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Nový školní rok
To bylo slávy první den nového školního roku! Dvě třídy prvňáčků a jejich rodičů měly premiéru v novém Centru volnočasových
aktivit. Každý z žáčků byl ošerpován novou paní učitelkou, přivítán paní
ředitelkou a uklidněn paní starostkou, která dětem vysvětlila, že hlavní je
nezapomenout si svačinu, ostatní už se nějak poddá. Z CVA odkráčeli prvňáčci
do školy, kde je na každé lavici čekal dárek od obce v podobě vodovek, pastelek
a dalších pěkných nezbytností. Také třeťáci a čtvrťáci si letos užívali – obsadili
totiž dvě zbrusu nové učebny, které vznikly nástavbou na školní budově. Jim
i rodičům se nové prostory opravdu líbily. Překvapení čekalo na všechny žáky
I. stupně hned u vchodu do budovy – úplně nová centrální šatna.
Aby byl celý školní rok stejně přívětivý jako jeho začátek, přeje školákům i pedagogům
Přílepský zpravodaj

Vážení spoluobčané,
končí doba prázdnin a dovolených, doba sladké, byť někdy jen krátké relaxace. Doufám, že
jste si všichni během léta odpočinuli a upevnili si tak své zdraví. Pranostiky na měsíc září
nám neúprosně připomínají, že se blíží podzim. Podzim ale neznamená vždy jen nevlídné
počasí a rychle se krátící dny s dlouhými večery.
Podzim pro mnohé z nás znamená i začátek něčeho nového a lákavého. Museli byste
vidět oči našich prvňáčků, kterých jsme 2. září vítali v kulturním centru více než čtyři desítky. Pro ně bezpochyby začala nová etapa života a šli do toho s opravdovým nadšením. Přejme jim hodně úspěchů a rodičům a pedagogům hodně trpělivosti. Však letos i tzv. „mazáci“
vstupovali do budovy školy se zvědavostí. V přízemí je totiž čekala úplně nová centrální
šatna a v nejvyšším poschodí, bývalé půdě, nové učebny. Určitě se bude žákům 1. stupně
v nových světlých prostorách líbit. Výhled na obec je z té výšky tak fascinující, že paní učitelkám dá dost práce, aby pozornost žáků upoutala spíše tabule než pohled z okna.
Dokončení nástavby 4. podlaží základní školy patřilo k letošním prioritám obce. Další
stavbou byla rekonstrukce starého kina na Centrum volnočasových aktivit. V novém sále
a s ním sousedícím klubu našla od letošního září své zázemí i pobočka Základní umělecké
školy v Libčicích. Právě ve chvíli, kdy píši tyto řádky, se ozývají z protější budovy první, zatím
trochu nesmělé tóny budoucího klavíristy. Vše má svůj čas a žákovské koncerty budou jistě
obohacením kulturního života v naší obci.
Nové podium CVA bude ještě letos patřit i mnohým profesionálům. Nechci dopředu
vše prozrazovat, ale osobně se velmi těším například na vánoční koncert Felixe Slováčka
a Borise Krajného.
V letošním létě jsme také dokončili revitalizaci centra obce a jsme zase o krůček dále, další
metry chodníků, zeleně, atd...... Jako bych vás ale slyšela: „ To je všechno moc hezké, ale na
naší ulici jste zapomněli, chodíme léta v blátě, vyhýbáme se dírám, ničíme si auta a bláto nám
stříká až na fasádu“. Moc dobře si to na obci uvědomujeme a věřte, že nás to mrzí. Máme
před sebou ještě hodně práce. Jenže, jak se říká, peníze jsou až na prvním místě a rozpočet
obce je takový, jaký je. Dotace jsou, bohužel, dostupné jen pro některé projekty. Budeme se
ale snažit, aby brzy došlo i na tu vaši ulici, aby se vyřešil i ten váš, potažmo náš problém.
Pro příští rok máme např. přislíbenu dotaci na rekonstrukci čističky odpadních vod. Nedostatečná kapacita ČOV nás trápí už mnoho let. Doufejme, že v příštím roce rekonstrukci
dokončíme a budeme moci zrušit stávající omezení v připojování nemovitostí na kanalizaci.
Pracujeme také na výstavbě vodovodního přivaděče, protože na vlastní kůži jste mnozí zažili,
co to znamená zůstat v létě byť i jeden den bez vody. To jsou priority příštího roku.
V plánu ale máme i další projekty: rozšíření zeleně v obci, vyčištění bývalé hasičské
nádrže v Kamýku a její proměnu na příjemné místo k posezení, výstavbu dalších chodníků,
opravy špatných povrchů komunikací, rekonstrukci sociálního zázemí ve škole, výstavbu
multifunkčního hřiště a běžecké dráhy s doskočištěm pro děti. Snad budeme v žádostech
o další dotace úspěšní a plány, které jsou zatím jen na papíře, se stanou skutečností. Přeji
to nám všem a vám navíc moc hezký pokud možno slunečný podzim a až bude nevlídno
a vítr fičet ze všech stran, nezapomeňte na programy našeho kulturního centra. Těším se
tam s vámi na viděnou.

Věra Čermáková, starostka obce
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Zprávy ze Zastupitelstva
Přijďte diskutovat o novém územním plánu
Obec Velké Přílepy zpracovává nový územní plán. Detailně jsme vás o něm informovali
v Přílepském zpravodaji 3/2012. Proces jeho přípravy se nyní na podzim dostává do další
fáze. Po několika diskusích s pořizovatelem územního plánu, jímž je Městský úřad Černošice, vznik klíčový dokument – zadání územního plánu.
Zadání obsahuje veškeré požadavky obce a návrhy od majitelů pozemků, které zastupitelstvo v loňském roce schválilo. Na jeho základě byla letos v létě černošickým městským
úřadem zveřejněna vyhláška o projednávání návrhu zadání, k níž mohli vznášet připomínky
jak občané, tak i několik desítek úřadů, které se k územnímu plánu standardně vyjadřují
(Krajský úřad, hasiči, Černošice a mnohé další).
V současnosti Městský úřad Černošice zpracovává všechny doručené připomínky a vyjádření. Podle informace, kterou nám Černošice poskytly, nejsou žádné připomínky zásadního charakteru, očekávat můžeme jen drobné úpravy v zadání, a to zejména na základě
požadavků orgánů ochrany životního prostředí. Do konce září bychom měli od Černošic
obdržet mírně upravené zadání územního plánu, které v průběhu podzimu projedná zastupitelstvo na veřejném jednání.
Po definitivním schválení zadání proběhne výběrové řízení na architekta, který bude pro
obec územní plán zpracovávat. Předpokládaný termín realizace výběrového řízení je do
konce roku 2013. Věřím, že si občané nenechají ujít možnost o územním plánu diskutovat
na některém z příštích jednání zastupitelstva.

Richard Kapsa

Kam s trávou? Ani do kontejneru, ani na kraj pole!
Zajisté znají čtenáři našeho zpravodaje povídku Jana Nerudy, ve které autor popisuje marnou
snahu zbavit se slámy ze slamníku. Otázku, jak se zbavit biologického odpadu, řeší zvláštním
způsobem také někteří naši občané. Kam s trávou, zbytky dřevin, nahnilým spadaným ovocem?
Osvícenci vědí, že k tomuto účelu slouží dostupná popelnice na biologický odpad, případně
nedaleká kompostárna, kde lze uložit biologický odpad dokonce zdarma. Ostatní, kteří mají
minimální povědomost o existenci oboru zvaného ekologie, řeší likvidaci biologického odpadu
velmi svérázným způsobem. Odvoz trávy na kraj pole, do příkopů či do lesa, odložení za plot na
obecní pozemek, to už je obehraný evergreen.
Nastupují ale nové, dosud neznámé metody. Co takhle přitáhnou si kontejner na tříděný
odpad z ulice Okružní blíže ke svému pozemku a uložit do něj čerstvě posekanou trávu? Že
je to nádoba určená na uložení plastu, papíru či kartonů ? Koho to zajímá. V šeru večera jej
vrátíme opět na původní místo, zahrádku máme čistou a upravenou a s trávou mezi papíry
si už někdo poradí.
Hyzdí vám trávník popadané a nahnilé ovoce ? Naložíme bedny tohoto nepotřebného
produktu do přívěsu za auto a vyklopíme na volné ploše u vodojemu. Že bychom měli autem
pokračovat až do kompostárny ? Pospícháme, není čas řešit její provozní dobu a nakonec je
to o dva kilometry dál a benzín je drahý. Však on si s tím zase někdo poradí. Ušetřil jsem. Neu2

šetřila ale obec. Musela investovat do kamerového systému ve zmíněných lokalitách, i jinde. Pevně ale doufá, že vynaložené náklady se jí brzy vrátí a to ve formě pokut, které bude
ukládat. A tak se z hříšníků stanou ještě navíc herci před objektivy kamer. Jejich herecké
výkony pak bude posuzovat obecní policie.

Věra Čermáková

Školství
Základní škola opět ožila
První pondělí v měsíci září naše škola znovu ožila smíchem, křikem a dupotem 542 nožiček
(z toho je jedna zlomená). Zdá se to neuvěřitelné, ale opravdu v naší škole máme letos 271
žáků. Žáci přibyli nejen díky dvěma třídám prvňáčků, ale během prázdnin se k nám přihlásili
žáci i do ostatních ročníků. O všechny se letos bude starat 17 pedagogů a 4 vychovatelky
(kapacitu školní družiny jsme navýšili na 100 žáků).
Již první školní den na žáky čekalo překvapení. Během letních prázdnin proběhla další
rekonstrukce budovy 1. stupně, kdy se šatny všech tříd přesunuly do přízemí, a tak se bude
na chodbách snáze udržovat čisto/pořádek.
Od září jsme začali pro výuku využívat přistavené prostory ve 3. patře, které byly dokončeny v dubnu. Až nahoru ráno šplhají čtvrťáci a třeťáci, odpoledne žáci z jednoho oddělení
školní družiny, počítačovou učebnu zatím nevyužíváme, protože kvůli nedostatku finančních prostředků není vybavena počítači. V jedné ze tříd ve třetím patře máme další interaktivní tabuli, kterou samozřejmě mohou využívat žáci ze všech ročníků.
Co letos čeká na naše žáky? Kromě učení to jsou i další aktivity. Ještě v září pojedou
šesťáci na seznamovací kurz s ekologickým zaměřením, sedmákům a osmákům budeme
nabízet lyžařský výcvik a škola v přírodě na nás čeká první týden v květnu. V loňském školním roce žáci mohli složit mezinárodní Cambridgskou zkoušku z anglického jazyka, YLE
(Young Learners English). Loni se přihlásilo a zkoušku složilo pět zájemců ze 4., 5. a 6. ročníku. Doufáme, že letos se jich přihlásí a uspěje více.
Žáky jsme už přihlásili na různé sportovní soutěže, protože loni jsme byli docela úspěšní –
získali jsme jednu zlatou medaili za skok daleký, tak doufáme, že nám přibydou i další trofeje.
Vědomostní soutěže jsou samozřejmostí. Opět věříme, že zopakujeme a snad i rozšíříme loňský úspěch, kdy naše žákyně získala třetí místo v okresním kole biologické olympiády a postoupila do krajského kola. Na všechny čekají exkurze, vycházky (ta první proběhne koncem září,
kdy budeme poznávat památná místa v našem okolí), besedy, koncerty a další akce.
Žákům přejeme hodně úspěchů a zážitků, které si odnesou z letošního školního roku
a rodičům hodně radosti z úspěchů jejich dětí.

Martina Chaloupková, zástupkyně ředitele

ZŠ Velké Přílepy přijme od 1. 10. 2013 vrátného/vrátnou.
Pracovní úvazek 4 hod. denně (od 13.00 – 17.00 hod.)
Bližší informace na tel. 220 930 550 – Mgr. Hloušková
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Nový školní rok v MŠ Jablíčko
Ještě než se prázdninám otevřela vrátka,
zapojila se naše školka do soutěže ,,Značka,
která nám na našich silnicích chybí“ - projekt
Goodyear Bezpečná školka. A světe div se, získali jsme 3. místo. Tímto bychom rádi pogratulovali dětem ze ZELENÉ TŘÍDY a to Tolarové
Marušce, Posnarové Nikolce, Studenovské
Zuzce, Rambouskové Adélce, Svobodové
Kačce, Budařová Lucince, Bartoňové Kačce
a Kuruczové Natálce. Děti společně vyrobily
značku „Pozor ježek“ z plastových víček.
V mateřské škole během prázdnin proběhly opravy a úpravy. Zaměstnanci v přípravném týdnu připravili celý areál pro zahájení
nového školného roku tak, aby se všem ve
školce líbilo.
Začátkem nového školního roku nastává
celé rodině čas velkých změn. Budík po ránu
nekompromisně hlásí konec prázdninovému
Nikolka Posnarová s vítěznou značkou Pozor Ježek!
lenošení a celá rodina si ze dne na den musí
přivyknout na nový, ne tak oblíbený „školní režim“. Brzké vstávání po tak dlouhém volnu
děti často hravě zvládnou, těší se do škol a školek na své staré, ale i nové kamarády.
Ani u nás tomu nebylo jinak. Do škol odešli předškoláci a místo nich nastoupili jiní kamarádi. Vše začíná od začátku. Vzájemné seznamování, výběr značky, stanovení pravidel ve
třídě a na zahradě děti zvládly velice dobře.
Celý školní rok je před námi, čeká nás spousta práce, divadelní představení, zajímavé
výlety a přednášky, nové projekty a hlavně spousta legrace. Takže milé děti, paní učitelky,
kuchařky, školnice – hurá, vyplouváme na dlouhou plavbu a kotvíme až za rok!!!

Libuše Smidžárová
ředitelka MŠ Jablíčko
					

Prevence specifických poruch učení pro dobrý start do školy
V letošním školním roce byla naše mateřská škola zařazena do projektu vzdělávacího centra
Lexik „Prevence specifických poruch učení pro dobrý start do školy“ financovaný z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky. Cílem projektu je podpora dětí
MŠ ve věku od tří let, u kterých se projevují rysy dyspraxie, dyskalkulie, poruchy chování
nebo vady řeči, což by mohlo později vyústit v poruchy učení.
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Již proběhly první semináře a diagnostiky. Ve dnech 4. a 5. září se paní
učitelky z okolních mateřských škol
setkaly u nás v tělocvičně a byly proškoleny (foto).
Jak to bude vypadat v praxi? Na
základě souhlasu zákonných zástupců
vznikne skupina asi dvanácti dětí, se
kterými budou pedagogové hodinu týdně pracovat pod dohledem fyzioterapeuta a speciálního pedagoga. Na začátku
hodiny proběhne rozcvička a následně
se budou pedagogové dětem věnovat
individuálně. Práce s jednotlivými dětmi se bude průběžně vyhodnocovat
a na závěr bude stanovena konečná
diagnostika.

Paní učitelky z širokého okolí se sešly v MŠ Jablíčko, aby se
seznámily s novými metodami prevence některých poruch
u předškolních dětí

Libuše Smidžárová, ředitelka MŠ Jablíčko

					

Co letos chystá ZUŠ Libčice?
Literárně-dramatický obor Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou, pobočka
Velké Přílepy, vstupuje do třetího školního roku. V loňském roce jsme provizorně vyučovali v Galerii nad restaurací
U Korychů a v květnu jsme se vrátili do
kinosálu zrekonstruovaného CVA, kde
probíhala výuka před rekonstrukcí. Roční
práci jsme ukončili společným veřejným
představením žáků přípravky (Jak dědek
s babkou měnili), mladších žáků (O zlé
koze) a recitací starších žáků.
Díky zájmu dětí o divadlo se v letošním Přílepské děti začnou, tak jako loni, opět nacvičovat
roce počet žáků zvýšil, takže budeme učit divadelní představení
nejen v Mateřské školce Jablíčko (přípravka), ale v úterý a ve čtvrtek v kinosále CVA (dvě
skupiny mladších žáků a jedna skupina starších žáků).
Děti budou opět procvičovat mluvní, rytmická a pohybová cvičení a chystat se na společná představení. To nejbližší chceme zvládnout před Vánocemi.

Jana Doležalová, vyučující Literárně dramatického oboru
Základní umělecká škola Libčice nad Vltavou
– pobočka Velké Přílepy pořádá veřejné žákovské koncerty:

Středa 20. listopadu 2013 od 17.00 hodin CVA Velké Přílepy
Vánoční koncert středa 18. prosince 2013 od 17.0 hodin CVA Velké Přílepy
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Vodovod a kanalizace v obci
Průběh letošního léta nám přinesl jak těžko snesitelná horka, tak přívalové deště. Měli
jsme opět komplikace s vodou, ovšem nyní ne pitnou. Oproti předchozím obdobím jsme
„tropické“ nárůsty odběru zvládli bez vážných výpadků a to i díky loňským opatřením
stabilizujícím nátok a zvyšujícím využitelnou kapacitu vodojemu, o kterých jsem se zmiňoval v minulém Zpravodaji.
Přívalové srážky během prázdnin zkomplikovaly život hlavně našim spoluobčanům v ulici
Dany Medřické. Na začátku prázdnin (3.7.) bylo po prudkém dešti vyplaveno přízemí jedné
z nemovitostí. Svůj podíl na tom měly problémy s čerpací stanicí odpadních vod (ČSOV)
v dané ulici, která je dlouhodobě provozně problematická. V té době bylo poroucháno
hlavní a náhradní čerpadlo a provozovatel neměl v danou chvíli k dispozici fekální vůz.
Při jednání na obci dne 10.7. provozovatel slíbil zjednat nápravu. Následně kontroly stavu
šachty a odčerpávání pomocí fekálního vozu za intenzivních dešťů probíhaly dobře (mimo
jiné i večer 4.8. kdy při bouřce a vichřici vyhořelo trafo v obci a nešel dlouhodobě proud,
tedy ani čerpadla), což jsme si opakovaně ověřovali.
Již od jara se jednalo o obnově čerpadla pro tuto problematickou ČSOV. Bylo rozhodnuto
o nabídce na instalaci nového čerpadla a nutné úpravě armatur a elektroinstalací za zhruba
200 tisíc korun. Nákup nového speciálního čerpadla pro ČSOV byl schválen obcí v červnu
a objednán provozovatelem na začátku července, ale dodací lhůty zahraničního dodavatele
umožní montáž nejdříve v říjnu. Obec dále jedná s provozovatelem o technickém řešení
a nákladech na hlášení havarijních stavů z této čerpací stanice, aby ji bylo možno neustále
dálkově monitorovat a minimalizovat prodlevu zásahu při problémech.
		

		

Srážky přeplnily retenční nádrž
Největší přívalové srážky postihly naši obec 29.7. Došlo při nich k přeplnění retenční nádrže
dešťové kanalizace, zaplavení přilehlých ploch a značné části ulice Dany Medřické, včetně
přízemí více nemovitostí. Také byla poškozena hráz retenční nádrže. V následujících dnech
obec opravila hráz a upravila bezpečnostní přepad z nádrže. Toto řešení by mělo zabránit
opakovanému zaplavení nemovitostí při obdobných srážkách.
Dle plánu byly o prázdninách zahájeny opravy vodovodu v ulici u Rybníčku. V době vydání Zpravodaje by již měly být práce ukončeny a povrchy opraveny.
					

Kroky k rekonstrukce ČOV a k výstavbě nového vodovodního přivaděče
pokračují
Dokončili jsme realizační dokumentaci a dokumentaci pro výběrové řízení na dodavatele
rekonstrukce a intenzifikace ČOV a předali ji v polovině prázdnin ke schválení dotačnímu
orgánu (SFŽP). Zatím stále čekáme na vyjádření. Po schválení dokumentace budeme moci
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konečně vyhlásit výběrové řízení na dodavatele. Oproti plánu aktualizovanému na začátku
roku, kde jsme předpokládali rychlejší schválení, se vše posunuje asi o měsíc, ale vzhledem
k obvyklým prodlevám proplácení dotací na přelomu roku to na financování projektu nebude mít negativní vliv.
K projektu nového vodovodního přivaděče se podařilo získat během prázdnin všechna
nezbytná stanoviska a tak bylo na začátku září konečně zahájeno územní řízení.
V rámci koncesního řízení na nového provozovatele Vodovodů a kanalizací v naší obci
předložili zájemci během prázdnin své kvalifikační dokumenty. Více informací bude možné
přinést, až bude řízení uzavřeno.
Na závěr chci všem popřát příjemný podzim a žádné starosti s vodou v jakékoli podobě.

Petr Morysek, místostarosta

Kultura
Smetáčkovci se vracejí do Přílep
Nenechte si ujít kulturní událost roku!

Velký úspěch zaznamenala na jaře skupina Tradicional Jazz Studio bratrů Smetáčkových při
slavnostním otevření přílepského Centra volnočasových aktivit. I muzikantům se u nás líbilo, takže odjížděli se slibem, že v Přílepech nejsou naposledy. A protože drží slovo, v pátek
4. října v 19. hod nás potěší znovu. Tentokrát nepřijedou sami. Přivezou výstavu fotografií
z pětapadesátileté historie svého souboru, kterou si na týden zapůjčí z pražského Muzea
hudby. K tomu přidají kreslenou tvorbu člena orchestru Petra Landera. Na vernisáži se
bude tentokrát hrát i tančit. Zakoupit si můžete i nahrávky tohoto hudebního tělesa. Pro
návštěvníky budou také připraveny pamětní plakátky s podpisy členů kapely.
Do Galerie i sálu domu U Korychů Vás srdečně Vás zvou všichni, kdo se na přípravě
podílejí!

Sál domu U Korychů od 4. do 12. října 2013
– Výstava Muzea hudby v Praze na téma
55 let Smetáčkovců ve fotografiích A. Maříka a J. Pechara.

Galerie U Korychů od 4. do 31. října 2013
– Tvorba hudebníka a výtvarníka Petra Landera
Výstavy budou otevřeny ve všední den vždy v pondělí a ve středu od 9.00 do 11.00
a od 12.00 do 18.00, o sobotách a nedělích odpoledne od 14.00 do 18.00 hod.
Po domluvě je možno Galerii navštívit ve skupinkách i individuálně mimo uvedené hodiny.
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Seznamte se s našimi hosty
Traditional Jazz Studio je v dějinách českého jazzu mimořádným souborem a ve světě nejznámějším českým jazzovým uskupením druhé poloviny 20. století. Soubor založili bratři,
tehdy ještě studenti Ivan a Pavel Smetáčkové. Na zdejší jazzovou scénu vnesl soubor prvky neworleánského tradičního jazzu, nechal se inspirovat hudbou Dukea Ellingtona nebo
Louise Armstronga. Velkou zásluhou Traditional Jazz Studia byl „dovoz“ kvalitních hráčů ze
zahraničí a to i v době, která tomu příliš nepřála. Jmenujme například dva tenorsaxofonisty
Tonyho Scotta a Bennyho Waterse, klarinetistu Alberta Nicholase nebo britskou zpěvačku
Beryl Bryndenovou. Orchestr ve svém repertoáru neměl jen skladby zahraničních autorů,
hledal i v domácích zdrojích. V repertoáru TJS našel své místo Jaroslav Ježek, orchestr interpretuje skladby vlastních hráčů, například skvělého pianisty Antonína Bílého, Pavla Smetáčka, Stanislava Koubíka, Antonína Matznera a také skladatele a textaře Petra Landera.
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Petr Lander, kterému věnujeme prostor v galerii Domu U Korychů, je dalším veteránem české scény tradičního jazzu. Je autorem mnoha skladeb repertoáru Traditional Jazz
Studia, ve svém profesním životě se ale prosadil zároveň jako kreslíř, karikaturista, grafik,
filmař, překladatel, tlumočník a spisovatel. Patnáct let publikoval svůj kreslený humor
v časopisu Dikobraz. Jako výtvarník se podílel na dalších dvou významných projektech:
polyekranu „ Stvoření světa“, který se stal atrakcí Světové výstavy EXPO 1967 v Montrealu a na multivizi pro Památník SNP v Banské Bystrici. V sedmdesátých letech odvysílali
společně s Pavlem Smetáčkem dva cykly rozhlasových pořadů „ Setkání víceméně jazzová“ a „ Proč právě takhle ?“.

vče
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Přílepy na filmovém
plátně
Filmový štáb dotáčí
v těchto dnech poslední záběry dokumentu
o Dobrovolném svazku
obcí Od Okoře k Vltavě.
Obce na tomto odedávna obývaném teritoriu se
sdružily v roce 2001. Za
dobu dvanáctileté existence doznala členská
základna jen nepatrných
změn. V současné době
se pravidelně scházejí V Přílepech se natáčelo i před památkově chráněným barokním špejcharem,
v němž je dnes restaurace téhož jména.
starostové obcí Úholičky,
Velké Přílepy, Tursko, Holubice, Svrkyně, Okoř, Lichoceves-Noutonice, Libčice nad Vltavou
a Statenice. Dokument bude vyprávět o činnosti svazku, ale i životě našich obyvatel, zdejších
památkách, přírodě a našem regionu vůbec. Premiéru bude mít v regionálních televizích,
k dispozici bude i na DVD. Shlédnout ho budou moci samozřejmě i přílepští občané.

vče

Staňte se i Vy členem Klubu 55+!

Budete osobně dostávat informace o činnosti klubu.
Získáte slevy na akce, pořádané obcí. Stačí se přihlásit v podatelně OÚ
(osobně, telefonicky, e-mailem: 220 930 535, podatelna@velke-prilepy.cz).

Novinky z knihovny
Přílepská knihovna rozšiřuje půjčovní dobu
V prázdninových měsících měla knihovna otvírací dobu jen v pondělí. Čtenářů bylo
méně, ale všichni oceňovali, že nebylo zavřeno a mohli si chodit půjčovat knihy.
Knihovníci využili tuto dobu k nákupu nových knih, které jsou pro Vás už připravené.
Také vy, čtenáři, jste v tomto období věnovali do knihovny hodně knih, které už nepotřebujete a my jsme je připravili pro půjčování. Děkujeme všem.
Z našich přebytků - knih, které už v knihovně jsou - si můžete vybrat na parapetu okna
v knihovně nebo na autobusové zastávce. Také jsme zásobili knihami salonek v Přílepské
cukrárně a můžeme knihy poskytnout i na další místa.
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Velkou novinkou bude dopolední půjčovní doba. V úterý dopoledne od 9 do 13 hodin
si budou moci do knihovny chodit půjčovat ti, kterým to lépe vyhovuje. Mysleli jsme na
důchodce, kteří tak mohou spojit nákup s návštěvou knihovny, na maminky, které si v klidu vyberou knihu bez svých dětí, na ty občany, kteří odpoledne pracují.
A co plánujeme na další období? Pro předškolní i školní děti to bude výtvarná soutěž
„Ve znamení sovy“. Námět soutěže odráží skutečnost, že v logu naší knihovny máme právě sovu, symbol moudrosti. Z nejlepších prací jako obvykle vznikne výstava.
Vítězky letošní literární soutěže Talent, paní Veronika Soukenková a slečna Denisa
Lukáčová, se na Vás těší při svém autorském čtení 25. října v 19 hodin. Autorky doprovodí
na klávesy slečna Johana Nelibová.
Další plánovanou výstavu chystáme na říjen. Potěšíme s ní milovníky vláčků a železnice vůbec. Budou to kresby z pozůstalosti pana Novotného, který rád kreslil právě tyto
motivy.
Na začátek listopadu plánujeme přednášku o tom, jak trénovat svou paměť. O přesném termínu a čase vás budeme předem informovat. Přednášet budou Ing. Jakub Pavlík
a pan Jaroslav Volf.
Z dalších akcí máme stanovené datum i pro „vánoční posezení“, a to na 6. prosince.
Snad si uděláte v předvánočním ruchu chvilku času a přijdete si popovídat o tom, jak
slavíte Vánoce u Vás doma, povyprávíte veselé příhody, ochutnáte pečivo i svařák. Také
se těším, že si společně zazpíváme.
Na našich webových stránkách (www.velkeprilepy.webk.cz) i na webových stránkách obce
vás budeme podrobně informovat o našich akcích, abyste žádnou z nich nepromeškali.

Jana Kouřimská, vedoucí knihovny

Z deníku Obecní policie
Vážení spoluobčané,
rád bych shrnul průběh služby obecní policie přes letní prázdniny, které byly pro většinu
z vás časem odpočinku. Obecní policie zaznamenala nárůst žádostí o střežení nemovitostí
v době dovolených. Strážníci touto činností posilují bezpečnost a ochranu majetku. Lidé tak
mohou na dovolenou odjet v klidu.

Bezpečnost komplikovalo i počasí
Obecní policie zaznamenala v období prázdnin nárůst trestných činů převážně majetkového charakteru. Strážníci proto upravili svoje služby tak, aby mohli provádět kontroly i v nočních hodinách.
11

Další nelehké chvíle připravilo strážníkům samo počasí. Střídající se horka a bouřky
zanechaly za sebou různá úskalí v podobě požárů a popadaných stromů. V několika případech byli strážníci nuceni odklízet stromy svépomocí, protože Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje byl tak zaneprázdněn, že nemohl pomoci. Často docházelo k výpadkům elektrické energie, které se podepsaly i na náladě občanů, která následně eskalovala
v hádky a vzájemné osočování.

Neopatrnost občanů
Mnohdy však na událostech nesli přímou odpovědnost právě občané: Strážníci se například nestačili divit, když obdrželi oznámení o požáru pole v k.ú. Velké Přílepy. Po příjezdu
na místo provedla hlídka OP pokus o zmírnění následků požáru a snažila se o jeho uhašení. Následně byla přivolána jednotka HZS - Roztoky, která provedla konečnou likvidaci.
Strážníci šetřením zjistili, že možná příčina požáru byla vypuštění zapálených balonků
štěstí z ul. Roztocká. Vzhledem k počasí, které panovalo, si myslím, že tak mohl učinit
pouze blázen, nebo nesvéprávný jedinec. V případě
pádu zapáleného předmětu do lesa, nebo do nějaké
nemovitosti mohlo dojít
k fatálním následkům.

Kamerový systém
pomáhá
Strážníci obecní policie v letních měsících věnují větší
pozornost cizím osobám,
které se pohybují po katastrech jimi spravovaných
obcí. Tyto osoby jsou mnohdy podezřelé z páchání
trestné činnosti. Strážníkům
obecní police v odhalování
trestné činnosti významně
pomáhá městský kamerový
dohlížecí systém (MKDS).
V současné době dochází
k rozšíření MKDS v obci Tursko. Obecní policie usiluje
o jeho rozšíření ve Velkých
Přílepech a ostatních obcích
v její správě. Je nutné zdůraznit, že tato technologie
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je velkým pomocníkem v odhalování trestné činnost. Obecní policie má mnohdy důvodné podezření na konkrétní osoby, ale nemá důkazy. Tento problém je odstraněn v okamžiku, kdy se sejde časová osa události a videa z kamery. Po vyhodnocení záznamu se ve
většině případů strážníci dopracují ke konkrétnímu pachateli. Strážníci obecní policie se
v poslední době potýkají i s častými krádežemi dřeva. Proto žádám majitele dřeva, aby
si toto dřevo zajistili, popřípadě ihned odvezli. Následné šetření a dokazování je velmi
složité a časově náročné.

Fekální odpad patří pouze do čističek
Obecní policie zaznamenala tento rok i několik stížností na nedovolené vypouštění odpadních vod. Všechny případy byly strážníky zadokumentovány a bylo provedeno ve věci šetření. Následně byly události postoupeny na Odboru životního prostředí Praha – západ. Chtěl
bych upozornit na skutečnost, že přestupku se nedopouští pouze ten, kdo odpad přijme
a následně vyveze na pole. Dopouští se ho i ten, který mu odpad svěří (předá) a nepřesvědčí se, že dotyčný má povolení k likvidaci takového odpadu. Jedná se o porušení zákona
č.185/2001 Sb., o odpadech. Fekální odpad, který je vyprodukovaný domácností, je nutné
likvidovat pouze v čističkách odpadních vod. Není dovoleno ho vypouštět na jiná místa.
Chápu, že pro mnohé jedince je to nepochopitelné, ale chtěl bych upozornit na skutečnost,
že v případě odhalení hrozí značná finanční sankce.

Komunikace s občany
Obecní policie děkuje občanům, kteří využívají interaktivní formulář k nahlášení podezřelé
aktivity, nebo trestné činnosti.
Vzhledem k počtu strážníků a jejich vytíženosti, zprovoznila obecní policie přestupkovou
agendu, která je každou středu v týdnu od 15:00-18:30hod. V případě, že jste obdrželi od
obecní policie výzvu k podání vysvětlení, nebo ohledně jiné skutečnosti, můžete si domluvit schůzku telefonicky i na jiný den, který vám bude vyhovovat. Chtěl bych pouze upozornit, abyste se v dohodnutou dobu opravdu dostavili a neblokovali tak strážníky v jiné práci.
Přeji všem prvňáčkům a ostatním dětem školou povinným šťastné vykročení do nového
školního roku. Strážníci obecní policie se budou i v tomto školním roce snažit zajistit bezpečné přechody pro děti.
Obecní policie obdržela od Policie ČR skupiny SKPV (Služba kriminální policie a vyšetřování) Praha – západ poděkování za významnou pomoc při objasňování zvlášť závažného
zločinu loupeže. Díky informacím od obecní policie a za využití kamerového systému se
podařilo získat informace vedoucí k identifikaci tří pachatelů, proti kterým bylo zahájeno
trestní stíhání.

Vr. prap. Karel Král
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Meterologické okénko
Počasí je jev, který bezpochyby zajímá každého z nás. Využili jsme proto odborných znalostí
přílepského občana pana Reného Tydlitáta, který je vystudovaný meteorolog a počasí sleduje velmi bedlivě. Slíbil nám, že do každého čísla Zpravodaje přispěje meteorologickým
souhrnem uplynulého období. Dnes si tedy připomeneme, jak bylo v létě.

Letošní léto ve Velkých Přílepech:
Velká vedra i rekordní srážkové úhrny
Červenec
První prázdninový měsíc byl teplotně nadnormální. Zejména období 26.-28.7. bylo velmi
horké („tropické“) a dokonce ve dnech 27. a 28. s max. teplotami v obci nad 35 st. C. Srážkově měl červenec několik suchých epizod přerušených vydatnými přívalovými srážkami,
které z tohoto měsíce nakonec udělaly na území obce srážkově průměrné období. Nicméně
na celém území ČR byl červenec velmi suchým měsícem. Za zmínku stojí množství přívalových srážek, které spadlo 29.7. na území obce a v jejím okolí (viz obr.). 61 mm srážek spadlo

během bouřky a dokonce 46 mm mezi 18:50 až 20:10 hod. Jedná se o srážkový úhrn, který
se min 10 let v obci nevyskytl a jeho pravděpodobnost je tak 4krát za 100 let. Důkazem výjimečnosti množství přívalových srážek spadlých během velmi krátkého intervalu je totální
zaplnění a následné přelití vody z jímací nádrže v ul. Dany Medřické u rybníku a vyplavení
spodních částí asi šesti domů. Pro dokreslení lze uvést, že během bouřky 29.7. do běžného
zahradního bazénu o průměru 4 m za cca 80 min napršelo přes 500 l vody! V okolí obce
byly zaznamenány problémy s rychlým a opakovaným rozvodněním Zákolanského potoka.
Tento problém byl i následkem červnových povodňových stavů na tomto potoce.
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Srpen
Druhý prázdninový měsíc byl teplotně slabě nadnormální. Srpen měl dvě odlišná období. Do 8.8. převládalo u nás „tropické“ počasí následované mírným letním charakterem
počasí. Nejteplejším dnem byla středa 3.8. a nejchladnějším pondělí 15.8. Nejvyšší teplota
vzduchu v srpnu a současně i tohoto léta byla v ČR naměřena 8.8. v Brodě nad Dyjí, a to
39,7 °C. Toho dne již obec Velké Přílepy byla pod vlivem přecházející frontální oblačnosti
a takových maximálních teplot jako na Moravě u nás nebylo dosaženo. Srpen byl z hlediska
množství srážek normálním měsícem. Několik srážkově vydatných dní (4.,9., 19. a 25. srpna) zabezpečilo, že celkový měsíční úhrn byl kolem 100 %. Dne 4. 8. přecházela přes naše
území výrazná studená fronta, doprovázená bouřkami a silným větrem, který na území
obce dosahoval max. rychlosti 25 až 30 m/s a způsobil polámání větví řady stromů. Praha
6 dokonce označila následky tohoto větru na svém území za největší za 30 let se značnými
škodami na porostech.
Letošní léto jako celek bylo na území obce Velké Přílepy teplotně nadnormální se zaznamenanými třemi horkými episodami, které vrcholily ve dnech 28.7, 3.8, 8.8. Maximální
teplota nad 36 st. C byla v obci zaznamenána dne 3.8. Léto bylo srážkově normální s největším srážkovým úhrnem 61 mm dne 29.7.

René Tydlitát

Pohlednice z cest
Cestování se stává rozšířeným koníčkem, jemuž propadli i mnozí občané
Velkých Přílep. Otevíráme proto novou
rubriku, v níž se s námi můžete podělit
o zážitky z dovolené, služebních cest,
cyklovýletů i ze zcela obyčejných toulek
s batohem po krásách naší vlasti.
Zahajujeme pohlednicí z Afriky.
Je to kontinent, jemuž zcela propadli
manželé Jana a Libor Schwarzovi. Tak
jako kdysi Hanzelka se Zikmundem,
i oni navštívili jednu z křováckých vesnic v poušti Kalahari.

Bushmanland

Bushmanland – země Křováků
„Země Křováků“ se nachází v poušti Kalahari v severozápadní části Namibie při hranici
s Botswanou. Nacházejí se zde roztroušené křovácké vesnice Sanů – Ju/’honsi.
Sanové patří mezi kalaharské Křováky, kteří tvoří již jen 3% obyvatelstva. Tato skupina
v Bushmanlandu se nazývá !Kung.
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Po vzájemném „oťukání“
jsme snad s půlkou vesnice
vyrazili do buše. Cestou nám
ukazovali, co si předávají po
generace a co jim umožňuje být
soběstačnými a přežít v buši.
Viděli jsme rostliny, z nichž získávají prudký neurotoxin pro
svoje šípy k lovu větší zvěře.
Rostliny, jejichž plody nebo
hlízy slouží k potravě, léčbě
nebo k získání tekutiny. Viděli
jsme, jak vyrobí z trav provázek
a z něho past na chytání zvěře.
Náčelník
Stejně jako v Austrálii u Aboriginců, tak i zde nás fascinovalo, jak dokáží v buši najít vše potřebné a na rozdíl od nás zde
i snadno přežít.

Stařešina
Křovácká žena s dítětem

Ovšem na rozdíl od Aboriginců i jiných původních obyvatel, jsme tu snad poprvé cítili
naději, že původní kultura zůstane zachována, a že ani naše návštěva nepřispěje k plíživé,
postupné a nevratné “globalizaci“. Na rozdíl od jiných, totiž CHTĚJÍ udržovat svoji kulturu
a zvyky. Přestože děti chodí do školy, vracejí se a pokračují dál ve svém původním životě
sběračů a lovců. Peníze, které získají z turismu, slouží k financování různých projektů ke
zlepšení jejich života (například k budování a zabezpečování studní), nikoli k jeho změně.
A opravdu vypadali spokojeně.
Budeme jim upřímně přát, aby tato kultura, způsob života i vědomosti opravdu dokázali
uchovat a předat dalším generacím. Alespoň křováci ze skupiny !Kung…

Libor Schwarz
(celé vyprávění naleznete na www.schwarzovi.eu)
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Ukončení revitalizace obce
Společně jsme 18. července oslavili ukončení revitalizace centrální části obce. Počasí
umožnilo, aby se slavnost odehrávala pod širým nebem. Fotografie na panelech připomněly návštěvníkům průběh realizace těchto sedmi etap:
•
•
•
•
•
•
•

stavba autobusové točky
výstavba parkoviště
rekonstrukce chodníku na Pražské ulici
chodník v ulici Svrkyňská
parkové úpravy v centru, umístění laviček, odpadkových košů
světelná signalizace v ulicích Pražská a Svrkyňská
informační systém v obci

Díky finančním prostředkům, které poskytl Středočeský kraj a Státní zemědělský intervenční fond, díky vynikající práci dodavatelských firem a obětavosti zaměstnanců obce
jsme mohli zrealizovat projekt, který nám bude, doufejme, dlouho a dobře sloužit.

vče

Návštěvy z Izraele pokračují
Stalo se již téměř tradicí, že naši obec navštěvují účastníci tematických zájezdů z Izraele.
Jsou to skupiny izraelských státních zaměstnanců, které odbory posílají do světa „na zkušenou“. Během letošních prázdnin jich přijelo pět plných autobusů, z Haify, Modiinu a dalších
izraelských měst. Všichni se zajímali především o chod obce. Zarazilo je, že na Obci pracuje
18

pouze pět úředníků. U nich prý by to bylo
nejméně pětkrát tolik. Protože mezi účastníky převažovaly ženy, soustředila se obvykle pozornost na mateřskou školu a podmínky pro mladé rodiny. Skutečnost, že u nás
mohou být maminky doma s přispěním státu až čtyři roky, jim připadala neuvěřitelná.
To si ani tak bohatý stát jako je Izrael, dovolit
nemůže, právě tak jako štědrou sociální síť.
Zaujalo je i třídění odpadu, placené z obecní
kasy. Zajímali se o možnosti pro děti a mladé lidi a byli překvapeni množstvím aktivit, které obec, škola a občanská sdružení pořádají.
Všichni oceňovali úpravný vzhled veřejných prostranství. Obecní policii záviděli problémy,
které musí řešit, protože u nich je bezpečnostní situace zcela odlišná.

Po obci provázela izraelské hosty starostka paní Věra Čermáková, místostarosta pan Petr
Morysek a ředitelka MŠ paní Libuše Smidžárová. Besedovali s nimi v Galerii a v novém Centru volnočasových aktivit, provezli je po nových i starých Přílepech. Nezapomněli ukázat
starou židovskou synagogu a místa, kde ještě ve 20. století žilo několik židovských rodů.
Návštěvy obvykle končily v místní cukrárně obléháním pultu se sladkostmi, které hostům připadaly exotické.

em
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Z historie přílepských domů
Přílepy zmizelé
V pravidelné rubrice seznamujeme čtenáře s osudy některých zajímavých staveb na území
obce. Dnes připomeneme objekty, které už vidět nemůžeme, protože musely ustoupit rozvoji obce. Starším čtenářům bychom rádi oživili vzpomínky, mladším rozšířili poznání.
Ve Velkých Přílepech v dnešní ulici Roztocká, naproti současným bytovkám, stávala řada
domků pod skálou. Už v roce 1902 byla zbourána chaloupka čp. 4 pana Františka Saidla.
Vykoupil ji obecní úřad – vadila provozu na silnici.
Později mizí vedlejší domek Dobrovolských a dále pak z řady dva deputátní domky statku Pokorných. V jednom bydlel švec Václav Štros, který zde zemřel 13. 7. 1910. V ten den
byla velká bouře a on byl zasažen bleskem při práci na verpánku.
U malého rybníčku Ouválku, u kterého vyvěrala studánka, stával domek pana Sládka.
I ten byl demolován a na jeho místě je dnes díky obci a panu Ženíškovi malý parčík s obnoveným Ouválkem.

Pastouška
Ve špičce, kde se dnes setkává ulice Roztocká s ulicí Svahovou, stávala obecní pastouška.
V osmdesátých letech 19. století zde bydlívali
obecní pastýři. Uchovala se jména Martina
Petržilky a Jana Svobody. Z této doby zanechal
pan starosta Josef Ryšánek v pamětní knize
zápis:
„Dne 13. 11. 1882 den plný neštěstí! Obec
kamýcká odeslala povozy do Chaber pro obecního pastýře. Hned u přívozu byli se málem
utopili vozkové. Zatím doma v Kamýku spadl
hoch Františka Sichrovského a lehce se zranil.
Hned po mlácení strojem, ten samý den povrk- Obecní pastouška v ulici Roztocká
nul sobě řidič parního stroje Pospíšil z Trněného Újezda nohu. Později manželka Františka Sichrovského Anna šla pro kořalku a kafr na
mazání. Již v šeru vraceli se vozkové s pastýřem a koně se v nočním šeru splašili. Porazili
Annu Sichrovskou a do smrti tuto zranili.“
Později zřejmě pastouška sloužila i k ubytování chudých. Například zde řadu let bydlela
paní Anna Sasková. Za to, že mohla v pastoušce bydlet, vykonávala službu zvoníka na přílepské kapličce panny Marie. Až později, v roce 1925, dostala i plat. Bylo to 25 Kč za čtvrt
roku. Totéž dostával i zvoník kapličky sv. Gotharda v Kamýku.
V době II. světové války byly v pastoušce ukryty knihy z obecní knihovny. Dnes na místě
pastoušky stojí nový rodinný dům.
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MATEŘSKÉ CENTRUM
Roztoky u Prahy

Vás zve na své tradiční i nové kroužky pro rodiče a děti:
Pondělí: 9:00-10:00 hod. MIMINKA – masáže, říkanky, volná herna
10:30-11:30 hod. VÝTVARKA a volná herna pro nejmenší
Úterý:

9:00-15:00 hod. SLUNÍČKA - adaptační program
pro děti od 3 let bez rodičů
15:30-17:00 hod. HRANÍ VŠEMI SMYSLY

Středa:

9:00-15:00 hod. SLUNÍČKA

Čtvrtek: 9-10:30 hod.
10.30-11:30
16:00-16:45
17:00-17:45
Pátek:

BATOLATA – říkanky, písničky, opičí dráha, herna
hod. VÝTVARKA a volná herna pro nejmenší
hod. FLÉTNIČKA
hod. HRÁTKY S ANGLIČTINOU

9:00-12:00 hod. SLUNÍČKA
9-10 hod. ŠPANĚLŠTINA PRO RODIČE s programem pro děti
10:15-11:15 hod. ANGLIČTINA PRO RODIČE s programem pro děti

VÍCE SE DOZVÍTE NA WWW.ROZALEK.CZ
Tel: 773 245 147 , Email: centrumrozalek@seznam.cz
Na kroužky Miminka, Batolátka a Výtvarka není nutná rezervace předem.
Platíte vždy pouze hodinu, které se zúčastníte! V průběhu podzimu budou po
rekonstrukci tělocvičny zahájeny Gymbalony pro děti, Aerobik a Zumba pro
rodiče.
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Někdejší statky a usedlosti musely ustoupit silnici do Roztok
V roce 1956 bourá buldozer „panskou zeď “a kovárnu s bytem, kde řemeslo vykonával pan
Krákora. Stavba se nacházela vedle dnešní autobusové točky, směrem k nové škole. Prostor
byl později upraven na park.
Vozovka od křižovatky do Roztok byla velmi úzká, v polovině ostrá zatáčka. Bylo nezbytné její rozšíření, a tak v první polovině šedesátých let minulého století dochází k demolicím
domů. Zmizela vlastně celá výstavba po pravé straně ulice. Demolován byl statek Novotných

Bagrům v Roztocké pomáhali v rámci brigád i občané

starších čp. 9, v němž býval i obecní úřad. Měl dva domy obytné a chlévy. Stodola byla zbourána později. Sloužila nějaký čas jako dílna tehdejšího JZD. V listopadu 1975 stodola vyhořela
a poté byla zbourána. Na jejím místě vyrostly tři bytové domy, které známe v rekonstruované
podobě i dnes. Se stodolou zmizely vzrostlé jasany a vrby i s potokem.
Později jsou odstraňovány další objekty z této strany. Byl to statek Svobodů, tehdy Jelínků, se dvěma obytnými domy, chlévy, stodolou sennou a stodolou slámovou. Zmizel dům
koláře pana Kajmla, který stál v těsném sousedství statku. Tak se změnila struktura návsi
v Přílepech. Dnes vlastně chodíme a jezdíme přes bývalé obytné domy statků a náves zmizela. Zato je zatáčka je mírnější a silnice do Roztok širší. Naštěstí se nám zachovala kaplička
na někdejší návsi, i když se uvažovalo i o jejím zbourání. Bylo to v době rozrůstajícího se
JZD. Traktoristům ze stanice na bývalém statku Novotných prý vadila při vjíždění.
V příštím díle Přílep zmizelých se přesuneme do oblasti Kamýku.

Hedvika Malá

Pamětníci, pomozte v pátrání!
Tyto potravinové lístky byly nalezeny mezi cihlami letos v létě při rekonstrukci šaten Základní školy. Vzpomenete si, z které doby pocházejí? Možná se mezi námi najde někdo, kdo ještě
na lístky nakupoval, a podělí se o vzpomínky
na neblahé doby minulé.

Kontakt: zpravodaj@velke-prilepy.cz • telefon: 723 147 817
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Společenská rubrika
Životní jubileum oslavila starostka
obce paní Věra Čermáková
V sobotu 14. září, v předvečer kulatých narozenin, se v sále U Korychů sešla paní starostka se svými spolupracovníky, přáteli i občany obce. Kdo Věru Čermákovou zná, tuší,
že bylo veselo. Klavírní doprovod bravurně
zajistil profesionál Ota Ševčík, paní starostka
zazpívala, místostarosta Petr Morysek přivedl svoji národopisnou taneční skupinu, takže

parket si užil své. Excelovala na něm především paní Eva Aulická ze stavebního úřadu, která
sklidila obdiv všech přítomných.
Jubilantka šla v kole z ruky do ruky a provedl ji i proslulý přílepský tanečník pan Jaroslav
Řepka. Také dárků se sešlo požehnaně. Vybírány byly pečlivě, vtipně a přímo „na tělo“.
Dominovalo jim bílé jízdní kolo od zaměstnanců úřadu a dalších příznivců.

Tak mnoho úspěšných kilometrů do dalších let, paní starostko!
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Představujeme vám novou kulturní referentku
Od září posílila tým zaměstnanců obecního úřadu Kateřina
Jungbauerová, která nastoupila na místo kulturní referentky
a administrátora webových stránek.
Řadu let se pohybovala v médiích jako redaktorka, v oblasti
PR a komunikace a v posledním roce také v neziskovém sektoru.
Během této doby získala mnoho zkušeností s organizací kulturních
akcí, přípravou propagačních materiálů, textů a správou webových
stránek. Všechny tyto dovednosti nyní zúročí v práci pro obec, ve
které již pět a půl roku s manželem a dvěma dcerami žije.
„Těším se na práci různorodou, s lidmi a pro lidi a budu ráda,
pomohu-li ve Velkých Přílepech osvěžit společenský život.“ říká Kateřina Jungbauerová
a dále vyzývá: „Přijďte na nejrůznější akce pořádané v obci a dávejte nám zpětnou vazbu,
třeba na novou e-mailovou adresu kultura@velke-prilepy.cz

Jubilanti
Blahopřejeme paní Heleně Králové k 80. narozeninám, které oslavila 21. září spolu
s manželem Ladislavem, také čerstvým osmdesátníkem. Mezi gratulanty nechyběla starostka obce paní Věra Čermáková.

Tip na výlet
Geocaching – turistická zábava pro celou rodinu
Tentokrát vás nebudu zvát na konkrétní místo nebo akci, ale představím těm z vás, kteří
o ní ještě neslyšeli, zajímavou turistickou hru zvanou geocaching. Vznikla v USA v roce
2000 po uvolnění systému GPS pro veřejnost a do České republiky se dostala v roce 2008.
Počet jejích příznivců stále roste a pro rodiny s dětmi je to zajímavý způsob trávení volného času zábavným a někdy i dobrodružným způsobem.
Geocaching je hrou na hledání pokladu zvaného cache (v češtině též keš nebo keška), za pomoci souřadnic GPS. Hledač pokladů se nazývá geocacher (v češtině též geokačer nebo kačer).
Keš bývá většinou plastová či jinak voděodolná schránka, kterou její správce umístí na
nějakém zajímavém veřejně přístupném místě. Měla by obsahovat viditelné označení, knížku, do které se zapíše nálezce, a tužku, případně i ořezávátko. Protože geocaching je zábavou převážně pro rodiny s malými dětmi, je zvykem do schránky vložit také překvapení, které si nálezce může vzít, pokud je vymění za předmět minimálně stejné hodnoty. Nejčastěji
se jedná o drobné hračky, nálepky apod., nesmí to však být peníze ani potraviny. Součástí
keší mohou být i speciální předměty – mince a tzv. travelbugy s identifikačním kódem pro
kačery, kteří se této zálibě intenzivně věnují a kromě nalézání keší mají i další cíle.
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Existují jednoduché skrýše, které najdou i děti předškolního věku, ale hledání některých
úkrytů je složité, skládá se ze zašifrovaných údajů, jejichž kompletování trvá i týdny. Někdy
nebývají místa úkrytu přesně označena, ale souřadnice ukazují jen do jejich blízkého okolí
a skutečné místo uložení keše musí kačer zjistit prostudováním dalších informací, luštěním
hádanek atd., popř. za použití dalších indicií jako jsou fotografie, slovní popis cesty atd.
Jindy není cílem hledání skrytá schránka, ale místo samo pro nějakou svou geografickou
zajímavost.
Podrobný popis typu keší, podmínky jejich zakládání a hledání naleznete na stránkách
geocaching.cz, kromě nich existují i různé regionální stránky.
Ve Velkých Přílepech máme v současné době 5 keší a v nejbližších obcích jsou jich dohromady desítky. V celé České republice je jich v současnosti okolo 20 tisíc a na světě přes 1,5
milionu. Jedná se tedy o mezinárodní hru, které se můžete se mu věnovat doslova všude,
kam pojedete.

Eva Tluková

TJ Sokol Velké Přílepy
Po vítězství nad Zbuzany 6 : 1 v sobotu 14. 9. se TJ Sokol Velké Přílepy ocitl na 4. místě
tabulky. Jen tak dál!

ROZPIS PODZIMNÍ ČÁSTI SEZÓNY 2013/2014
1.

So

24.08.

17:00

Velké Přílepy – Roztoky

2.

So

31.08.

17:00

Červený Újezd – Velké Přílepy

3.

So

07.09.

17:00

Velké Přílepy – Kněževes

4.

So

14.09.

17:00

Velké Přílepy – Zbuzany

5.

So

21.09.

16:30

Kosoř – Velké Přílepy

6.

So

28.09.

16:30

Velké Přílepy – Třebotov B

7.

So

05.10.

16:00

Řevnice B – Velké Přílepy

8.

So

12.10.

16:00

Velké Přílepy – Rudná

9.

So

19.10.

15:30

Dobříč – Velké Přílepy

10.

So

26.10.

14:30

Velké Přílepy – Drahelčice

11.

So

02.11.

14:00

Kazín – Velké Přílepy

12.

So

09.11.

14:00

Velké Přílepy – Jinočany B

13.

So

16.11.

13:30

Klínec – Velké Přílepy
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Brankář Kamil Chudoba:
Choďte nám fandit, i když se na to někdy nedá koukat!
Představujeme oporu přílepského fotbalového
týmu, zkušeného gólmana Kamila Chudobu.
Kamile, můžeš nám říct, kdy a kde jsi začal
hrát fotbal, za které kluby jsi ve svojí kariéře nastupoval a jak dlouho hraješ ve Velkých
Přílepech?
Začal jsem hrát v osmi letech za TJ Háje, kde
jsem prošel od prcků až po chlapy. Vyjma jednoho roku, kdy jsem byl na hostování v Libčicích nad Vltavou. Ve 24 letech jsem skončil
z důvodu operované achillovky. Pak jsem šest
let nehrál a jednou se objevil na tréninku v Přílepech. Byl jsem hodně špatnej, málem jsem
zranil vlastního spoluhráče. Pak jsem šel na
další trénink, ale hrál se zápas. Prej ať jdu pískat. Odpískal jsem poločas a přišel trenér: buď
půjdeš na stopera nebo do brány. Stopera jsem
hrál řadu let, ale byl jsem přežranej a nechtělo
se mi běhat. Stoupl jsem si do branky a kluci ze Statenic mě nechali několikrát vyniknout.
No a už to šlo - registračka, zápas atd.
Myslím, že jsou dva druhy gólmanů, ti kteří chtěli chytat od malička a potom ti, kteří
museli do brány trošku z donucení. Kam se řadíš?
Já jako malinkej chytal moc rád. Táta na mě pálil a já skákal i na škváře. Jenomže jsem chtěl
dávat góly a hrát. Hrál jsem celou kariéru v poli, všechny posty. V brance jsem skončil ve
starý gardě a pak tady v Přílepech. Nikomu nemůžu už devět let vysvětlit, že je to omyl .

Nábor hráčů a hráček na florbal
Florbalový klub FBC Kralupy n / V z nedalekých Kralup nad Vltavou
pořádá na sezonu 2013/2014 nábor kluků i holek do všech svých
kategorií od ročníků 2008 do 1995.
V případě zájmu naleznete více informací na našich
webovkách www.fbckralupy.cz v sekci NÁBOR nebo se ozvěte přímo na
e-mail nabor@fbckralupy.cz či na telefon 720 56 55 56.
Jiří Cimler, manažer FBC
26

PRO LETOŠNÍ SEZÓNU JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI ZCELA
NOVOU NABÍDKU CELOSEZÓNNÍCH VÝPŮJČEK. POKUD SI
LYŽAŘSKÉ SETY ZAPŮJČÍTE V TERMÍNU OD 15. ZÁŘÍ, MÁTE
MOŽNOST ZÍSKAT ZAJÍMAVOU SLEVU. VĚŘÍME, ŽE NOVÉ
CENY PRO VÁS BUDOU VÍCE NEŽ ZAJÍMAVÉ.

CELOSEZÓNNÍ VÝPŮJČKA

LYŽAŘSKÉHO KOMPLETU-NOVÉ CENY!
OD 16. ZÁŘÍ DO 30. ZÁŘÍ

tel.: 602 620 574 / e-mail: info@cykloadam.cz / www.skiadam.cz
CO JE NOVÉHO KROMĚ NOVÝCH CEN:

V PŘÍPA DĚ CELOS EZÓNNÍ
NEBO ZÁNOV NÍ LYŽE ATOMIC RACE 2.
PRO DĚTI JSME PŘIPR AVILI ZCELA NOVÉ
N 3. VEŠKE RÉ
KORU
150
CENU
ZA
TO
A
Í BĚHEM DOBY ZAPŮJČENÍ
ZÍSKÁVÁTE
VÝPŮJČKY MÁTE NÁROK NA NABR OUŠEN
RSTEIGER MOME NTRONIC A ZÁROV EŇ
WINTE
ÍCH
STROJ
NA
ENÉ
SEŘÍZ
U NEBO
SETY LYŽÍ OPOUŠ TÍ NAŠI DÍLNU
U 5. K CELOSEZÓNNÍMU LYŽAŘ SKÉM
KARTO
T
PLATI
DAJÍ
SE
E
KAUC
4.
POTVR ZENÍ O SEŘÍZ ENÍ VÁZÁNÍ
200 KORUN. 6. PŘIPR AVILI JSME PRO
ÝCH
POUH
ZA
U
HELM
ČIT
ZAPŮJ
OST
SNOW BOAR DOVÉMU SETU SI MÁTE MOŽN
LEDEN, NAJDE TE HO V TABULCE 3.
VÁS JEŠTĚ NOVÝ AKČNÍ CENÍK PRO MĚSÍC

1.

1.

CELOSEZÓNNÍ VÝPŮJČKA OD 16. 9. 2013 DO 30. 4. 2014 / LYŽE JE NUTNO VYZVEDNOUT V TERMÍNU OD 16. 9 DO 30. 9, ABY PLATIL AKČNÍ CENÍK!

KOMPLET SET
SAMOTNÉ LYŽE/SNB
HELMA
KAUCE

2.

CARVING LYŽE

SPORTOVNÍ LYŽE

ZÁVODNÍ LYŽE

BĚŽKY

1300
1000
200
1500

1000
800
200
1000

1500
1000
200
1500

2000
1500
200
1500

1500
1300
x
1500

CELOSEZÓNNÍ VÝPŮJČKA OD 1. 10. 2013 DO 30. 4. 2014 / LYŽE JE NUTNO VYZVEDNOUT V TERMÍNU OD 1. 10 DO 31. 12 .2013, ABY PLATIL AKČNÍ CENÍK!

KOMPLET SET
SAMOTNÉ LYŽE/SNB
HELMA
KAUCE

3.

DĚTSKÉ LYŽE

DĚTSKÉ LYŽE

CARVING LYŽE

SPORTOVNÍ LYŽE

ZÁVODNÍ LYŽE

BĚŽKY

1500
1200
200
1500

1000
800
200
1000

1500
1200
200
1500

2500
2000
200
1500

1800
1500
x
1500

SPECIÁLNÍ AKČNÍ CENÍK PRO DELŠÍ VYPŮJČENÍ LYŽÍ OD 2. 1. 2014 DO 30. 4. 2014 / LYŽE JE NUTNO VYPUJČIT NEJPOZDĚJI OD 2. 1. DO 25. 1.2014, ABY PLATIL AKČNÍ CENÍK!

KOMPLET SET
SAMOTNÉ LYŽE/SNB
HELMA
KAUCE

DĚTSKÉ LYŽE

CARVING LYŽE

SPORTOVNÍ LYŽE

ZÁVODNÍ LYŽE

BĚŽKY

2000
1500
300
1500

1000
800
300
1000

2000
1500
300
1500

2500
2000
300
1500

2000
1500
x
1500
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Brankáři jak je známo jsou trošku podivíni, myslíš že splňuješ toto rčení?
Takový to golmanský podivínství asi nemám. Možná jsem divnej, ale ne kvůli tomu, že
stojím v brance. Chytám i hokej a tam je to opravdu o tom, že se nesmíš bát. Začátky moc
bolely, spousta modřin, rozbitá hlava, ale bavilo mě to. Měl jsem super zákroky, ale pak
dostal gól z půlky. Ve fotbale je to samé, jen těch super zákroků ubývá a těch hloupých
přibývá.
Na které období svojí kariéry nejraději vzpomínáš a čeho bys chtěl ještě na sportovním
poli dosáhnout?
Těch krásnejch chvilek ve fotbale jsem zažil mraky. I těch smutnejch - nemluvím o prohrách, ale o zraněních. Finále středních škol, kdy se finále hrálo jako předzápas finále ligového poháru na Strahově, tenkrát Sparta a tuším Viktorka Žižkov. O přestávce jsem přebíral
pohár pro vítěze. Pak postupy v žácích, dorostu a jako trenér postup se staršími žáky do
žákovské ligy. Úžasná derby se sousedním Chodovem, kdy na zápas 1.A třídy přišlo i 400
diváků. Miloval jsem to, žil jsem jenom fotbalem, za víkend odehrál i tři zápasy a pak to
všechno najednou skončilo. Jako sportovec už jsem za zenitem, fyzickým i váhovým .
Snad teď prorazim v golfu .
Jak se díváš na současný stav Přílepského fotbalu?
Když jsem sem přišel, byla tady obrovská ikona Honza Čonka a všechno fungovalo skoro
samo a nikdo z nás nic neřešil. Mrzí mě moc, co se tady odehrálo při volbách a kam se to
dostalo za vlády našich „zastupitelů“. Teď obdivuju kluky a hlavně Bukína. Já už jsem na
takovouhle charitu za ty léta rezignoval. Jsem za to moc rád, jen mám obavy z budoucnosti.
Chybí tady ty „dědkové“, kteří jsou u každého klubu.

www.powerprint.cz

Co myslíš, že by bylo třeba, aby se fotbal ve
Velkých Přílepech posunul někam dál?
Nevím ani, kdo to pak bude hrát? Jsou tady
samí pardálové a to je tak na 2-3 roky, pak
nevím. Jinak jak jsem řekl, víc zapálenců
a nějakou koncepci. I tak ale klobouk dolů
před klukama a věřím jim. A něco by chtělo
udělat se hřištěm… je to špatný a v brankovišti je to opravdu o zranění… a já bych fakt
skákal.

fotky na počkání

10x15

za

4,90

Kč

z mobilu, ﬂashdisku, e-mailu, facebooku
Praha Suchdol - copycentrum powerprint

Co bys chtěl vzkázat fanouškům přílepského fotbalu?
Ať chodí v hojném počtu, byť se na to občas
nedá koukat… minimálně párek je vždycky
dobrej  a můj vytříbenej golmanskej atl
pobaví každého…

velkoplošný tisk fotek
tisk na malířské plátno
rámování a laminace
Brandejsovo nám. 1219/1, tel. 220 920 621
Ot. doba po-čt 8-18 (pá do 17), obchod@powerprint.cz

Rozhovor vedl Pavel Škurek

www.powerprint.cz
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JFK VELKÉ PŘÍLEPY
JFK Velké Přílepy ve spolupráci s TJ Sokol Velké Přílepy otevírá pro podzimní sezónu fotbalovou školičku.
Přihlásit se mohou děti (chlapci i dívky) ve věku od 5 let.
Tréninky budou vždy jednou týdně ve středu od 17:30 do 18:30 hodin.
Předpoklady pro přijetí: c huť naučit se fotbalové základy a pohybové dovednosti, soustředěnost, ochota plnit pokyny trenéra, schopnost zapojit se v kolektivu
Cíle: R
 ozvoj dětské motoriky a pohybové koordinace, obratnosti a všeobecné pohybové
zdatnosti, ovládání míče, zvládnutí běžecké abecedy, fyzická zdatnost
Co budou děti potřebovat: fotbalový míč velikosti 3, kopačky, sportovní oblečení, pití, dobrou náladu
Kontakt: Petr Zedník, e-mail: jfk.velke.prilepy@seznam.cz, tel.: 731 515 461

Pozvánky
Představte nám svého miláčka
Sobota 19. října 2013 od 10. 00 do 12.00 hod, louka u autobusové otočky v centru obce
Nadpis tohoto příspěvku by mohl být lehce zavádějící. Opravdu nám nevoďte své milované životní partnery. Rádi bychom je sice poznali a sdíleli s vámi vaše životní štěstí, a také
věříme, že by zvládli i nabízené soutěžní discipliny: gaučový povaleč, skok na špek či běh na
velmi krátkou trať...
V případě této akce jde ale o vaše domácí mazlíčky, chlupáčky, čumáčky, pacičky, tlapičky,
ňufínky, či jak jim doma říkáte. Máte doma nejrychlejšího a nejsilnějšího psa, nejkrásnější
kočku, nejinteligentnější želvu, nejpřítulnějšího hada, nejsmradlavější morče? Jednoduše
nějakého nej kamaráda, kterého byste nám rádi představili? Sem s ním!! Tedy přesněji
řečeno na louku mezi školou a autobusovou otočkou v sobotu 19. října dopoledne.
Představte porotě, složené samozřejmě ze samých vyhlášených odborníků, co váš miláček umí. Například váš pes. Skočí na křeslo a už vás tam nepustí? Typický gaučový povaleč
a odměna ho nemine. Dokáže si pro buřta radostně povyskočit? I takový sportovní výkon
oceníme. Táhne vás na vodítku za sebou sotva dýcháte? Jasný sportovec a získává cenu za
zdolání krátké či dlouhé tratě. Záleží na tom, kdy se vám podaří ho zastavit. Válí se a protahuje na zádech ? Adept na první cenu v disciplině strečink. U některých krasavic či krasavců,
zejména koček, budeme samozřejmě posuzovat jejich eleganci, krásu a kultivovanost. Protože k nějakému „kašpaření“ , no promiňte, se královny krásy nikdy nesníží.
Po vyčerpávajícím souboji se můžeme všichni posilnit. Ve stanu budou čekat pochutiny
pro Homo Sapiens i nabídka toho nejlepšího z prodejny Jan Forst Krmiva Horoměřice.
Během dopoledne vystoupí také čtyřnozí chlupatí profesionálové se svými páníčky
a předvedou na louce dostihy, zvané coursing. Těšíme se na vás !!!

vče
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Obec Velké Přílepy za podpory Armády ČR, VT Studia a Klubů vojenské historie
zve všechny občany na akci

VZPOMÍNKA NA PADLÉ Z 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
u příležitosti 95. let od ukončení Velké Války 1914 – 1918
Akce se uskuteční v sobotu 9. 11. 2013 v obecních prostorách
a v centru obce Velké Přílepy
Výstavy a promítání budou probíhat od 10 do 17 hodin,
hlavní program od 13 do 16 hodin.
Budete mít možnost shlédnout výstavu zbraní s odborným komentářem, dokumentární
film, historické mapy a dokumenty o 1. světové válce. Pro malé i velké bude k dispozici
armádní laserová střelnice. Na závěr akce se uskuteční vzpomínkový průvod zakončený
pietním aktem u památníku padlých v Kamýku za účasti vojáků čestné stráže a členů Klubu
vojenské historie v dobových uniformách.

Vstup zdarma

Nenechte si ujít
Co nás čeká v příštích týdnech a měsících?
říjen
4. 10. Vernisáž výstavy 55 let Smetáčkovců. Výstava je spojena s vystoupení Tradicional Jazz
Studia a vernisáží výtvarného díla Petra Landera v 19 hodin v Galerii a sále U Korychů.
5. 10. Představení pro děti ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI v podání loutkového divadla Vysmáto
v 17 hodin v CVA (bývalé kino)
9. 10. Klub 55+ : Cyklus besed o zdraví pokračuje přednáškou o historii a významu masáží
s praktickými ukázkami v 19 hodin v Galerii U Korychů
12. 10. Již tradiční a oblíbený Blešák Na statku v Roztocké 10 – 15 hodin
18. 10. Divadelní spolek Pokus uvádí úspěšnou komedii „1+1= 3“ v 19 hodin v sále U Korychů
19. 10. Přehlídka zvířecích miláčků 10 – 12 hodin na prostranství za autobusovou točkou
19.10. Setkání důchodců v sále U Korychů
20. 10. Vítání občánků v Galerii U Korychů
25. 10. Autorské čtení v Knihovně: Vítězky letošní literární soutěže Talent Veronika Soukenková a Denisa Lukáčová se na Vás těší při četbě z vlastní tvorby. Na klávesy je doprovodí
Johana Nelibová (19 hodin)
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listopad
1. 11. Vernisáž výstavy Veroniky Soukenkové. Pod názvem Procházky v uličkách uvidíme v Galerii U Korychů obrazy, keramické
dlaždice i kresby k básním mladé přílepské
výtvarnice a autorky poezie

Program kina
18.10.
15.00 a 17.00 Království lesních strážců
19:30  Dávám tomu rok
Romantická komedie od producentů filmu
Deník Bridget Jonesové a scénáristy Borata

9. 11. Vzpomínka na padlé z 1. světové války

29.11.
15.00 a 17.00 Čtyřlístek ve službách krále
19.30 Nadějné vyhlídky
Výpravné zpracování klasického romantického historického románu Charlese Dickense ze staré dobré Anglie

20. 11. Koncert žáků ZUŠ od 17.00 hodin
CVA Velké Přílepy
30. 11. Vánoční trhy Na statku
prosinec
5. 12. Vánoční nadílka Na statku

20.12.
15.00 a 17.00 Fimfárum – Do třetice všeho
dobrého
Pohádky pana Wericha – Jak na Šumavě
obři vyhynuli, O kloboučku s pérkem sojčím,
Rozum a Štěsti
19.30 Rivalové
Tvrdý a napínavý souboj pilotů vozů F1 Nikiho Laudy a Jamese Hunta. Jaká je touha po
vítězství na hraně smrti?

6. 12. Vánoční posezení v knihovně
12. 12. Vánoční koncert Felixe Slováčka
a Borise Krajného v CVA
18. 12. Vánoční koncert žáků ZUŠ od 17.00
hodin CVA Velké Přílepy
Zpívání Ježíškovi (datum bude upřesněno)

Vstupné 40 Kč v 15 a 17 h, 60 Kč v 19:30

Relaxační studio
krásy a zdraví
Smetanova 384, Velké Přílepy
Kyslíková kosmetika – dokonalá kyslíková
péče pro Vaší pleť. Kyslíková Beauty masáž
s přístrojem Oxicutan
Kyslíková terapie s ionizací – prevence
a podpůrná léčba civilizačních onemocnění
Opalovací nástřik – zdravé a krásné opálení
můžete získat ještě dnes

Více na www.oxicutan.cz
objednávky na tel: 602 613 667
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Ceník inzerce v Přílepském zpravodaji (cena bez DPH)
Stránka vnitřní černobílá
Celá 600,- Kč
½ 400,- Kč
¼ 250,- Kč

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

Stránka zadní barevná
Celá 1200,- Kč

Přílepský Zpravodaj
Vydává: Obec Velké přílepy, Pražská 162, Velké Přílepy 252 64
Realizace: Tisk Pětka s.r.o., Horova 1631, 252 63 Roztoky
Datum vydání: 20. 9. 2013
Náklad: 1200 výtisků
Foto: Věra Čermáková, Kateřina Jungbauerová, Eva Martínková, Gabriela Kubová
Odpovědná redaktorka Eva Martínková
Příspěvky a inzerci zasílejte: zpravodaj@velke-prilepy.cz
Uzávěrka příštího čísla 10. prosince 2013
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Autoškola
ve Ve l k ýc h P ř í l e p e c h
Nově otevřená autoškola a školící středisko
Zdeněk Vojáček.

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

Hlídání dětí ve Velkých Přílepech

Všeobecná sestra s registrací a živnostenským oprávněním,
přijme na hlídání děti do 3 let věku, i děti nad 3 roky.
 péče o dítě v rodinném domě se zahrádkou
 domácí strava s důrazem na zdravou dětskou výživu
 laskavá péče s přihlédnutím k potřebám dítěte

Možnost celodenního hlídání ve všední dny, o sobotách i nedělích.
Kontakt: Kyselová Daniela, Smetanova 401, Velké Přílepy
Telefon: 774 195 326
E-mail: radka.kyselova@email.cz

