Sobota 19. dubna od 17:00
Sobota 03. května od 17:00
Sobota 17. května od 17:00
Sobota 31. května od 17:00
Sobota 14. června od 17:00

Domácí
TJ Sokol Velké Přílepy
TJ Sokol Velké Přílepy
TJ Sokol Velké Přílepy
TJ Sokol Velké Přílepy
TJ Sokol Velké Přílepy
TJ Sokol Velké Přílepy

Hosté
Červený Újezd
Kosoř
Řevnice
Dobříč
Kazín
Klinec

Veškeré aktuální informace z oddílu TJ Sokol Velké Přílepy najdete na nových internetových stránkách http://tjsokolvelkeprilepy.sklub.cz . Najdete zde aktuální výsledky, program
zápasů, tabulku, statistiky týmu i hráčů a další novinky z dění kolem oddílu.

GRATULACE
Své 40. narozeniny oslaví 13. března hráč TJ Sokol Velké Přílepy Ota Moravec starší
a 20. dubna stejné výročí oslaví kapitán našeho týmu Václav Bělohlávek. Oběma gratulujeme a přejeme hlavně hodně zdraví, abychom je ještě dál viděli v zápasech našeho týmu.

PŠ
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www.

Mokrá pedikúra

.cz

kopírování a tisk

Otevřeno po telefonické dohodě
Tel.: 605 386 871

velkoformátový tisk
vizitky, razítka, letáky
centrum reklamy a tisku
specialista na malonákladový tisk

tisk fotograí na počkání
reklamní plachty s oky
Jitka Fejtová
Voskovcova 965
Velké Přílepy

Brandejsovo nám. 1219/1, tel. 220 920 621
Ot. doba po-čt 8-18 (pá do 17), obchod@powerprint.cz

www.
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Nenechte si ujít
Co nás čeká v příštích týdnech a měsících
Březen
27. 3.	Veřejné čtení z děl Bohumila Hrabala ke 100.
výročí spisovatelova narození – v 16 a 18 hod
Knihovna
29. 3. Dětský karneval – sál domu U Korychů
Duben  
5. 4.	Velikonoční trhy na Statku v Roztocké 10 – 16 hod
5. 4. Otevírání rybníka
10. 4.	Veřejná nahrávka Českého rozhlasu Radiodárek
– 18 hod CVA
12. 4.	Hobby výstava – sál domu U Korychů 10 – 15 hod
27. 4.	Vysílání Radiodárku věnovaného přílepské
Knihovně – 11.05 hod na Českém rozhlase
Dvojka
30. 4. Pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti
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Květen  
17. 5. Rybářské závody
29. 5.	Přednáška Stanislava Motla – Galerie 19.00 hod
15. 5. – 16. 5 Hudební festival - CVA a sál domu U Korychů
Červen
14. 6. Hurá na prázdniny

Program kina
Březen
Pátek 28. 3. 2014
V 15 a 17 h Rio – Příběh modrého papouška a jeho touhy poznat Rio.
V 19:30 h	Mafiánovi – Robert De Niro a Michelle Pfeifferová v mafiánské komedii.
Duben
Pátek 25. 4. 2014
V 15 a 17 h	Doba ledová 4 – Jak odolají naši přátelé nástrahám dynamicky se měnícího
světa.
V 19:30 h	Jana Eyrová – Krásná adaptace klasického historického románu s Miou Wasikowskou v hlavní roli.
Květen
Pátek 30. 5. 2014
V 15 a 17 h      Alvin a Chipmunkové 3 – Co tato ztřeštěná partička bude provádět na exotickém ostrově, kde ztroskotala?
V 19:30 h         Vejška – Vorlova nová česká komedie, pokračování úšpěšného gymplu.
Červen
Pátek 27. 6. 2014
V 15 a 17 h	Království lesních strážců – Lze využít šneka v boji? Rozhodně si dávejte pozor
na koho šlapete.
V 19:30 h	Krvavé pobřeží – Láska a válka v historickém velkofilmu o nejznámější čínské
legendě z období válčících států.
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům,
že opět prodává slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý,Tetra
hnědá a Dominant–žíhaný, černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří: 15 – 20 týdnů. Cena 149 – 185,– Kč/ks dle stáří. Neprodáváme malé kuřice,ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu!
Prodej se uskuteční:
Ve čtvrtek 10. dubna 2014
Velké Přílepy pneuservis u Floriana – 10.40 hod.
Při prodeji slepiček-výkup králičích kožek – cena 20 – 30 Kč/ks
Případné bližší informace : Po – Pá 9.00 – 16.00 hod
Tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

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

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

Stránka zadní barevná
Celá 1200,– Kč

Přílepský Zpravodaj
Vydává: Obec Velké přílepy, Pražská 162, Velké Přílepy 252 64
Realizace: Tisk Pětka s.r.o., Horova 1631, 252 63 Roztoky
Datum vydání: 24. 3. 2014
Náklad: 1200 výtisků
Foto: Kateřina Jungbauerová, Jan Čermák, Jana Kouřimská, Eva Martínková,
Emanuel Papírník
Odpovědná redaktorka Eva Martínková
Příspěvky a inzerci zasílejte: zpravodaj@velke-prilepy.cz
Uzávěrka příštího čísla 10. června 2014
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Přílepský

masopust

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

