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Na průzkum tajuplného vršku v Kamýku se po nově upravené stezce vydala
22. května početná skupina přílepských občanů. Objevila nejen zrenovovaný
kříž, ale i energetický bod, zásobující prý svou silou celou obec.

HUDEBNÍ FESTIVAL VE VELKÝCH PŘÍLEPECH
15. A 16. KVĚTNA
První ročník mimořádného Hudebního festivalu
se uskutečnil ve Velkých Přílepech ve dnech 15.
a 16. května. Pořadateli byla obec a ZUŠ Libčice nad
Vltavou. Paní starostka Věra Čermáková společně
s ředitelem ZUŠ Libčice nad Vltavou Vladimírem
Klimentem připravili náročný program. Cílem festivalu
byla propagace a podpora uměleckého vzdělávání
v regionu. Studenti a absolventi uměleckých škol tak
mohli stanout na pódiu společně s profesionálními
umělci. Festival, který by mohl nést podtitul jazzový,
uvítal během dvou dnů na dvou scénách umělce
takových jmen jako je Jan Spálený a ASPM nebo Helenu
Vondráčkovou a Charlie Band. Velký úspěch měl K Band
z konzervatoře Jaroslava Ježka, Saxofonový orchestr ze
ZUŠ Libčice, Komoráček opět ZUŠ Libčice, smíšený sbor
Chláchol z Chýně nebo skvělá Charlotte Fairmanand
TheChocolades. Produkčně náročný program se mohl
uskutečnit jen díky velkorysému přispění firem, které
se rozhodli festival podpořit.
Kateřina Jungbauerová

Vážení spoluobčané,
končí další školní rok a nastává doba tolik očekávaných prázdnin a dovolených. Přicházející letní měsíce se, jak už to bývá, budou zdát některým z nás příliš teplé či příliš studené, dalším příliš suché nebo příliš
deštivé a každý si bude samozřejmě přát, aby právě v době jeho dovolené bylo počasí…no, prostě super. Všichni se těšíme, až se na několik dnů či týdnů rozloučíme s kolegy v práci a oddáme se sladkému
nicnedělání, případně se „zničíme“ fyzickou prací na chalupě nebo se
konečně po letech plánování vydáme na místa vysněná. Další z nás si budou sportovními
výkony dokazovat, že ještě něco zvládnou a že to těm mladým mohou ještě v klidu pěkně
„natřít“. Každému dle libosti.
Všichni bychom ale měli načerpat energii a odpočinout si. A pokud by na nás po dovolené opět dolehla tíha všedních dnů, vystoupejme novou turistickou stezkou na zalesněný
vrch ke kříži a postůjme chvíli na výběžku skály uprostřed „Přílepské svatyně“. S některými
z vás jsme se tam vydali už koncem května při otevření této stezky. Ing. Kozák, který nás
tehdy doprovázel, píše ve své knize Tajemná místa Prahy, že právě tady vyvěrá ze skály velká zemská energie a že toto místo, vzhledem k historickému osídlení Kamýku, sloužilo po
dlouhý čas i našim předkům. Nechť je nám nápomocno i v dnešní přetechnizované a hektické době, kdy mnohdy marně hledáme vnitřní klid a harmonii. Na samém výběžku skály
je překrásný výhled severozápadním směrem a stoupání na vrchol je mimo jiné i slušným
turistickým výkonem.
Dva měsíce prázdnin, to je poměrně dlouhá doba a využít ji pouze k lenošení by bylo
škoda.
Každý z vás má jistě plány co, kde a jak vylepšit. Také obec využije dobu prázdných školních budov k rozsáhlé rekonstrukci sociálních zařízení v budově prvního stupně. Bude tak
dokončena celková rekonstrukce a nástavba budovy. Trochu nepohodlí a hluku zažijí také
obyvatelé Kladenské ulice při výstavbě bezbariérového chodníku, který bude navazovat na
již hotovou stavbu parkoviště. Zatím bez problémů a podle harmonogramu probíhá nejdůležitější a finančně nejnáročnější stavba Rekonstrukce a intenzifikace Čistírny odpadních
vod. Věřme, že pokud půjde vše podle plánu, získá obec brzy dostatečnou kapacitu pro
napojení nových nemovitostí a nastane konec budování drahých a z hlediska životního prostředí překonaných jímek.
Obec také připravuje výstavbu nového pavilonu v areálu současné mateřské školy. Dětí
se u nás, bohudík, rodí stále dost a dost a současná kapacita Mateřské školy Jablíčko je více
než nedostatečná. Zastupitelstvo zvolilo technologii dřevostavby, jejíž výhodou je mimo
jiné i rychlost výstavby. Pokud bude vše probíhat podle plánu, dočká se už na prahu zimy
dalších 50 dětí nových hezkých prostor nové školičky. Ale to už se moje myšlenky toulají někde mezi podzimními plískanicemi. Zatím máme před sebou léto, sluníčko, měsíce sladkých
prázdnin a odpočinku a tak si na závěr dovolím použít slova klasika – básníka Fráni Šrámka
„ Léto budiž pochváleno“.

Věra Čermáková
starostka obce
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Zprávy ze Zastupitelstva
Veřejné zasedání Zastupitelstva 28. května vzbudilo natolik velký zájem občanů, že se
muselo odehrávat v Centru volnočasových aktivit. Sál někdejšího kina byl téměř zaplněn.
Občany nejvíce zajímala mateřská škola a plánovaná dopravní přeložka, spojující rychlostní silnici R7 zhruba od letiště s dálnicí D8.
• Nedostatečná kapacita Mateřské
školy Jablíčko je alarmující. Letos
se nedostalo místo na 71 žadatelů. Přijaty nemohly být ani některé děti čtyřleté. Zastupitelstvo se
rozhodlo řešit situaci výstavbou
nového pavilonu. Volba padla na
dřevostavbu, jak pro rychlou výstavbu, tak i pro příznivé vlastnosti
pro pobyt dětí. Pavilon s padesáti
místy bude stát v areálu MŠ školy
Jablíčko. Po ukončení populačního
boomu může sloužit jiným účelům.
Pokud půjde vše hladce a žádná
O květnové zasedání Zastupitelstva byl velký zájem
z firem, zúčastněných ve výběrovém řízení, se neodvolá, měl by být v provozu do konce letošního roku.
• Je pravděpodobné, že ani po rozšíření kapacity školky na 150 míst se nedostane na
všechny zájemce. Zastupitelstvo se chce proto na některém z dalších jednání věnovat
záměru poskytovat příspěvky rodičům, jejichž děti se do obecní MŠ nedostanou, byly
u přijímacího řízení a splňují kritéria k přijetí do MŠ Jablíčko. Předpokládá se, že by rodiče umístili dítě v některé kvalitní soukromé školce v obci. Dále se předpokládá, že by
výše příspěvku byla obdobná tomu, který poskytuje obec na dítě v MŠ Jablíčko, tj. cca
1000,- Kč měsíčně.
• Půjčka od ČSOB. Předpokládané výdaje na nový pavilon činí 10 milionů Kč. Obec i přes
příslib dotace musí předfinancovat rekonstrukci ČOV a má v letošním roce finančně pokrývat i řadu dalších investičních akcí. Uzavřela proto úvěr ve výši 15 milionů korun od
ČSOB za výhodný úrok necelé 1%. Jako zajištění úvěru stačily bance hospodářské výsledky obce, která řadu let hospodaří s přebytkem. Je proto důvěryhodným klientem, jemuž
je možné poskytnout nejnižší možný úrok.
• Zastupitelstvo schválilo účast obce ve Spolku 101. Do spolku vstupují obce, ležící podél
navrhované trasy nové silnice I. třídy, která má být obchvatem dotčených obcí. Investorem komunikace bude s největší pravděpodobností stát a financoval by ji z evropských
dotací. Pro naši obec je důležité, že se těžká doprava bude přesouvat od R 7 do Kralup
nad Vltavou a dále na D 8.
• Zastupitelstvo schválilo výši příspěvků (2000,– Kč až 3000,– Kč ) na akce spolupořádané
obcí, např. Přílepská strašidýlka, Čertovský rej, Velikonoční trhy, Vánoční trhy apod.
2

• Zastupitelstvo schválilo rozšíření kamerového systému v obci za cenu 240 000,– Kč.
• Zastupitelstvo schválilo žádost o dotaci na zametací stroj, který by přispěl k udržování
čistoty v obci. Stroj bude hrazen z 90 procent dotací .
• Zastupitelstvo stanovilo pro příští volební období počet členů zastupitelstva na jedenáct. V současné době je zastupitelů devět, vzhledem k počtu obyvatel zákon nařizuje
počet zastupitelů navýšit.
• Zastupitelstvo zamítlo žádost restaurace v Roztocké ulici o výjimku v provozní době do
24 hodin. Hluk odcházejících hostů by v noci obyvatele okolních domů rušil.
Diskuse s občany se po zasedání rozvinula zejména kolem financování výstavby komunikací na území bývalého H-Systému, které správkyně konkurzní podstaty prodala firmě
CIB Real Estate, s.r.o. Jedná se zejména o ulici Sukovu, Smetanovu a částečně i Dvořákovu.
Komunikace je třeba dostavět do finální podoby dle stavebního povolení. Na nákladech
by se podle představ firmy měli podílet i občané, kteří v lokalitě vlastní pozemky, sousedící s pozemky budoucí komunikace. Obec může působit jen jako mediátor mezi oběma
stranami. Rozhodně však nepovolí kolaudaci nových staveb v dané lokalitě, dokud silnice
nebudou řádně dokončeny.

em

Jak jsme volili do Evropského parlamentu
23. a 24. května 2014
Ve Velkých Přílepech žije 1980 právoplatných voličů, z toho 537 se dostavilo k volebním
urnám. Účast 27, 12 % je sice nízká, přesto však o téměř 10 % přesáhla celostátní průměr.

Strana

Počet hlasů

TOP 09 a Starostové
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ODS
Česká pirátská strana
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Strana svobodných občanů
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KDU-ČSL
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Úsvit Tomio Okamury
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Ostatní strany a sdružení získaly zanedbatelný počet hlasů
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Z deníku Obecní policie
Vážení spoluobčané,
v letním období se tak jako obvykle začínají po katastrech obcí pohybovat jedinci bez domova, tzv. běžci. Tito lidé se zdržují v místech, kde se jim daří získat nějakou tu obživu,
nebo kde nejsou nikým vyrušováni. Obecní policie takové lidi ráda vyrušuje a snaží se je
vytlačit jinam, kde tolik o pořádek nedbají. Tyto občany doprovází ve většině případů zvýšená trestná činnost a narušování veřejného pořádku. Dotyční nemají žádné zdravotní ani
sociální pojištění. Strážníci je nacházejí ve zbědovaném stavu. Pozbyli hygienických návyků
a mnohdy bývají ke svému okolí agresivní.

Všímejte si okolí
Radil bych občanům, aby na tyto osoby upozorňovali strážníky. Mnohdy jsou to celostátně
hledaní pachatelé trestné činnosti. Nedoporučujeme jim dávat finanční prostředky, nebo
jídlo. Následně se to může obrátit proti vám. Byl případ, kdy se vrátili a vloupali se do
nemovitosti. Jak se říká „Za dobrotu na žebrotu.“ Strážníci v tomto ohledu spolupracují se
starosty a za tuto i další spolupráci jsem rád. Starostové obcí dělají veliký kus práce a snaží
se svoje úřady co nejlépe naplňovat.
Chtěl bych požádat občany, aby si všímali svého okolí a řádně si vždy zabezpečili svůj majetek. Dále, aby nezůstávali lhostejní k majetku ostatních i k majetku obce. Obecní majetek
je důležitý v mnoha aspektech, ale nejdůležitější je to, že slouží ke kvalitnímu fungování
obce. Jeho poškozováni či dokonce zcizování vede ke komplikacím, které následně obec
zatěžují.
Je s podivem, že někdo dokáže odcizit dopravní zrcadlo z frekventované křižovatky a nikdo si ničeho nevšimne. Je s podivem, že někdo poškodí nové zábradlí u školy a také nikdo
nic neviděl. Nebo někdo urazí dopravní značku v ul. Kladenská a zas nikde nikdo.
Ovšem pejska běžícího po poli vidí asi 50 lidí a všichni ho chtějí chytat. Není to tak dlouho, kdy si občan odskočil na jedno pivko, aby se osvěžil. Než se vrátil, tak projíždějící osádka
vozidla uviděla pejska a hned ho popadla a odvezla do další obce. Zde nahlásila nález psa.
Chtěl bych upozornit, že obecní policie nemá nepřetržitou pracovní dobu. Jsme povinni
se řídit Zákoníkem práce a vzhledem k počtu strážníků není v našich možnostech zabezpečit nepřetržitý provoz. V současné době má obecní policie na starost plochu o velikosti cca.
35 km2. Jedná se o pět obcí a dvě rekreační chatové oblasti, proto budeme rádi za každou
pomoc od občanů, kdy stačí pouze využít interaktivní formulář na webových stránkách OP
a upozornit na nekalou činnost. V případě, že zanecháte na svoji osobu kontakt, rádi vám
odpovíme, jak byla věc vyřešena.

Kamerový systém se rozšiřuje
Rád bych poděkoval zastupitelům obce V. Přílepy, kteří schválili rozšíření kamerového systému. V první etapě bude budován převaděč bezdrátového přenosu, který bude umístěný
na vodojemu. Dále bude zřízen kamerový bod v ul. Roztocká na křižovatce ulic Roztocká,
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Okružní a Emy Destinnové. Tato lokalita byla vybrána po vyhodnocení nápadu trestné činnosti v dané lokalitě. Následně se počítá s ul. Svrkyňská. Křižovatkou ulic Kladenská ve
směru Lichoceves a Noutonice. Tyto lokality budou navrženy až v další etapě rozšiřování
kamerového systému. Díky kamerám se obecní policii daří velmi kvalitně rozkrývat trestní
činnost. V minulosti se např. podařilo dohledat několik řidičů, kteří poškodili obecní majetek, nebo způsobili dopravní nehodu.

O prázdninách pozor na děti!
Vzhledem k teplému počasí apeluji na rodiče, aby svým dětem vysvětlili jak se chovat
v blízkosti vody. Na katastrech obcí se nacházejí vodní nádrže a v neposlední řadě máme
v Úholičkách vodní tok, Vltavu. Strážníci obecní policie při každé návštěvě MŠ dětem vysvětlují, jak se dovolat pomoci, ale myslíme si, že hlavní je prevence.
Bohužel žákům Základní školy Velké Přílepy nemáme možnost sdělit tyto informace. Vedení školy neprojevilo o tuto službu zájem. Je to škoda, protože zrovna dětem na druhém
stupni vznikají v hlavičkách různé pitominy.
Strážníci přednášejí na ZŠ Tursko, ZŠ Holubice a v budoucnu i ZŠ Libčice. Přednášky jsou
zaměřené na problematiku dopravy, alkoholismu, drog šikany a kiber-šikany. Strážníci vypracovali interaktivní program pro vzdělávání dětí z oblasti dopravy, drog a různých dalších
nebezpečí.
Chtěl bych všem občanům popřát hezké letní počasí a mnoho osobních zážitků. Doufám,
že se budete i nadále obracet s důvěrou na strážníky obecní policie.
Stále je možnost využít interaktivní formulář na střežení nemovitosti v době dovolené.

vr. prap. Karel Král, vel. OP

Jaro v obci (fotokronika)
1. V Galerii byla 2. dubna otevřena společná výstava výtvarných prací žáků naší ZŠ a ZUŠ
Libčice nad Vltavou. Hudební vystoupení přispělo k milé atmosféře, vystavené obrazy pře-
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kvapovaly svou úrovní a celkově to bylo milé setkání zástupců obou škol, obce, dětí i uměnímilovných občanů.
2. Slavnostní zahájení rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod se odehrálo přímo na stavbě 4. dubna. Zdvojnásobení kapacity čistírny a její modernizace
bude stát 30 milionů korun. Obec Velké Přílepy, která je investorem akce, má na spolufinancování přislíbenu dotaci ze Státního
fondu životního prostředí ve výši takřka
24 milionů korun. Vítěz výběrového řízení,
firma POHL CZ, a.s. z Roztok, slibuje, že za
14 měsíců bude rekonstrukce dokončena.
Hned začátek však nebyl úplně šťastný – pořadatel nezajistil bezpečnost místa a paní starostka utrpěla nebezpečný pád do výmolu.
3. V sobotu 5. dubna se Na Statku
v Roztocké konaly
tradiční Velikonoční
trhy s bohatým doprovodným programem a vystoupením
dětí. Návštěvnost
trhů je díky organizátorům rok od roku
vyšší, nabídka širší.

4. Veřejná nahrávka rozhlasového pořadu Radiodárek, určeného těm, kteří činí život kolem sebe lepším, byl tentokrát
věnován přílepské knihovně.
Pozvání do Centra volnočasových aktivit přijali 10. dubna
literát Vráťa Ebr, spisovatelka
Zdenka Ortová, herec Adrian
Jastraban, saxofonisté ze ZUŠ
Libčice nad Vltavou a Jan Spálený se svým triem. Pořad moderoval Dalibor Gondík. Bylo
to velké poděkování paní Janě
Kouřimské za to, že se jí podařilo vytvořit z místní knihovny kulturní stánek se širokým záběrem. Pořad byl vysílán 27. dubna na Českém rozhlasu dvojka.
6

5. II. ročníku Hobby výstavy se 12. dubna zúčastnilo opět kolem třiceti vystavovatelů. Kdo
přišel na sál ke Korychům, žasl, co všechno dokáží šikovní lidé vytvořit jen tak pro zábavu.

6. Poslední dubnový večer se na fotbalovém hřišti opět odehrával ve znamení čarodějnic.
Fotbalisté připravili nejen mohutnou vatru, ale i pěkný program pro děti a menší ohýnek
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na opékání buřtů. I když celá ZŠ odjela právě
v tento den na školu v přírodě, bylo na hřišti
plno a všichni se dobře bavili.

7. Připomenout si konec 2. světové války a uctít vzpomínku padlých přišla v předvečer
Dne vítězství jen hrstka občanů. Spolu s představiteli obce položili věnce ke dvěma pomníkům – u pošty a u kapličky sv. Gottharda v Kamýku.)

8. V sobotu 17. května probíhaly od brzkého rána na břehu rybníka rybářské závody. Počasí letos rybářům nepřálo. Od rána pršelo a pršelo. Přesto
se přihlásilo 31 soutěžících a nálada u rybníka byla výborná. Ryby sice moc
nebraly, ale pod stříškou na břehu bylo veselo. Ženy se jako vždy činily, pekly vdolečky, podávala se polévka, smažený kapr a bramborový salát. „Rybá-
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ři přece musí něco vydržet“, komentoval deštivou situaci Stanislav Sork. Vítězové si rozdělili
velmi pěkné ceny – sadu ostrých nožů z japonské oceli, domácí pekárnu a fotoaparát.
9. Zcela zaplněná Galerie uvítala 29. května opět Stanislava Motla. Jeho povídání
o osudech výjimečných osobností sledovali
přítomní jedním dechem. Dozvěděli se mnohé, co v učebnicích nebylo. Vyprávění tentokrát doplnil přednášející promítáním svých
filmů o osudech Milana Rastislava Štefánika,
Saint-Exupéryho a o jednom z méně známých podkarpatských zbojníků. Po skončení
programu setrval pan Motl s hrstkou zájemců a dlouze se besedovalo dál. Těšíme se, že
zase brzy přijede.
10. Hurá na prázdniny! V sobotu 14. června v 8 hodin ráno vyrostlo v Dětském parku v Lipkách a v okolí rybníka osmnáct stanů. V 8:45 bylo všech 55 dobrovolníků a nadšenců na
svých místech – 9. ročník zábavného dopoledne „Hurá na prázdniny“ mohl začít.
V letošním roce obec Velké Přílepy vsadila nejen na již osvědčené atrakce jako jsou např.
pohádkový les (Neposedná pastelka), zvířata a rostliny v lese (zástupci Myslivecké sdružení

Velké Přílepy a Svrkyně), skákací hrad, balanc, střelba z vodních pistolí, opičí dráha, malování na obličej (Babinec), koně (neúnavná pí Ryklová), stánek s včelami (Ing. Kopinec z ČSV
ze Statenice), Dobrovolní hasiči z Roztok, ale zařadila na program i třeba třídění odpadu (ZŠ
Velké Přílepy) nebo poznávání polních plodin.
Přes avízovaný déšť nepršelo (první kapky deště spadly až v 12:05) a chladivý větřík byl
příjemným zpestřením po vedrech předchozích dnů.
V sobotu přišlo rekordních 246 dětí a jak je vidět z fotografií, dopoledne si užily.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří byli ochotni strávit celé dopoledne
jak na straně organizátorů, tak na straně druhé a v neposlední řadě nesmíme zapomenout
na sponzory akce: NIMETAL spol. s r.o. , Bláha s.r.o., Restaurace U Jaroslava Korycha, Regios
a.s., Restaurant Melody, Na Statku, Klub Rybářů.
Dík patří zejména hlavní organizátorce akce paní Evě Aulické.
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11. Dramatický obor ZUŠ Libčice uvedl 17. června v kinosále CVA žákovské představení.
V režii paní učitelky Jany Doležalové shlédli rodiče a příznivci ZUŠ vystoupení předškoláků,

žáků 1. stupně ZŠ a konečně i skvělou ukázku z Evžena Oněgina v podání osmáků. Malé děti
zvládly první krůčky na jevišti roztomile, prvňákům se povedla Zlatovláska a ti starší byli ve
Sněhurce přímo kreativní.
em

Jaro v knihovně
Akce pro děti i dospělé
Recitační soutěže se zúčastnilo 56 dětí ze
základní školy. Největší zájem měli mladší
žáci, ti starší si možná čtou verše potichu
doma a recitovat se stydí. Absolutní vítězkou se stala Jaroslava Rusnoková z IX.
třídy. Všichni účastníci si zaslouží pochvalu.
Musím spočítat, kolik let již recitační soutěž běží – bude to určitě přes 10 - a stále
je o ni zájem.
Hodně diváků přišlo povzbudit naše
prvňáčky při jejich zkoušce čtení. Akce se
jmenuje „Pasování prvňáčků na čtenáře“
a knihovna ji pořádá ve spolupráci se zá- V knihovně sice zkouší prvňáčky jejich paní učitelky,
kladní školou také více než 10 let. Ve zkráce- ale pasování na čtenáře provádí děti z knihovnického
kroužku. Letos to byla Bára Sklenářová a Marek Malý.
né verzi proběhla i v Radiodárku, kde paní
učitelka Válková se dvěma dětmi z první třídy předvedla, jak jsou děti zkoušeny ze čtení
a pak pasovány na čtenáře.
20. března proběhlo autorské čtení pana Tomáše Hejny, na které jsem vás zvala v minulém Zpravodaji. Tento mladý spisovatel vydal již řadu knih poezie i knih populárně-naučných. Mohli jsme si je i prohlédnout. I vy si je můžete přečíst, některé z nich máme
10

v knihovně. Autorské čtení doplnila hrou na housle a na klávesy slečna Lucie Hejnová. Výběr skladeb i jejich provedení nás všechny zaujal.
Velmi zdařilá akce proběhla 27. března. V předvečer 100. výročí narození Bohumila
Hrabala jsme uspořádali v naší knihovně první veřejné čtení. Děkuji Pivovaru Únětice za
občerstvení pro tuto akci i všem dobrovolníkům, kteří si vybrali z Hrabalových knih tu,
která je zaujala a ze které pak posluchačům
četli. Zároveň jsem toto výročí připomněla
i malou výstavkou.
15. května se konala celonárodní květinová sbírka Český den proti rakovině. Děti
ze základní školy i dobrovolníci z řad dospělých prodávali žluté kvítky od časných ranních hodin i v naší obci. Letošní ročník byl
zaměřen proti kouření. Opět jsme byli při
prodeji úspěšní.
den proti rakovině – dobrovolníci při prodeji
Téhož dne jsme zahájili vernisáží výstavu Český
kytiček před naší knihovnou. Byli to Andrea
akvarelů pana Vlastimila Novotného. Vý- Hartmanová, Nikola Tolarová, Štěpánka Pechová,
stavu přišla otevřít paní Dr. Ilona Benešová, Diana Kovalová a Marek Malý.

Pozoruhodné akvarely Vlastimila Novotného
s dopravní tematikou

vdova po autorovi. Akvarely jsou zaměřeny
na dopravní tematiku – autor je věnoval
svým přátelům nebo byly určeny do odborných časopisů. Co si můžete prohlédnout?
Lokomotivy, vlaky, tramvaje a autobusy a na
pozadí různá města, zvláště Praha a Plzeň.
Výstavu doplnil přednáškou Mgr. Jakub Pavlík ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Výstava trvala až do poloviny června.

Jana Kouřimská
knihovnice
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Přírůstky v naší knihovně
Pro dospělé čtenáře
Vondruškovi, A. a V.
Lenormand, Fréderic
Lenormand, Fréderic
Cimický, Jan
Svěrák, Zdeněk
Neff, Ondřej
Gordon, Noah
Mayle, Peter
Dlouhý, Michal
Pro děti
Goscinny R., Sempé J. J.
Goscinny R., Sempé J. J.
Goscinny R., Sempé J. J.
Kinney, Jeff
Karpianus, Tereza
Russellová, R.R.
Žáček, Jiří

Vesnice
Smrt čínského kuchaře
Smrt mistra v go
Vražda v páté sadě
Po strništi bos
Tma
Tribunál smrti
Francouzské hodokvasy
Četnické případy
Nové Mikulášovy patálie. Bezvadný vtip
Nové Mikulášovy patálie. Návrat z prázdnin
Nové Mikulášovy průšvihy. Polívka nemá rád zmrzlinu
Deník malého poseroutky. Fakt smůla
Šmoulové. Filmový příběh
Prasátko Pigy a jeho kouzelný svět
Pohádky z venkova
Deník mimoňky
Krysáci

Knihovna Velké Přílepy
Výsledková listina literární
soutěže

Knihovna Velké Přílepy přeje
všem čtenářům hezkou dovolenou.
Zpříjemněte si ji knihami z našich
fondů.

TALENT 2014

1. kategorie – do 15 let
1. místo Anita Dančová, 8.tř.
2. místo Štěpánka Vyšehradská, 6. tř.
3. místo Kateřina Vrabcová, 6. tř.

Upozornění:
V červenci a v srpnu máme otevřeno
jen v pondělí od 15 do 20 hodin.

2. kategorie – nad 15 let
1. místo Veronika Soukenková
2. místo Tereza Trojanová
3. místo Denisa Lukáčová

V pondělí 4. srpna je zavřeno.
Výpůjční doba je prodloužená, knihy
můžete vrátit do 1. září 2014.
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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
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MŠ Jablíčko
Byli jsme opět v Krkonoších
Mateřská škola Jablíčko strávila
týden v Prkenném Dole v Krkonoších, ve sportovním areálu
Bret. Naše výprava začala velikými obavami. Počasí si s námi
hrálo jako na houpačce. Oblékli jsme, začalo svítit sluníčko.
Svlékli jsme se, přihnal se mrak.
Přesto naše bádání a plnění úkolů, nebylo nijak narušeno. Aby
toho nebylo málo, jeden den
v době poledního klidu padaly
kroupy. Přesto jsme si poradili
a vše jsme zvládli tak, jak jsme si
naplánovali.
Během pobytu v Bretu jsme
Hra na pravěk děti zaujala
navštívili místní muzeum. Prohlédli jsme si stálou hornickou expozici a expozici věnovanou našim pradlenkám. Mohli
jsme si vyzkoušet praní na valše, ždímání přes lis a věšení prádla starými kolíky. Děti mimo
jiné mohli shlédnout výstavu exponátů a fosilií nalezených v okolí.
Protože jsme si celý týden hráli na pravěk, vyzkoušeli jsme si vyrobit past na zvěř a přístřešek pravěkého člověka. Vyráběli jsme jednoduché předměty potřebné k životu. Celý
týden jsme lovili mamuta, což se nám nakonec podařilo. Děti měly z úlovku radost a tak,
úspěch lovu oslavily tancem.

Zápis do MŠ – školní rok 2014/2015
K zápisu se dostavilo celkem 124 uchazečů. Bylo přijato 52 dětí, z toho 24 předškoláků a 28
míst bylo obsazeno dětmi rozřazenými podle platných kritérií. Vzhledem k tomu, že se ještě
uvolnilo jedno místo, byl přijat 53. uchazeč. Nepřijato zůstalo 71 dětí.
Obecní zastupitelstvo kritickou situaci řeší výstavbou nového pavilonu v areálu školky.
Podrobnosti v článcích Slovo starostky a Zprávy ze Zastupitelstva na str. 1-2
Uzavření MŠ Jablíčko v době letních prázdnin od 14.7.2014 do 31.8.2014
Provoz bude zahájen 1. 9. 2014

Přejeme všem příjemné a slunné prázdniny. 		
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Kolektiv MŠ

Mateřská škola Jablíčko Velké Přílepy, okres Praha-západ přijme učitelku.
Předpokládaný termín nástupu: 25. 8. 2014
Pracovní doba:
dvousměnná
Výše mzdy:
dle platového tarifu
Doprava:
regionální autobusová doprava (linka 316 a 350)
Požadavky:
• Kopii dokladů o dosažené odborné kvalifikaci
• Doklad o průběhu všech zaměstnání a délce praxe včetně pracovního zařazení (§ 5
odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů)
• Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro pracovní místo (ne starší dva měsíce)
• Výpis z rejstříku trestů ČR (ne starší 3 měsíce)
• Strukturovaný profesní životopis
• Písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto řízení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Veškeré doklady musí být originály nebo úředně ověřené.
Obálku s doklady označte „Učitelka MŠ“
Nabídku zašlete nejpozději do 30.6.2014 na adresu:
MŠ Jablíčko Velké Přílepy, okres Praha-západ, Na Parcelách 250, 252 64 Velké Přílepy
Kontaktní osoba:

Mgr. Libuše Smidžárová, Tel.: 773 619 104, E-mail: batolata@volny.cz

Základní škola
Prázdniny jsou přede dveřmi
Za pár dní se všichni rozprchneme na prázdniny, zkusme si proto připomenout, co se v naší škole
dělo v posledních třech měsících.
Měsíc duben znamenal nejen Velikonoce a Měsíc knihy, ale pro některé žáky také maličkatý
první stres, který zažívali při přijímacích zkouškách na střední školy. Jak byli úspěšní? Z pátých
ročníků na gymnázium odchází 4 žáci. Z deváťáků jde na gymnázium jedna žákyně, na střední
školy se zaměřením na zdravotnictví 4 žáci, na obchodní akademii 3 žáci, dvě žákyně budou
pokračovat ve studiu na uměleckých školách, dalších osm žáků půjde na střední školy s různým
zaměřením a na tříleté učební obory odcházejí 3 žáci.
V dubnu jsme uspořádali druhý sběr víček od PET lahví pro Elleni (nemocnou holčičku). Tentokrát se jich podařilo nashromáždit krásných 145 kg! Kromě dětí k nám víčka přinesli i obyvatelé Přílep, kteří se o akci dozvěděli. Všem, kteří přispěli, ještě jednou děkujeme, Vaše námaha
jistě nebyla zbytečná. Všichni se mohou ke sběrové akci připojit v příštím školním roce, protože
se chystáme pokračovat.

15

Na škole v přírodě se nám fakt líbilo…

Koncem dubna jsme všichni napjatě začali sledovat předpověď počasí, protože 30. dubna se
téměř celá škola vydala na školu v přírodě. Meteorologové nás strašili, celý týden mělo pršet
a teplota se měla pohybovat kolem nepříjemných deseti stupňů. Naštěstí se předpověď nevyplnila, bylo teplíčko a zastihla nás jen jedna maličká sprška, která vůbec nevadila. Letos poprvé
jsme na školu v přírodě jeli do střediska v Hrachově. Všichni jsme se vrátili plni dojmů, zážitků
a nových přátelství, a proto jsme na přání žáků na stejné místo zarezervovali termín na příští
školní rok. Můžete si poznamenat do kalendáře, že do Hrachova se opět vydáme 5. května 2015.
Během května proběhly i další akce. Již tradiční projekt OČMU (Ochrana člověka za mimořádných událostí) a vyhodnocení projektu spojené se setkáním rodičů, učitelů a žáků na střelnici
ve Svrkyni. Tentokrát bylo počasí nemilosrdné – lilo dopoledne i odpoledne. Proto se nás na
odpoledním setkání sešlo mnohem méně než v předchozích letech. Ale i v malém počtu jsme
si zasoutěžili, opekli buřtíky a vzájemně si popovídali. Květnovou novinkou v naší škole byl poznávací zájezd žáků ze 7. – 9. ročníku do Spojeného království. Pokud Vás zajímá, jak jejich cesta
proběhla, podrobnosti se dozvíte v Přílepském zpravodaji v rubrice Pohlednice z cest.
K začátku června již 22 let neodmyslitelně patří Školní akademie. Jde o projekt, kdy si třídy
i jednotlivci připraví svá vystoupení a zároveň se zde rozloučí žáci z odcházejícího devátého
ročníku. Každé vystoupení znamená spoustu práce navíc, proto nás velice mrzí, když někteří
diváci odvahu a snahu účinkujících neocení, a během jednotlivých vystoupení ruší. Věřte, že pro
většinu našich žáků není snadné předstoupit před plný sál a předvést, co všechno dokáží. Naše
poděkování tedy patří především všem účinkujícím a těm co se na přípravě akademie podíleli,
ale také těm, kteří byli pozornými diváky.
Nyní už na všechny čeká vysvědčení - na některé první, na některé poslední na naší škole.
Všem přejeme, aby si užili prázdniny, odpočinuli si a nabrali síly do dalšího školního roku, který
tu bude coby dup. 

Martina Chaloupková
Zástupkyně ředitele
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GLOSA
Není tradice jako tradice
Jako každý rok se na začátku června konala školní akademie. Jde o akci tradiční a i letos
všem svým tradicím dostála. Děti předvedly výsledky svého snažení, ty menší s velkou
nervozitou a touhou ukázat rodičům co tak pilně řadu týdnů nacvičovaly. Ty starší pak
s nadšením a chutí blýsknou se před svými spolužáky a spolužačkami. Některé místní
tradice by si však většina zúčastněných ráda nechala ujít. Organizační zmatky, nekázeň
diváků, absence pořadatelů ze strany dospělých a technické problémy v dusivém vedru
přecpaného sálu, kde si nejen není kam sednout, ale mnohdy ani stoupnout, bohužel
patří k místnímu koloritu, stejně jako brambůrky od paní Kettnerové. Je mi to líto. Je mi
líto dětí, kteří se těší, že předvedou to nejlepší a mnohdy je přes hluk v sále nebo kvůli
technickým nedostatkům není vůbec slyšet, je mi líto učitelů, kteří věnují svoji energii
a čas na přípravu vystoupení a je mi líto rodičů, kteří tohle rok co rok podstupují s nadějí,
že letos to snad už musí být lepší. Nejvíc je mi ale líto deváťáků, kteří nejen, že mají vše na
starosti, ale kteří akademii berou jako slavnostní rozloučením se svou alma mater, a kteří
si určitě zaslouží, aby na svojí školní akademii mohli vzpomínat se vším, co ke slavnostnímu okamžiku patří.

Ina Sedláčková

Chybí vám diskusní fórum pro neomezenou
vzájemnou komunikaci a prostor pro
vyjádření názorů na dění v naší obci?
Zapojte se do diskuse a zeptejte se na cokoli,
co vás v souvislosti s děním v obci a jejím okolí zajímá:
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Plavání kojenců a batolat
v Kralupech nad Vltavou

Podrobné informace na www.plavani-kojencu.com

TĚLO Tělové terapie • Thalassotherapie • Hammam masáže • Marocké masáže
PLEŤ Kosmetické ošetření pleti • NOHY Rituály nohou • Křečové žíly – terapie
LÉČENÍ Čakrové masáže • Meridiány • Poradna • procedury PRO MUŽE • VIZÁŽISTIKA
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Pohlednice z cest
Školní zájezd do Spojeného království
V letošním roce se na II. stupni ZŠ Velké Přílepy podařilo zorganizovat pobytově - poznávací
zájezd žáků do Velké Británie. K velkému překvapení pedagogů i vedení školy se na zájezd
přihlásilo celkem 36 dětí ze 7. - 9. třídy.
Přípravy byly náročné a na 11.květen se těšili nejen žáci, ale také pedagogický dozor. Dohledu nad žáky jsme se ujaly my, organizátorky
zájezdu: Bc. Jana Netřebová a Mgr. Ivana Lédlová. Obě nás kromě radostného očekávání, sužovaly také obavy z velkého počtu žáků a případné hororové scénáře, které by mohly v průběhu celé akce nastat.
Naše obavy byly zbytečné.
V neděli večer se všichni účastníci v pořádku sešli ve 20:30 na autobusové točně ve Velkých Přílepech, odkud ve 21:00 odjížděl autobus firmy Uchytil. Název přepravce vzbudil hned na počátku velký zá- Jana Netřebová,
jem. Zkuste vynechat druhé a třetí písmeno od konce a představte si organizátorka zájezdu
k tomu 36 dětí v „náročném věku“. Za volantem se střídali naši páni
řidiči Sváťa a Aleš (přezdívaní Karel a Karel) a za nimi naše paní průvodkyně Marcelka (Pavlínka). Ta nám sice nezazpívala ukolébavku na dobrou noc, ale zato znala mnoho pikantních
historek z britské historie.
Aby se podařilo naplnit autobus, byla naše škola doplněna o 10 dětí ze ZŠ Vejprnice – Plzeň sever. Nejprve panovaly obavy, zda si, především chlapci z obou škol, vzájemně sednou,
ale postupem času se obavy ukázaly jako zbytečné.
Autobus se tedy vydal na svou cestu a s několika dalšími zastávkami jsme se následující
den ráno ocitli v Bruselu, hlavním městě Belgie. Právě zde se začal náš pobytově-poznávací
průzkum. Celkem jsme měli v plánu ujet 2450 km naším autobusem Uchytil (měřeno od
Rozvadova na Rozvadov), strávit 2 noci v autobuse, 2 noci v hostitelských rodinách v Anglii
a 1 noc v hotelu ve Francii. Navštívili jsme mnoho kulturních památek – Atomium v Bruselu, Bruggy, Canterbury, Winchester, London, Brighton, Beachy
Head a Stonehenge. Ochutnali
jsme místní jídlo a alespoň trochu jsme poznali bydlení a styl
života v anglických rodinách.
Dívkám byl ponechán prostor
k nákupům, což se překvapivě
ukázalo jako velký koníček také
u chlapců a ti si zase užili své při
prohlídce fotbalového stadionu
Chelsea.
I přes počáteční potíže v komunikaci, se všech 36 žáků uká19

Maxíkova jazyková školka a jesle
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Velké Přílepy

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

NOV Ě OTEVŘE N O ! ! !

Ve lk é
Př íl ep y

e-mail: prilepy@maxikovaskolka.cz | tel: 602 527 055

Výuka v anglickém, ruském i českém jazyce
Plně kvaliﬁkovaný personál (vč. rodilých mluvčí)
Laskavý a individuální přístup k dětem
Přijímáme děti již od 12 měsíců
Nízký počet dětí na 1 učitele (až o 75 % méně než ve státní MŠ)
Důraz na pohybové a sportovní aktivity
Hlídání dětí mimo otevírací dobu školky
Letní prázdninový program
Po dobu prázdnin možnost umístění i starších sourozenců
Návaznost na ZŠ
Používáme BIO potraviny
Možnost daňového odpočtu

chytrá školka, chytré jesle

20

21

zalo jako skvělí partneři pro cestování. Zároveň se zde projevil duch kolektivu, kdy nebylo
důležité, kdo je ze sedmé a kdo z deváté třídy. Bylo velice příjemné slyšet jak od pánů řidičů,
tak od paní průvodkyně, že máme slušné a vychované děti, které se na podobných zájezdech objevují jen zřídka (zřejmě proto, že jsme poctivě vrátili všechny plastové podšálky).
Jednoslovným zhodnocením zájezdu by mohlo být slovo skvělé! Všichni jsme si to moc
užili, děti byly spokojené, a i když si každý našel něco, co by zlepšil nebo změnil, celková
hodnocení byla velmi kladná.
A co nám tato cesta přinesla?
Snad upevnila vztahy mezi učiteli a žáky i mezi žáky samotnými. Dětem umožnila částečně poznat jinou zemi a poslechnout si tu „pravou“ angličtinu“. A nám všem to, že jsme
si zase o krůček blíž.
Škoda, že jsou takové akce finančně velmi náročné, a proto není možné je opakovat
častěji. Už teď se ale těšíme na naše další cesty, při nichž se chceme více zaměřit na jazyk,
výuku a pobyt v rodinách.

Jana Netřebová

Putování za energií
Bylo pěkné parno, když jsme se 22. května sešli na rohu Krátké ulice a ulice Ke Křížku a vydali se lesem po nové stezce na vrchol skály ke kříži. Cesta nahoru není dlouhá, ale stoupání
je poměrně prudké a tak mnohým účastníkům přišla vhod nově natažená lana. V cíli cesty
u opraveného kříže jsme se nechali vyfotit do kroniky a po chvíli odpočinku a krátké přednášce Pavla Kozáka o energetických místech v krajině a práci s virgulí, jsme se vydali dál až
k výběžku skály, ze kterého je překrásný výhled do krajiny. A právě tady leží mezi kameny

Výstup byl náročný, ale stál zato

Psychotronik Pavel Kozák s virgulí

energetický bod, ze kterého vyvěrá zemská energie. Velký kámen se zlatým křížkem označuje, kde přesně leží tzv. Přílepská svatyně. Přítomní si na místě ihned vyzkoušeli, zda na ně
zemská energie působí blahodárně. I kdybychom nebyli dostatečně senzitivní a nic na sobě
nepocítili, místo je to krásné a stojí za to se sem vydat. Můžeme postát a rozjímat a pokud
budeme příliš unavení, na místě jsou dvě nové lavičky, na kterých můžeme chvíli spočinout.
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O slavnostní otevření stezky byl velký zájem. Zájem byl i o večerní přednášku v galerii
psychotronika Pavla Kozáka. Diskutovalo se o energii v krajině a jiných zajímavých, mnohdy
tajemstvím opředených věcech. Vydejte se také někdy po značkách ke kříži. Mnozí z vás,
zejména nových obyvatel, možná dodnes nevěděli o jeho existenci.

Věra Čermáková

Vítání občánků 10.5. 2014
Třicet dětí se narodilo ve Velkých Přílepech mezi zářím 2013 a březnem 2014. Většina z nich
dorazila v péči svých rodičů na slavnostní Vítání občánků v místní Galerii. Členky Sboru
pro občanské záležitosti a paní starostka musely tento nával rozdělit na tři etapy. Miminka
si vyzkoušela obecní kolébku a za
to obdržela pamětní medaile, pamětní knížečky a drobné hračky,
maminky odcházely s tradičním
karafiátem. Letos jsme zaznamenali rekord – mezi miminky byla
troje dvojčátka!
Pásmem říkanek přivítaly nové
občánky žákyně 1. A třídy Adélka
Magová, Kateřina Kodýtková a Nikolka Posnarová.
Do Kroniky narozených se tak
zapisují další jména:
Erik Korbel, Ema Korbelová, Rozálie Elmanová, Jan Štajer, Kryštof
Hadač, Adam Drahoš, David Drahoš, Amélie Bláhová, Klára Palinčáková, Maxmilián Doubek, Rozálie
Sedlaříková, Viktor Plešner, Lilian
Aiyedun, Marta Makalová, Sabina
Běla Doláková, Jonáš Litera, Jakub
Slunčík, Vendula Hansíková, Alex
Přeček, Lukáš Dědourek, Vojtěch
Videcký, Ryant Amit Paunikar, Justýna Butkajová, Ondřej Proks, Jakub
Klouda, Laura Vondráčková, David
Revai, Dita Revai, Adam Divíšek,
David Maršo. Z minulého vítání se
dostavila Adélka Špetková.

em
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V Jeně se rostliny nestresují, protože jsou tam doma
Snad každá přílepská zahrádka nese stopy zahradnictví
Jena. Tu keřík, tam květina, jinde celá zahrada. Byli jsme
zvyklí vyhledávat Jenu v Úholičkách. Teď ale změnila sídlo a zahájila prodej na rozlehlém prostranství kousek za
naší obcí směrem na Tursko.
Firmu založil v roce 1991 Ing. Jan Švejkovský, tehdy šestadvacetiletý absolvent České zemědělské univerzity v Suchdole. Firma měla jediného zaměstnance a první zakázkou
byla údržba zeleně v Praze 6. To, co následovalo, by se dalo
Zakladatel a majitel firmy JENA
nazvat pohádkou o podnikatelském úspěchu. „Žádná poIng. Jan Švejkovský
hádka,“ brání se pan Švejkovský, „jen dřina a obrovské úsilí“.
Dnes má firma 75 zaměstnanců, vlastní tři biokompostárny, stala se členem prestižní holandské kompostárenské společnosti, pečuje o zeleň v předních pražských parcích a v okolí
historických památek. Má vlastní projekční kancelář, která navrhuje dětská hřiště, zelené
střechy, koupací jezírka a další zelené projekty.
V roce 1998 se Jan Švejkovský rozhodl pro pronájem bývalého vojenského areálu nad
Velkými Přílepy. Byl to opuštěný vojenský objekt, rozkradený, rozstřílený. Vybudovali z něj
hlavní sídlo firmy a kompostárnu, jsou v něm skladové a opravárenské prostory. Dnes už fir-

Pokud chcete založit zahradu, pak víte, kam se obrátit

Není takové jezírko půvabnější než strohý bazén?

ma tento objekt vlastní a přikoupila k němu další pozemky. V novém zahradnictví je samozřejmě rozlehlá prodejní plocha pro velkoodběratele i běžné zákazníky (9000 m2), největší
část (10 ha) však zabírají pěstitelská pole.
A tady se dostáváme k tomu, čím se Jena liší od ostatních zahradnictví. Nepoznáte to možná na první pohled, ale až poté, co začnete o zakoupené rostliny pečovat. Bude se jim dařit.
V Jeně se totiž rostliny nepřeprodávají, nýbrž pěstují. Ing. Švejkovský se vyhýbá rozšířené
praxi, kdy se k nám dostávají rostliny přemísťované například z Holandska na dopěstování do
Itálie, pak na klimatickou „stáž“ do Rakouska a odtud do českých zahradnictví. Takové rostliny
jsou stresované častými převozy a hlavně růzností klimatu v daných lokalitách. Selský rozum
nám říká, že lépe se bude v Přílepech dařit květinám a stromům vypěstovaným za humny, než
těm, které pocházejí z nesourodého klimatu tisíc kilometrů vzdálených lokalit.

Eva Martínková
24

Výběrové řízení
Zahraniční prosperující společnost pohybující se na
českém trhu v oblasti výroby vlhčených produktů,
hledá do své centrály v NOUTONICÍCH – Lichocevsi,
vhodné kandidáty na následující pozice:

Technik

Skladník

Náplň práce:
1) obsluha a údržba výrobní linky
2) doplňování materiálu
3) evidence spotřebního materiálu atd.
4) dodržování výrobního plánu a pracovních postupů dle výrobní specifikace

Náplň práce:
1) nakládky a vykládky hotových výrobků,
materiálu a zboží
2) odpovědnost za čistotu a pořádek ve
skladu
3) skladování, skladové hospodářství,
předávání podkladů k evidenci
4) balení hotových výrobků na paletách
5) kontrola označení palet
6) zavážení materiálu do výroby

Požadavky:
−− vzdělání technického směru výhodou
−− praxe na obdobné pozici výhodou,
nikoliv podmínkou
−− spolehlivost, pečlivost, svědomitost
−− fyzická zdatnost, technické / mechanické znalosti
−− ochota pracovat ve dvousměnném
provozu
−− samostatnost, organizační schopnosti

Požadavky:
−− praxe v oboru výhodou
−− čistý trestný rejstřík
−− platné oprávnění VZV, ŘP sk. C výhodou
−− spolehlivost, pečlivost, svědomitost
−− ochota pracovat ve dvousměnném
provozu

Laborant/ka
Požadavky:
−− středoškolské vzdělání chemického
směru
−− praxe v laboratoři, alespoň 2 roky
−− dobrá znalost NJ, AJ – výhodou
−− znalost mikrobiologie – výhodou
−− samostatná práce

Nabízíme:
−−
−−
−−
−−

stálý pracovní poměr
zázemí úspěšné a stabilní společnosti
odpovídající mzdové ohodnocení
možnost profesního růstu

Místo výkonu práce: Noutonice - Lichoceves
Kontakt :
WetWipes International s.r.o., Nelahozeves
Tel : 315 636 011, 315 636 000,
E-mail : d.benesova@wet-wipes-international.com
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MUDr. Vlasta Hlavová působí v obci již 40 let
Paní doktorka Vlasta Hlavová si spolu se svými pacienty připomněla pozoruhodné
výročí. Před čtyřiceti lety, 1. dubna 1974, poprvé usedla v ordinaci ve Velkých Přílepech. Mladá lékařka měla za sebou atestace v kralupské nemocnici a rodinnou tradici. Její otec byl uznávaným vojenským lékařem.
MUDr. Hlavová pečuje v naší obci už o čtvrtou generaci, pamatuje dokonce prababičky
některých mladých pacientů. Může tedy pozorovat, jak se mění zdravotní stav zdejšího obyvatelstva: „Dnes o sebe
lidi více dbají. Tenkrát byli strhanější, unavenější. Byl to jiný
způsob života, vyčerpávala je
fyzická práce, komplikované dojíždění a k tomu pořád ty bůčky
a knedlíky. Dnes dbají na zdravé
stravování a na prevenci. Věk se
prodloužil. Přílepy jsou hygieničtější. Je tu bezpečněji, takže
je méně úrazů. Když tu nebyly
chodníky a na Pražské ulici byl
jediný přechod u Korychů, tak
lidi kličkovali mezi auty a každou
chvíli byl nějaký úraz. Nebyly autobusové stanice, autobusy staSestra Klára Zapletalová, která provází paní doktorku již 12 let,
věly po straně silnice a lidi vbípředává Vlastě Hlavové kytici od starostky obce Věry Čermákové
hali do vozovky. Zmizely divoké
skládky, nehygienické dvorky a také zelené plochy jsou posekané. Je to obec na úrovni
a to vše přispívá ke zdravotnímu stavu obyvatel. I to, že tu lidé cvičí a chodí za kulturou,
je pro jejich zdraví pozitivní. Jen ta silnice, výfuky, to není dobré pro obec ani pro zdraví.“
Které období bylo pro ni nejnáročnější? Prý poté, co se ordinace přemístila ze statku, který byl vrácen původnímu majiteli. Prostory na Kladenské, tam, kde je dnes ubytovna, byly více než nevyhovující. Vlhké přízemní místnosti nešly udržovat, bujela tam
plíseň, náklaďáky foukaly výfuky přímo do oken. „V roce 2003 jsem se proto rozhodla
postavit vlastní dům, kde by byla ordinace. Povedlo se, v roce 2005 jsme se sem nastěhovali. Dům má kapacitu i pro další ordinace, myslela jsem původně na dceru, ale ta
už si zaběhla ordinace v Holubicích a Tuchoměřicích. Možná sem přijde diabetoložka.“
Paní doktorka má stále plány na zlepšování péče a do penze se nechystá. „Lékař nemůže jít ze dne na den okopávat zahrádku, to by ho zničilo. Nemůže být bez své práce.
Můj tatínek pracoval do osmdesáti let a pak mi ještě pomáhal s agendou,“ říká.
Takže i Vám mnoho elánu do dalších let v ordinaci, paní doktorko!

Eva Martínková
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Co ordinace MUDr. Hlavové nabízí
• Smlouvy s úplně všemi zdravotními pojišťovnami včetně např. Hutnické z Ostravy
• Odběry (nemusíte jezdit do laboratoře)
• Veškerá očkování hrazená pojišťovnou i občany (teď je čas na klíšťovou encefalitidu)
• Možnost objednání na určitou hodinu, čímž předejdete čekání
• Odpolední návštěvy pacientů (hlásit do 11 hodin)
• Posudky pro pracovní zařazení a řidičské průkazy
• Posudky pro dávky sociálního zabezpečení

Telefon 220 930 567
728 201 373

Poděkování
V dnešní době se často setkáváme s lidskou netečností. Já mám ale naštěstí úplně jinou zkušenost!
Chvátala jsem na autobus a u Mateřské školy Jablíčko jsem byla postižena
mozkovou příhodou. Z několika žen, které dělaly všechno, aby mi pomohly, jsem
jménem znala jenom paní ředitelku mateřské školy Mgr. Libuši Smidžárovou.
Ještě teď, po řadě týdnů, ji stále vidím, jak okamžitě přeskočila plot školky a rázem byla u mne. Dávala ostatním pokyny a pomáhala mi tak, jako by šlo o její
matku a ne o cizího člověka. Přesvědčila mě, že mezi námi stále žijí dobří a obětaví lidé!
Chtěla bych touto cestou poděkovat nejen jí, ale i těm dalším ženám, které
u toho byly. A v neposlední řadě i sousedce paní Pilařové. Její zásluhou a všímavostí jsem byla ještě ten den podruhé odvezena do nemocnice. A jen díky tomu
mohu psát toto poděkování.
Vřelé díky, děvčata, za lidské cítění a pomoc.
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Věra Blahoutová
Velké Přílepy

Veterinární poradna

www.vaseveterina.cz

V pravidelné rubrice se věnujeme domácím mazlíčkům, které v naší obci chová odhadem
každá druhá rodina. Na vaše otázky odpovídá MVDr. Michaela Riedlová, která provozuje
veterinární ordinace v Roztokách a v Dejvicích.
Máme psa a kočku a v létě čekáme prvního potomka. Může soužití se zvířaty miminko
nějak ohrozit?
Základem úspěšného soužití dětí a zvířat v rodině je udržování nekonkurenčního prostředí v domácnosti. Obě strany musí cítit stejnou pozornost ze strany vůdců smečky (rodičů). Pokud před
příchodem miminka domů trávíte se psem dlouhé hodiny na procházkách, hodně se mu věnujete a pak náhle vše skončí a on jen polehává u dveří, cítí se odstrčený a může za vše vinit dítě. Samozřejmě velmi záleží na povaze psa,
třeba hodný a všechny milující labrador se s novou situací smíří rychleji a dítě bude mít rád stejně tak, než cholerický jezevčík. Je tedy
důležité dát psu najevo, že ho máte pořád rádi. Miminko mu nechte
očichat co nejdříve po příchodu domů. Také se snažte ho v souvislosti s dítětem netrestat z přehnané snahy o jeho bezpečí, pes pak
dítě pokládá za důvod jeho trestu a to může vznikající vztah narušit.
Ze zdravotního hlediska je nutné obě zvířata pravidelně odčervovat,
ideálně každé 3 měsíce. Kočce bude pravděpodobně příchod dítěte
lhostejný, některé citlivější kočky mohou reagovat močením na nežádoucí místa (postel, boty), proto se snažte pozornost věnovat i jí,
MVDr. Michaela Riedlová
a kdyby se problém objevil, poraďte se s veterinářem.
se svou beard kolií Adélkou
Je horko pro psy a kočky nebezpečné? Máme je nějak chránit, nebo si pomohou sami?
Vysoké letní teploty mohou být rozhodně pro zvířata nebezpečné. Pes se nemůže potit a tak
svoji tělesnou teplotu reguluje jen zvýšeným vydechováním ohřátého vzduchu. Nenechávejte
proto zvířata zavřená v nevětraných teplých místnostech nebo autech, nebo přivázaná před
obchodem na slunci. Procházky by měly probíhat co nejdříve ráno, dokud je chladno a pozdě
večer. Pozor na rozpálené chodníky a horký vzduch nad nimi, pes by se mohl snadno přehřát
nebo si spálit polštářky, což je velice bolestivé. V horku můžete také psa polévat studenou vodou, uschnout by měl ale při pohybu - nechte ho pak proběhnout, ne ležet ve stínu, mohl by nastydnout. Také je třeba dbát u hodně osrstěných plemen na důkladné vysušení srsti pod ušima,
na tváři, snadno se tam kůže zapaří a vznikne zánět kůže. Kočky špatně snášejí průvan, pozor
na polehávání u okna, kde může proudit studený vzduch, mohou nastydnout. Vždy dbejte na
dostatek studené pitné vody.
Naše kočky mají sice antiparazitní obojek, přesto na nich klíšťata najdu. Mohou i zvířata
onemocnět klíšťovou encefalitidou nebo boreliózou?
Žádný z antiparazitárních přípravků nefunguje 100procentně. Takže pokud občas nějaké
klíště najdete, nelekejte se. Nicméně ke konci účinnosti preparátu jich můžete nacházet
více a pak je třeba použít nový. Pes i kočka mohou onemocnět oběma chorobami, nicméně
s encefalitidou se nesetkáváme. Proti borelioze lze psa i kočku vakcinovat, kočka ale one28

mocní velmi vzácně, u ní není vakcinace nutná. Psa očkovat můžete, ale stejně musí mít
nějakou ochranu před vnějšími parazity (blechami a klíšťaty), neboť chorob, které mohou
přenášet, je mnohem víc.
Extistují jiné způsoby odčervení než tablety? Do svého kocoura je žádným způsobem nemohu dostat.
Speciálně pro kočky je na trhu přípravek Profender, který se aplikuje podobně jako spot on
proti zevním parazitům na kůži za krk a funguje ještě lépe, než běžné tablety. Účinná látka
koluje v krvi kočky měsíc a zničí i vývojová stadia parazitů, která mohou být i v plicích nebo
játrech. Máme ho ve třech kategoriích dle velikosti kočky.
Jsou pro staršího psa jako prevence vhodné lidské přípravky na posílení kloubů jako Condro nebo Proenzi?
Použít je určitě můžete, nicméně na trhu je více přípravků přímo pro psy, kde je poměr
a množství účinných látek vyvážen přesně pro ně. O dávkování se ale musíte poradit s veterinárním lékařem, bude dle velikosti pejska individuální.
Co dělat, když zabřezne stará fena? Může jí pozdní mateřství ohrozit?
Záleží na tom, v jakém věku zabřezne. U malého plemene bych poslední štěňata doporučila
do 5 let věku, u velkého plemene o rok dříve. Opět bude pochopitelně březost probíhat u každé feny jinak, ale s každým dalším rokem se případné komplikace stávají pravděpodobnějšími.
U starších fen se podobně jako u žen zvyšuje výskyt vrozených vad, mrtvých plodů, komplikací
při porodu samotném, potížemi s kojením atd. Pokud už se to stane, doporučuji ale velmi pečlivě fenu hlídat, rozhodně během poslední fáze gravidity provést ultrasonografické vyšetření
dělohy, aby bylo možné stanovit počet a velikost plodů, jejich životaschopnost a tím odhadnout průběh porodu. Také je třeba během
celé gravidity důsledně dbát na kvalitní výživu.

.cz

www.

Mezi dětmi je velkou módou chov křečků. Jakými nemocemi mohou tato zvířátka trpět?
V chovu křečků, stejně jako v chovu ostatních malých hlodavců, je velice důležitá zoohygiena chovu. To znamená, že je třeba zajistit vhodné podmínky – dostatečně velkou
klec se správnou a pravidelně vyměňovanou podestýlkou, čerstvou vodu a pestrou
stravu. Dožívají se většinou 2 až 3 let, mívají
záněty spojivky projevující se hnisavým výtokem a vyskytují se u nich nádorová onemocnění. Někdy se setkáváme s přerůstajícími zuby. Určitě je ale třeba ihned navštívit
veterinárního lékaře, průběh onemocnění
se často horší velmi rychle.

kopírování a tisk
velkoformátový tisk
reklamní plachty s oky
vizitky, razítka, letáky

nejen copycentrum
www.

.cz

fotky na počkání
placky a butony od 1 ks

em

Brandejsovo nám. 1219/1, Praha 6 - Suchdol
tel. 220 920 621, obchod@powerprint.cz
Ot. doba po-čt 8-18 (pá do 17)

Dotazy pro paní doktorku pište na adresu
zpravodaj@velke-prilepy.cz
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Stránka pro pejskaře
Příběh ztraceného pejska
Jmenuji se Čudla, jsem yorkšírský teriér a bydlím ve Velkých Přílepech.
Chci vám vyprávět svůj příběh. Většinou jsem poslušný pes, ale na jaře
při návštěvě naší chalupy na severu Čech jsem se nějak zapomněl, vydal
jsem se na průzkum okolí a cestu zpátky jsem už nemohl najít. Když už
jsem nevěděl kudy kam, našel mě jeden pán a odvezl mě do nejbližšího
útulku v Děčíně. Ještě štěstí, že jsem měl na obojku psí známku obce Velké
Přílepy. Ten neznámý pán si zjistil telefon na obecní úřad, nahlásil moje
číslo, na úřadě našli, jak se jmenuji a kde bydlím a dokonce mobil na moji
paničku. Ještě ten samý den, kdy jsem se ztratil, dostala moje panička
zprávu, že jsem v pořádku a ve kterém jsem útulku. Pravda, musel jsem
tam už strávit noc, bylo po zavírací době, ale o to radostnější bylo ráno
setkání s mojí rodinou. Chtěl bych říci všem psím kamarádům, noste na obojku známku a připomeňte páníčkům, ať nechají na obecním úřadě na sebe kontakt. Jen tak se v pořádku navrátíte domů.

Váš Čudla
Přílepští tuláci končí obvykle na Bouchalce
Ne každý pes má takové štěstí jako výše zmíněný Čudla. Zaběhnutí psi, kteří volně pobíhají po naší
obci, bývají většinou na základě upozornění občanů odchyceni obecní policií a umístěni v kotci
u pošty. Tam si pro něj přijedou ošetřovatelé z útulku Bouchalka poblíž Buštěhradu. Obec na provoz tohoto útulku přispívá. Co psíka v dočasném domově očekává?
„Psi bývají stresovaní, někteří i agresivní, takže je nejprve musíme uklidnit a vzbudit jejich
důvěru. Samozřejmě je hned nakrmíme, “ vysvětluje ošetřovatelka Sandra Hniličková. Když pes
začne spolupracovat, absolvuje celkovou prohlídku se zaměřením na uši, zuby a oči. Podle toho
je stanoven jeho přibližný věk. Odstraní se klíšťata, provede se odblešení a odčervení. Pomocí
čtečky se zjistí čip, ale čip sám o sobě nic neřekne, pokud pes není nahlášen v centrálním registru. Fotka psa vzápětí putuje na facebook. Další den čeká psa důkladnější prohlídka, protože do
útulku denně dojíždí veterinář.
Na Bouchalce je více než stovka kotců, ty novější jsou celé vyhřívané, jiné mají alespoň zateplené boudy. Psi si tu obvykle nepobydou příliš dlouho. Průměr je následující: Pokud se sem během

Zprava majitelka útulku Eugenie Sychrovská,
ošetřovatelky Sandra Hniličková a Jitka Tesařová

Přístavba moderních kotců dobře zapadá do krajiny
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měsíce dostane 56 psů, pak za stejnou dobu jich zhruba 50
odejde, ať už zpět k majiteli nebo do nové rodiny. Je-li bouřka
nebo ohňostroje, příliv ztracených psů se viditelně zvýší. Majitel psa po šťastném shledání zaplatí zpětně 200 Kč za den.
Nejsou tu samozřejmě jen psi ztracení, ale i odložení.
Zájem o jejich adopci je velký. Majitelka paní Eugenie Sychrovská však přísně dbá na to, aby se psi neocitli v nepovolaných rukou. Dodnes se prý leckde praktikují zakázané
psí zápasy a není výjimkou ani jejich zpracování na potravu.
Podezřelí zájemci proto odcházejí z Bouchalky s prázdnou.
Těm seriózním se naopak dostane dobrých rad. Například pro osamělého důchodce se hodí jiný pes než pro
mladou rodinu s dětmi. Některý pes může být v paneláku
spokojený, pro jiného by to bylo utrpení, a pod. Ošetřova„Jsem tu celkem spokojený,
telé následně provádějí kontroly adoptivních domácností
ale doma je doma“
a případně psy odebírají. Psy se obvykle daří během několika měsíců umístit do rodin. Jen Dáda, Miky, Péťa a Dino jsou tu už několikátým rokem. Ale i oni
mají své stálé příznivce, kteří je jezdí alespoň často navštěvovat.
Finanční příspěvky okolních obcí horko těžko stačí na provoz. Vždyť jen granulí se zde denně
spotřebuje 75 kg! Firmy se sponzorskými dary se příliš nehrnou. To prý spíš jednotlivci. Přicházejí i důchodci s nějakou tou stovkou či balíčkem piškotů.
O zatoulané psy je na Bouchalce dobře postaráno. Ošetřovatelé je mají rádi. Ale co naplat,
doma je doma!

Věra Čermáková, Eva Martínková

Za zdravím do nové dřevostavby
Také vás zajímá, k čemu bude sloužit dřevostavba na rohu Okružní a Dvořákovy ulice? Pak
vězte, že se zde dokončuje moderní wellness centrum. Majitel Petr Němec, renomovaný masér, nás zve dovnitř. Ještě zde finišují řemeslníci, ale světlé a vzdušné prostory, kde si budou
moci přílepští upevňovat zdraví, se už rýsují.
Budou zde dvě ordinace, tělocvična a multifunkční sál
pro přednášky a zájmové aktivity. Brzy přibude finská
sauna. Petr Němec provozoval masérskou praxi ve Werichově ulici, kam se před jedenácti lety přistěhoval.
Protože si myslí, že člověk má pokud možno podnikat
tam, kde bydlí, spojil rozšíření firmy opět s Velkými Přílepy. Zakoupil komerční pozemek, vzal si hypotéku a začal stavět. Pro realizaci se obrátil na místního architekta
a místní stavební firmu, se kterou měl dobré zkušenosti
již z předcházející stavby. Od obce nezískal povolení k na- Petr Němec sleduje, jak dřevostavba roste
pojení na vodovodní řad ani kanalizaci, musel proto na pozemku vyhloubit studnu a septik.
Kromě klasických relaxačních masáží provádí Petr Němec také masáže zdravotní. Je specialistou
na metodu zdravotního cvičení dle MUDr. Smíška SM-Systém, která mimo jiné řeší onemocnění pohybového aparátu a bolestí páteře. Soustřeďuje se i na děti, které mívají špatné držení těla v důsled-
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ku nedostatku přirozeného pohybu a vysedávání u počítačů. Plánuje kurzy masáží miminek od šesti
týdnů věku.
V tělocvičně bude probíhat cvičení Pilates, zdravotní cvičení SM-Systém a další pohybové
aktivity, při nichž se posiluje vahou vlastního těla, nikoli přístroji z posiloven.
Praktikovat se bude i akupunktura a baňkování. Petr Němec v současné době studuje na
institutu Tradiční čínské medicíny, kde se posluchači učí zdravě žít a držet se v dobré kondici.
Zařízení wellness centra dodržuje zásady feng-shui, prostě lidé se tam budou cítit dobře.
Němcovi budou mít v patře nad ordinacemi byt. Předsevzali si, že dům pomůže oživit společenský život v této části Přílep, tak jako tomu bylo ve Werichově ulici a věří, že o dalších
možnostech využití těchto prostor určitě časem rozhodne i zájem místních obyvatel.

Eva Martínková

Společenská kronika
Pan Jaroslav Poštolka, místní rodák, slaví 30. června osmdesátiny. Je to muž velmi činorodý.
Do hospody prý nikdy nechodil, to byla pro něho ztráta času. Zato postavil dva domy – jeden
v mládí se svým otcem, druhý později s manželkou. Pěkná dřina to byla, ale pana Poštolku nezdolala. Vlastníma rukama stvořil ještě hausbot, v němž rodina řadu let trávila krásné chvíle na
Lipně a Orlíku. Postavil i chatu ve Štěchovicích. Zatím poslední ukázkou jeho dovednosti je domácí zdvižná plošina do 1. patra, pro případ, že nohy nebudou sloužit. Kromě toho obdělávali se
ženou rozlehlou zahradu, která jim zaručovala soběstačnost. Pan Poštolka pracoval na letišti. Byl
letecký mechanik – motorář, vedoucí desetičlenné party. Díky volným letenkám se mohli Poštolkovi podívat např. na Kubu nebo do Thajska. Především ale sjezdili celou republiky, znají kdejaký
hrad a zámek. Manželka Marie pochází z Číčovic. Seznámili se na přílepské pouti. Jsou spolu už 57 let. „Za
našeho mládí se rozvod považoval za ostudu,“ říkají.
Proto prý každou manželskou bouřku zažehnali dříve,
než přišla. Vychovali syna a mají dva vnuky, kteří, ač
dospělí, jsou u nich stále jako doma. Pan Poštolka rád
vzpomíná na přílepské dětství, které bylo plné klukovských dobrodružství a přátelství na celý život. Uznává,
že se dnes obec úspěšně rozvíjí, ale po pospolitosti,
která provázela jeho mládí, se mu stýská.
Osmdesátiny oslaví 16. července paní Hana Čiháková. Její život je s naší obcí doslova spjatý. Narodila se zde, odsud pocházel i její manžel a dodnes bydli v domě,
který kdysi koupili její rodiče (Kučerovi). Jenomže tehdy to byla jediná místnost
se síňkou, bez vody. Dnes je to prostorný moderní dům s mnoha místnostmi a romantickou zahradou, přecházející do skály. „To udržuje syn,“ říká paní Čiháková
skromně, ale sama ještě na zahradě leccos zvládne. Je již 26 let vdovou, ale na
hodného manžela Ladislava vzpomíná každý den. Brala si ho v osmnácti letech,
narodily se jim dvě děti a byli spolu šťastní. Manžel tíhl k půdě, žil zemědělstvím a řadu let působil jako předseda zdejšího družstva. Paní Čiháková zprvu opravovala u Bati punčochy, ale pak se
věnovala domácnosti. Prase, koza, slepice, králíci, k tomu malé děti a praní prádla bez vodovodu
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a odpadu, na zahradě věčný boj se skálou, zasahující do pozemku.… no, nebylo to jednoduché. Do
práce šla až ve čtyřiceti letech, a to do porodnice v teletníku. Potom ještě pomáhala ve zdejší školní jídelně. Pracovat přestala až před třemi lety. I ona ráda vzpomíná na dětství v Kamýku. Do školy
chodila nejprve do Noutonic, potom do Libčic. Každý den v šest ráno pěšky na vlak do Podmoráně,
zpátky za tmy, v jedněch botách, v plískanicích i sněhových závějích.
Paní Čiháková žije sama, ale osamělá není. Syn a dcera jsou hodní, a což teprve vnuci! Má jich
pět, a každou chvíli někdo z nich strčí hlavu do dveří s otázkou, zda babička něco nepotřebuje.
Rodiny zůstaly bydlet v Přílepech, takže k sobě mají všichni blízko a paní Čiháková se může těšit
ze sedmi pravnoučat.

Připravuje Eva Martínková

Jubilantům přeje hodně zdraví Přílepský zpravodaj!

Park na skále
Výstavba nových domů v prostoru za skálou měla za následek devastaci místa, kde se přílepští
občané scházeli, a kde relaxovali. Noví obyvatelé této lokality založili občanské sdružení Sportovní Velké Přílepy, jehož cílem bylo řešit problémy s krachujícím developerem, ale také obnovit
klidovou zónu, která byla přístupem developera při výstavbě zničena.
Díky finančním prostředkům získaných prostřednictvím grantů mohlo sdružení zahájit v roce 2010
dlouhou cestu obnovy tohoto kouzelného prostoru. Díky partě nadšenců postupně došlo k terénním
úpravám, výsadbě zeleně a vzniku ohniště. V následujícím období se podařilo ve spolupráci s obcí
tento park rozvíjet. Podařilo se prostor osadit dětskými herními prvky, lavičkami a postavit pergolu
u ohniště. Veškeré změny mohly proběhnout díky
pravidelným brigádám dobrovolníků, kteří se průZastupitel Tomáš Hošek při úpravách parku
běžně starají i o údržbu celého areálu.
Bohužel žijí mezi námi také občané, kteří si neváží upraveného okolí, natož práce spoluobčanů.
Za posledních devět měsíců někdo několikrát vážně
poškodil dětské herní prvky a poničil vysazenou zeleň. Nějakému nenechavci se líbily dřevěné lavice
u ohniště natolik, že si jednu z nich odnesl neznámo
kam. Vandalismus odrazuje od dalšího rozšiřování
této klidové zóny – přece jen vše stojí nějaké úsilí
i peníze, ale hlavně ohrožuje děti, které si sem chodí pravidelně hrát.
Na jaře se sázelo, sklizeň bude v létě
V letošním roce, díky úspěšnému podání žádosti
o grant obce Velké Přílepy, mohly být poškozené herní prvky opraveny a navíc park na skále byl
obohacen o nové plodiny jako jsou například maliny, ostružiny, angrešt, rybíz a díky daru také
o kanadské borůvky. Věříme, že o sklizeň úrody se s radostí postarají děti. Přiďte se podívat i Vy.

Tomáš Hošek, Zastupitel
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Tip na výlet
Židovský hřbitov v Blevicích
Pokud budete mít některou neděli chuť udělat si krátký výlet na klidné místo, můžete navštívit
starý židovský hřbitov v Blevicích, vzdálených 10 km od Přílep. Pomineme-li zdlouhavou cestu
autobusem přes Dejvickou a Zákolany, lze se do Blevic od nás dostat jen autem či na kole. Hřbitov najdete na jižním okraji obce, jeho GPS souřadnice jsou 50°12’25.8“N 14°14’15.94“E.
Je to jeden z téměř 350 židovských hřbitovů a hřbitovních oddělení, které se v Čechách a na
Moravě dochovaly a na nichž lze spatřit historicky i umělecky cenné náhrobky. I téměř 400
let starý blevický hřbitov je kulturní památkou. Na ploše necelých 2,5 ha stojí okolo 300 náhrobních kamenů barokního a klasicistního tvaru,
z nichž nejstarší s čitelným nápisem pochází z roku
1720. Poslední pohřeb se zde konal v roce 1945. Bývalý hřbitovní dům z konce 19. století je nyní využíván jako rekreační objekt, jehož majitelé se o hřbitov starají. Z tohoto důvodu je celý areál přístupný
pouze v neděli resp. po dohodě s nimi.
Mezi křesťanskými a židovskými hřbitovy je na
první pohled rozdíl v úhledném uspořádání a nazdobenosti křesťanských hrobů, která kontrastuje se
zdánlivým chaosem židovských náhrobků a jejich
strohostí. Je to dáno zásadou neporušitelnosti židovského hrobu, která nedovoluje pohřbít do jednoho hrobu více zemřelých, ani přenést ostatky do
společného hrobu, pokud je po letech na hřbitově
málo místa. Pokud bylo třeba plný židovský hřbitov
rozšířit, navezla se na stávající hroby vrstva zeminy,
do které se znovu pohřbívalo, zatímco jejich náhrobky se zasadily na povrch. Tímto způsobem mohlo
na některých židovských hřbitovech během staletí
vzniknout i několik vrstev hrobů s hustě nahromaděnými náhrobky. Židé také nenosí svým zemřelým
květiny, ale kamínky.
Nápisy na náhrobcích bývaly až do 19. století
pouze hebrejské, poté se na našich hřbitovech začaly objevovat nápisy hebrejsko-německé,
texty v jidiš či v němčině psané hebrejským písmem a poté i nápisy hebrejsko-české. Mnohé
náhrobky z 20. století mívají už jen české nebo jen německé nápisy ukončené obvykle pěti hebrejskými písmeny (zkratkou tradiční náhrobní formule).

Eva Tluková

Na hřbitově v Blevicích jsou pochováni i příslušníci židovského rodu Kollinerů, který žil až do 2.
světové války na území Velkých Přílep. V roce 2009 přijel na návštěvu z Izraele potomek rodu pan
Doron Kolliner. S dojetím procházel místa, která byla domovem jeho předků. Jejich památce se
poklonil i na židovském hřbitově v Blevicích.
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Meteorologické okénko
Počasí je jev, který bezpochyby zajímá každého z nás. Využili jsme proto odborných
znalostí přílepského občana pana Reného Tydlitáta, vystudovaného meteorologa,
který do každého čísla Zpravodaje přispívá meteorologickým souhrnem uplynulého
období.

Počasí v březnu, dubnu a květnu 2014 ve Velkých Přílepech
„Čekání na květen“, tak by se asi ve stručnosti dalo charakterizovat uplynulé období. Březen
i dubem byly dalšími měsíci v řadě s celkově nadprůměrnými teplotami. Až květen lze označit za slabě teplotně podprůměrný měsíc a hlavně srážkově významný měsíc. Květen 2014
ukončil spojitou řadu sedmi teplotně nadprůměrných měsíců. Přestože byl květen i výrazně
srážkově nadprůměrný, tak pouze částečně zmírnil trend narůstajícího vláhového deficitu.
Ale jak to bylo popořadě? Jaké tedy bylo jaro z pohledu teplot, srážek a začínajících bouřek
ve Velkých Přílepech?
Vysoké teploty na sebe nechaly dlouho čekat. Přestože uplynulá zima byla teplotně nadnormální, období začátku jara, i přes celkově teplotně nadprůměrný ráz, vysokými teplotami u nás v obci kupodivu šetřilo. „Zimní teplo“ bylo víceméně pro mnohé z nás nudné,
a když už měly přijít ty pravé květnové a očekávané „tropy“, tak jsme se dočkali celkově
chladnějšího a deštivějšího průběhu počasí. Přičemž už v únoru jsme naměřili v obci 16 st.
C, ale potom nástup vyšších teplot nebyl příliš znát a až do 20 května rtuť teploměru ve Velkých Přílepech nevyšplhala nad 25 st. C (na letní hodnoty). Poměrně dlouho jsme si museli
počkat na první letní i první tropický den. První letní den s maximálními teplotami nad 25
st. C k nám „dorazil“ až 21. května a první tropický den s teplotou nad 30 st. C dokonce až
začátkem června (8. 6.). Velmi chladné ráno, které spálilo mnoho květů na stromech bylo
v naší obci dne 5. května. Minimální teplota vzduchu měla hodnotu -1,3 st. C a přízemní
mrazíky se vyskytly až do 6. května. Nepříjemně chladné i deštivé období bylo ve Velkých
Přílepech také od 13. do 18. května.
Na srážky velmi rozkolísané období. Měsíc březen byl srážkově průměrný s výskytem 33
mm srážek, duben byl velmi suchý pouze 17 mm, ale květen díky přeháňkovému i bouřkové počasí přinesl až 116 mm dešťových srážek. Tato hodnota přestavuje bezmála dvojnásobek průměrného měsíčního množství v našem regionu. Nicméně ani tyto deště dostatečně
nevyrovnaly vláhový deficit, který se začal vytvářet od listopadu minulého roku.
Nejvydatnější srážky v květnu se vyskytly v období 16. až 19. května. 19. 5. za cca 20
minut bouřky spadlo 14 mm a v nedaleké v Řeži za déletrvající bouřky 37 mm.
Ostatní meteorologická pozorování. 22. března se v obci pravděpodobně vyskytla první
letošní bouřka a 25. března jsme mohli pozorovat poslední jarní sněžení, konkrétně padal
déšť se sněhem. Žádná sněhová pokrývka se již nevytvořila. Tlaková níže „Ivette“, která na
mnohých místech střední Evropy způsobila vydatné deště a následné i povodně, přinesla
během 16. až 18. května do naší obce vydatný déšť s celkovou hodnotou 33 mm srážek.
Pravděpodobně dosud nejsilnější letošní bouřka v obci se objevila dne 23. 5., při které napršelo 26 mm a byla doprovázená kroupami.

René Tydlitát
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Tanečníci Jam Dance Crew z Velkých Přílep bodují!
Taneční skupina Jam Dance Crew se základnou ve Velkých Přílepech již dva roky válcuje taneční
soutěže po celé republice. Letos rozšířila svoje soutěžní složky z jedné na tři a to ve věkových
kategoriích:

junioři B (9 – 13 let) • junioři A (11 – 17 let) • maminky
Všechny kategorie se zúčastnily soutěže Taneční skupina roku 2014 a juniorská kategorie
soutěže CDO – Czech dance organization 2014. V obou soutěžích je Jam Dance Crew úspěšná.

Úspěchy:
Junioři B

Junioři A

−− 3. místo na Mistrovství Středních Čech CDO
−− semifinalisté Mistrovství Čech CDO

−− 3. místo na Mistrovství Prahy a Středních
Čech TSR
−− 1. místo na Mistrovství Středních Čech CDO
−− semifinalisté Mistrovství Čech TSR
−− 3. místo na Mistrovství Čech CDO
−− postup na Mistrovství České republiky CDO
„Beat Street“ v Brně

Maminky

−− 3. místo na Mistrovství Prahy a Středních
Čech TSR
−− semifinalistky Mistrovství Čech TSR

Junioři B – tančí druhým rokem, ale letos byli
poprvé soutěžit a vrhli se do toho s velkou chutí
a bojovností. Choreografie s názvem „Old school
radio“ a krásné originální kostýmy jim pomohly
k prvním úspěchům.
Maminky – 11 skvělých tanečnic (většinou maminek, z řad dětských tanečníků), které tančí
spolu od září absolutně zářily. Mohly jste je vidět
se soutěžní choreografií „Tenkrát v Přílepech“ na
Obecním plese Velkých Přílep, kde sklidily obrovské ovace. Tyto ženy si získaly u poroty i ostatních velký respekt a slova pochvaly.
Junioři A – jsou zakládajícími členy JDC a tančí spolu 3 roky. Již minulé roky byli na stupních
vítězů, jak na Mistrovství Prahy, Středních Čech a Čech, tak se i probojovali do finále Mistrovství
České republiky. Letos obhajují tento postup na MČR 7. Června 2014 v Brně s choreografií „Živé
Lego“. Jsou úžasní…..po výrazové i taneční stránce. Držte jim palce.
Kdo chtěl vidět všechny tyto choreografie pohromadě a také sledovat taneční začátečníky z ostatních obcí (Holubice, Horoměřice, Roztoky, Tuchoměřice, Uhříněves, Praha 6), ten přišel 15. června na
závěrečnou show Jam Dance Crew – Final Jam 2014 do haly TJ Sokol Ruzyně. Stálo to zato!
Zápisy do tanečních kurzů se budou zase konat na začátku září. Sledujte webové stránky
www.jamdc.cz, dotazy na jamdancecrewzavináčcentrum.cz
Děkuji všem našem tanečníkům za reprezentaci, rodičům za podporu a všem partnerům za
spolupráci a hlavně obci Velké Přílepy za štědrý finanční příspěvek na kostýmy pro tanečníky.

										
Ing. Lucie Bláhová - ředitelka JDC
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TJ Sokol Velké Přílepy
V sobotu 24. června jsme odehráli poslední utkání sezóny s TJ Klínec, které jsme doma vyhráli 6:0
po poločase 1:0. Letošní sezóna pro nás určitě byla úspěšná, protože jsme se umístili na 6. místě
v konkurenci 14 týmů s 44 body za 12 výher, 8 remíz a 6 proher. V zápase s Klíncem se dvakrát trefili Petr Šorfa a Karel Raděj, jednou Ivo Raděj a Jaroslav Kubiš. Právě Petr Šorfa byl nejúspěšnějším
střelcem této sezóny s 22 góly z 20 odehraných utkání. Až na pár zápasů jsme z hřiště odcházeli
spokojení s odvedeným výkonem a předvedenou hrou, čímž bychom rádi pozvali naše fanoušky
na další sezónu, která začne již koncem srpna. Do nové sezony nově vstupuje i „B“ tým mužů, kde
budeme chtít zapracovat do sestavy hráče dorostu, abychom i v budoucnu mohli ve Velkých Přílepech chodit na pěkný fotbal. Pokud by měl někdo zájem si s námi zahrát, spolupracovat s námi,
pomáhat s organizací nebo nás finančně podpořit, může se ozvat na kontakty uvedené na našich
webových stránkách www.tjsokolvelkeprilepy.sklub.cz. Na tomto webu najdete i výsledky zápasů,
soupisky, střelce gólů, statistiky a další novinky kolem fotbalu.
Děkujeme za podporu fanoušků, přátel, sponzorů a přijďte nám fandit i v další sezóně, hrajeme hlavně pro vás.

Pavel Škurek

Konečná tabulka III. třídy skupiny B – okres Praha - západ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým

Z

V

R

P

Skóre

Body

FK Dobříč
SK Roztoky
FK Rudná
Sokol Červený Újezd
SK Kazín
TJ Sokol Velké Přílepy
Sokol Kosoř
Sokol Kněževes
Sokol Jinočany
SK Třebotov
SK Slavia Drahelčice
TJ Klínec
FK Zbuzany 1953 B
Slavoj Řevnice

26
26
26
26
26
26
26
26
25
26
26
26
25
26

22
21
18
15
14
12
10
10
9
8
6
5
5
3

3
1
1
3
4
8
5
4
3
3
4
4
1
2

1
4
7
8
8
6
11
12
13
15
16
17
19
21

134:23
119:32
77:35
84:43
82:45
60:52
67:61
60:76
66:70
41:75
43:93
48:122
39:113
38:118

69
64
55
48
46
44
35
34
30
27
22
19
16
11

Tabulka střelců TJ Sokol Velké Přílepy
22 gólů Petr Šorfa
10 gólů Karel Raděj
8 gólů Petr Bláha
4 góly Jaroslav Kubiš
4 góly Václav Bělohlávek
Nejúspěšnější střelec sezóny Petr Šorfa
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Z okolních obcí
Úholičky. Dobrá zpráva pro turisty a cyklisty.
Z Úholiček, přesněji řečeno z Podmoráně, jezdí od dubna přívoz do Řeže. Na druhé straně
řeky pak můžete pokračovat vpravo do Tróje
a do Zoo, nebo vlevo do Máslovic či do Kralup.

Foto René Tydlitát

Malé Číčovice. V Číčovicích se udržela tradice
stavění májí. Poslední májovou sobotu obcházejí muzikanti stavení , zejména ta, kde mají
dívku na vdávání. Tančí se na dvoře a posléze
společně na návsi pod májkou. Českou besedu
zvládají v Číčovicích děti i dospělí, na své si přijdou i diváci. Pamětníci říkají, že májky se
dříve stavěly i v Přílepech. Škoda, že se tady tradice neudržela.
Libčice nad Vltavou. Půldruhého roku trvala
rekonstrukce vyhořelého koupaliště v Libčicích.
Začátkem letošního června byla už voda napuštěná, tráva posekaná , restaurace otevřená a vedra tu mohli trávit první návštěvníci. Nutno říci,
že rekonstrukce koupališti prospěla. Sociální zařízení jsou na úrovni a ke vstupence dostanete
dokonce časopis na ukrácení dlouhé chvíle!
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Nenechte si ujít
Co nás čeká v příštích týdnech a měsících?
Červenec
15. až 18. července proběhne v Galerii bezplatný kurz pro seniory, který dá účastníkům
jednoduché základy práce na počítači. Výuka bude probíhat vždy 4 hodiny denně. Kapacita
kurzu je omezena, proto se co nejdříve přihlaste v podatelně Obecního úřadu nebo na
telefonu 220 930 535
Září
13. září se v centru obce budou konat Podzimní slavnosti ke 150. výročí spojení obcí Kamýk
a Velké Přílepy.
Na září plánuje obec zájezd pro rodiny s dětmi do německého Legolandu. Termín bude
upřesněn. V tuto chvíli bychom rádi zjistili předpokládaný zájem.
Případní zájemci se ozývejte na mail: jnetrebova@gmail.com

Nebojte se počítače!
BEZPLATNÝ PC KURZ PRO SENIORY
15. 7. – 18. 7. VELKÉ PŘÍLPEPY
Chcete se naučit napsat na počítači dopis nebo si třeba
vyhledat autobusové spojení? Je to mnohem snazší, než
by se mohlo na první pohled zdát!
VÝUKA BUDE PROBÍHAT PŘÍMO VE VELKÝCH PŘÍLEPECH
V MÍSTNÍ GALERII V TERMÍNU OD 15. DO 18. ČERVENCE,
každý den 4 hodiny dopoledne (9:00 – 13:00) volným
tempem s dostatečnými přestávkami.
Kurz učí trpěliví lektoři s mnohaletými zkušenostmi v oblasti vzdělávání dospělých. Výuka je
orientovaná čistě prakticky, její náročnost se průběžně přizpůsobuje potřebám i možnostem
účastníků – sen iory tedy rozhodně nečekají např. dlouhé a nudné přednášky o nepodstatných
rozdílech mezi výrobci počítačů, ale výklad úplných základů jako zapnutí a vypnutí počítače,
práce s myší, psaní a vytisknutí jednoduchého textu, psaní e-mailu, vyhledávání informací na
internetu.

Na začátku kurzu obdržíte studijní materiály zdarma.
POZOR! Kapacita kurzu je omezena na 10 účastníků!

PŘIHLÁŠKY: Přihlásit se můžete v podatelně OÚ osobně
nebo telefonicky na telefonu: 220 930 535
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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: 25. 6. 2014
Náklad: 1200 výtisků
Foto: Kateřina Jungbauerová, Jana Kouřimská, Věra Čermáková, Eva Martínková,
Odpovědná redaktorka Eva Martínková
Příspěvky a inzerci zasílejte: zpravodaj@velke-prilepy.cz
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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!

