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Podzimní
slavnosti

Bohatým programem Podzimních slavností jsme si v sobotu 13. září
připomněli 150. výročí spojení obcí Kamýk a Velké Přílepy

Poprvé do školy
Letošní úroda prvňáčků trhala rekordy. Dvě první třídy po 28 dětech! To tu ještě nebylo!
Však také sál kina v CVA praskal 5. září ve švech. Šestapadesát dětí, rodiče, sourozenci,
babičky, dědečkové, a také paní ředitelka, paní starostka, paní učitelka Řezáčová a paní
učitelka Sedláčková… to bylo slávy. A což teprve přívětivá budova školy, která po
prázdninové rekonstrukci výrazně omládla!

Nová soukromá školka
STUDIO SMILE
- přijímáme děti do nové třídy
- vstřícný a přátelský přístup
- denně velké množství aktivit (jóga, tvoření, cvičení)
- zájmové kroužky
- 1x měsíčně výlet (ZOO, mořský svět, solná jeskyně)
- kvalifikovaný personál
- důležité je pro nás vzdělávání dětí dle RVP
- vlastní zahrada
- pozitivní atmosféra
- ve školce máme zvířátka (morčata, ptáčky)

cena 7000kč/měsíc
(celodenní celotýdenní, včetně stravy)
V Sobotu 4.10.2014 10-12hod.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Příjďte nás navštívit
www.smilestudio.cz
Dvořákova 307, Velké Přílepy
773 49 80 80

Vážení spoluobčané,
září je měsíc chlupů, pravil pes Baryk v Nepilově populární knížce pro
děti. Září je ale také měsíc, kdy se děti po zasloužených prázdninách
vracejí zpět do škol. Ty naše, alespoň ti mladší, si prázdniny o týden
nedobrovolně protáhly. Bylo mně proto trochu líto prvňáčků, kteří se
už určitě nemohli dočkat, až zasednou do školních lavic. Při slavnostním zahájení školního roku v pátek 5. září v sále CVA zářili štěstím
a nadšením a možná nám společně s rodiči v tu chvíli odpustili nutný
skluz v zahájení výuky.
„Snad už se v pondělí něco naučíme“, pravila po šerpování prvňáků dvojčata Eda a Ota.
Slíbila jsem jim i ostatním, že už to bylo naposledy, kdy jsme museli protáhnout prázdniny,
protože nástavba a rekonstrukce prvního stupně základní školy je už dokončena. Možná
to byl ale slib předčasný a neuvážený, protože v nejbližších letech nás čeká rekonstrukce
druhé budovy, které se stále říká „nová“, ačkoliv má už mnoho šrámů a zásahy uvnitř nebudou jen tzv. kosmetické. Tak uvidíme.
Také mateřská škola Jablíčko začátkem září ožila. Přeji nově přijatým dětičkám, které
mnohdy vstupovaly s obavou z neznámého, ať se jim ve školce líbí a radost z hraček a hraní
s kamarády zvítězí nad počátečním steskem po mamince. Smutným rodičům, na jejichž
děti se při přijímacím řízení nedostalo, snad dodá naději výstavba nové budovy dalšího
pavilonu MŠ.
Všem čtenářům našeho zpravodaje přeji krásný a převážně ještě sluncem protkaný
podzim. Na závěr mi ještě dovolte pozvat Vás ke komunálním volbám 10. a 11. října. Vy, občané této obce, budete vybírat své zástupce, kteří by se po další čtyři roky měli odpovědně
starat o prosperitu Velkých Přílep a zároveň je vzorně reprezentovat. Mějte šťastnou ruku
při jejich výběru. Čtyři roky není dlouhá doba, přesto se dá během ní mnohé zvládnout, ale
také mnoho věcí promarnit …

Věra Čermáková
Starostka obce

Pozvánky
Přemyslovci letos navštíví Velké Přílepy
Letošní ročník festivalu Předivo nebo-li Přemyslovská divadelní orba se přemístil do Velkých Přílep. Pod jeho hlavičkou zde v průběhu září a října mohou návštěvníci vidět nejen
divadelní představení, ale také navštívit podzimní slavnosti, koncert, filmové představení
či přednášku.
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Program zahájily obecní Podzimní slavnosti v sobotu 13. září u příležitosti 150. výročí
spojení obcí Kamýk a Přílepy. Celý den bylo na louce v centru obce k dispozici tržiště s klasickými českými výrobky, dopoledne oblíbené divadélko Vysmáto, odpolední program zahájila místní taneční skupina následována hudební produkcí v podání kapel Charlotte Fairman
And The Chocolades a Saxofonového orchestru. Po celý den bylo k dispozici občerstvení,
informační stánek Místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy. Vzhledem k předchozím propršeným dnům jsme měli štěstí – občas vykouklo sluníčko a první kapky se snesly až
v pozdním odpoledni. Dopoledne byly slavnosti hojně navštívené, ale odpoledne už přišlo
jen málo lidí. Škoda, připravili se o skvělé výkony saxofonistů a Charlotte Faiman.
Ve čtvrtek 25. září navštíví místní galerii vzácný host, astronom a astrofyzik, velký populizátor vědy Jiří Grygar. Jeho přednášku doplní kresby žáků místní ZŠ na téma „Okna
vesmíru dokořán“. Před samotnou přednáškou, která začne od 19. hodin, se ještě uskuteční malá vernisáž této výstavy.
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Bandem, který zahraje české verze
Kamýk a Velké Pﬁílepy
– tržištû s ãeskými výrobky
26. 9. 2014
tehdejších hitů z textařské dílny legenCENTRUM VOLNOâASOVÝCH
10:30 – divadélko Vysmáto
AKTIVIT (místní kino)
dárních pražských Sputniků, zavzpoodpoledne – vystoupení taneãní
skupiny Jam Dance Crew a hudební
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produkce v podání kapel Charlotte
míná na největší hity Elvise, nebudou
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SÁL DOMU U KORYCHÒ
Roye Orbisona , Great Pretender, kte25. 9. 2014
20:00 – k poslechu a tanci hrají
GALERIE U KORYCHÒ
rý zpíval i Freddy Mercury nebo San
George and Beatovens a QR Band
18:00 – vernisáž výstavy kreseb
vstupenky k dispozici od 22. 9. 2014
žákÛ ZŠ na téma „Okna vesmíru
Francisco Scotta McKenzieho. To vše 3.
v podatelnû obecního úﬁadu
dokoﬁán“
října v místním sále domu U Korychů
19:00 – pﬁednáška Jiﬁího
4. 10. 2014
Grygara, astronoma, astrofyzika
SÁL DOMU U KORYCHÒ
Celé pásmo uzavře úspěšná dia popularizátora vûdy
20:00 – Dívãí válka – divadelní
vstupenky k dispozici od 10. 9. 2014
vadelní hra Dívčí válka místního
spoleãnost Pokus (komedie)
v podatelnû obecního úﬁadu
divadelního spolku Pokus, kterou
můžete shlédnout opět v sále domu
U Korychů v sobotu 4. Října.
Těšíme se na Vás!
Evropský zemûdûlský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

>O< Mowshe 2014

PřeDivO’14

Kateřina Jungbauerová
kulturní referentka

VELKÉ P¤ÍLEPY
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www.premyslovci.cz

Zprávy ze Zastupitelstva
• Vodné stočné pro příští rok: Firma VAK Beroun nenavyšuje provozní náklady, vodné se
zvyšuje pouze o nákupní cenu vody, kterou obec neovlivňuje. Příští rok tedy budeme
platit: 39,29 vodné, 27,00 stočné + 15% DPH
• Zastupitelstvo schválilo vítěze výběrového řízení na architekta pro územně plánovací
dokumentaci územního plánu obce. Je jím Ing. akad. arch. Petr Foglar (Foglar architects) s nabídkou 284 350,- Kč
• Zastupitelstvo schválilo vítěze výběrového řízení na projekční práce stavby nového
vodovodního přivaděče. Je jím ing. Liběna Knapová s nabídkou 312 800,- Kč
• Zastupitelstvo schvaluje převzetí provozu hřiště vedle parku V Lipkách a závazky, plynoucí mezi Občanským sdružením Velké Přílepy a vlastníky pozemku
• Zastupitelstvo schválilo projektovou přípravu na doplnění veřejného osvětlení v ulici
Podmoráňská
• Školní akademie bude příště po dohodě mezi zástupci obce a ředitelkou ZŠ rozdělena na
dvě části. Zvlášť budou vystupovat žáci 1. stupně a samostatné představení budou mít
žáci z 2. stupně. K rozhodnutí došlo proto, že atmosféra v přeplněném sále U Korychů
byla v posledních letech téměř nesnesitelná – hluk, horko, nedostatek míst k sezení,
hlučící malé děti atd.
Na základě doporučení grantové komise schválilo zastupitelstvo poskytnutí grantů:
Klub zahrádkářů	  7 500,- Kč

(na podporu běžné činnosti)

Divadelní soubor Pokus

15 000,- Kč

( na podporu běžné činnosti)

Milan Jirák

20 000,- Kč

(na aparaturu skupiny Křížoband)

Lubomír Šembera	  5 000,- Kč

(na ceny Sportovního dne pro celou rodinu)

TJ Sokol Velké Přílepy

13 500,- Kč

(na podporu činnosti Fotbalového oddílu)

Celkem

61 000,- Kč

Ve II. kole grantového programu byli uspokojeni všichni žadatelé, i když někteří obdrželi
částky menší, než žádali. Grantový systém na podporu veřejně prospěšné činnosti bude
pokračovat i příští rok. Podrobnosti a termíny žádostí budou včas zveřejněny na stránkách
obce (www. velke-prilepy.cz)

em
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Začala výstavba 3. pavilonu Mateřské školy Jablíčko
Počet žádostí o přijetí dítěte do mateřské školy 121, úspěšných žadatelů 52, nepřijatých
dětí 69. Takový byl výsledek letošního přijímacího řízení do Mateřské školy Jablíčko.
Navzdory tomu, že obec v roce 2009 otevřela další pavilon mateřské školy pro 50 dětí,
míst je stále nedostatek. V letošním roce podalo žádost o umístění dítěte mnohem více
žadatelů, než se očekávalo, nedostalo se tak ani na čtyřleté děti. Obec musela situaci řešit okamžitě. Zpočátku zastupitelstvo váhalo mezi výstavbou školky z kontejnerů nebo
dřevostavbou. Oba způsoby jsou rychlé a splní svůj praktický účel. Nakonec padla volba
na dřevostavbu. Pohledově více lahodí oku, je úsporná z hlediska spotřeby energií a v budoucnu, až porodnost v obci poklesne, může vzhledem ke své variabilitě sloužit k jinému
účelu v rámci školní výuky nebo být využita k řešení některých sociálních potřeb.

Diskuse nad projektem. Pracovníci vybrané firmy
z Chanovic jsou připraveni respektovat všechny
požadavky zadavatele.

Tady bude stát nový pavilon. Práce začaly 1. září

Kuchyně MŠ Jablíčko se musí přizpůsobit zvýšenému počtu strávníků. V létě proto probíhala její důkladná
rekonstrukce. Výsledek je zdařilý.
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Rozhodnutí o tom, že se musí stavět, padlo koncem dubna tohoto roku. Již 28. května
schválilo zastupitelstvo výběr projektanta a 29. července byl vybrán dodavatel stavby. Zvítězila firma Haas Fertigbau Chanovice s.r.o. s nabídkou 8 224 449 Kč včetně DPH. Dlouholetá tradice této firmy v oblasti výstavby dřevostaveb a zkušenosti s výstavbou mateřských
škol budou snad zárukou kvalitní a v termínu odvedené práce.
Zástupci obce navštívili mateřskou školu v Babicích, kterou tato firma realizovala, aby se
přesvědčili o kvalitě stavby. V polovině se pak rozjeli přímo do výrobního závodu v Chanovicích. Přímo na místě se po celý den diskutovalo nad projektem a materiály, aby vše odpovídalo potřebám provozu v naší mateřské škole. První zářijový den začaly samotné práce,
skrývka zeminy a příprava pro založení stavby. Pavilon č. 3 MŠ Jablíčko bude dvoutřídní,
pojme 50 dětí a do konce tohoto roku by měl být hotov. Držme si palce, ať vše klapne
a dalších pět desítek dětí si bude nejpozději od začátku roku 2015 užívat svoji novotou
vonící školičku.

Věra Čermáková
starostka obce

Čekají nás komunální volby
Komunální volby se blíží. Ve dnech 10. a 11. října budeme v naší obci volit jedenáctičlenné
zastupitelstvo. Kandidátů je hodně, ale opravdu není jedno, kterému z nich dáme svůj
hlas. Vybírejme pečlivě, chceme-li, aby se naše obec dál úspěšně rozvíjela.
Nemusíme dát hlas jednomu celému uskupení. Zákon nám umožňuje zakřížkovat 11 kandidátů napříč stranami. V takovém případě však nemůžeme zároveň volit některou z kandidátek jako celek.
Přemýšlejme tedy, jak by měl správný zastupitel vypadat.
Rozhodně nestačí dobrá vůle spolupodílet se na vedení obce. Zastupitel by měl mít
vlastnosti a schopnosti, které mu pomohou tuto obtížnou a často i nevděčnou roli efektivně
plnit. Měl by to být člověk, za kterým je vidět kus práce pro obec a nejen prázdné mluvení.
Správný zastupitel by měl mít na řešení problémů obce čas a energii. Je-li plně vytížen
svou profesí, je to pro něho složitější. Na druhou stranu lidé, kteří uspěli v náročných povo5

láních, mohou být svými kontakty, rozhledem a odbornými znalostmi pro obec přínosem.
Ale i důchodce se svými zkušenostmi, znalostmi dané lokality a plným nasazením může být
v zastupitelstvu pilířem. Jak vidíte, rozhodování vůbec není jednoduché.
Zastupitel by měl počítat s tím, že se na něj budou občané obracet i v jeho volném čase,
že řada víkendů a večerů bude pracovních. Měl by umět jednat s lidmi, být laskavý, trpělivý,
ale ne populistický. Musí vědět, že pokud se dostane do střetu zájmů svých a obecních, pak
vždy musí podpořit obec. Nesmí se snažit přihrávat svým známým či kamarádům «malé
domů». Musí nést zodpovědnost za svá rozhodnutí. Zároveň by měl ovládat umění vyjednávat a být přístupný kompromisům, vedou-li ke konsensu.
Žádnému zastupiteli by nemělo chybět koncepční myšlení, měl by umět rozlišit věci podstatné a nepodstatné, dokázat shánět dotace, mít základní orientaci v zákonech, atd.
Ale v první řadě – měl by mít rád lidi a práci pro ně.

Eva Martínková

Jak vyplňovat volební lístky
1. Volím jednu stranu
Pokud má člověk jasno, že chce dát svůj hlas jedné straně bez ohledu na pořadí jejích
kandidátů, zakřížkuje ji na volebním lístku. Je to nejjednodušší způsob volby. Strana
získá všechny „díly“ vašeho hlasu
2. Volím zastupitele napříč stranami
Další možností je zvolit si své vlastní zastupitelstvo, složené z kandidátů napříč volebními stranami. Na volebním lístku jednoduše zakřížkujete přesně tolik lidí, kolik je v místě
vašeho trvalého bydliště zastupitelů – tedy 11. Tato možnost volby je nejvíce využívána
v menších městech a obcích, kde voliči kandidáty znají.
3. Volím jednu stranu, ale jeden člověk se mi tam nelíbí
Pokud byste chtěli dát hlas svému oblíbenému uskupení, ale s někým na jeho kandidátce nesouhlasíte, můžete dát „preferenční hlasy“. Každý volič má tolik preferenčních
hlasů, kolik má jeho obec zastupitelů, ve Velkých Přílepech je to 11. Tedy: kdyby chtěl
člověk volit stranu A, ale nelíbil by se mu někdo z jejích členů, zakřížkuje zbylých deset
kandidátů.
Pozor! V tomto případě nesmíte s jednotlivými jmény zakřížkovat zároveň i celou stranu.
Křížek celé straně je totiž křížkům u kandidátů nadřazený a „preference“ by se nepočítaly, volební komise by na ně nebrala ohled.
4. Volím stranu a také kandidáta z jiné strany
Patrně nejsložitější možnost volby je ta, že sice chcete dát hlas své oblíbené straně,
například A, zároveň se vám však líbí i nějaký kandidát z jiné strany, třeba B. V takovém
případě zakřížkujete stranu A, (už ne její jednotlivé kandidáty) a k tomu dáte křížek ke
jménu kandidáta ze strany B. Znamená to, že jste dali hlas 10 kandidátům z uskupení
A a jednomu z uskupení B.
Kdy je hlas neplatný
Když budete kroužkovat, a ne křížkovat
Když zakřížkujete více kandidátů, než má být v naší obci zvoleno zastupitelů, tedy více
než 11
Když zakřížkujete více než jednu stranu
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Pro základní orientaci v práci současných zastupitelů uvádíme docházku na zasedání
obecního zastupitelstva v uplynulém volebním období. Zároveň však upozorňujeme, že
docházka sama o sobě není kritériem kvality práce pro obec.
Účast na 35 zasedáních obecního zastupitelstva v letech 2010 – 2014
Jméno
Věra Čermáková
(TRADICE A BUDOUCNOST)
Mgr. Libuše Smidžárová
(TRADICE A BUDOUCNOST)
PhDr. Jitka Šimková
(TRADICE A BUDOUCNOST)
Ing. Tomáš Hošek
(TRADICE A BUDOUCNOST)
Ing. Petr Morysek
(PRO Přílepy)
Ing. Richard Kapsa
(PRO Přílepy)
Ing. Michal Štengl
(PRO Přílepy)
Jiří Říha
(Naše Velké Přílepy)
Ing. Karel Kubovec
(Naše Velké Přílepy)

Přítomen
Omluven
Neomluven
34	  1	  0
34	  1	  0
32	  3	  0
33	  2	  0
34	  1	  0
30	  5	  0

23

12	  0

29	  6	  0
13
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Jak je z přehledu patrné, stává se, že námi zvolený zastupitel přestane funkci vykonávat,
aniž by se omluvil a rezignoval. V uplynulém období to byl případ Ing. Karla Kubovce (Naše
Velké Přílepy), který po necelých dvou letech přestal docházet na zasedání a neplnil ani
funkci předsedy kontrolní komise. Zákon bohužel odvolání zastupitele, který nedodržel
slovo dané občanům, neumožňuje.
Ve Velkých Přílepech letos kandidují tři volební uskupení. Seznamte se s jejich kandidátními listinami:
KSČM
Sdružení členů KSČM a nezávislých kandidátů
1. Jiří Marek
39 let technik
2. Pavel Švec
72 let důchodce
3. Josef Nágr
40 let státní zaměstnanec
4. Jiří Bouchner
57 let dělník
5. Ján Kaličiak
54 řidič
6. Emanuel Papírník
74 důchodce
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KSČM
KSČM
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti

PRO Přílepy
Sdružení nezávislých kandidátů bez podpory politické strany či hnutí
1. Mgr. Marie Válková, 35 let
učitelka Základní školy ve Velkých Přílepech
bez politické příslušnosti
2. Ing. Petr Morysek, 44 let
místostarosta, pracovník v oblasti řízení kvality
bez politické příslušnosti
3. Ing. Richard Kapsa, 39 let
ekonom, odborník na komunikaci a zdravotnictví
bez politické příslušnosti
4. Ing. Lubomír Šembera, 51 let
ekonom, odborník na dopravu
bez politické příslušnosti
5. Ing. Kamila Handlová, 42 let
odbornice na chemické technologie a farmacii
bez politické příslušnosti
6. Jan Bubeníček, 24 let
student vysoké školy, zdravotník
bez politické příslušnosti
7. MUDr. Jana Schwarzová, 47 let
lékařka a zřizovatelka soukromé MŠ
bez politické příslušnosti
8. Ing. Marie Palkosková, 56 let
vedoucí oddělení registrace léků
bez politické příslušnosti
9. Ing. Michal Štengl, 36 let
novinář, motoristický publicista
bez politické příslušnosti
10. Libor Kettner, 55 let
podnikatel ve stavebnictví
bez politické příslušnosti
11. Josef Ženíšek, 74 let
farmář
bez politické příslušnosti
TRADICE A BUDOUCNOST
Sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí Starostové a nezávislí
1. Věra Čermáková, 61 let
2. Ing. Tomáš Hošek, 35 let
3. Mgr. Libuše Smidžárová, 48 let

4. Ing. David Bečka, Ph.D., 39 let

5. Bc. Jana Netřebová, 35 let

starostka
člen STAN navržena hnutím Starostové a nezávislí
řídící pracovník informačních technologií
bez politické příslušnosti navržen hnutím Starostové
ředitelka mateřské školy
bez politické příslušnosti
navržena hnutím Starostové a nezávislí
pedagog ČZU
bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát
učitelka ZŠ
bez politické příslušnosti
navržena hnutím Starostové a nezávislí
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6. Petr Němec, 42 let
7. Josef Pilař, 70 let

8. Radoslav Mihalka, 24 let

9. PhDr. Jitka Šimková, 64 let

10. Ing. Ivo Kostiha, 59 let
11. Jiří Dvořák, 61 let

OSVČ
bez politické příslušnosti nezávislý kandidát
důchodce
bez politické příslušnosti
navržen hnutím Starostové a nezávislí
technik ve stavebnictví
bez politické příslušnosti
navržen hnutím Starostové a nezávislí
důchodce
bez politické příslušnosti
navržena hnutím Starostové a nezávislí
OSVČ
bez politické příslušnosti nezávislý kandidát
zemědělský technik
bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

Rekonstrukce Základní školy
Škola ve Velkých Přílepech je v budově na Pražské ulici č.p. 38/1 umístěna od šedesátých let minulého století a v osmdesátých letech minulého století přibyla budova
nová, umístěna přes ulici č.p. 38/2. Ve staré budově je umístěn první stupeň, v té novější
stupeň druhý. Kromě dětí z Velkých Přílepy školu navštěvují žáci z okolních obcí. I když
zvenčí vypadala budova prvního stupně stále jako zachovalá důstojná dáma, bylo nutné
zahájit rozsáhlou rekonstrukci, rozdělenou do několika etap, která nejen značně zlepšila
stav budovy a zázemí, ale také výrazně navýšila kapacitu školy.
Během školního roku 2012/2013 se dokončila přístavba 4. nadpodlaží, která začala již
o prázdninách v roce 2012 a díky níž vzniky v přístavbě nové světlé učebny. Z tohoto důvodu byl také školní rok 2012/2013 zahájen s týdenním zpožděním. Proinvestováno bylo
přes čtrnáct a půl milionu korun. Poskytnuty byly dotace ze Středočeského fondu rozvoje
obcí a měst v rozsahu přes devět miliónu korun. Následovala montáž elektronické požární
signalizace, sněholamů a další stavební úpravy. Další etapa rekonstrukce byla zahájena
o prázdninách roku 2013, úpravou prošlo přízemí budovy, kdy do prostor školních dílen
byly umístěny centrální šatny, které byly dříve na chodbách. Škola díky tomu splňuje podmínky tzv. „čistého provozu“. Zrekonstruována a přemístěna byla i školní dílna. Přes dva miliony korun bylo vynaloženo z obecního rozpočtu. Během letošních prázdnin se realizovala
rekonstrukce společných prostor a sociálního zařízení ve 1, 2 a 3. podlaží a hygienické zázemí pro pracovníky školní jídelny, na kterou byla poskytnuta dotace z ministerstva financí
v celkové hodnotě přesahující čtyři miliony čtyři sta tisíc korun, přičemž celková částka
díla přesáhla šest milionů tři sta tisíc korun. Děti na prvním stupni, tak opět zasedly do
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školních lavic o pár dní později. Stavební realizaci všech fází této rekonstrukce měla na starosti firma Stavební řemesla – Zeman s.r.o.
Rekonstrukce novější budovy II. stupně je v projekční přípravě a počítá se opět s podáním dotační žádosti, která by umožnila rozsáhlé investice do rekonstrukce. V tomto roce
byla část nové budovy zateplena firmou Globstav. Zatím bylo do rekonstrukce budov ZŠ investováno přes dvacet tři milionů korun z toho třináct milionů sedm set tisíc činí dotace.
Kapacita školy se navýšila z 275 na 425 žáků. Nepříjemnosti v době rekonstrukce jsou zcela
jistě vykompenzovány nejen zvýšenou kapacitou, ale také podstatně větším komfortem
pro všechny žáky.

Kateřina Jungbauerová
Základní škola Velké Přílepy přijme kvalifikované pedagogické pracovníky
vychovatelku do ŠD (nástup ihned)
učitelku pro 1. stupeň (nástup leden 2015 – zástup za MD)
asistenta pedagoga (nástup prosinec 2014)
Kontakt: e-mail: zdenka.hlouskova@zsvelkeprilepy.cz, tel.: 220930550
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Z deníku Obecní policie
Vážení spoluobčané,
v souvislosti se začátkem školního roku obecní policie opětovně zajišťovala bezpečný přechod u školy. Bohužel se najdou i tací řidiči, kteří na děti a potažmo chodce neberou ohledy.
V takovém případě musejí zakročit strážníci, třeba i za využití kamerového systému jako
důkazu při správním řízení.

Kamerový systém zvyšuje bezpečnost
Obecní policie spustila nový kamerový bod v ul. Roztocká na křižovatce ulic Okružní, Roztocká a Emy Destinové. Tato lokalita byla vybrána z důvodu nutného technického rozšíření
kamerového systému (převaděč pro bezdrátový přenos dat), ale i vzhledem k častému náporu trestné činnosti směřované od Roztok u Prahy. Jak bylo patrno z vyhodnocení záznamů OP a PČR, dochází k nárůstu trestné činnosti v lokalitách, kde kamery nejsou. Kamerový
systém se značnou měrou podílí na udržování veřejného pořádku a odhalování pachatelů
trestné činnosti. Nemohu zde prezentovat konkrétní případy, ale podařilo se v minulosti
odhalit pachatele krádeží i loupežných přepadení. Myslím si, že kamerový systém patří
do moderních měst a obcí. V neposlední řadě posloužil i při ztotožnění viníků dopravních
nehod a podařilo se dohledat vozidla, která poškodila obecní majetek. Další rozšíření kamerového systému je otázkou a bude vše záležet na vedení obcí, které má obecní policie ve správě. Z vlastní dlouholeté zkušenosti to mohu pouze doporučit. Není nic horšího
pro policistu, když se nemá o co opřít při vyšetřování a pachatel/é mu unikají. Myslím si,
že všichni chceme žít v bezpečných městech a obcích, kam nepatří zloději a podobná individua. Přivítáme návrhy občanů na zřízení kamerového systému a v případě oprávněnosti
budeme vše konzultovat s vedením obcí.

Alkohol na veřejná prostranství nepatří
Strážníci obecní policie se také setkávají s porušováním vyhlášky o popíjení alkoholu
na veřejném prostranství. Většinou se jedná o osoby, které bydlí na ubytovnách a nemají
v obci trvalý pobyt. Tyto osoby jsou sociálně slabé, „na alkohol však mají“ a využívají
tak státní sociální program. Strážníci tyto osoby upozorňují na porušování právní normy
a v případě, že dochází k opakovanému jednání, jsou vykazováni z místa. Jejich chování
totiž mnohdy hraničí s veřejným pohoršením a znečišťováním veřejného prostranství.
Strážníkům se podařilo odhalit i několik míst v lesních porostech, kde se tyto osoby zdržují
a přespávají. Akce probíhala v součinnosti s Policií ČR a byla zaměřená na hledané osoby.
Chtěl bych poděkovat policistům z OOP Libčice nad Vltavou za spolupráci a snahu
při odhalování trestné činnosti. Dále za podporu a společné úsilí při ochraně veřejného
pořádku. Myslím si, že spolupráce OP a PČR je jedním z kvalitních nástrojů, jak zabránit
páchání trestné činnosti v našem regionu.
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Kontaktujte nás
Strážníci si snaží udržet pořádek a bezpečnost v obcích, ale vzhledem k jejich počtu není
možné sloužit nepřetržitě. I strážník musí dodržovat Zákoník práce. V případě, že budete
mít na strážníky dotaz, který nebude urgentní, stačí ho odeslat na emailovou schránku:
obecnípolicie@seznam.cz.
Strážníci vás poté budou kontaktovat, nebo se zaměří na popsaný problém. Obecní policie preferuje zpětnou vazbu na oznamovatele, tak se dotyčný dozví, jak je věc řešena. Také
lze využít interaktivního formuláře na webových stránkách obecní policie. Pouze bych chtěl
poprosit o slušnou formu podání. Formulář je anonymní, ale určitě tam nepatří vulgární
slova nebo nadávky.
Možná někteří občané zaznamenali mediálně prezentovaný případ „týraného“ psa v obci
Úholičky. Nechci se vyjadřovat k vině a trestu, protože to je v moci orgánů činných v trestním řízení potažmo nezávislých soudů. Mohu pouze upozornit na skutečnost, že informace
uvedené v některých článcích jsou smyšlené a nemají žádnou relevantní oporu. V případě
potřeby bude obecní policie nápomocna s objasněním tohoto případu zraněného zvířete.

vr. prap. Karel Král

Léto v obci (fotokronika)
1. Letos poprvé zorganizovala obec čtyřdenní počítačový kurz pro seniory. Zahájen byl 15. července. Přihlásilo se tolik
zájemců, že zamýšlenou kapacitu deseti
posluchačů bylo nutno navýšit. Nejstarší účastnicí byla paní Tydlitátová, pro
kterou však počítač zdaleka není velkou
neznámou. Mladý lektor si získal přízeň
frekventantů, byl vtipný, trpělivý a hodně
je naučil. „Jo, bylo to dobré,“ potvrzuje
pan Tománek, předseda zahrádkářů.
2. V prázdninových měsících se pohybovaly
po obci skupiny brigádníků – studentů,
kteří měli za úkol zvelebovat veřejná
prostranství. Hoši byli přímo z Velkých
Přílep a okolí, platila je obec částkou
100 Kč za hodinu. Byli milí a snažili se
k práci postavit jaksepatří. Občas sice
měli kolemjdoucí pocit, že se hoši často
opírají o lopatu, ale omyl. Byl za nimi vidět slušný kus práce. Potvrzuje to i jejich
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šéf, Pavel Pakosta, vedoucí Technické údržby: „ Rád bych touto cestou poděkoval všem
mladým brigádníkům za provedenou práci o letošních prázdninách. Vážení mladí přátelé, vím, že po celý rok máte školní povinnosti a v době prázdnin, kdy si ostatní užívají
dovolené, jste pomáhali jako posila technické údržby v obci. Po skončení brigády opět
nastupujete do škol, aniž byste si odpočinuli. Věřte, bylo mi potěšením s vámi pracovat.“
3. V červenci započaly práce na výstavbě bezbariérového chodníku na Kladenské. Prováděla
je firma PJV s.r.o., která zvítězila v poptávkovém řízení s nejnižší nabídkou 814 000,- Kč.
Již 21. srpna byl chodník kolaudován. Firma
provedla i menší úpravy ulic Pod lesem, Ke
křížku a Rybníčku.
4. Během léta vzniklo na fotbalovém hřišti nové doskočiště a úpravy zaznamenalo i hřiště V Lískách. Doskočiště vybudovala místní pracovní četa
zhruba za 50 000,- Kč. Slouží hlavně
žákům zdejší základní školy, ale možnost vyzkoušet si skok daleký mají také
ostatní sportuchtiví občané. Stačí odstranit krycí plachtu a samozřejmě ji
po skončení cvičení vrátit zpět. Doskočiště splňuje všechny parametry, včetně kvalitního křemičitého písku, proto byla
na místo doplněna cedule se zákazem používat místo jako dětské pískoviště.
Maminky a jejich ratolesti našly nové pískoviště jen o pár metrů dál v parku V Lískách,
kde během léta přibyly také dva cvičební stroje pro dospělé.

5. V nedobrém stavu se nacházela stodola
na Kladenské poblíž autobusových zastávek. Zastupitelé usoudili, že by mohla
ohrožovat kolemjdoucí, a proto její zeď
prošla během léta důkladnou opravou.
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6. Za pomoci dotací z Ministerstva životního prostředí se zastupitelé rozhodli pro
nákup čistícího stroje. Nyní vybírají z nabídky firem, které předvádějí stroj přímo
na místě.

Izraelské návštěvy pokračují
Ke koloritu přílepského léta patří i návštěvy izraelských skupin. Letos jich přijelo pět – tři
v červenci a dvě v srpnu. Jsou to pracovníci státní správy a samospráv, které odbory vysílají
do Evropy, aby se poučili, jak se dělá komunální politika jinde. Tentokrát to byli veřejní
činovníci ze satelitních městeček Meitar a Omer, dále z radnic měst Arad, Nazaretu, Haify,
Hadery a Beer Shevy.
K nám přijíždějí proto, že jsme jim byli doporučeni jako prosperující, dobře vedená
obec. Letos jsme je vítali v době, kdy v jejich vlasti naplno vypukl válečný konflikt . Rakety
z pásma Gazy nutily Izraelce několikrát denně prchat do krytů, mrtví byli na obou stranách.
Problémy, které řeší naše Obecní policie, jim proto zněly pohádkově – dopravní přestupky,
zlodějíčci, vandalismus… Mnozí se zcela vážně vyptávali na cenu nemovitostí v naší obci,
protože v takovém klidném ráji by si prý život dovedli představit.
Zájem o život v naší obci i zemi mají velký. Nevěřícně kroutili hlavami nad tím, jak málo
lidí je zaměstnáno na obecním úřadu. Navrhovali paní starostce, jak zatočit s občany, kteří
zde nejsou trvale hlášeni a přesto používají servisu obce. V Izraeli by si prý nikdo nemohl
něco podobného dovolit . Detailně se vyptávali na financování mateřské školy a na základní
školství. Byli příjemně překvapeni institutem asistentů, které obec platí postiženým dětem,
aby se mohly vzdělávat v běžném kolektivu. Paní starostka trpělivě a vtipně vysvětlovala
systém přerozdělování daní i volební zákony. Hosté jí ujistili, že obec je tak pěkná, že oni by
naší starostku v jejím čele určitě volili.
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Dozvěděli jsme se, že ačkoliv je v Izraeli průměrná mzda nominálně vyšší než v ČR,
zůstává jim na účtu koncem měsíce méně než nám. Všechny položky za děti platí rodiče
bez jakéhokoli příspěvku státu, mateřskou dovolenou prakticky neznají, poplatky za státní
školky jsou vzhledem k příjmům vysoké jako v našich soukromých zařízeních. Izraelští hosté
žasli nad tím, že u nás stát umožňuje maminkám zůstat tři a dokonce i čtyři roky doma
s dítětem.
Setkání s izraelskými hosty by mohlo být pro mnohé naše věčné nespokojence velmi
užitečné.

em

Vodovody a kanalizace na začátku podzimu 2014
Stavba rekonstrukce a intenzifikace ČOV a zkapacitnění kanalizačního
přivaděče
Projekt se již dostal do fáze realizace stavby. Je zajišťována firmou POHL cz a.s. z Roztok,
která vyhrála výběrové řízení. Dne 4. 4. 2014 proběhlo slavnostní zahájení stavby. Dalším
významným milníkem projektu bylo získání smlouvy na poskytnutí dotace od Státního Fondu Životního Prostředí (SFŽP) dne 30. 6. 2014. Tato smlouva již umožňuje čerpání dotace
do výše 22,6 mil. Kč (celkové náklady projektu jsou 33,3 mil. Kč + 7 mil. Kč DPH, které nám
bude vráceno).
Pro dokončení celého procesu získání této smlouvy (do té doby jsme měli jen časově
omezený příslib dotace od SFŽP) jsme v prvním pololetí tohoto roku absolvovali administrativně velice náročný „maratón“. Bylo nutno nejen zdokladovat zrealizovaná výběrová
řízení a celou mnohaletou přípravu dle požadavků fondu, ale dodat SFŽP mnoho dalších
dokumentů a obhájit vše před několika stupni kontrol ze strany fondu. I proto, že naše
zákony a instrukce fondu umožňují mnohdy nejednoznačný výklad, nebylo to jednoduché.
Zadostiučiněním nám je, že se vše podařilo překonat, proplácení nyní běží plynule a stavba
je bez větších komplikací.
15
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Jsme jediná nezávislá kandidátka pro
komunální volby ve Velkých Přílepech
a
nespoléháme
p
na ppodporu
p
žádné
politické strany ani politického hnutí.
Než půjdete ve dnech 10. a 11. října 2014
k volbám, seznamte se s našimi kandidáty
do obecního zastupitelstva:

www.facebook.com/proprilepy
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TRADICE – B
VĚRA ČERMÁKOVÁ
Obec je domov, čistý,
přívětivý a bezpečný.
ING. TOMÁŠ HOŠEK
Bydlení v klidné,
avšak životem
pulzující obci.
Mgr. LIBUŠE
SMIDŽÁROVÁ
Kdo si hraje, nezlobí.
Ing. DAVID BEČKA, Ph.D.
Chci bydlet v obci, kde se
pracuje a kde to žije.
Bc. JANA NETŘEBOVÁ
Lepší podmínky
pro naše děti.

PŘIJĎTE NA SETKÁNÍ! 26. 9. od 1
DISKUTUJE S NÁMI | PTEJTE SE | O

BUDOUCNOST
PETR NĚMEC
Velké Přílepy, místo,
kde bychom měli nejen
přespávat, ale i žít.
JOSEF PILAŘ
Chci obec pro mladší
i starší generaci,
pro původní obyvatele
i přistěhovalé.
RADOSLAV MIHALKA
Pesimismus nevede
k úspěchu.
PhDr. JITKA ŠIMKOVÁ
Mám ráda obec,
ve které žiji a proto chci
podpořit její rozvoj.
Ing. IVO KOSTIHA
K úspěchu nevede
žádný výtah, musí se
jít po schodech
JIŘÍ DVOŘÁK
Umím prohrávat,
ale nikdy se nevzdám.

19.00 hodin Sál domu U Korychů

OD 20.00 HODIN TANEC A ZÁBAVA

Vážení občané,
díky funkci senátora mohu účinně podporovat investice a vznik nových pracovních míst, rozvoj veřejné
dopravy nebo ochranu životního prostředí. Od počátku bojuji proti korumpování politiky, proti zneužívání
exekucí nebo za dostupné bydlení.
•

Spolupracuji na přísnější regulaci exekucí. Není možné, aby
se ze stokorunových dluhů stávaly dluhy desetitisícové.
Dluhy se samozřejmě platit mají, ale vymahači pohledávek
nesmějí parazitovat na neštěstí druhých.

•

Postavil jsem se společně s občany proti znečišťování prostředí spalovaným odpadem.

•

Prosazuji pravidla bránící nečistému financování politických stran a kampaní, průhledné nakládání s veřejnými penězi a majetkem a postih nepoctivých příjmů. Jinak není
možné obnovit důvěru vás, občanů a občanek, v politický
systém.

•

Jsem členem vlády, která v květnu schválila investiční
pobídky pro společnost LEGO. Zaměstnání získá na šest
set lidí. I v Senátu podpořím účinnou právní úpravu, která
usnadní další investiční projekty a tvorbu pracovních míst.

Chtěl bych vás požádat o váš hlas, abych mohl ve své práci
pokračovat. Volby do Senátu a obcí proběhnou v pátek
10. a v sobotu 11. října 2014.
Jiří Dienstbier
kandidát do Senátu za obvod Kladno a Praha-Západ
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Anglický klub

otvírá své brány všem malým i velkým
zájemcům o angličtinu zábavnou formou
s využitím moderních metod, real-life
pomůcek, interaktivních her, obrazové
paměti, poslechu i videa. Je veden
aprobovanou lektorkou angličtiny
s mnohaletou praxí.
Do klubu jsou zváni žáci 1. – 9. tříd ZŠ.
Veškeré výukové materiály v ceně
kurzu!!!
Kde: budova 1. stupně
Kdy: út, st, čt – 12.15, 13.10, 14.05
Cena: 70kč – skupina max.7 dětí,
1190kč -17 lekcí
120kč – skupina 4 dětí
Přihlášky zasílejte na mail
ivona.peske@seznam.cz
See you in September :o)

Prodej slepiček

nejen copycentrum

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,oznamuje svým zákazníkům, že opět
prodává slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant
– černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří: 15–20 týdnů. Cena 149–180,– Kč/
ks dle stáří. Neprodáváme malé kuřice,
ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu! Prodej se uskuteční:

Fotoknihy na počkání
(20 vzorů)

od 169,-

Kalendáře z Vašich fotek
(nové atraktivní vzory)

od 149,-

Trika s vlastním potiskem
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V neděli 5.října 2014
Velké Přílepy – pneuser. U Floriana –
10.40 hod.
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Ztracenky pro děti

Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek
– cena dle poptávky

(silikonové náramky s adresou) od 149,-

Případné bližší informace:
Po-Pá 9.00-16.00 hod,
tel.: 6
 01 576 270, 606 550 204,
728 605 840

Brandejsovo nám. 1219/1, Praha 6 - Suchdol
tel. 220 920 621, obchod@powerprint.cz
Ot. doba po-čt 8-18 (pá do 17)
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V současné době je mimo velkého množství drobnějších úprav na ČOV dokončen
celý nový obtok čistírny, je vyarmována
a betonuje se rozsáhlá jímka zcela nového
objektu kalového hospodářství, do které
by se lehce schoval běžný rodinný dům.
Je odstavena, odstrojena a vyčištěna jedna aktivační linka a připravují se stavební
úpravy na zvýšení její kapacity. Také byly
odstaveny, odstrojeny a vyčištěny dvě návazné dosazovací nádrže. Dále se realizuje
zkapacitnění na prvním úseku kanalizačního
přivaděče, je to úsek mezi ČOV a rybníkem. Věříme, že do konce tohoto roku se nám podaří
zkapacitnit celý kanalizační přivaděč od Roztocké ulice k ČOV a na ČOV rozběhnout jak nové
kalové hospodářství, tak jednu zkapacitněnou aktivační linku.
S kvalitou prací i pracovním nasazením dodavatele stavby jsme zatím velmi spokojeni.

Výběr nového provozovatele vodovodu a kanalizace
Jak jsem informoval na začátku tohoto roku, v tomto procesu se odvolal jeden z neúspěšných uchazečů (společnost STAVOKOMPLET) na ÚOHS. Tím se celý proces koncesního
řízení pro výběr nového provozovatele zastavil a byli jsme nuceni uzavřít dočasnou smlouvu na provozování vodovodu a kanalizace. ÚOHS rozhodl 10. 6. 2014 a zamítl všechny
námitky stěžovatele. Při prověřování celého procesu koncesního řízení nám ÚOHS našel
jednu nejednoznačnost, kterou jsme na základě jeho výzvy obratem napravili a po uplynutí
zákonných lhůt a po nezbytné právní přípravě tak celý proces mohlo zastupitelstvo na svém
srpnovém zasedání ukončit.
Potvrzeným vítězem se stal VaK Beroun a.s. a je s ním uzavřena koncesní smlouva na
šest let, která obci mimo jiné zajistí příjmy ve výši minimálně 15 mil. Kč. Protože vítězem je
náš nynější dočasný provozovatel (byl vybrán na základě nejnižší ceny, shodné s tou, kterou
nabídl v koncesním řízení), nebude to mít na odběratele žádný negativní dopad a nepřinese jim to žádnou novou administrativní zátěž. Věříme, že dobře nastartovaná spolupráce
s provozovatelem bude dále pokračovat.

Projekt nového vodovodního přivaděče
Komise složená ze zástupců partnerských obcí Velké Přílepy, Statenice a Úholičky dokončila
16. 7. 2014 výběr dodavatele služeb zajišťujících vyřízení stavebního povolení, nezbytné
projektové dokumentace a autorského dozoru při stavbě. Sešlo se devět nabídek, dvě byly
pro nekompletnost vyřazeny. Rozptyl cenových nabídek byl od 312 do 881 tis. Kč. Byla
vybrána ta nejlevnější, ale k uzavření smlouvy potřebujeme souhlas všech zastupitelstev
partnerských obcí. Poslední má přijít během září.
V tomto projektu byla už také zpracována a v červnu podána žádost na zařazení do
PRVKÚK (strategický krajský plán VaK), jenž je nezbytnou podmínkou pro realizaci akce.
Na závěr této zprávy o stavu našeho vodohospodářského majetku přeji všem, ať se daří
překonávat zdárně všechna byrokratická úskalí.

Petr Morysek
místostarosta
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Prázdniny v knihovně
Léto bývá obdobím, kdy čtenáři nechodí tak často, protože odjíždějí na dovolenou. Jsme
rádi, že si s sebou berou i knihy z naší knihovny, a tak jsme prodloužili výpůjční dobu
z jednoho na dva měsíce. Pro ty, kteří dali z různých příčin přednost domovu, jsme měli
otevřeno v pondělí od 15 do 20 hodin. Sama si vzpomínám na dobu, kdy všechny knihovny
o prázdninách zavíraly a já jsem právě v době, kdy jsem měla nejvíce času, neměla možnost
si knihy vypůjčit.
Doba prázdnin je také vhodná k různým řemeslnickým pracím a úpravám. Letos máme
radost z nově natřených regálů v poslední místnosti. Snad se nám podaří ještě letos doplnit
tuto místnost i dalšími, novými regály. Chtěla bych zachovat i barevnost – žlutá a modrá jsou přece mezi barvami obce. Další práce, která proběhla, by měla řešit vlhkost zdí
v přední místnosti. Ve zdi směrem k obecnímu úřadu byl probouraný otvor pro větrák.

Výstava Miloše Petráka
Nestává se často, že dvanáctiletý chlapec vystavuje své výtvarné práce. U nás takový
talent máme. Je to žák naší základní školy Miloš Petrák.
Miloš vystavuje své kresby i malby. Jak sám říká, v obrazech najdeme to, co ho obklopuje.
Přírodu, zemědělské stroje, zvířata, domy. Je to jeho první výstava, pokud nepočítáme vystavení některých prací na letošní Hobby výstavě v sále U Korychů. Miloš neprošel žádnou
uměleckou školou, výtvarným kroužkem či školením. Ani v širší rodině prý nikdo výtvarný
talent nemá. Miloš má však velkou podporu v rodičích.
Původní záměr ukončit tuto výstavu s koncem prázdnin jsme pro velký zájem veřejnosti
změnili. Také si myslím, že v září by si mohli prohlédnout Milošovy práce i jeho spolužáci
ze základní školy.
I vás srdečně zveme. Jako pozvánku přidávám ukázku Milošových obrázků a zápisů
z pamětní knihy:
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„Nadějný malíř. Už dnes je radost dívat se na jeho obrázky. Přeji mu do budoucna hodně
úspěchů.“ (p. Bláhová)
„Miloši, moc se nám to líbilo, přejeme ti mnoho dalších krásných obrazů, jen tak dál.“
(sestřenice Anetka, Adélka a babička Olinka)
„Nádherné kresby zemědělských strojů a Titanicu. Moc se nám tvá tvorba líbí a doufáme
v pokračování“ (Pokrupovi)
„Jsi nadějný malíř, je radost se dívat na tvé obrázky. Doufám, že v budoucnu o tobě ještě
uslyším.“ (p. Pilařová)

Přírůstky do knižního fondu
Pro děti:

McCombieová, Karen
Brezina, Tomáš
Pavlovič, Jozef
Ortová, Zdeňka
Albee, Sarah
Madonna
Sypal, Jaromír

Alice a… Dóóóst dobrej vopruz
Půlnoční slavnost
Míša Ríša
Hádej, co to je
Vrána a džbán
Jakov a sedm zlodějů
Psí život na sídlišti

Pro dospělé:

Austenová, Jane
Kvačková, Radka
Technik, Alfred
Medek, Vladimír
Obermannová, Irena
Hrabal, Bohumil
Černík, Michal

Anna Eliotová
Očima tchyně
Mlýn na ponorné řece
Maronna
Panoptikum české
Život bez smokingu
Nebuďte smutní

I ve školním roce 2013/14 pracoval knihovnický kroužek při Knihovně Velké Přílepy.
Jeho poslední akcí byl výlet do Středočeského muzea v Roztokách. Děti si prohlédly dvě
výstavy:
Interaktivní výstavu Poznávej se! A barvířskou výstavu Od bezu k šafránu. V příjemném prostředí upraveného parku se pak
v horkém dni dobře odpočívalo. Za doprovod i foto děkujeme paní Anně Jiroutkové.
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V knihovně se křtily básně Veroniky Soukenkové
Křest e-knihy mladé básnířky a výtvarnice
Veroniky Soukenkové se odehrál v knihovně
18. září. Kmotrem knihy byl Vratislav Ebr, na
kytaru zahrál Martin Lédl. Pro ty, kteří se nemohli dostavit, přinášíme úryvek z recenze
PhDr. Jiřiny Masnerové.
„Verše jsou rozčleněny do třech oddílů,
nazvaných Tak jde čas, Rozhovor ve dvou
a Procházky v uličkách. Jednotlivé básně
jsou těsně spjaty s autorčinými zážitky a skrze ně směřují k nalezení odpovědí na otázky
objektivní platnosti, dotýkají se nejpodstatnějších problémů lidského bytí . Většina ver- Veronika Soukenková je maminkou čtyř dětí
šů má silný meditativní náboj (Tak jde čas…,
Luna).
V básních s milostnou tématikou převažují ty, které zachycují vztah od prvního milostného vzplanutí až po zoufalství nad jeho koncem (Touha, Melodie srdce, Ztracená, Nemám Tě
lásko má). Cit je osudový, dramatický, neopětovaný, zrazený nebo zamlčený, přináší muka,
ale také pocit pravé skutečnosti, životní platnosti (Sluneční dlaň, Bubnuje déšť). Na historii
milostného vztahu dokumentuje nejen svou představu lásky v celé její rozpornosti a bolestnosti, ale zachycuje i mnohem širší problematiku lidské existence (Otazníky, Bláznovy
pošetilosti, Hry stínů)… „
Básně Veroniky Soukenkové najdete na http://www.eReading.cz/

Jana Kouřimská, knihovnice

Kino se dočkalo digitalizace
Na konci srpna se dokončila
v našem kině Velké Přílepy (budova
CVA) „malá digitalizace“ ve standardu E-Cinema. V kinokabině a na
sále máme nyní instalován Dolby
Digital 5.1 kanálový zvuk spolu
s digitálním projektorem SONY
VPL FHZ 55. Tuto základní instalaci jsme nechali doplnit o propojení
nového zvuku na stávající 35 mm
promítačky a o vstup pro PC od pódia. Celkem jsme vynaložili na toto
dovybavení sálu 423 tis. Kč.
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Značně se nám tak rozšířila nabídka pro projekce, především o většinu filmových novinek. Nyní můžeme přehrávat i filmy na BR či DVD nosičích a v dalších digitálních formátech.
Stále máme možnost hrát i starší filmy ve vysoké kvalitě, na původních 35 mm promítačkách. Vše je ale nyní s novým kvalitnějším digitálním prostorovým zvukem. Nová instalace
umožňuje také přehrávat z počítače na plátno a ovládat jej od pódia, je tedy možné sál
využít pro prezentace či konference.
Promítač zároveň upravil nově stránky našeho kina, které najdete na adrese
www.kinovp.webnode.cz, zde najdete program kina s podrobnějšími informacemi o filmech, možnost elektronické rezervace a v sekci PARAMETRY i informace o sálu a možnosti
jeho pronájmu s tímto novým zařízením. Možnost rezervace lístků (osobně či telefonicky)
přímo na podatelně obce je také stále zachována.
Přijďte se přesvědčit o naší nové „digitální“ kvalitě. Všechny projekce budou 26. září
zdarma, přijímáme na ně rezervace a připravili jsme je jako součást festivalu Předivo´14.
V případě zájmu můžeme po domluvě připravit i další mimořádné projekce filmů mimo
program, dle vašeho výběru, či si můžete sál pronajmout. Neváhejte nás kontaktovat.
Budeme se těšit na vaši návštěvu v našem obecním kině

Petr Morysek

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 souhrnem počasí v uplynulém období.

Počasí v červnu, červenci a srpnu 2014 ve Velkých Přílepech
Suchý červen a chladný srpen je nejvýstižnější zjednodušená charakteristika pro uplynulé období léta ve Velkých Přílepech. Dalším suchým měsícem byl i srpen, který spolu
s červnem bohužel potvrdil pokračující trend srážkového deficitu, který již trvá od listopadu
minulého roku. Jedině červenec naplnil očekávání a projevil se jako opravdu teplý, bouřkový a díky častým přeháňkám i na vláhu vydatný měsíc. Pochopitelně se v jednotlivých
letních měsících a v jejich průběhu vyskytly podstatné a zajímavé rozdíly, které budou popsány v následujícím textu.
Červen byl v naší obci teplotně normální, ale extrémně suchý. Z oficiálních zdrojů je
známo, že v celé ČR spadlo průměrně jen 39 mm, tedy jen 46 procent měsíčního normálu.
Nejsušší byl Středočeský kraj, kde spadlo průměrně jen 24 mm a v naší obci o pouhé 4
mm více, tedy 28 mm. Tak malé množství srážek bylo zaznamenáno ve Velkých Přílepech
a asi i v blízkém okolí v 21. století vůbec poprvé. Zejména první polovina června byla téměř
bez deště a nebýt vydatných srážek 25. 6., kdy napršelo 19 mm, byl by měsíční úhrn pod
alarmujících 10 mm.Teplotně se červen projevil nejprve nástupem letních a postupně
i tropických dnů. Denních maxim s teplotou vzduchu nad 30 st. C jsme se dočkali nepřetržitě v období od 8. do 11. 6. Teploty v těchto čtyřech po sobě jdoucích dnech dosahovaly 31
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až 33 st. C. Druhá polovina června nebyla již
příliš teplá a letních dnů s teplotou nad 25
st. C bylo velmi málo.
Červenec byl teplý a vlhký. 20. 7. se
vyskytl nejteplejší den letošního léta
s hodnotou 34 st. C. Tropické dny s teplotou
nad 30 st. C se opakovaly 4., 6., 7., 18. až 20.
a 27. 7. Bylo zaznamenáno v celku obvyklé
množství letních bouřek. Srážkově byl měsíc
červenec ve Velkých Přílepech nadnormální
s celkovým úhrnem 116 mm. V týdnu od 7.7.
jsme pocítili pravděpodobně nejdeštivější
Takto vypadala v pondělí 8. září silnice vedoucí
týden roku s výraznými přeháňkami. Dne 8.
z Velkých Přílep na Roztoky. Před odbočkou na
7. u nás napršelo 32 mm, v okolí obce i 40
Úholičky spadl vlivem silné podvečerní bouřky strom
mm a výjimečně až 50 mm.
i sloup elektrického vedení. Foto René Tydlitát
Srpen ve Velkých Přílepech byl chladný
a srážkově podprůměrný. Velmi malé množství srážek napodobilo měsíc červen, co do množství i pouze jednoho dne s podstatnými
srážkami (26. 8.). Celková suma srážek dosáhla pouze 29 mm v okolí a ve středních Čechách
to bylo více. Nečekaně chladné bylo období od 11. 8. až do konce srpna, ve kterém se nevyskytl ani jeden tzv. letní den s teplotou nad 25 st. C. Absolutní teplotní minimum v obci
jsme mohli pocítit 25. 8. s ranní hodnotou pouhých 5,8 st. C.

René Tydlitát

Společenská kronika
Paní Hedviku Malou, která 4. září oslavila
pětaosmdesátiny, znáte i ze stránek Přílepského zpravodaje. Jejím koníčkem je
historie a díky tomu jsme mohli poznat
nejednu kapitolu z minulosti naší obce.
Do Velkých Přílep přišla ve 40. letech na
umístěnku jako sotva osmnáctiletá učitelka mateřské školy. Školka byla ve zchátralém objektu dnešní pošty. Později se
školka několikrát stěhovala a paní Malá se
stala její ředitelkou. Její první svěřenci jsou
dnes už v důchodovém věku, ale ona stále sleduje jejich osudy. V průběhu let vystudovala loutkářství na DAMU a stala se
metodičkou nových prvků výuky pro okres

K pětaosmdesátinám přišla paní Malé pogratulovat
i paní starostka Věra Čermáková
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Praha-západ. Byla členkou Krajského pedagogického ústavu. Ve volném čase a zadarmo
jezdila se svými semináři po školkách.
V mládí hrála s přílepskými ochotníky divadlo, cvičila na sokolských sletech a ráda vzpomíná, jak místní Sokol stmeloval lidi v obci. V Sokole se také seznámila s manželem, bývalým odbojářem a vězněm koncentračního tábora. Zdárně vychovali dva syny, dnes se paní
Malá těší z vnučky a pravnuka.
Pan Jan Vašátko oslavil osmdesátiny 28. srpna. Bohužel, zastihly ho na nemocničním
lůžku. Přejeme mnoho sil a brzké uzdravení!
Oslava osmdesátin čeká 30. září pana
Josefa Ročka. Je původem Pražák, do
Velkých Přílepech se přistěhoval teprve
před pěti lety. Ještě se mu prý trochu stýská
po cinkání tramvají, ale jinak žije v naší obci
rád, právě tak jako jeho manželka a synova
rodina, s níž obývají hezký rodinný dům.
Pan Roček byl mechanik, ale teď se mu
novým koníčkem stala zahrada. „Není nad
to bydlet ve svém“, pochvaluje si. Sleduje
kulturní život v obci, vyrazil např. na Hudební festival. Narozeniny oslaví v kruhu
rodiny, kterou kromě manželky tvoří syn,
dcera a čtyři vnoučata.
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a radosti ze života.

Veterinární poradna

em

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.
1. Je pravda, že se blechy letos v létě přemnožily, a že se stávají imunní vůči běžným přípravkům, jako je Frontline apod.? Co
dělat, když nám kočky nebo pejsci zableší byt? Existují nějaké
přírodní přípravky? Platí nějaké babské recepty? Vždyť dříve si
lidé museli poradit i bez chemie.
Běžně používaná zevní antiparazitika na blechy účinkují celkem
dobře. Zhoršuje se ale jejich účinek proti klíšťatům a tak během letních měsíců majitelé
hledají nové preparáty. Co je důležitější, než přímý insekticidní efekt preparátu, je v případě blech zastavení vývoje parazita. Pouze 5 % bleší populace v bytě je totiž představováno
dospělci, zbytek jsou vývojová stadia – vajíčka, larvy a kukly. Proto nestačí zlikvidovat para28

zity na zvířeti, ale je nutné zasáhnout do jejího vývojového cyklu a proto je lepší používat
nové preparáty ve formě spot on nebo obojku. Když už se blechy doma namnoží, je nutné
všechna zákoutí, koberce, sedačky, postele vyluxovat a nastříkat antiparazitárním sprejem
určeným na prostředí (např. Bolfo). Pelíšky a co v bytě lze, vyprat. Přírodní přípravky existují, ale na jejich účinek bych se osobně při rozmnožení blech nespoléhala – problém je příliš
vážný. Žádný z postižených majitelů nikdy nepožadoval nic přírodního, jediný požadavek byl
na stoprocentní účinek.
2. Co je to vlastně leptospiróza a máme se jí obávat, když máme „venkovní“ kočky?
Leptospiroza je bakteriální onemocnění způsobené Leptospirami, nejčastějším zdrojem
jsou volně žijící hlodavci a jejich výměšky. Proto se také leptospiroza vyskytuje ve větším
měřítku v oblastech postižených povodněmi, kde se záplavovou vodou vyplavují hlodavci
a jejich příbytky. Psi se proti leptospiroze očkují, je to součást základního očkování a měli
by být očkování především lovečtí psi a teréři. I yorkshirský teriér je pořád teriér, i když je
to v současnosti spíše společenské plemeno, nemusel by při objevení hlodavčí nory odolat.
Kočka se sice může leptospirozou nakazit, ale u koček se vakcinace neprovádí. Nikdy jsem
se s tímto onemocněním u kočky nesetkala, ani o žádném případu neslyšela. Nicméně je
to zoonóza – onemocnění přenosné na člověka, takže je vhodné dbát na očkování u psa.
3. Chceme si pořídit fretku, ale slyšeli jsme, že tato zvířátka bývají agresivní. Je z tohoto
pohledu lepší samička, nebo sameček?
Případná agresivita u fretky je zcela individuální a nelze ji vztáhnout na pohlaví. Můžete
mít štěstí a Vaše fretka bude hodná (ať holka nebo kluk), nebo smůlu a bude to kousavá
potvora. Je vhodné se při výběru mláděte poradit s chovatelem.
4. Mohou být některé rostliny pro psa a kočky jedovaté? Je pravda, že čokoláda je pro
psy nebezpečná i v malém množství?
Jedovatých rostlin je celá řada a obávám se, že není možné je všechny vyjmenovat. Je
důležité, pokud si pořizujeme kočku a máme doma hodně pokojových květin, zjistit si, zda
mezi nimi není některá jedovatá. Dnes není problém tuto informaci najít na internetu. Co
je ale také nutné zajistit – aby kočka nemohla pít vodu z misek pod květináči. I zdánlivě nejedovatá rostlina může vylučovat alkaloidy (rostlinné jedy) při zalévání ke kořenům do vody
pod sebou a kočka může mít po jejím pozření trávicí potíže. Čokoláda je skutečně pro psy
toxická, smrtelná dávka závisí na velikosti psa a druhu čokolády. Pro malé plemeno může
stačit i jedna tabulka. Ale existuje i čokoláda pro psy ve formě pamlsků, která je samozřejmě upravená a neškodná.
5. Může se na domácí mazlíčky aplikovat i akupunktura nebo jiné metody čínské
medicíny?
Rozhodně se u zvířat může při léčení mnoha chorob použít akupunktura. Mám s ní zkušenosti u psů a koček, ale musí ji provádět specialista. Také lze ve veterinární medicíně
použít např. Bachovy esence nebo homeopatika. Vždy ale platí, že by je měl podávat lékař,
který má s nimi v případě “ bachovek“ zkušenosti, v případě homeopatik to musí být přímo
homeopat.
Osobně mám v léčbě Bachovými esencemi dobré zkušenosti v případě např. falešné
březosti, na silvestra při oslavách, svědění kůže při alergiích a zklidnění při buzení pacientů
po anestezii.
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Tip na výlet
Galerie (a obřadní síň) pod širým nebem
Romantickou cestu z Okoře údolím Zákolanského potoka směrem na
obec Kováry jistě nemusíme představovat. Je to oblíbená trasa cyklistů (stezka č. 0077) i vyznavačů pěší turistiky. Místo zvané Nový
mlýn na ní nemůžete minout.
Starý mlýn s velikým zarostlým pozemkem koupil sochař Miroslav Jírava se svou ženou Sidonií v šedesátých letech minulého
století. Vždycky si přál, aby jeho plastiky byly zasazeny do krajiny,
přístupné nejen návštěvníkům galerií. Splnění snu ovšem vyžadovalo mnohaleté úsilí. Terénní úpravy a kultivace půldruhého
hektaru divočiny prováděli manželé odříznuti od světa, dlouhá léta
bez elektřiny. Pan Jírava měl nápady, paní Sidonie pilné ruce.
Rozlehlý trávník je posetý ostrůvky květin a okrasných keřů, břehy
rybníčků jsou osazeny nejrůznějšími rostlinami, travinami i dřevinami.
Jsou zde nádherné vzrostlé stromy, které zajišťují společně s potokem a rybníčky příjem-
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né mikroklima nejrůznějším půvabným zákoutím. Nevíte, kde dříve posedět, co dříve obdivovat. Manželé dokonce vybudovali kaskádu sedmi rybníčků, které jsou napájeny mlýnským náhonem. A tomu všemu vévodí sochařovy plastiky. Hranice pozemku nenásilně
ohraničuje potok a vévodí mu monumentální železniční viadukt.
Miroslav Jírava již zemřel. Paní Sidonie spolu se současným mužem Petrem v jeho díle
pokračují. Do nedávna byla zahrada volně přístupná kolemjdoucím. V posledních letech
se však i tady začal projevovat vandalismus, takže vchod na zahradu je nyní zavřený. I přes
plot však uvidíte spoustu krásy, a budou-li majitelé právě na zahradě, rádi vás provedou.
A ještě něco. Ze zahrady se stává oblíbená obřadní síň pod širým nebem. Například paní
Andrea z Velkých Přílep vzpomíná na svůj svatební den takto:
„Bylo to naprosto úžasné, pohodové a v nádherném prostředí. Od začátku jsme tu svatbu s manželem chtěli mít někde v přírodě na louce, jen se svědky a dětmi. Zahradu Nový
Mlýn jsme znali z výletů na kole a učarovala nám od začátku. A když se mi pak splnil sen
a Sidonie s Petrem souhlasili, že svatební obřad u nich můžeme mít a zahradu jsem pak
viděla celou i tu druhou dolní část s potokem, byl to pro mne ráj. Pojali jsme svatbu jako
takovou malou zahradní slavnost v romantických letních šatech a opravdu jsme si to užili.
Oddávala nás paní starostka a na moji žádost nám po obřadu ještě, jako bonbónek, zazpívala. Byl to neopakovatelný den. Ráda bych Sidonii s Petrem ještě jednou moc poděkovala
za splněný sen a sklonila poklonu za vybudování a starání se o tak úchvatnou zahradu,
spíše park. Jsou to naprosto úžasní..“
Takže pokud hledáte důstojné a romantické místo, kde byste si řekli své ano, víte, kam
zamířit.

Eva Martínková

TJ Sokol Velké Přílepy
Fotbalisté Sokola vstupují do nové sezóny se dvěma týmy
Do nového ročníku vstoupil TJ Sokol Velké Přílepy se dvěma týmy
v mužské kategorii. A tým hraje dál III. třídu, kde v minulé sezóně
skončil na 6. místě, nově jsme přihlásili i B tým do IV. třídy. V B
týmu budete vídat starší zkušené hráče doplněné dorostenci, kteří mají být v budoucnu posilou pro A tým. Zápasy B týmu budou
okořeněny několika derby s týmy ze sousedních obcí, jako jsou
Roztoky, Tursko nebo Statenice.
Letos tak kromě tradičních sobotních utkání A týmu můžete navštívit fotbalové hřiště i v neděli na utkání Béčka a opět bude pro
všechny návštěvníky připraveno občerstvení a slosovatelný program s informacemi o výsledcích a aktualitách v klubu. Novinky
z přílepského fotbalu můžete sledovat i na našich webových stránkách tjsokolvelkeprilepy.sklub.cz nebo si zde fanoušci mohou objednat třeba fotbalový dresík do auta se svým jménem a číslem.
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Sobota 20.9.

16:30

Velké Přílepy A – Horoměřice

Neděle 21.9.

16:30

Velké Přílepy B – Nučice

Sobota 4.10.

16:00

Velké Přílepy A – Tuchoměřice B

Neděle 5.10.

16:00

Velké Přílepy B – Středokluky

Sobota 18.10.

15:30

Velké Přílepy A – Dobrovíz

Neděle 19.10.

15:30

Velké Přílepy B – Hostivice B

Sobota 1.11.

14:00

Velké Přílepy A – Mníšek

Neděle 2.11.

14:00

Velké Přílepy B – Tursko

Sobota 15.11.

13:30

Velké Přílepy A – Červený Újezd A

Neděle 16.11.

13:30

Velké Přílepy B – Červený Újezd B

Těšíme se na Vaši podporu a slibujeme co nejlepší výkony obou týmů.

Pavel Škurek

Klub zahrádkářů
Zahrádkáři se činí
Přílepský Klub zahrádkářů zažívá boom. Členská základna se rozrostla na 94 členů, hlásí se
k nim i „přistěhovalci“ z nové zástavby. Na zatím poslední zahrádkářský výlet proto musely
16. srpna vyjet dva plné autobusy. Cílem byla Krokodýlí farma v Protivíně a zámek Blatná,
vše zpestřeno výborným obědem v Písku. Zahrádkáři získali tento rok od obce grant na
podporu činnosti ve výši 7 500 Kč, mohli proto výletníkům zaplatit vstupné. Tradiční zájezdy zahrádkářů jsou v obci známé, zahrádkáři na ně totiž berou i nečleny .
Přijďte se inspirovat soutěžní výstavou zahrádkářských výpěstků 20. září Na Statku!

Přílepští zahrádkáři v jižních čechách
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Z okolních obcí
Na farmě rodiny Poláčkových v Holi se 23. srpna konaly
pěkné a hojně navštívené Farmářské slavnosti. Děti i dospělí si kromě nejrůznějších atrakcí mohli prohlédnout
ustájené kravičky, telátka, prasátka a dokonce mohli zkusit
i dojení. K tomu nabídka kvalitních potravin od regionálních
prodejců, občerstvení z produktů zn. Klasa, bohatý program
pro děti, to vše provázeno živou hudbou Country kapely
Zlatý orel.

Vydařené bylo i Dožínkové setkání na zámku
v Úholičkách v sobotu 6. září. Na slavnosti v zámeckém parku se podílely rodinné farmy z okolí, samozřejmě i z Velkých Přílep. Tradiční selské občerstvení se podávalo zdarma a bylo vynikající. Nechyběla
přehlídka traktorů, jízda na ponících, loutkové divadélko a muzika. Kdo se chtěl poučit, mohl sledovat
promítání dokumentu o pronásledování sedláků
v padesátých letech.
Pravý dožínkový věnec od pořadatelů dostala i starostka Velkých Přílep paní Věra Čermáková.
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Čtvrtý ročník Slavností pravého a levého
břehu se uskutečnil v sobotu 13. září. Od
rána až do půlnoci se propojily vltavské břehy
mezi obcemi Klecany a Roztoky u Prahy proplouvajícími loděmi, díky kterým si tisícovky
návštěvníků užívaly program na obou stranách řeky. Program to byl bohatý, pro celou
rodinu a bez vstupného. Na hladině přistávaly parašutisté, hrálo se divadlo (Sklepáci), hasiči předváděli své umění, vařila se soutěžní
polévka, závodilo na kolech, k tomu známé
hudební skupiny, workshopy a dobré občerstvení. Hlavními pořadateli této každoroční
akce jsou obce Klecany a Roztoky u Prahy.

em

Nenechte si ujít
Co nás čeká na podzim
20. září – Domácí trhy aneb Velkopřílepský piknik Na Statku
20. září – Tradiční výstava zahrádkářů Na Statku
20. září – fotbalové utkání Velké Přílepy – Horoměřice
25. září – Vernisáž výstavy Okna vesmíru dokořán v Galerii
25. září – Přednáška astronoma Jiřího Grygara v Galerii
27. září – Sportovní den pro celou rodinu
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3. října – Koncert George and Beatovens, sál U Korycha
4. října – Divadelní představení Dívčí válka (soubor Pokus) sál U Korycha
4. října – Blešák Na Statku

KINO VELKÉ PŘÍLEPY (nově zdigitalizováno)
Září
Pátek 26. 9. 2014
V 15 a 17 h LEGO PŘÍBĚH – Může obyčejný hrdina zachránit svět?
V 19 h	HOBIT: Šmakova dračí poušť – Druhá část příběhu nejen o drakovi, hobitovi
a trpaslících.
Říjen
Pátek 17. 10. 2014
V 15 a 17 h	Já padouch 2  – Pamatujete si na mimoně a jejich „Padoucha“? Jsou tu zas.
V 19 h	NOE – Jaké to je, jít proti proudu? A co proti potopě? Biblický příběh nově
s představiteli ´Gladiátora´ a ´Hermiony´.
Listopad
Pátek 21. 11. 2014
V 15 a 17 h	Zataženo, občas trakaře 2 - Pokračování úspěšné pohádky o ostrově, kde
nejen hamburgery padaly z nebe.
V 19 h 	Hořící keř – 11 Českými lvy a Zlatou nynfou oceněný český film o Janu Palachovi v režii světoznámé Agnieszky Hollad o temném období normalizace po
roce 1968.
Prosinec
Pátek 12. 12. 2014
V 15 a 17 h	Ledové království - Ledová muzikálová animovaná komedie o tom jak najít
unesenou sestru v království věčné zimy.
V 19 h	Jasmíniny slzy – Nejnovější dramatická komedie Woodyho Alllena
s vynikající Cate Blanchetovou a Alecem Baldvinem v hlavních rolích.
Dále připravujeme: Leden 2015 – „Svěrákovská“ hudební pohádka TŘI BRATŘI
UPOZORNĚNÍ: Večerní představení jsou nyní již od 19 hodin.
V rámci festivalu Předivo jsou 26. září představení zdarma
Vstupné: v 15:00 a 17:00 za 40 Kč, v 19:00 za 60 Kč.
Rezervace lístků:
– osobně či telefonicky na podatelně OÚ (tel.: 220 930 535)
– elektronicky na stránkách kina http://www.kinovp.webnode.cz/
Při nevyzvednutí lístků do 15 minut před představením na pokladně kina se rezervace ruší a lístky
budou prodány.

Vážení občané, zajímají vás změny v dopravě?
Chybí Vám spojení do okolních měst?
Zúčastněte se ankety na www.velke-prilepy.cz
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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: 18. 9. 2014, uzávěrka příštího čísla 5. prosince
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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VE VELKÝCH

PŘÍLEPECH

GENIÁLNÍ METODA VÝUKY ANGLIČTINY
PRO FALEŠNÉ ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ.
ZALOŽENÁ NA AKTIVNÍM MLUVENÍ.

ZKUSTE A UVIDÍTE VÝSLEDKY UŽ PO PRVNÍ HODINĚ.

SANDRA FILIPOVÁ
FILIPOVASANDRA@GMAIL.COM
730579317

