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Přílepský advent si už našel pevné místo Na Statku, u vánočního
stromu v centru obce a na sále U Korychůz (více na str. 16 a 18)

Vážení spoluobčané,
Prosinec je zvláštní měsíc, na jedné straně jej zatracujeme, protože
dny se rychle krátí a slunce se na obloze objevuje jen zřídka. Cítíme,
jak nám chybí světlo a energie. Na druhou stranu se ale těšíme na to
tak zvláštní období posledních dní roku. Vánočně nasvícené obchody
nás už téměř od konce léta pobízejí k nákupu dárků pro naše blízké,
televizní pořady protínají předvánoční reklamy s radostně se tvářícími
rodinami, zářící stromky se v nich ztrácejí pod tíhou balíčků a my jsme
přesvědčeni, že tohle všechno nemůžeme nikdy stihnout. Jenže pak přijde ten pravý vánoční čas, my máme vše připraveno a už jen do poslední chvíle před svými milými tajíme,
kde jsou ukryta přísně střežená vánoční překvapení. Tajíme je však často i sami před sebou
a obdarováváme se pak na jaře, kdy při jarním úklidu objevíme dárky, na Štědrý den tak
marně hledané.
Přeji Vám, abyste období Adventu i samotného Štědrého dne prožili klidně a radostně,
dětem ať rychle utíká to nekonečné těšení a nezapomeňte nechat pootevřené okno pro
Ježíška, protože místo pod vánočním stromkem nesmí zůstat prázdné.
Od Vánoc je pak jen krůček k Novému roku. Něžnou romantiku vystřídá bujné veselí
a jak už to bývá, při loučení se starým rokem vyslovujeme nová, případně již v minulosti
vyřčená předsevzetí. Jsme naprosto přesvědčeni, že tentokrát to vyjde. Netrapte se však
jejich plněním, nehořekujte nad sebou, že opět nemáte pevnou vůli, neboť jak pravil klasik
Karel Čapek, podstata a smysl dobrého úmyslu není to, aby jej člověk splnil, nýbrž aby jej
prostě měl…

Krásný rok 2015 a hlavně pevné zdraví !!!
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Věra Čermáková
Starostka obce

Volby do obecního zastupitelstva (10. – 11. října 2014)
Ze 2013 registrovaných voličů na území obce se jich k volbám do obecního zastupitelstva
dostavilo 906. Účast 45 % odpovídá celostátnímu průměru.

Tři kandidující uskupení se umístila v následujícím pořadí:
1. Tradice – Budoucnost
56 %
2. PRO Přílepy
41 %
3. KSČM 	  3 %

Na základě výsledků voleb bylo ustaveno nové zastupitelstvo
Věra Čermáková – starostka (Tradice a budoucnost)
Ing. Tomáš Hošek – místostarosta (Tradice a budoucnost)
Mgr. Libuše Smidžárová (Tradice a budoucnost)
Ing. David Bečka Ph.D. (Tradice a budoucnost)
Bc. Jana Netřebová (Tradice a budoucnost)
Petr Němec (Tradice a budoucnost)
Mgr. Marie Válková (PRO Přílepy)
Ing. Petr Morysek (PRO Přílepy)
Ing. Richard Kapsa (PRO Přílepy)
Ing. Lubomír Šembera (PRO Přílepy)
Ing. Kamila Handlová (PRO Přílepy)
Finanční výbor: Předseda Ing. Petr Morysek ( Richard Kapsa, Pavel Handl)
Kontrolní výbor: Předsedkyně Ing. Kamila Handlová ( Richard Kapsa, Veronika Soukupová)
Výbor pro komunikaci s veřejností: Předsedkyně Bc. Jana Netřebová ( Kateřina Jungbauerová, Eva Martínková)
Výbor pro školství, kulturu a sport: Předsedkyně Mgr. Libuše Smidžárová (Marie Válková,
Jana Schwarzová, Jitka Šimková, Jaroslava Kučerová, Martina Chaloupková, Pavel Škurek)
Dopravní a bezpečnostní výbor: Předseda Ing. Lubomír Šembera (členové zatím nebyli
jmenováni)
Stavební výbor: Předseda Ing. Tomáš Hošek (Pavel Soukup, Pavel Válek, Jan Vichra, Radoslav Mihalka)
Výbor pro životní prostředí: Předseda Ing. David Bečka (Tereza Bazgerová, Rostislav Dias,
Pavla Říčařová, Josef Ženíšek)
Zmocnění oddávat v matričním obvodu velké Přílepy mají: Věra Čermáková, Jana Netřebová, Tomáš Hošek, Marie Válková
Odměny zastupitelů:
člen zastupitelstva: 540,– Kč,
předseda výboru: 1.300,– Kč,
je-li zastupitel zároveň členem výboru: 1060,– Kč
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Jedná se o částky před zdaněním. Při souběhu dvou nebo více funkcí umožňuje zákon odměny sčítat. Zastupitelé se však rozhodli pro pobírání pouze jedné částky, aby tak šetřili obecní
kasu. Odměna by měla pokrýt náklady s funkcí spojené – telefony, tisk dokumentů, jízdné apod.

Zprávy ze Zastupitelstva
Dotace na výstavbu nového pavilonu MŠ
Starostka informovala zastupitele, že obec obdržela příslib Ministerstva školství a mládeže
o poskytnutí dotace z Fondu rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Projekt Výstavba 3. pavilonu MŠ Jablíčko se tak zařadil mezi 10 schválených projektů z celé republiky, ve
Středočeském kraji uspěly společně s námi pouze obce Předboj a Ptice. Celkové náklady na
výstavbu třetího pavilonu MŠ ve Velkých Přílepech včetně vybavení nábytkem a doplňky
činí 10 242 150 Kč, ze státního rozpočtu máme alokovánu částku 8 483 977 Kč.
Grantový program pokračuje
Na základě schváleného Grantového programu upozorňuje Obec Velké Přílepy, že s účinností
od dne 1. 12. 2014 lze podávat žádosti o poskytnutí grantu z rozpočtu obce na rok 2015. Žádosti o grant lze předkládat pouze na předepsaném formuláři, který je k dispozici na internetu
nebo v podatelně OÚ. Termín uzávěrky 1. kola je 31. 1. 2015 a uzávěrka 2. kola je 31. 7. 2015.
Vypsané a schválené grantové výzvy pro rok 2015 budou podporovat především:
•
•
•
•
•
•

sportovní a sportovně společenské akce
kulturní a kulturně společenské akce
volnočasové aktivity dětí a mládeže
vzdělávací a výchovné akce
běžnou činnost spolků
ochranu životního prostředí v obci

Žadatelé: fyzické osoby, právnické osoby, zájmové spolky, školy a školská zařízení, občanská
sdružení, obecně prospěšné společnosti, nepodnikající právnické osoby
Podrobnosti na www.velke-prilepy.cz
Výše úhrady za svoz komunálního odpadu v roce 2015
Obec na svoz odpadu ročně doplácí vysoké částky. Proto zastupitelé schválili zhruba desetiprocentní navýšení poplatků za některé varianty svozu
1. směsný odpad
– popelnice 120 litrů:
Svoz 1x týdně (v pondělí)....................................... 2.100,– Kč / rok
Sezónní svoz *)...................................................... 1.800,– Kč / rok
Svoz 1x14 dní (pondělí v lichém týdnu) ................ 1.100,– Kč / rok
Svoz 1x měsíčně (poslední pondělí v měsíci)......... 700,– Kč / rok
Jednorázový vývoz (v pondělí – je-li talon)............ 80,– Kč / talon (k zakoupení na obci)
– popelnice 240 litrů:
Svoz 1x týdně (v pondělí)....................................... 4.200,– Kč / rok
Sezónní svoz *)...................................................... 3.700,– Kč / rok
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Svoz 1x14 dní (pondělí v lichém týdnu)................. 2.200,– Kč / rok
Svoz 1x měsíčně (poslední pondělí v měsíci)......... 1.400,– Kč / rok
Jednorázový vývoz (v pondělí – je-li talon)............ 160,– Kč / talon (k zakoupení na obci)
*) svozová firma vyhlašuje, dle klimatických podmínek, začátek a konec dvou svozových
období – letní (svoz 1x 14 dní) a zimní (svoz 1x týdně)
– popelnice 1100 litrů:
Svoz 1x týdně (v pondělí)....................................... 14.500,– Kč / rok
– pytel cca 120 litrů:
Jednorázový vývoz.................................................

80,– Kč / pytel (k zakoupení na obci)

2. tříděný odpad – pytlový svoz (papír, plasty, sklo):
Svoz 1x 14 dní (středa v lichém týdnu).................. 50,– Kč / pytel (k zakoupení na obci)
3. biologický odpad – popelnice:
– popelnice 120 litrů:
Svoz 1x 14 dní (dle upřesnění svozové firmy)........ 1.100,– Kč / rok
– popelnice 240 litrů:
Svoz 1x 14 dní ( dle upřesnění svozové firmy)....... 1.800,– Kč / rok
Svozová firma vyhlašuje, dle klimatických podmínek, začátek a konec svozového období –
obvykle je od dubna do listopadu.
4. orientační ceny popelnic:
Prodej popelnice na směsný odpad 120 litrů........ 910,– Kč
Prodej popelnice na směsný odpad 240 litrů........ 1.120,– Kč
Prodej popelnice na biologický odpad 120 litrů.... 970,– Kč
Prodej popelnice na biologický odpad 240 litrů.... 1.220,– Kč
Ceny popelnic se mohou v průběhu roku měnit v závislosti na nabídce dodavatele.
Tříděný odpad (papír, sklo, plasty, nápojové kartony, textil) je možno zdarma odkládat
do kontejnerů na stanovištích: ulice Svrkyňská, Boženy Němcové, Roztocká, Pod Lesem,
Peškova, Okružní, U rybníčku.

Poplatek za držení psů pro rok 2015
250,– Kč za prvního psa
400,– Kč za každého dalšího psa.
V obci je registrováno 463 psů

Kácení dřevin na vlastním pozemku opět podléhá správnímu řízení
Zastupitelstvo upozorňuje občany, že od 1.11.2014 platí nové znění vyhlášky o ochraně
dřevin a povolování kácení. V době mezi 1. červencem 2013 a 31. říjnem 2014 mohli majitelé pozemků, vzhledem k úpravě vyhlášky k zákonu o ochraně přírody a krajiny, kácet
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bez povolení stromy byť letité a tím i cenné. Právní úprava, která vstoupila v platnost 1.
listopadu letošního roku, neumožňuje neomezené kácení na vlastním pozemku. Obecní
úřad je opět orgánem, který vede ve věci kácení stromů správní řízení a vydává rozhodnutí.
O povolení nemusíte žádat u těchto dřevin:
−−
−−
−−
−−

dřeviny o obvodu kmene do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí
zapojené porosty dřevin do celkové plochy 40 m2
dřeviny na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako plantáž dřevin
ovocné dřeviny na pozemcích v zastavěném území evidovaných jako zahrada, zastavěná
plocha nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň

V ostatních případech podá vlastník pozemku žádost obecnímu úřadu o povolení kácení.
Žádost musí obsahovat:
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

jméno a datum narození žadatele
bydliště
případná doručovací adresa
číslo pozemku a katastrální území
popis a umístění dřeviny, situační plánek
doklad o vlastnictví pozemku (výpis může zajistit OÚ)
bližší specifikace rostliny a obvod kmene ve výšce 130 cm

Žádosti podávejte s předstihem před zamýšleným dnem kácení. I když Obecní úřad provede šetření v nejbližším možném termínu, správní řízení má lhůty, které je třeba dodržet.

Zastupitelé se představují
Veřejná zasedání zastupitelstva navštěvuje stále malý počet občanů. Škoda. Jsou to chvíle dramatické i humorné, ale co hlavní – právě tam máte možnost se s postoji zastupitelů
seznámit, zjistíte netušené problémy, které musí řešit a hlavně můžete přednést své dotazy a představy o rozvoji obce.
Po říjnových komunálních volbách vzniklo ve Velkých Přílepech nové jedenáctičlenné
zastupitelstvo. Požádali jsme jeho členy, aby se představili. Pokud možno odlehčeně, neformálně a upřímně. Protože strohá životopisná data z kandidátních listin zdaleka nevypovídají o osobnosti všechno. Většina z nich tak učinila.

Věra Čermáková – starostka
Chtěla bych dodatečně poděkovat všem voličům, kteří svými hlasy umožnili mně i mým
kolegům usednout v zastupitelstvu. Opojný pocit z vítězství ale trvá většinou pouhé dvě
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až tři minuty a pak nastoupí zejména v noci dotírající pocit
zodpovědnosti a pochybností nad sebou samým, protože
důvěra je zároveň velkým, převelikým závazkem.
Na velkopřílepské radnici mám svůj neuklizený psací stůl
již osmým rokem, po celou tuto dobu se znemožňuji svými
projevy na různých akcích, nehledě na to, že na vesnici se
stejně nic neutají !! Většina z vás je tedy seznámena s tím,
že jsem se do obce naplavila před patnácti lety, že žádný
chlap se mnou nevydrží a tak naši jednotku, zvanou rodina,
tvoří pouze dva sporadicky komunikující synové. Nejvýraznějšího souznění a nejvíce pochopení tedy nalézám u svých
čtyřnohých, chlupatých a stále optimisticky naladěných členů domácnosti (omluvte moji pošetilost, nazývám je také
dětmi) . Kde nepomáhá zooterapie (viz foto), nastoupí terapie hudbou či pobytem v přírodě.
Mohu tedy směle, zatím bez antidepresiv, vykročit do
třetího volebního období. Ono s tou obcí je to jako s vlastním domem, pořád něco opravujete, upravujete, na jaře se pustíte do dlažby a zjistíte, že padá střecha, opravíte střechu, opadá zeď..... a pořád není hotovo. A tak si starosta sice říká: „ Až postavíme v obci
další školku, tělocvičnu, novou školní jídelnu, zrekonstruujeme čističku, vybudujeme nový
park..... pak bude hotovo a já si v klidu odejdu do důchodu“. Ale není tomu tak, nastupují
další a další výzvy, kolegové přicházejí s dalšími a dalšími nápady, Evropská unie a ministerstva nám stále nutí další a další dotace a tak časem nastane to, čemu se říká chorobná závislost. Východiskem z této situace pak bývá pro starostu náhlý infarkt myokardu, mozková
příhoda, případně celková zchátralost organismu. Prosím tedy laskavé občany o občasnou
shovívavost k mé osobě a nebo mě už příště nevolte! Rodina vám předem děkuje!!

Tomáš Hošek – místostarosta
Narodil jsem se před 35 lety v nedalekém Kladně. Za tuto dobu jsem kromě jiného absolvoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, stačil se oženit a rozvést.
Zatím jsem bezdětný. Největší moji pomocníci při odreagování
jsou bowling, squash, cyklistika, ale i práce na zahrádce. Velké
Přílepy jsem si oblíbil ihned po nastěhování a začal jsem se
aktivně zajímat o dění v obci a o její rozvoj. Bez podpory mé
přítelkyně Aleny bych však nemohl ani uvažovat o svém působení v zastupitelstvu obce, do kterého jsem byl poprvé zvolen
v roce 2010.
V následujících letech bych chtěl, aby naše obec dále směřovala nastaveným směrem minulých let, a to k obci moderní.
Své aktivity bych chtěl směřovat zejména do oblastí obecních
financí, dopravy, bezpečnosti a kultury. Za osobní prioritu považuji udržet obecní finance
v následujícím čtyřletém období celkově vyrovnané. Chci přispět svým konáním zejména
k realizaci vodovodního přivaděče a přímému autobusovému spojení obce s Kralupy nad
Vltavou a to již v nadcházejícím roce 2015.
K dalším osobním prioritám, které jsou, jak doufám, společné všem zastupitelům, patří
dokončení rekonstrukce čistírny odpadních vod, zvýšení bezpečnosti chodců, postupné re6

konstrukce místních komunikací, rozvoj klidových zón a veřejných sportovišť. V neposlední
řadě nechci zapomínat na stabilní podporu místních občanských aktivit, včetně kulturních
akcí. To vše je dle mého názoru základ spokojeného života v naší obci. Abychom byli úspěšní, musíme maximálně využívat dotačních titulů a býti připraveni ve správný čas.

Mgr. Libuše Smidžárová
Věk: 48 let
Vdaná, dvě dospělé děti
„Kdo si hraje, nezlobí“
Paní Libuše Smidžárová působí v zastupitelstvu již čtvrté
volební období, což samo o sobě svědčí o tom, nakolik je
s obcí sžitá. Je jediným opravdovým starousedlíkem v zastupitelstvu . V Přílepech se narodila, absolvovala mateřskou školu a později, když si doplnila vzdělání na pedagogické fakultě UK, se stala její ředitelkou. O školku se vzorně
stará, přesto bývá terčem kritiky rodičů nepřijatých adeptů. Věřte, je v tom nevině. I pro ni je zápis v posledních letech traumatem. O přijetí či
nepřijetí rozhoduje striktně podle vyhlášek a z odmítnutých žádostí žádnou radost nemá.
Tu má naopak z nově dostaveného pavilonu MŠ, díky němuž se počet roztrpčených rodičů
výrazně sníží.
Její život charakterizuje činorodost. Je zvyklá přiložit ruku k dílu při každé obecní akci. Se
sestrou Jarkou založily dámský spolek Babinec, který proslul výrobky přílepských žen a dívek.
Paní Smidžárová se orientuje ve zdejší rodové historii a jako jedna z mála dokáže rozplétat příbuzenské vztahy v obci, v níž je většina původních rodin spřízněna. Ukažte jí jakoukoli starou přílepskou fotografii a bude ve svém živlu. Podstatné však je, že zná i dnešní
problémy svých spoluobčanů a už léta se je snaží v zastupitelstvu řešit.

Ing. David Bečka
Na Mikuláše tomu bylo 40 let, co mě na tento svět přinesl
podle některých právě Mikuláš, nebo možná i anděl, ale
podle jiných spíše čert. Jsem ženatý, mám hodnou ženu
a dvě úžasné děti Kačku a Tomíka. Pracuji na České zemědělské univerzitě jako odborný asistent pro rostlinnou
výrobu. Rád včelařím, rybařím a podle písně Ivana Mládka „šlechtím plané jabloně a furt se hrabu v záhoně“. Ve
Velkých Přílepech žijeme od roku 2005. A proč? V podstatě proto, abychom se „mohli hrabat v záhoně“. Bydleli
jsme se ženou oba v Praze (já Černý Most a žena Praha
1) a chtěli jsme ven. Vhledem k tomu, že jsme začali oba
pracovat na Suchdole, hledali jsme místo poblíž. A Velké
Přílepy nám padly do oka. Bemett zde začal stavět bytové
domy, peněz jsme mnoho neměli, a tak bylo rozhodnuto.
Mým plánem je využít dotačních titulů především
v rámci Operačního programu životního prostředí, a to
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pro revitalizaci požární nádrže, založení odpočinkových a klidových zón v obci, květinových
záhonů a výsadbu zeleně. Rád bych, aby občané začali více kompostovat podle hesla „tráva
není odpad“ a podle možností dotací k tomu využili i zahradní kompostéry. V obci vysadím
košíkářské vrby, aby si kluci mohli o Velikonocích uplést na děvčata pořádnou pomlázku.

Bc. Jana Netřebová
Věk: 35 let
Rodina: syn a dcera
Zaměstnání: Učitelka – ZŠ Velké Přílepy
Koníčky: studium cizích jazyků, literatura, psaní pohádek pro děti, cestování
Moje kandidatura do obecního zastupitelstva vyplynula
tak nějak přirozeně z mých zájmů a z mé práce.
V obci vyrůstají mé dvě děti. Syn chodí do mateřské
školy a dcera na základní školu. Já v obci pracuji jako
učitelka. Na rozdíl od většiny občanů žijících ve Velkých
Přílepech zde trávím 99% času. Všímám si tak více problémů, než kdybych ráno odjela a večer se vrátila. Nerada stojím v ústraní a nebrblám. Pokud mohu něco udělat, tak ráda přiložím ruku k dílu.
Ve svém životě se příliš nezaobírám malichernostmi, naučila jsem se brát ho s nadhledem
a nepadnout na zadek pokaždé, když zrovna něco nevychází. Ostré lokty mám většinou
upažené u těla, ale nezdráhám se je použít, je-li to třeba. Zásadní je pro mne vlastní zkušenost, na jejímž základě si utvářím vlastní názor.
Vzhledem k mé profesi je pro mě v následujících čtyřech letech zásadní řešení problémů
týkajících se školství a dětí obecně. Především pak rekonstrukce II. stupně ZŠ, vybudování školní tělocvičny a zajištění větší bezpečnosti v obci. Dále bych se ráda jako předseda
komunikačního výboru obce pokusila více zapojit širší veřejnost do dění v obci, tzn. zvýšit
návštěvnost na zasedáních zastupitelstva a na akcích pořádaných obcí.

Petr Němec
Je mi 42 let, v dotaznících jsem veden jako OSVČ. Ve
Velkých Přílepech žiji od roku 2004, zde nejen bydlím, ale i podnikám v oboru masáží. Praktikuji zdravotní cvičení a tradiční čínskou medicínu, která mne
velmi oslovila a stala se smyslem mého života.
Jelikož se mi nelíbí sedět na zadku a jen si stěžovat na to, jak se vše dělá špatně a že by to bylo lepší
tak či onak, rozhodl jsem se přijmout nabídku paní
starostky Čermákové kandidovat do zastupitelstva
obce. Jak volby dopadly, už asi všichni víme a já se
tak budu v následujících letech snažit o to, aby Velké Přílepy nebyly jen místem pro přespávání, ale
aby se staly i naším domovem, kde se sousedé znají a setkávají. Rád se účastním společenských akcí, které se v obci konají a mrzí mě, když vidím, jak malý zájem obyvatelé
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Přílep o tyto akce mají a přitom pořád kolem sebe slyším nářky že se v obci nic neděje.
Zkusme někdy nechat auto v garáži, projít se pěšky po obci, otevřít oči a začít vnímat
prostor kolem sebe, prostor kde žijeme. Třeba zjistíme, že vše, co k životu potřebujeme,
tu vlastně máme. A když ne, přijďte nám to říct na zasedání zastupitelů. Se sousedkou,
U Korycha nebo Na Špejcharu to nevyřešíte .

Mgr. Marie Válková
„Ať už jsme ve svém životě cokoliv zažili nebo prožili
v dobrém i ve zlém, vše je zkušenost, která nás posouvá
dál!“
Jsem „dcérka z Valmezu“ (přeloženo dívka pocházející z Valašského Meziříčí), kterou osobní a profesní život
dovedl do Velkých Přílep. Nejprve to bylo studium na
Pedagogické fakultě v Ostravě, potom brigády a cestování po USA, dále získávání profesních zkušeností na ZŠ
Londýnská v Praze a další specializované studium v Plzni. V roce 2006 jsme se přistěhovali z Prahy do Velkých
Přílep. Po rodičovské dovolené jsem začala učit na I. stupni místní ZŠ.
V minulosti jsem vedla kroužky aerobiku pro děti, podílela se na organizaci škol v přírodě
a dětských táborů, lyžařských a vodáckých kurzů. K současným veřejněprospěšným aktivitám se věnuji zejména při občanském sdružení Život na venkově.
Mám dvě děti (zatím). Nyní se připravuji na další rodičovskou dovolenou, při které plánuji studium Univerzity Karlovy, oboru Školní management, na který jsem přijatá.
„Chci kvalitní a multifunkční školu pro naše děti,“ což znamená, že se chci v obci zasadit
zejména o zlepšení možností a kvality vzdělávání dětí v mateřské i základní škole, rozšířit
nabídku soutěží a sportovních či kulturních akcí pro děti a mládež a podílet se taktéž na
veřejněprospěšných aktivitách.

Ing. Petr Morysek (44 let)
pracovník v oblasti řízení kvality. Je ženatý a má tři děti.
Pro obec pracoval šest let jako místostarosta (oblast financí, technická správa sítí VaK, kino). Je dlouholetým členem folklorního souboru
Mateník, iniciátor Hobby výstav ve Velkých Přílepech, aktivně pomáhá
s organizací společenských akcí i mimo obec, např. MFF Praha srdce národů.

Ing. Richard Kapsa (39)
Vystudoval VŠE v Praze, obor Mezinárodní obchod. 15 let pracuje
ve skupině PPF v různých pozicích. Nyní je mimo jiné členem představenstva a ředitelem komunikace společnosti SOTIO, která vyvíjí
nové metody léčby různých druhů rakoviny. Je rovněž členem dozorčí
rady nadačního fondu Muži proti rakovině. Je ženatý a má dvě děti.
V zastupitelstvu působí od roku 2006, do roku 2008 vykonával funkci
místostarosty. Podílel se mimo jiné na aktivitách kolem vybudování
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prvního velkého dětského hřiště pro veřejnost v areálu „Za hřištěm“. Spolu s manželkou
zavedl tradici vánočních a velikonočních trhů a je zakladatelem tradice vánočních koncertů
v noutonickém kostele. V obci se chce věnovat zejména oblasti finančního řízení a důsledné kontrole rozpočtové (ne)odpovědnosti a čistoty výběrových řízení.

Ing. Lubomír Šembera
Věk: Rok po Abrahámovinách
Rodina: kvarteto synů
Zaměstnání: Vedoucí provozu Hlavní dopravní řídící ústředny, projektový manažer Operačního programu Doprava EU
Koníčky: sport, myslivost, rybaření, hudba (kapelník skupiny LiveMotive)
Mé životní motto je: „pro život je nutné najít ten správní
motiv“ – LiveMotive J.
Jsem nenapravitelným optimistou, věřím v lásku a pravdu
a jsem křesťan. Pokud člověk svým životem je příkladem či
inspirací byť jedinému člověku, potom jeho žití mělo svůj
smysl a stálo za to.
Mým cílem je zvýšení bezpečnosti zejména našich dětí
a seniorů v oblasti dopravy, v našem případě hlavně bezpečné a dobře osvětlené přechody pro chodce, řešení dopravní situace na Pražské a obecně řešení tzv. „Dopravy v klidu“.
A není to jen doprava, ale i v oblasti bezpečnosti se otevírá prostor pro zajímavé besedy,
které budou mít preventivní charakter. Zkrátka, aby se nám ve Velkých Přílepech žilo ještě
lépe klidněji a bezpečněji.

Ing. Kamila Handlová,
42 let, obchodník
„I pád na ústa je pohyb dopředu!“
S manželem pocházíme oba z Teplic, kam se
stále rádi vracíme, máme tam rodinu i kamarády. Studium na Vysoké škole chemicko-technologické mě přivedlo do Prahy, kde jsme se
také původně chtěli usadit. Pronajatý 40 m2 byt
v Praze byl ale pro budoucí rodinu nedostačující, tak jsme se začali poohlížet po něčem „větším“. Shodou mnoha náhod jsme objevili Velké
Přílepy. To, že tu máme školu, poštu a hospodu, že je to tím správným směrem z Prahy do
Teplic, a že bude i zahrádka, rozhodlo, že jsme se v roce 2002 přistěhovali právě sem.
Velké Přílepy jsou mým domovem, snažím se být aktivní a využívat každou příležitost setkat se se svými sousedy a přiložit i ruku k dílu. Vzhledem k tomu, že rostoucí počet obyvatel Velkých Přílep je také mojí zásluhou (mám tři děti), není mi lhostejná kvalita vzdělávání,
nabídka volnočasových aktivit a četnost a úroveň zázemí k tomuto účelu poskytovaných.
V době založení klubu JFK Velké Přílepy jsem pomáhala jako instruktorka fotbalového trenéra školičky. Prožití několika Halloweenských svátků v USA mě přivedlo na nápad založit
10

v roce 2010 tradici „Přílepských strašidýlek“. V letech 2011-2014 jsem působila jako předsedkyně Školské rady při ZŠ Velké Přílepy.
Jako členka zastupitelstva budu iniciovat a podporovat rozumné nápady přispívající k rozvoji naší obce. Protože mě zastupitelstvo zvolilo předsedkyní kontrolního výboru,
budu mít také možnost uplatnit v praxi přísloví „Důvěřuj, ale prověřuj“ J.

Chcete být „in“?
Chcete být rychle informováni o tom, co se děje v obci? Hrozí ve vaší ulici přerušení dodávky elektrického proudu? Stala se havárie na vodovodním přivaděči? Nebo vás zajímá,
kdy začne předprodej lístků na nejbližší kulturní akci? Či jste snad zapomněli, kdy hraje
rozhodující utkání Sokol Velké Přílepy? Nic není jednoduššího. Stačí pár kliknutí a zprávy
z obce vám budou chodit na mobil.
Pokud si snad myslíte, že registraci nezvládnete sami, na Obecním úřadu vám rádi pomohou.

Informační servis obce v mobilním telefonu! Registrace ZDARMA!
Obec Velké Přílepy provozuje moderní informační systém MOBISYS. Informace
o dění v obci jsou nyní každému k dispozici formou zpráv do mobilních telefonů.
Více informací na www.velke-prilepy.cz případně na www.mobisys.cz.
Registrace – klasický mobilní telefon
Registrace probíhá formou SMS zprávy. Zašlete kód REG VPRILEPY OBZ pro odběr
informačního kanálu Obecního zpravodajství na telefonní číslo 777 080 880.
Registrace – chytrý mobilní telefon
Registrace probíhá přes mobilní aplikaci MojeObec, která je volně ke stažení v obchodě GooglePlay a AppStore.

Dostavba nového pavilonu MŠ finišuje
V reakci na problematiku nedostatečné kapacity míst v mateřské škole se v květnu tohoto
roku zastupitelstvo obce rozhodlo pro výstavbu nového pavilonu mateřské školy Jablíčko.
Tomuto záměru byla věnována významná pozornost, po zhodnocení několika alternativ
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byla zvolena dřevostavba, jejíž zhotovení je rychlé a provoz energeticky
úsporný. Dalším důležitým aspektem
je také užitečnost stavby, která v budoucnosti, v případě poklesu zájmu
o umístění dětí do MŠ, může sloužit
jiným účelům, například jako družina,
třídy ZUŠ, zařízení pro seniory a podobně. I z těchto důvodů byl nový pavilon navržen do lokality, která umožňuje samostatný přístup do budovy.
Stavbu na základě veřejné zakázky realizuje renomovaná firma Haas
Fertigbau Chanovice s.r.o. Náklady
na samotnou stavbu dosahují výše
cca 8,5miliónů a vybavení školky
se vyšplhá na cca 2 milióny korun.
K pokrytí těchto nákladů bude sloužit přislíbená dotace z Ministerstva
školství mládeže a tělovýchovy - Rozvoj výukových kapacit mateřských
a základních škol zřizovaných územně
samosprávnými celky.
Díky novému pavilonu se navýší kapacita MŠ Jablíčko o 50 dětí, ty budou
rozděleny do dvou tříd ve dvou podlažích, přízemí je bezbariérové. Již v létě
se uskutečnila rozsáhlá rekonstrukce
kuchyně, která se nachází v původní
budově MŠ. Kromě nutné modernizace se tak navýšila kapacita stravovacího zařízeníúměrně k narůstající potřebě školky.
V současné době se stavba nového
pavilónu dokončuje, kolaudace je plánována na začátek roku 2015, následně proběhnou nutné legislativní kroky
vedoucí k navýšení kapacity MŠ. Poté
již nebude nic bránit předání pavilonu
do užívání MŠ a nástupu nových dětí,
které budou přijaty na základě zápisu
konaného v listopadu tohoto roku.

Kateřina Jungbauerová

Takhle se v září začínalo…

takhle se pokračovalo…

a tak to vypadá dnes

Slavnostní otevření nového pavilonu MŠ Jablíčko se uskuteční v úterý 27. ledna 2015.
Veřejnost si v tento den může prohlédnout nové prostory od 14.00 do 16.00 hodin.
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Otevírací doba:
Pondělí 18–20:00 hod.
Čtvrtek 14–16:00 hod.

Z

Ostatní dny dle dohody, včetně sobot a nedělí.
Přijďte se podívat – najdete útulnou prodejnu s až
překvapivým množstvím zboží.
Na www stránkách funguje e-shop s možností
zaslání poštou, ale samozřejmě i osobního odběru.
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129,-

TRIKA
HRNKY
FOTOKNIHY
149,-

Jaroslava Doksanská, K Višňovce 153, Uholičky
tel.: 608 935 156, jarcadoxa@centrum.cz

169,-

WWW.

www.sekacekujary.cz

.CZ

Brandejsovo nám. 1219/1, 1SBIB   4VDIEPM tel. 220 920 621
Otevírací doba po–čt 8–18 (pá do 17), obchod@powerprint.cz
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Základní škola
Čím žije naše škola
V naší škole se stále něco děje, je obtížné vybrat to nejdůležitější, přesto to zkusím.Pokud
se o tom však chcete přesvědčit sami, rádi vás ve škole uvítáme během dne otevřených
dveří13. ledna 2015.
V září počet našich žáků vzrostl na nebývalých 287. Na první stupeň nyní chodí 184 dětí,
na druhý 103. Opět jsme otevřeli dvě třídy pro prvňáčky a letos se nám znovu po letech
objevily na druhém stupni dvě třídy šesťáků.Všichni se radovaliz nových lavic a dalších dvou
interaktivních tabulí.
Škola se zapojila do programu MŠMT „Ovoce do škol“. Každý týden všichni žáci z prvního
stupně bezplatně dostanou jeden kus ovoce, zeleniny nebo ovocnou šťávu.
Během září se žáci ze sedmého ročníku mohli na besedě s PhDr. P. Buchtelem seznámit
s náplní práce Státního okresního archivu. Nadšeně listovali školními kronikami a ukázkami
archiválií.Na konci září se stejně jako v minulých letech všichni žáci rozprchli, v rámci projektu „Poznej památná místa v našem okolí“ do míst blízkých i vzdálenějších, aby poznali
jejich přírodní a kulturní památky. Některé postřehy žáků si můžete přečíst ve školním časopise.
V říjnu začaly pracovat různé kroužky, některé jsou organizované školou (ty jsou bezplatné), další různými subjekty (v tomto případě se jedná o kroužky placené). Ve škole letos
pracuje kroužek sportovní, klub mladých diváků, procvičování z matematiky, procvičování z českého jazyka, příprava k mezinárodním zkouškám z anglického jazyka. K hrazeným

Všichni si užili „den s plyšákem“, který jsme 27. 11. zorganizovali na přání žáků. Ten den se vyučování zúčastnily
i jejich oblíbené plyšové příšerky.
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kroužkům patří keramika, kroužek dramatický, šachový, kroužky angličtiny pro žáky z 1.
stupně, stejně tak mohou žáci ve školní budově navštěvovat výuku hry na hudební nástrojea výtvarný kroužek pod záštitou ZUŠ Libčice nad Vltavou.
Na začátku října se všichni žáci zúčastnili programu Draví ptáci a sovy, kde se dozvěděli
podrobnosti a zajímavosti z jejich života. Nejvíce se jim samozřejmě líbilo, že si některé
mohli pohladit či nechat přistát přímo na ruku.
Pro část žáků z prvního stupně připravila Obecní policie Velké Přílepy besedu, během
které se dozvěděli, jak se zachovat při setkání s cizí osobou, která by pro ně mohla znamenat ohrožení. Připomněli si zásady bezpečného chování v silničním provozu.
V 8. a 9. ročníku se u nás vyučuje německý jazyk, a tak se žáci z těchto tříd mohli zúčastnit jednodenního zájezdu do Drážďan. Prohlédli si památky, ověřili si svou schopnost
porozumět němčině při běžných situacích jako je nakupování či objednání v restauraci.
V posledních měsících nechyběla ani návštěva divadelních přestavení a muzea. Na Hurvínkův popletený víkend se postupně podívali všichni prvňáčci a druháčci, nebojte, ve škole
se jim nic nepletlo a jsou stejně šikovní jako předtím. Čtvrťáci a páťáci se vrátili s novými
poznatky z Technického muzea a deváťáci navštívili veletrh středních škol ScholaPragensis.
Nezanedbávali jsme ani sport. Chlapci z druhého stupně se zúčastnili dvou turnajů –
okresního kola v minikopané a ve florbale. Kromě sportovních soutěží začneme své síly poměřovat s ostatními školami i v soutěžích vědomostních. Od listopadu začala probíhat školní kola vědomostních olympiád (v dějepise, přírodopise, českém, anglickém a německém
jazyce, zeměpise a matematice). V loňském roce jsme byli velmi úspěšní, protože naši žáci
postoupili i do kol krajských. Doufáme, že se nám stejně bude dařit i v tomto školním roce.
Ani ve školní družině se nenudili. Zahráli si spoustu her, procvičili svou ohebnost a postřeh při sportování na hřišti, navštívili dvě filmová představení, postavili ze stavebnic stovky domečků a vyrobili spoustu roztomilých drobností a dekoračních předmětů. To vše byl
jen nácvik na předvánoční vyrábění.
Ke konci října již podruhé ve škole proběhlo dlabání a vyřezávání dýní. Akci jsme zopakovali na základě kladných ohlasů z řad dětí i rodičů. Přestože nám počasí tentokráte vůbec
nepřálo, bylo klasické podzimní – chladné a deštivé, potěšila nás velká účast. Zážitek z akce
umocnilo i to, že mnozí přišli v kostýmech. Zároveň se nám sešlo neskutečně mnoho dobrot od hodných maminek a babiček (možná i tatínků a dědečků) J.
Šikovní žáci nacvičili vánoční pásmo, s nímž vystoupili na Velkopřílepských vánočních
trzích. Než se rozejdeme na vánoční prázdniny společně si vánoční koledy, básničky a zvyky
připomeneme i ve škole.

Martina Chaloupková
Zástupkyně ředitele

Našim žákům, jejich rodičům a všem příznivcům školy
přejeme krásné Vánoce, hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti v roce 2015.
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První společné setkání nově zvolené Školské rady
Školská rada zvolená pro období 2014 až 2017, se sešla 15. října v budově II. stupně Základní školy Velké Přílepy. Školská rada je složena ze tří skupin členů:
1. zástupci rodičů: Martin Havránek, Jan Farfán a Eva Kapsová;
2. zástupci nominovaní obcí: Petr Morysek, Josef Tůma a Jaroslava Kučerová;
3. zástupci učitelů: Martina Chaloupková, Michal Peroutka a Pavlína Ben Saidová.
Předsedou Školské rady byl na jednání zvolen Martin Havránek. Jako host se prvního setkání školské rady zúčastnila také ředitelka základní školy paní Zdeňka Hloušková.
Školská rada mimo jiné projednala Výroční zprávu školy za rok 2013/14, Inspekční zprávu
za rok 2013/14, kapacitu školy, školní družiny a školní jídelny či ustavení žákovského senátu.
Řešila také kvalitu a koncepci výuky, možnosti rozšíření výuky cizích jazyků a zájmových
kroužků, bezpečnost žáků v prostorách školy i mimo školu a také realizaci bezpečnostních
opatření a školení bezpečnosti pro žáky a učitele od profesionálních bezpečnostních složek
(státní a obecní policie či hasiči).
Nově zvolení členové školské rady se shodli na společném cíli, kterým je zefektivnění
a zkvalitnění chodu školy a komunikace s rodiči žáků. Zejména zástupci rodičů měli vůči
ředitelce a učitelům množství otázek a proto se úvodní jednání protáhlo na 3 hodiny. Ředitelka školy trpělivě na všechny dotazy odpovídala a poskytovala vyžádané informace.
Školská rada si dále vyžádala další podklady od paní ředitelky – interní směrnice, koncepci
rozvoje školy, rozpočet na další rok a účetní deníky za roky 2013 a 2014.
Školská rada bude o svých dalších setkáních a aktivitách vždy informovat žáky, rodiče
a spoluobčany malým článkem v přílepském Zpravodaji či na stránkách školy v sekci Školská rada. Věříme, že se společným úsilím podaří pracovat na dalším rozvoji a zkvalitňování
výuky. Své dotazy či podněty můžete zasílat Školské radě na email: skolska.rada@zsvelkeprilepy.cz.
Jedním z prvních kroků je příprava dotazníku, který bude obsahovat základní otázky na
spokojenost či nespokojenost s dosavadním chodem a kvalitou Základní školy Velké Přílepy. Tento dotazník bude rodičům distribuován v lednu 2015.

Eva Kapsová, Martin Havránek

Adventní čas
Na Statku jsme přivítali advent
Každoroční Velkopřílepské vánoční trhy letos připadly na sobotu 29. listopadu 2014.
Dominantou pódia umístěného ve stodole byl betlém, takřka lidských rozměrů, který
vyrobily děti ze Základní školy Velké Přílepy, již minulý rok a slavil úspěch i v tomto roce.
O tom, že se betlém líbí rodičům i dětem, hovořil zájem se s Ježiškem v plenčičkách vyfotografovat.
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Před ručně malovaným betlémem a publikem
složeným nejen s rodičů či prarodičů pak proběhla
řada kulturních a hudebních vystoupení dětí ze ZŠ
Velké Přílepy, školičky Veselý Domeček či Základní
umělecké školy z Libčic. Nestandardní nastudování vánočních koled předvedlo uskupení z Turska.
Velkým překvapením pro diváky bylo hudební vystoupení prvního nevidomého absolventa Pražské
konzervatoře Honzy Jareše, který zazpíval a zahrál
tradiční i zahraniční vánoční písně.
Ti, kterým vyhládlo,
se šli občerstvit na starý mlat. Řízky s bramborovým salátem, polévka, svařák, pivo, produkty Hukvaldské pekárny – to je jen malý
výčet dobrot, které tradičně mlat pod střechou ukrývá. Děti se
celý den zabavily v dětských dílničkách pořádaných Neposednou
pastelkou. Novinka letošních trhů Bubínkovo loutkové divadlo,
mělo velký úspěch a proto velký dík patří panu Janu Bubeníčkovi
(scénárista a divadelník- amatér), který připravil novou vánoční
pohádku pro děti „Za dobrotu na žebrotu“.
Trhy byly i tentokrát spojené s podporou pro děti z Klokánku
v Hostivicích. Poděkování patří všem, kteří přispěli do kasičky nebo
si zakoupili některou z mnoha sladkých dobrot, které napekly přílepské ženy. Trhy pořádali obec Velké Přílepy, PRO Přílepy, Na Statku, Kamýcké sdružení pro klidné bydlení a Veselý Domeček.

Eva Kapsová
Děti opět rozzářily vánoční strom
Halasova ulice se již popáté stala shromaždištěm plápolajících světýlek, lampiček a lampionů. Lampionový průvod
však letos nevycházel pouze odtud, ale
i z ulice Peškovy, ležící na druhém konci
Velkých Přílep. První adventní neděle
30. listopadu opět přilákala několik set
malých i velkých, kteří se po setmění
setkali u velkého smrku v centru obce
vedle autobusových zastávek. Všechny
děti společně za pomoci svých světýlek
zvolaly kouzelné heslo a podařilo se jim
stromeček rozzářit. Stovky žárovek budou po nocích poutat pozornost k velkému smrku až
do začátku příštího roku. Účastníci akce se mohli občerstvit svařákem, čajem či medovinou,
horkou polévkou a sladkým i slaným pečivem. I letos zahrála pro dobrou náladu místní hudební skupina LiveMotive a mladá hudebnice Kačenka Schwarzová zahrála písně s nádechem
vánoční atmosféry.

(rk)
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Čertovský rej
Čertovský rej, který každoročně pořádá obec na sále U Korychů, se stal 4. prosince skutečným rejem čertů, čertic a andělů. Na parketu se vyřádili malí i velcí, a když jim došli síly,
přišel Mikuláš. Přinesl 150 dárečků, na které mu přispěla obec.

Čerti, andělé a Mikuláši navštívili druhý den i mateřskou a základní školu. Kdo zlobil, ten
se bál. Ale protože v Přílepech bydlí převážně hodné děti, spravilo to letos jen pár kousků
uhlí…

(em)

Z deníku Obecní policie
Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a blíží se pro většinu z nás příjemné a doufejme i klidné vánoční svátky.
Obecní policie se bude snažit, aby jejich průběh, i průběh Nového roku, byl poklidný, ničím
nenarušený.
Vzhledem k četnosti událostí se strážníci opravdu nezastaví, a proto musejí reagovat na
vzniklé okolnosti pružně a s časově neomezeným přístupem. Chtěl bych opět upozornit
občany na možnost kontroly nemovitosti v případě nepřítomnosti. V nastávajícím zimním
období se bude řada lidí věnovat zimním radovánkám mimo domov. K nahlášení střežení
postačí vyplnit interaktivní formulář na webových stránkách obecní policie. Nebo je možné
se osobně dostavit na služebnu obecní policie.
Strážníci obecní policie navštívili základní školu v Přílepech a Libčicích, kde dětem přednesli přednášku na téma „Bezpečně do školy a domů.“ Výklad se týkal např. reakce na
oslovení neznámou osobou, nálezu nebezpečného předmětu a samozřejmě dopravy z pohledu chodce.
Chtěl bych upozornit občany, že jako každý rok se před svátky zvedá aktivita podvodníků
a zlodějů, proto si dávejte pozor, kdo se pohybuje ve vašem okolí. Množí se i případy ob18

jednání zboží přes internet a následně se objednavatel zboží nedočká, ale s jistotou přijde
o své peníze. Proto věnujte zvýšenou pozornost, kde si zboží objednáváte.
Rád bych poděkoval starostům obcí, kteří pomáhají obecní policii při nelehkém plnění
jejich úkolů. Věřím, že i nadále budeme moci pomáhat lidem v našem regionu. Jsem rád, že
se nám daří dlouhodobě „bojovat“ s trestnou činností v obcích,které má obecní policie ve
své správě. Strážníci využívají na plno zkušeností, které získali při dlouhodobém výkonu tohoto poslání.I přesto se stále setkáváme s něčím novým a to nás na této práci motivuje.
V případě, že najdete doklady, nebo i mobilní telefon a strážníci nejsou přítomni, vhoďte
ho do služební schránky OP, která se nachází vedle vchodu do budovy č.p. 45,ul. Pražská.

vr.prap. Karel Král

Chtěl bych tímto za celou Obecní policii Velké Přílepy
popřát všem dobrým lidem klidné prožití vánočních
svátků a mnoho úspěchů v roce 2015.

Postup rekonstrukce čistírny odpadních vod
Práce na modernizaci čistírny odpadních vod a zdvojnásobení její kapacity probíhají od
dubna 2014. Je to investiční akce v hodnotě 30 milionů korun, na jejíž spolufinancování získala obec dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Zakázku provádí vítěz výběrového
řízení – firma POHL CZ, a.s. z Roztok.
V současné době se postupuje dle zpracovaného harmonogramu. Zatím vše spěje
k tomu, aby zkušební provoz mohl být zahájen podle plánu v květnu 2015.
Práce, které jsou v tomto období na pořadu dne:
– montáž silových kabelů
– výkopové práce pro rozvody vratného kalu
– stavební práce na nových provozních objektech
19

– osazování lávek nad dosazovacími
nádržemi
– sanace nové nádrže nitridace
– betonářské práce hrubého předčištění
Práce na pokládce nového přivaděče se dotkly občanů v Roztocké ulici. Pracovalo se za
provozu na komunikaci včetně přilehlého
chodníku. Proto tam docházelo k různým
omezením. Zhotovitel se občanům omlouvá.
Na tomto přivaděči byla nalezena černá
připojení splaškových i dešťových vod. To
bude muset řešit obec společně se stavebním úřadem.
Další akcí obce musí být výměna stávajícího přívodního kabelu pro celou ČOV. Projektant s tím původně nepočítal, ale nyní toto na návrh zhotovitele stavby a provozovatele
doporučuje. Tato výměna bude provedena na jaře příštího roku tak, aby mohl být zahájen
zkušební provoz v květnu 2015.

Josef Pilař, technik pověřený obcí dohledem
na vodohospodářskou infrastrukturu

Setkání s Martinou Bittnerovou
Spisovatelka Martina Bittnerová bydlí sice v nedalekých Velvarech, ale v naší knihovně byla
poprvé. Přivezla s sebou své knihy – samozřejmě ty, které nejsou rozprodané. Stručně nám
vyprávěla, o čem v jednotlivých knihách psala, pak se soustředila na knihu Utajené životy
slavných Češek.
Ta líčí životní osudy Theodory Němcové, Berty Mühlsteinové, Leopoldiny Ortové de Pauli, Simonetty Buonaccini a Vítězslavy Kaprálové. V doslovu se pak ještě věnuje vztahu Kateřiny Hemerkové a Sofie Podlipské. Dozvěděli
jsme se mnoho zajímavostí. Ale mě vždycky
překvapí, že se mezi návštěvníky najde hodně
těch, kteří doplní autorčino vyprávění dalšími
podrobnostmi.
V závěru besedy jsem se zeptala, na čem
autorka v současné době pracuje. Odpověděla,
že se věnuje jednomu velkému výročí příštího
roku, ale že nechce více prozradit. Osobně tipuji
výročí upálení M. Jana Husa, ale jestli je to pravda, se teprve dozvíme. Paní Bittnerová k nám
přijede podruhé v Týdnu knihoven v říjnu 2015.
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Přehled akcí knihovny
• Výstava vítězných prací z výtvarné soutěže pro děti Moje nejoblíbenější postava z knížky
(do 14. ledna)
• 15. ledna v 19 hod. – Vernisáž výstavy fotografií Ing. arch. Bohumila Blažka, nazvaná
Nový Orient a zároveň přednáška, pohled architekta na to, co nás obklopuje a často mizí
• 29. ledna v 19 hod. – autorské čtení pana Martina Patřičného z knihy Dřevěná čítanka

Nové knihy v naší knihovně
Beletrie pro dospělé:
MAWER, Simon
Skleněný pokoj				
MAWER, Simon
Evangelium podle Jidáše			
KELEOVÁ – VASILKOVÁ, Táňa
Manželky				
KELEOVÁ – VASILKOVÁ, Táňa
Máma pro Veroniku				
NESBO, Jo
Přízrak				
					

Beletrie pro mládež:					
MARJANSKA – CZERNIK, Maria
DRIJVEROVÁ, Martina
KRATOCHVÍL, Miloš
RUSSELLOVÁ, Rachel Renée

Půjčovna babiček				
Příšerné zlobilky				
Kouká roura na kocoura			
Příběh mimoňky 6				
Příběhy nešťastný lásky			
RUSSELLOVÁ, Rachel Renée
Příběh mimoňky 3				
Příběhy netalentovaný pop hvězdy		
KRATOCHVÍL, Miloš
Prázdniny blbce číslo 13			
CASTOVÁ, P.C.
Škola noci, díly 1 – 11				
				
Naučná literatura:			
		
BITTNEROVÁ, Martina
Utajené životy slavných Češek			
BITTNEROVÁ, Martina
Utajené životy slavných Čechů			
Vaříme s Láďou Hruškou levně a chutně		
CARTER, Cheryl R.
Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole		
GUCKLEROVÁ JEHLIČKOVÁ, Marie
Tajemství královské koruny			
GUCKLEROVÁ JEHLIČKOVÁ, Marie
Tajemství keltské koruny

Jana Kouřimská, knihovnice
Kramerius doputoval do Velkých Přílep
Ocenění Středočeský Kramerius je určené těm, kdo zdárně zajišťují chod menších knihoven
bez nároku na pravidelnou mzdu. Letos ho získala naše paní knihovnice Mgr. Jana Kouřimská. Jak všichni víme, místní knihovna se pod jejím vedením stala kulturním stánkem
s výstavami, literárními večery, soutěžemi, veřejným čtením a vzdělávacími akcemi. Víc než
dvě stovky dětských i dospělých čtenářů si vybírá čtivo ze 14 000 knih! Knihovna mimo jiné
spolupracuje i s Ligou proti rakovině, od níž získala ocenění za každoroční úspěšný prodej
žlutých kvítků v obci.

(em)
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Podzim v obci
Setkání důchodců
V sobotu 18. října odpoledne se opět sešli v sále U Korychů senioři z Velkých Přílep a okolních obcí. Sbor pro občanské záležitosti pozval 240 hostů. Dorazila jich pouze třetina, přesto byl sál zaplněn. Chlebíčky, víno, zákusky a hlavně hudební doprovod , to vše přispělo

k přátelské náladě slavnostního odpoledne. Cimbálová muzika Michala Horsáka předvedla
nefalšovaný moravský folklor a oblíbený harmonikář Antonín Blín z Libčic dokonce přiměl
některé seniory k tanci. Posezení se líbilo i nejstarší účastnici Alžbětě Konopáskové z Úholiček, která oslavila již 94 narozeniny (viz foto).

Guláš Na Statku
Kotlíkový guláš, chystaný pod širým
nebem, mívá neopakovatelnou chuť,
i když mu k michelinské dokonalosti
může leccos chybět. Tak tomu bylo
i v sobotním odpoledni 18. října Na
Statku, kde se soutěžilo v gulášovém
vaření, házení pivními soudky a v dalších disciplínách. To vše za doprovodu
trampské kapely. Je zbytečné zdůrazňovat, že panovala dobrá nálada.

Vítání občánků
Na podzimní vítání občánků 19. října bylo pozváno všech 22 miminek, která se v Přílepech
narodila mezi březnem a zářím 2014. V doprovodu rodičů jich do Galerie U Korychů dorazilo osmnáct.
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Děvčátka ze 2.A a 2.B Ella Netřebová, Natálka Vlachová, Nikolka Posnarová a Kačenka
Koleňáková si pro ně připravily hezké pásmo říkadel a přidaly i ukolébavku. Miminka byla
vzhledem ke kapacitě Galerie rozdělena do tří skupin. Paní starostka je uvítala, děti si poležely v obecní kolébce a organizátorky ze Sboru pro občanské záležitosti si mohly říci: Opět
se nám to vydařilo! Nejmladším miminkem byla čtyřtýdenní Klárka Ryjáčková, nejstarším
sedmiměsíční Sebastian Zatkal.

Od jara přibyli v naší obci tito občánkové:
Sebastian Zatkal, Sofie Anna Bartolotti, Barbora Pozníčková, Lukáš Koudelka, Michaela Hudíková,Klára Ryjáčková, Marie Žemličková, Nela Doležalová, Eliška Dědinová, Eliška Horáková, Adam Chytka, Rudolf Pyszko, Nikol Zenáhlíková, AbbyPalmer, Martin Koupal, Lukáš
Čížek, Valérie Dobrovolná, Sofie Matějková, Klára Kvíčalová, Vanessa Horáková, Rozárka
Jíšová a Barbora Kučerová.
Dostavil se i Jakub Slunčík, který se nemohl zúčastnit minulého vítání, narozený v prosinci 2013

(em)

Přílepská strašidýlka
V sobotu 8. listopadu se na fotbalovém hřišti ve Velkých Přílepech strašilo již po páté. Tentokrát
se sešlo téměř 250 strašidýlek a parta dvaceti nadšenců se musela pořádně ohánět, aby všech23

na ta strašidýlka neměla to svoje strašení moc
snadné. Čekalo je deset úkolů. A nebyly to jen
tak nějaké úkoly – zkuste si nakrmit netopýra, nezamotat se do pavučiny, zapamatovat
si heslo k pokladu v mlžném zámku, vyhrát
závod s rychlo-myší nebo překousnout žížalu!
Není to jen tak, ale odměna čekala na každého, kdo to zvládl a měl pro strach uděláno.
Komu byla zima, ohřál se u ohně nebo si dal
něco dobrého v občerstvení U utopence, prostě atmosféra byla úžasná. Děkujeme, že jste
přišli a příští rok se na Vás těšíme zas!

Kamila Handlová
Žákovský koncert ZUŠ
První hudební krůčky přílepských žáků Základní umělecké školy
Libčice nad Vltavou jsme mohli sledovat 12. listopadu v kinosále
Centra volnočasových aktivit. Malí hudebníci se směle pustili nejen do lidových písní, ale i do interpretace Bacha, Sarauera i Mozarta. Výkony mnohých z nich naznačují, že trpělivost pedagogů
ZUŠ přináší plody.

(em)
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Zabijačka na Statku
Domácí jelítka, jitrnice, tlačenka, prejt, to jsou dobroty, které v tomto případě vznikají přímo před vámi.V sobotu 15. listopadu si na nich Na Statku pochutnávaly desítky lidí.

Nový kontejner na malé
elektrospotřebiče
Dosloužila vám žehlička, opékač topinek, mixér
nebo fen? Už je to bez problému. V centru obce
poblíž autobusové točky stojí nový kontejner,
který čekáprávě na malé daomácí elektrospotřebiče.

(em)

Společenská kronika
Osmdesáté páté narozeniny si 24. listopadu
připomněla paní Eva Kolářová. Pochází z Krkonoš a určitě jí nenapadlo, že v pokročilejším
věku bude trávit své dny ve Velkých Přílepech.
Pracovala celý život v administrativě, dokonce
i na Akademii věd. Musela se vyrovnat se ztrátou syna. Do jejího aktivního života zasáhla před
několika lety nemoc a paní Kolářová putovala


Paní Kolářová s dcerou se zúčastnila
i letošního setkání důchodců
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k rodině dcery do Přílep. Dcera, paní Slabochová, se o maminku obětavě stará. Snaží se
udržet i jejího koníčka, kterým bývaly toulky přírodou. Na invalidním vozíku to již není tak
jednoduché, ale jde to! K narozeninám přišly gratulovat kromě obou dcer také dvě vnučky
a čtyři pravnoučata. Jedním z pravnuků paní Kolářové je Miloš Petrák, nadaný školák, který
udivil veřejnost výstavou kreseb v místní knihovně.
Pan Jaroslav Říha oslavuje 20. prosince 85.
narozeniny. A nejen to. Zároveň si s manželkou Stanislavou v té době připomínají
65 let společného života. Znali se od dětství, vždyť spolu chodili do noutonické školy.
Jejich sňatkem se spojily dva rody starousedlíků – Čihákovi a Říhovi. A že to bylo spojení opravdu pevné! Manželé Říhovi jsou
v obci pověstní svým pěkným vztahem. Ostrá slova nepadají, žijí hezky, družně, aktivně,
obklopeni širokou rodinou.
Ačkoli se pan Říha vyučil cukrářem, pohyboval se po celý profesní život ve výškách,
někdy až závratných. Stavěl lešení, a to i na
Chrámu sv. Víta, na Týnském chrámu i na
sv. Mikuláši. Jeho celoživotním koníčkem
je historie. Býval také činovníkem zdejšího
Klubu rybářů a mezi rybáře stále rád dochází. U Říhů neslyšíte nářky nad zdravím. Jsou
velmi společenští, opera, balet, Národní divadlo, to byl častý cíl jejich cest do Prahy.
A také hodně cestovali. Vzpomínají na hezké
zážitky a těší se na každoroční pobyt v Luhačovicích. Oslavovat s nimi budou dcera
a syn s rodinami, v nichž vyrostla čtyři vnoučata a zatím čtyři pravnoučata.

Manželé Říhovi to ještě dnes dokáží
na parketu pěkně roztočit!

(em)

Ze života spolků
Rybáři
V sobotu 8. 11. se sešli ve výčepu U Korychů rybáři. Podle předsedy jejich klubu Jiřího Říhy
se bavili především o přípravě na Vánoce. Prodávat budou 8 q kaprů z Lahovic! A také již
pomalu připravují Rybářský ples na kterém opětnebudechybět překvapení. Jaké? To nám
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samozřejmě neprozradili. Máme
přijít 7. února na ples a prý nebudeme litovat. V pondělí 22. prosince
dopoledne nezapomeňte na kapry!
V kádích na vás budou spolu s rybáři
čekat na dvoře U Korychů.

Zahrádkáři
V sobotu 22. listopadu se sešli na vánočním posezení U Korychů zahrádkáři. Účast byla
vysoká, ze 105 členů jich dorazilo téměř osmdesát. Výborné řízky s bramborovým salátem,
vánoční pečivo a opravdu bohatá tombola. Dostalo se na každého. K tomu harmonikář pan
Blín s oblíbenými melodiemi. K dokonalosti posezení nechybělo opravdu nic.

Miloš Pokrupa a Dana Motyčková získali putovní cenu Josefa Kabelky, nestora přílepských zahrádkářů

Předseda klubu pan Miloslav Tománek předal putovní ceny Josefa Kabelky zahrádkářům, jejichž výpěstky získaly nejvíce hlasů na podzimní zahrádkářské výstavě. Výstavy se
zúčastnilo 30 vystavovatelů a navštívily ji téměř dvě stovky lidí. Každý vystavovatel získal
alespoň nějaký hlas, ale nejúspěšnější byli:
Kategorie Ovoce – Dana Motyčková
Kategorie Zelenina – Miloš Pokrupa
Kategorie Květina – Jiří Průcha
Přílepští zahrádkáři si tentokrát přinesli i svoje staré kroniky, které dokládají, že se sdružují již více než 50 let. Bylo to 5. března 1963, kdy se U Korychů sešlo 26 budoucích členů
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spolku, který nesl název Spolek ovocnářů a zahrádkářů Velké Přílepy. Prvním předsedou se
stal pan Antonín Saska. Členové se netitulovali obvyklým „soudruhu“, ale „příteli“. A byli
opravdu přátelští, pomáhali si navzájem, pořádali přednášky a jezdili na zájezdy. Pečlivě
vedli účetnictví. Například celodenní výlet po vlastech českých stával tehdy kolem 25,– Kč.
Kroniky zahrádkářů jsou k nahlédnutí v místní knihovně.

(em)

Meteorologické okénko
Počasí v září, říjnu a listopadu 2014 ve Velkých Přílepech
Celé období lze charakterizovat výskytem mimořádně teplého počasí a překvapivě vydatných dešťů, které z velké části eliminovaly nepříznivou vláhovou bilanci, jež trvala od konce
minulého roku. Během sledovaných měsíců dosáhlo množství dešťových srážek v naší obci
ve svém průměru hodnoty 150 %. Tato značně nadnormální hodnota byla v minulých měsících zcela nemyslitelná. Teplotně nadnormální podzim a redukce srážkového deficitu byly
tak významné, že zastínily další charakteristicky podzimu, jako například pozdní nástup prvního dne s minimální teplotou pod 0 st. C, velmi málo větrné počasí a neexistenci výskytu
sněžení. Jaký tedy byl letošní podzim ve Velkých Přílepech v jednotlivých měsících?
Září bylo v naší obci teplotně nadnormální a srážkově silně nadnormální. Úhrn srážek představoval 88 mm, což je 200 % měsíčního normálu. Po deseti předchozích měsících se konečně jednalo o měsíc
hojný na vydatné deště.
Zpočátku (ve dnech 5. až
8. 9. ) převládaly letní dny
s teplotami 26 až téměř 28
st. C. Teplotní maximum
měsíce bylo dosaženo 6. 9.
a to hodnotou 27,7 st. C.
Tyto horké dny ukončila 8.
9. silná podvečerní bouřka,
která způsobila i vyvrácení
velkého stromu u silnice
mezi naší obcí a Roztoky.
Intenzita deště dosahovala
hodnoty 14 mm/hod., tzn.
že takový déšť by během
hodiny z poloviny naplnil
velký lavor na prádlo. Další
významný a tolik potřeb- Pozn.: obrázek ukazuje kombinovaný sloupcový graf porovnání naměřených
ný déšť nastal v 37. týdnu atmosférických srážek oproti měsíčnímu normálu a pomocí spojnicového
roku, zejména ve dnech 11. grafu obdobné srovnání průměrných teplot vzduchu.
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a 12. 9., při kterém během 20 hodin napršelo 49 mm srážek! Tento týden byl nejdeštivějším
týdnem roku 2014 se srážkovým úhrnem 74 mm. Ochlazení jme mohli pocítit 24. 9., kdy
teplota poklesla na 1 st. C, nejednalo se však ještě o první mráz, který v některých letech již
touto dobou přichází.
Říjen byl teplotně silně nadnormální a srážkově nadnormální. Úhrn srážek byl 57 mm, což je
160 % měsíčního normálu. Letní dny s teplotou nad 25 st. C se již nevyskytly, ale maximální
teploty okolo 21 st. C dne 9. a ještě 12. 10. potvrzovaly pokračující velmi teplý ráz podzimu.
29. 10. byl první mrazový den letošního podzimu ve Velkých Přílepech s hodnotou –2,2 st.
C, ale již předcházející den byl velmi studený. V okolních obcích, např. v Suchdole a v Praze Ruzyni již poprvé mrzlo právě 28. 10. Tento měsíc měl začátek velmi teplý a poslední dekádu
již s výrazným ochlazením, přičemž nejchladněji bylo na samém konci měsíce.
Listopad byl ve Velkých Přílepech do své poloviny velmi až mimořádně teplým měsícem.
Právě naměřená maximální teplota dne 16. 11. o hodnotě 14,5 st. C charakterizovala dny
v polovině listopadu, kdy ani noční teploty neklesaly pod 10 st. C., což je pro tuto část roku
velmi neobvyklé. Druhá polovina měsíce již měla pozvolný pokles průměrných denních teplot
na očekávané hodnoty tohoto období. Úhrn srážek byl zaznamenán s hodnotou 28 mm, což
je 80 % měsíčního normálu. Sněžení se nevyskytlo. Následující měsíc prosinec byl zahájen
výskytem nepříjemné ledovky, ale o tom až v dalším pokračování meteorologického okénka.

René Tydlitát

Veterinární poradna

www.vaseveterina.cz

V pravidelné rubrice se věnujeme domácím mazlíčkům, které
v naší obci chová každá druhá rodina. Na vaše otázky odpovídá
MVDr. Michaela Riedlová, která provozuje veterinární ordinace
v Roztokách a Dejvicích.
Vánoční svátky jsou přede dveřmi . V mnohých rodinách je
budou trávit se zvířecími kamarády. Vždyť jen ve Velkých Přílepech žije téměř pět stovek psů, o kočkách nemluvě. Na zvířátka
myslel už Karel Jaromír Erben ve svém Štědrém večeru:
www.vaseveveterina.cz

…Hospodáři štědrovku,
kravám po výslužce;
kohoutovi česneku,
hrachu jeho družce…

Ale co dát psovi nebo kočce? Můžeme i jim nějak zpestřit vánoční dny?
Nejvíc radosti, především psům, uděláte tím, že se jim budete více věnovat. Majitelé mívají
během svátků více volna a tak častější a delší procházky potěší naše zvířecí miláčky nejvíce.
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Pod stromeček pak můžeme k tomuto účelu pro psa zabalit míček nebo házedlo, které si na
procházkách skvěle užije. Pro kočku pak třeba hračku kuličku s malou rolničkou uvnitř, kterou
se zabaví na dlouhou dobu. Také laserové ukazovátko představuje pro kočku zábavu, u níž se
pobaví i členové rodiny, neboť kočka honící imaginární červenou tečku je naprosto úžasná.
Jaké „dietní chyby“ jim zejména o Vánocích hrozí? Může jim zaskočit rybí kost?
Psovi i kočce může rybí kost způsobit nepříjemné chvíle, když se stejně jako člověku zapíchne kamkoli do dutiny ústní. Proto určitě zvažte, zda je opravdu nutné dávat od stolu kapra
zvířatům. Rozhodně je lepší podusit na trošce vody kousek filé – zaskočená kost nehrozí
a radost udělá stejnou. Také je třeba zabránit podávání cukroví psům – zejména útlocitnější
členové rodiny mají tendenci vylepšovat „chudákovi“ psovi sváteční dny a tím mu mohou
způsobit trávicí problémy. Nehledě na riziko tloustnutí. Pes by neměl dostat čokoládu a rozinky, obojí může způsobit ve větším množství zdravotní komplikace.
Čeho se vyvarovat? Jaké dárky jsou nevhodné?
Všechny darované psí a kočičí hračky by měly být dostatečně odolné. Malé kousky rozžvýkané plastikové hračky mohou uvíznout v trávicím traktu zvířete a způsobit neprůchodnost
střeva. To pak vyžaduje chirurgický zákrok a o vánocích se může stát hledání pomoci opravdu náročné. Stejně tak jsem již odstraňovala chirurgicky ze střeva kočky kůži z obecně oblíbené hračky – malé myši, kterou kočka rozebrala a kůži spolkla. Takže na hračkách je lepší
nešetřit a kupovat raději dražší, ale kvalitnější.
A konečně – silvestrovské rachejtle…
Úplně ideální je odjet někam do lesů s celou rodinou i zvířaty. Ale bohužel ne každý může.
A tak pokud musíte trávit silvestrovskou noc ve městě uprostřed půlnočního šílenství, snažte se nervy Vašeho zvířete co nejvíce šetřit. Jděte na dlouhou procházku dopoledne nebo
brzy odpoledne, aby se pejsek unavil. Pak je vhodné vybrat mu klidnou tmavou místnost,
kde vše přečká. Pokud máte špatné zkušenosti a chcete mu raději podat nějaké uklidňující
léky, lze zvolit různé možnosti. Volně dostupná jsou například homeopatika – s úspěchem
používám uklidňující homeopatický sirup pro děti. Dále lze podat také bachovy esence krizové kapky. O použití sedativ je nutné poradit se s veterinárním lékařem, ale je to určitě
alternativa pro hodně stresované psy a kočky.

Tip na výlet
Kozí hřbety
Protože netuším jaké počasí nás v čase vánočním očekává, nebudu vás zvát na procházku
zasněženou krajinou, ale dám vám tip na výlet, který je lepší podniknout za suššího zimního
počasí, resp. celoročně.
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Kozí hřbety se nazývá zalesněný skalnatý
hřeben ležící mezi Úněticemi a Suchdolem. Ve
2. a 3. tisíciletí před n. l.
v těchto místech stávalo
pravěké sídliště, nyní se
jedná o součást přírodní
památky Údolí Únětického potoka. Na Kozí hřbety je možné jít seshora
směrem od Suchdola, kdy
necháte auto u zahrádkářské kolonie před serpentinou vedoucí k Horoměřicím, přejdete silnici
a pokračujete po zelené
trase, nebo můžete vyjít
z Únětic a před prvním rybníkem začít stoupat doprava k Suchdolu. Samotné Kozí hřbety
tvoří asi 800 m dlouhá skála z buližníku, nerostu typického pro zdejší krajinu. Za vhodného počasí je možné jít část cesty přímo po hřebeni, některé části se dají i slézat nebo
slaňovat. Cestu je ale možné podniknout i bezpečně vedle skal, třeba s kočárkem nebo
s malými dětmi. V tomto případě ale nebudete moct ocenit krásné vyhlídky na Únětice.

Přímo nad Kozími hřbety vede jeden z leteckých koridorů, takže při troše štěstí nebo
smůly – záleží na vašem vztahu k letadlům – a při určitých povětrnostních podmínkách,
vám přistávající stroje budou burácet docela nízko nad hlavou. I to ale může být zajímavé
zpestření výletu, hlavně pro děti.
Výlet na Kozí hřbety je možno podniknout samostatně, což je v zimě asi vhodnější, nebo
je možné jej spojit s výletem do Tichého údolí a n a Alšovu vyhlídku v Úněticích, kterým se
budeme věnovat v některém z příštích čísel Přílepského zpravodaje.

Eva Tluková
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Fotbal
Fotbalové naděje
Týmy dětské přípravky sahají po medailích
Letošní fotbalovou sezónu 2014/2015
se do klubu JFK (Junior Fotbal Klub,
občanské sdružení rodičů) přihlásil
rekordní počet nejmenších dětí. Od
založení klubu v roce 2010 nám děti
postupně přecházely do starších kategorií a některé děti z dorostu pokračují v TJ Sokol s dospělými. V současnosti máme tři juniorské týmy. Starší
přípravku pro děti narozené 2004 – 2002 (16 dětí), mladší přípravku pro děti narozené
2004 – 2006 (24 dětí)a školičku pro děti narozené 2007 – 2009 (35 dětí).
V říjnu jsme odehráli s nejmenšími dětmi ze školičky MINITURNAJ osmi juniorských
týmů, ve kterém jsme skončili na 1. místě. Děti si tak pod vedením Pavla Škurka, Pavla
Jiroutka a dalších dobrovolníků v turnaji vybojovaly svou 1. fotbalovou zlatou medaili, diplom a malou cenu.

V kategorii přípravek se během podzimu odehrálo po pěti zápasech v každém týmu.
S nejlepším výsledkem z deseti týmů se umístila starší přípravka pod vedením Jirky Hrudky
a Vaška Snopa. Mladší přípravka si také nevedla špatně. Bohužel se neumístila na předních
pozicích, ale v závěru sezóny na soutěžním dni trenér Tomáš Vaverka vylosoval pro tým
hlavní výhru, kterou jsou fotbalové dresy.
Během zimy probíhají tréninky v tělocvičně a začátkem nového roku plánujeme účast na
několika turnajích. Doufáme, že budou děti úspěšné a udrží si výsledky a sportovní nasazení do nové jarní sezóny. V době vánočních svátků nás čekají fotbalové prázdniny.

Andrea Zedníková
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Fotbalisté Sokola přezimují na 8. místě
V polovině listopadu se odehrálo poslední kolo podzimní části fotbalové sezóny. Naši fotbalisté
A týmu nevstoupili do nového ročníku zrovna šťastně a poprvé bodovali až v 6. kole na hřišti Jinočan. Bylo to i díky nepříznivému losu, kdy v prvních pěti kolech jsme hráli s týmy, které jsou po
podzimu v horní polovině tabulky. Od 6. kola jsme již pak 5x vyhráli, jednou remizovali a pouze
2x prohráli. A týmu tedy patří 8. místo v tabulce s 16 body.
Během podzimu se i vlivem zranění některých hráčů sestava hodně míchala. Doufejme, že na
jaře se nám zranění vyhnou, kádr se stabilizuje a náš tým se v tabulce posune ještě výše, tam,
kde jsme ho viděli minulý rok.
Na nově přihlášeném týmu Béčka byla vidět v prvních zápasech nesehranost, takže na první
body z hřiště jsme si museli počkat až do 9. kola, kdy jsme porazili čtvrtý celek tabulky Hostivice
2:1. Lepší výsledky na jaro slibují i remízy z posledních dvou zápasů. Aktuálně je B tým na 13.
místě, takže na jaře je co zlepšovat. Během podzimu se podařilo v B týmu rozehrát několika
mladým dorostencům, kteří sbírají zkušenosti a někteří z nich se dostali i do některých zápasů
A týmu. Celkově se za oba týmu do hry zapojilo přes 40 hráčů.
Rádi bychom poděkovali i všem ostatním, kteří se kolem fotbalu pohybují a hlavně nám fandí, i když se zrovna nedaří a přijdou na hřiště za každého počasí. Veškeré informace ohledně
dění v přílepském fotbale najdete na webových stránkách www.tjsokolvelkeprilepy.sklub.cz

Tabulka III. třída skupina B – okres Praha-západ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

SK Roztoky
Sokol Kosoř
AFK Horoměřice
SK Kazín
FK Rudná
Sokol Červený Újezd
Sokol Dobrovíz
TJ Sokol Velké Přílepy
Sokol Kněževes
SK Třebotov
Sokol Jinočany
SK Slavia Drahelčice
FK Mníšek pod Brdy B
Sokol Tuchoměřice B

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

55:12
68:11
53:20
52:29
28:19
30:15
38:22
26:34
28:41
11:32
20:48
15:47
14:51
11:68

39
34
31
28
24
23
20
16
14
13
7
6
6
4
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Střelecká tabulka A týmu
6 gólů
4 góly
2 góly

Jaroslav Kubiš
Ivo Raděj
Karel Raděj
Martin Wachtl
Tomáš Vlk

Pavel Škurek
Foto ze zápasu A týmu proti B týmu 22.11.2014

Nenechte si ujít
Prosinec 2014
19. 12.
21. 12.
22. 12.
23. 12.
27. 12

Koncert Ivo Jahelky Centrum volnočasových aktivit od 20 hod
Adventní koncert v Noutonicích od 17 hod
Prodej kaprů na dvoře U Korychůod od 10 hod
Zpívání Ježíškovi u kaple sv. Gottharda od 17 hod
Jednodenní lyžařský zájezd na Hochficht – info v podatelně OÚ

Leden 2015
1.1.

Ohňostroj
Vítání Nového roku v centru obce u Vánočního stromu od 17 hod

13. 1.

Den otevřených dveří v Základní škole Velké Přílepy

15. 1.	Vernisáž výstavy fotografií Bohumila Blažka spojená s přednáškou autora –
knihovna v 19 hod
20. 1.

Vernisáž výstavy „Jak se dělá kniha“ M. Patřičného
Galerie Velké Přílepy od 19 hod

27. 1.

 ude slavnostně otevřen 3. pavilon mateřské školy Jablíčko. Veřejnost si nové
B
prostory může prohlédnout od 14 do 16 hod

29. 1.

Autorské čtení Martina Patřičného
Knihovna Velké Přílepy v 19 hod
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Program kina
23. 1. 2015, 15:00
23. 1. 2015, 17:00
23. 1. 2015, 19:00

TŘI BRATŘI
TŘI BRATŘI
MAGICKÝ HLAS REBELKY

Plesová sezóna 2015 v sále U Korychů
17.1.
31.1.
7.2.
21.2.
21.3.

Myslivecký ples (Myslivecké sdružení Svrkyně – Velké Přílepy)
Ples Mysliveckého sdružení Hubertus
Rybářský ples
Zahrádkářský ples
Jarní obecní ples
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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: 16. 12. 2014, uzávěrka příštího čísla 5. března 2015
Náklad: 1200 výtisků
Foto: Kateřina Jungbauerová, Jana Kouřimská, Kamila Handlová, Eva Martínková,
Odpovědná redaktorka Eva Martínková
Příspěvky a inzerci zasílejte: zpravodaj@velke-prilepy.cz
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Soukromá školka

STUDIO SMILE
pořádá
charitativní sbírku
hraček a potřeb pro děti
pro dětský Klokánek
Máte doma nepotřebné a nepoužívané hračky?
Darujte je dětem do dětského Klokánku.
Sbíráme hračky jakéhokoliv druhu.
Sběrný box bude umístěn před vchod školky
hračky můžete nosit 7,00-17,30

www.studiosmile.cz
Dvořákova 307
Velké Přílepy
773 49 80 80

Děkujeme za pomoc

