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Slavnostního otevření nového pavilonu MŠ Jablíčko se kromě zástupců obce
zúčastnil i ministr školství Marcel Chládek a poslankyně Věra Kovářová (STAN).
Pavilon se podařilo postavit během šesti měsíců nákladem 8,5 milionu korun.
Od února 2015 slouží další padesátce přílepských dětí.

Stříhání pásky v novém pavilonu MŠ

Přílepský masopust 7 . února 2015

Foto:
Libor Schwarz, René Tydlitát, Markéta Černoušková
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
tak už máme za sebou první jarní den a děti, bohužel, i jarní prázdniny. Většinou se na jaro těšíme, nemůžeme se dočkat sluníčka, tepla
a delších dnů.
Když jsem byla pozvaná v polovině března na výroční schůzi zahrádkářů, všimla jsem si, že nálada členů tohoto početného klubu byla vysloveně jarní. Určitě už většina z nich tráví volný čas na zahrádkách, připravuje náčiní, sadbu a očima vytahuje to, co ještě zůstává ukryto pod hroudami zeminy.
Však také na jarním obecním plese patřily mezi nejžádanější ceny tomboly květiny a nejrůznější kutilské a zahradnické náčiní.
Jarní dny jsou pro nás startem do nového života a až se nás jaro zeptá, co jsme dělali
v zimě? Copak asi odpoví naši zastupitelé a zaměstnanci obce? Nezaháleli? Zdá se, že se
k zimnímu spánku neuložili.
Například čistírna odpadních vod, po jejíž rekonstrukci jsme tolik let volali, bude už
toto jaro uvedena do zkušebního provozu. Jak se stavba vydařila, můžete posoudit na Dnu
otevřených dveří. Datum ještě není pevně stanoveno, ale včas jej samozřejmě oznámíme.
Zimní měsíce jsou každoročně dobou příprav projektů i žádostí o dotace.
Obec letos získala prostředky z ministerstva financí ve výši 2 512 000 Kč, a to na první
etapu rekonstrukce budovy druhého stupně základní školy. I když byla budova vystavěna
teprve začátkem osmdesátých let, musí projít celkovou rekonstrukcí. V průběhu letošních
letních prázdnin přijde na řadu nevyhovující sociální zázemí, výměna nefunkční kanalizace
a částečně i oprava podlah.
V zimě jsme opět zažádali o dotaci z programu Státního fondu dopravní infrastruktury.
Pokud budeme úspěšní, dočkáme se nových chodníků i upravených přechodů. To vše bude
směřovat ke zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy v obci.
O čistotu chodníků i komunikací by se měl postarat také nový zametací komunální stroj,
který snad již brzy vyjede do ulic.
A zpět ke škole. V současné době připravujeme ve spolupráci se Základní uměleckou
školou v Libicích nad Vltavou, která u nás působí, v pořadí už druhý hudební festival. Možná
si vzpomínáte na ten loňský, který byl věnován jazzu.
Letos dáme prostor velkým big bandům a hudební klání už nebude bezejmenné, ale
ponese název „Přílepské ladění“. Opět se představí ti nejlepší žáci a studenti hudebních
škol a inspiraci budou čerpat od těch nejlepších profesionálů. Jedno jméno z programu: Orchestr Karla Vlacha. Těšíme se s vámi na setkání v centru obce pod širým nebem
14. června.
Přeji vám co nejpříjemnější jarní dny, ať vás nepostihne jarní únava a ať jsou vám na
hony vzdáleny jarní deprese. Buďte na sebe opatrní, neboť jak říkají lékaři, lidské tělo je
pomalý počítač a při přechodu ze zimy bychom jej měli zatěžovat velmi, velmi zvolna. J

Věra Čermáková
Starostka obce
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Jarní pozdrav
Vzácný posel jara z přílepské skály
Pokud během března vyrazíte na procházku na
přílepskou skálu nad Obecním úřadem, narazíte na skalních terasách obrácených k jihu nebo
západu na drobnou žlutě kvetoucí rostlinu.
Jedná se vedle dobře známých sněženek či bledulí o jednoho z prvních rostlinných poslů jara
– křivatec český (latinsky Gagea bohemica).
Jde o drobnou cibulovinu, rostlina není obvykle
vyšší než deset centimetrů, s nápadně velkými,
zářivě žlutými květy z příbuzenství tulipánů či lilií.
Křivatec patří mezi druhy chráněné zákonem, je zařazen mezi druhy silně ohrožené, proto jej netrhejte (ve váze stejně příliš dlouho nevydrží). V České republice jej najdete zejména v širším okolí Prahy (například na skalách v údolí Vltavy mezi Podbabou a Kralupy nad
Vltavou), na Kolínsku a pak již jen na jižní Moravě.
Lokalita na skále ve Velkých Přílepech je
světlou výjimkou, neboť ostatní lokality v širším
okolí (např. v údolí Vltavy a údolí Zákolanského
potoka) hostí jen málo početné populace tohoto druhu. Na další, ale mnohem menší populaci
křivatce českého můžete narazit i na Hajnici na
jižním okraji Velkých Přílep.
Křivatec český z naší krajiny pomalu, ale jistě
mizí. Důvodem je hlavně upuštění od tradičního
hospodaření na jeho lokalitách, které se hodily
především k pastvě ovcí a koz. No a na volně se
pasoucí ovce dnes již v naší kraAle i ovce a kozy můžete spatřit při jarní procházce po okolí.
jině nenatrefíte.
Ne sice na přílepské skále, ale na stráni nad obcí Únětice.
Proto se nebojte jít křivatce
Hezký zážitek nejen pro děti
Foto René Tydlitát
v době květu na skálu obdivovat.
Pokud je přímo nepošlapete, tak
jim neublížíte. A až odkvetou
a uschnou, klidně na místech,
kde z jara kvetly, šlapejte, dupejte či vysedávejte, nahradíte tím
totiž ty chybějící ovce a kozy J.

Michal Štefánek
a Lukáš Krinke
Herbářové sbírky
Univerzity Karlovy
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Zprávy ze Zastupitelstva
Glosujeme
Nálada v zastupitelstvu
se změnila
Atmosféra veřejných zasedání
se po podzimních komunálních
volbách a z nich plynoucí obměny zastupitelstva změnila.
Naší obci již nevládne koalice,
ale na scéně se objevil pro obec
nový prvek – opozice. Vítězné
uskupení Tradice – Budoucnost,
které ve volbách získalo 56 %
hlasů, obsadilo funkci starostky
a místostarosty. Zastupitelé za
sdružení Pro Přílepy (41%) získali
5 mandátů z jedenáctičlenného
zastupitelstva a jsou v opozici.
Poklidné rozhodování o obec-ních
záležitosątech se změnilo v ostré půtky. Přitom oběma stranám jde o stejnou věc, tedy o rozvoj obce. Proto se nezúčastněnému divákovi mohou zdát rozpory zbytečné. Opozice vyčítá
vedení obce zejména nedostatek
komunikace a špatný přístup
k požadované dokumentaci. Vedení obce tuto kritiku odmítá.
Z opozičních zastupitelů se zatím
nejvýrazněji profiluje pan Petr
Morysek, bývalý místostarosta,
který nyní podrobuje současné
vedení obce tvrdé kritice.
Přílepský zpravodaj chce dát
prostor vedení obce i opozici.
Proto od příštího čísla zařazujeme rubriku „Z opozičních lavic“.
V této rubrice budou mít opoziční zastupitelé možnost seznámit veřejnost se svými věcnými
výhradami,
protinávrhy

• Z astupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku
o nakládání s odpady. Do vyhlášky byla zahrnuta
další komodita, která dle zákona bude zahrnuta do
tříděného odpadu a tou je kovový odpad. Sběr šrotu
probíhal u nás v obci dvakrát ročně, vždy se svozem
velkoobjemového odpadu. Po celý rok ale odhazujeme do popelnic se směsným odpadem konzervy,
kovová víčka, drobný spojovací materiál apod. To je
špatně. Za rok je to velké množství kovu, který by
neměl skončit na skládce, ale měl by být dále využit.
Proto obec dá k dispozici upravené popelnice, jejichž
obsah bude končit ve sběrně surovin k dalšímu zpracování.
• Zastupitelstvo vyslechlo informaci o postupu prací
na rekonstrukci Čistírny odpadních vod (ČOV):
Podle Josefa Pilaře, pověřeného obcí dohledem
na vodohospodářskou infrastrukturu, se vyskytly
problémy se zatopenými kabely, vzdáleně připomínající problémy tunelu Blanka (smajlík). Tím však naštěstí podobnost končí, závadu na sanaci výtokového kabelu se dodavateli daří odstranit a květnový
termín zahájení zkušebního provozu není ohrožen.
Obec po ukončení stavby uspořádá pro veřejnost
Den otevřených dveří v areálu ČOV. Termín bude
včas upřesněn.
• Kolem projektu obchvatu, spojujícího komunikaci
R7 od letiště do Kralup nad Vltavou ( tzv. přeložka
240/II ), se opět přešlapuje. Tento obchvat by měl
ulevit obcím v našem okolí od průjezdu těžké dopravy. Před několika týdny se setkali představitelé
obcí s novým ministrem dopravy Danem Ťokem.
Předcházející ministr dopravy Antonín Prachař byl
projektu nakloněn s tím, že by byl financován s přispěním Evropské unie a investorem stavby by se stal
stát. Bylo dokonce sepsáno memorandum o spolupráci. Zdá se, že současný ministr dopravy Ťok nemá
ohledně tohoto projektu dostatečné informace. Starosty dotčených obcí sdružených ve Spolku 101 na
schůzce informoval, že financování projektu bude
předáno opět Středočeskému kraji. Jednání mezi
ministrem a hejtmanem Středočeského kraje o osudu stavby bude pokračovat.
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• S tředočeský hejtman Miloš Petera informoval na setkání starostů okresu Praha-západ o částce 360 milionů korun, které kraj rozdělí na jednotlivé granty.
Budou vypsány i dotační tituly, týkající se místních
komunikací. Zastupitelstvo připravuje proto několik
projektů, aby v okamžiku vyhlášení grantů bylo připraveno žádosti podat. Jedná se např. o úpravu ulice
Spojovací a okolí a o parkoviště u MŠ Jablíčko.
• Projektová dokumentace k výstavbě nového vodovodního přivaděče se dokončuje, aby bylo možné
zažádat o stavební povolení. Zastupitelstvo v této
souvislosti schválilo vstup obce Velké Přílepy do
Dobrovolného svazku obcí (DSO) s Úholičkami a Statenicemi. DSO bude investorem nového vodovodního přivaděče a současně žadatelem o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, přičemž podíly
jednotlivých obcí na spolufinancování projektu budou dány stanovami vznikajícího DSO.
• Zastupitelstvo souhlasí s obnovou polní cesty na
hranici pozemku s obcí Úholičky. Svůj pozemek p.č.
364 pronajme bezplatně na dobu deseti let obci
Úholičky, která na něm na vlastní náklady obnoví
polní cestu v rámci projektu Obnova pěší propustnosti území.

a výsledky kontrol hospodaření.
Redakce Přílepského zpravodaje
upozorňuje, že zákon jí ukládá
nezveřejňovat případné osobní
invektivy, nebo nepodložená
očerňování. Toho se bude držet
a tento postoj bude uplatňovat vůči oběma stranám. Názory
sdružení Pro Přílepy, které se mylně
domnívá, že redakce chce jeho
texty cenzurovat, můžete již nyní
sledovat na www.proprilepy.cz.
Účast občanů na veřejných zasedáních zastupitelstva se sice
v poslední době zvýšila, ale stále není nijak závratná, tak pětadvacet občanů, i méně. Přitom
právě na těchto zasedáních si
můžete udělat vlastní názor na
to, jak pracují lidé, které jsme si
zvolili. A také můžete přednést
své připomínky a stížnosti.
Proto přijďte 7. dubna v 19 hodin
do CVA. Nudit se určitě nebudete!
redakce

Novinky na obecním webu
V nedávné době jsme rozšířili internetové stránky www.velke-prilepy.cz o další moduly.
Velice praktický je modul ŽIVOTNÍ SITUACE. Naleznete ho v záložce na pravé straně
titulní strany. Tento modul nabízí aktualizované návody na řešení různých životních situací.
Modul obsahuje 13 základních okruhů, které jsou dále členěny na konkrétní situace a návody, jak postupovat při řešení různých problémů.
Druhý modul je MOBILNÍ VERZE internetových stránek. Mobilní verze je přizpůsobena
grafikou a strukturou mobilním zařízením. Při načtení internetových stránek v mobilních
telefonech se stránky automaticky přepnou do mobilní verze, aby se uživatelé na internetových stránkách mohli snadno a rychle orientovat.
Nově je také na těchto stránkách zobrazen na titulní straně pod záložkou VEŘEJNÉ ZAKÁZKY profil zadavatele – obce Velké Přílepy podle požadavků Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ) a podle Vyhlášky č. 133/2012 o uveřejňování vyhlášení pro účely
zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele.

kj
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Kudy z metra a do metra
Otevření nových stanic metra přináší změny jízdních řádů linek 316 a 350.
Autobusy budou jezdit častěji
Na Velikonoční pondělí 6.dubna 2015 bude slavnostně otevřeno prodloužení trasy Metra
A ze stanice Dejvická do stanice Motol. S tímto prodloužením jsou svázány změny povrchové dopravy, které se významně dotknou i naší obce.
Veškerá autobusová doprava, která je vedena po Evropské třídě ze směru od letiště,
bude ukončena na zastávce Nádraží Veleslavín. Autobusová doprava ze směru Horoměřice bude ukončena na stávající zastávce Horoměřická, která bude přejmenována na „Bořislavka“. Podmínky pro získání dotace na výstavbu metra totiž nedovolovaly ponechat autobusovou dopravu na Evropské tam, kde je možné cestovat metrem. Proto ani linka 316
nemohla zůstat v původní trase s cílovou zastávkou Dejvická.

Bořislavka
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Proto se pražské nástupní zastávky linek 316 a 350 oddělují. U linky č. 350 se trasa ani
nástup v Dejvicích nemění, linka č. 316 má výstupní i nástupní stanici na dnešní zastávce
Horoměřická (nově Bořislavka).
Nové jízdní řády linky 316 jsou postaveny tak, aby navazovaly na jízdní řády trasy Metra
A, jelikož se na nově otevřené trase plánuje pásmový provoz (viz tabulka níže). Posíleny
budou spoje v ranní špičce na interval cca 8 minut. Ve večerní špičce budou spoje posíleny na interval cca 15 minut. Časy odjezdů jsou určeny tak, aby těmto spojům předcházel
odjezd linky 356 směr Horoměřice – Statenice a tím se uvolnila kapacita pro cestující do
vzdálenějších stanic. Jízdní řád umožňuje vyčkávání spojů ve stanici Velké Přílepy na linku
350 pro možný přestup.
O víkendech a svátcích byly odjezdy sjednoceny na interval jedné hodiny a také přibyl
večerní spoj ve 20:10. Jízdní řád je uzpůsoben tak, aby bylo v budoucnu možné vybrané
spoje linky 316 prodloužit do Kralup nad Vltavou. Cestující, kteří budou cestovat z Velkých
Přílep do cílové stanice Dejvická, budou mít nově i možnost přestupu v Horoměřicích na
linku 355, která je vedena přes Lysolaje do Dejvic.
S těmito změnami je spojena i větší finanční náročnost obce na zajištění provozu linky
316. Na základě jednání mezi obcemi na trase této linky a uplatnění administrativní hranice

Dejvická
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Prahy a Středočeského kraje dojde k navýšení plateb ze strany obce o 2 424 Kč/měsíc na
částku 55 965 Kč / měsíc.
Trasa autobusové linky 350 se nemění. V návrhu nového jízdního řádu dochází i zde
k posílení spojů, a to v pracovních dnech v časových rozmezích mezi 5:00 a 8:30 a 15:30
– 20:30 na interval 30 minut. Dále dochází k posílení školních spojů z časů 6:48 a 7:18 na
6:48, 7:11 a 7:33. O víkendech a svátcích byl navržen po celý den interval jedné hodiny.
Konečně autobusová linka č. 604 nebude dotčena žádnými změnami v souvislosti
s dubnovou změnou jízdních řádů.
Jaké bude nové rozmístění nástupních a výstupních zastávek v prostoru terminálů Dejvická a Bořislavka znázorňují informační letáky. Podrobnější informace se lze dočíst na
stránkách www.ROPID.cz.
Přeji Vám, ať změny chystané v autobusové dopravě jsou pro Vás jen přínosem.

místostarosta Tomáš Hošek
Časové intervaly Metra A :
V pracovní dny od cca 6:00 do cca 20:00 v novém úseku pásmový provoz: od cca 6:00 do
cca 9:30 v úseku Petřiny – Nemocnice Motol a od cca 9:30 do cca 20:00 v úseku Dejvická –
Nemocnice Motol pojede pouze každý druhý spoj.
Intervaly (v minutách)

pracovní den (základní intervaly)

víkend

večer

Úsek

ráno

dopoledne

odpoledne

Nemocnice Motol – Petřiny

4:40

10:00

6:00

7:30

10:00

Petřiny – Dejvická

2:20

10:00

6:00

7:30

10:00

Dejvická – Skalka

2:20

5:00

3:00

7:30

10:00

Skalka – Depo Hostivař

4:40

10:00

6:00

7:30

10:00

Z deníku Obecní policie
Vážení spoluobčané,
strážníci obecní policie zabezpečují veřejný pořádek v pěti obcích o rozloze 35km².
Strážníkům se podařilo v poslední době odhalit několik pachatelů, kteří se zaměřovali na
majetkovou trestnou činnost v těchto obcích. Velkým přínosem pro práci strážníků je městský kamerový dohlížecí systém (MKDS).
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Vzhledem k počtu strážníků však není obecní policie schopna zabezpečit nepřetržitou
službu. Další překážkou je Zákoník práce, protože strážníci nejsou ve služebním poměru, ale jsou zaměstnanci obce a jako takoví musejí dodržovat přestávky, které jim ukládá
zákon.

Ve vážném případě volejte i v noci
Obecní policie je součástí Integrovaného záchranného systému Středočeského kraje a na
vyžádání Policie ČR a Hasičského záchranného sboru Kladno vyjíždějí i mimo pracovní
dobu, a to v případě, že je ohrožen život, zdraví nebo majetek, nebo hrozí-li živelná pohroma. Všichni strážníci dojíždějí ze vzdálenosti cca 30 km, a proto je jejich dosah mimo
pracovní dobu omezen dojezdem.
Strážníci svoji službu berou zodpovědně, ale musejí brát také ohled na své rodiny. V případě, že se strážníkům v nočních hodinách nedovoláte, kontaktujte policii na lince 158.
Když strážníci zaznamenají Váš hovor, určitě Vám rádi pomohou, nebo poradí. Obecní
policie ve Velkých Přílepech působí již od roku 2006 a naší prioritou je zabezpečit lidem
v obci klidný a bezpečný život.

Pomohlo by rozšíření kamerového systému
Obecní policie bude v nejbližší době jednat s vedením obce o rozšíření MKDS, který zvýší
bezpečnost v obci převážně v nočních hodinách. Dohlížecí kamerový systém se plně osvědčil i v ostatních obcích a strážníci ho využívají k zajištění důkazů proti osobám, které páchají
trestnou činnost. Mohu zmínit újezdy od dopravních nehod, kdy byl poškozen obecní, nebo
soukromý majetek, vloupání do objektů a střežení veřejného prostranství.
V minulosti se podařilo díky kamerám objasnit i několik závažných skutků, kdy se jednalo
o loupežná přepadení, nebo krádeže motorových vozidel.

Fotbalisté přehnali oslavu
V poslední době zaznamenali strážníci několik případů poškozování obecního majetku.
V jednom případě se jednalo o poškození pouličního osvětlení v ul. Peškova. Vzhledem
ke způsobené škodě byla věc předána Policii ČR. Druhý případ se stal dne 7. 3. 2015, kdy
skupinka podnapilých osob poničila střechu u objektu Restaurace U Korycha a ve svém
řádění pokračovala na autobusové zastávce v centru obce. Strážníkům se podařilo zajistit
svědky a díky záznamu z MKDS se následně podařilo ztotožnit dvě osoby. Celá událost je
o to smutnější, že se mělo jednat o osoby, které se mají aktivně podílet na sportovních
aktivitách v obci. Obec podporuje sportovní aktivity tohoto klubu a jedná o jejich požadavcích. Naproti tomu se členové tohoto klubu chovají jako zvířata a ničí obecní majetek. Věc je v šetření Policie ČR, které obecní policie předala zjištěné informace a záznamy
z MKDS.
Podněty pro obecní polici můžete zasílat prostřednictvím interaktivního formuláře na
webových stránkách obecní policie (www.obecnipolicie.info ).

vr. prap. Karel Král
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Chcete ušetřit? Recyklujte!
Odpad dnes třídí již dvě třetiny Čechů. Patříte mezi ně?
Obec Velké Přílepy uhradila loni za svoz komunálního odpadu 2 326 000,- Kč. Ve stejném
období vybrala od občanů na poplatcích za popelnice 1 820 000,- Kč. Dalo by se očekávat,
že více než půlmilionový rozdíl se v dalším roce projeví ve výrazném zvýšení poplatků za
svoz odpadu - přibližně o 500,- Kč na domácnost. Takové navýšení jsme však nezaznamenali. Proč? Protože obec obdržela od společnosti Ekokom 362 000,- Kč za recyklovaný
odpad a z této částky mohla uhradit větší část schodku.
A navíc – pokud třídíte, zbývá ve vaší popelnici dost místa k tomu, abyste mohli zvolit
méně častý, a tudíž levnější interval svozu.

Co se děje s nelákavým odpadem, který vhodíme do barevných
kontejnerů? Zeptali jsme se manažerky firmy Regios ing. Lucie
Linsmaierové:
„Odpady se nejprve třídí na lince ručně. Pracovníci je zbavují největších nečistot a odkládají
předměty, které tam nepatří. Předtříděné odpady odvážíme na dotřiďovací linky, kde jsou
dále tříděny podle materiálového složení nebo podle potřeb konečných zpracovatelů. Na-

Brzy v obci přibydou i speciální popelnice na drobný kovový odpad (konzervy, víčka, plechovky...)
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příklad papír dovezený z modrých kontejnerů se dále roztřídí na noviny, časopisy, kartony
a další druhy. Plasty ze žlutých kontejnerů se třídí na barevné a čiré PET láhve, fólie podle
barev, duté obaly od kosmetiky a podobně. Plast je určitě nejcennější. Takto roztříděné
odpady, zbavené nežádoucích příměsí, se lisují do balíků a jsou odváženy ke konečným
zpracovatelům k recyklaci. Z odpadů se pak pomocí tohoto procesu vyrábějí buď úplně
nové výrobky, nebo se přidávají k dalším surovinám pro výrobu nových předmětů.“

Výrobky z recyklovaného odpadu dokáže dnes vyjmenovat každý
školák, tak jen připomínka pro dříve narozené:
Výrobky z recyklovaného papíru: Novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na
vajíčka, toaletní papír apod. Také tepelné izolace a zatravňovací koberce na zpevnění
svahů. Papír je možné takto recyklovat asi pětkrát až sedmkrát.
Výrobky z recyklovaného plastu: Polyesterové vlákno do oblečení, polyesterová
stříž do spacáků, bund a koberců, stavební hmoty, kompostéry, odpadkové koše, pelety, mikrotenové sáčky, kelímky a obaly na potraviny.
Výrobky z vytříděného skla: Opět sklo. Většina skleněných lahví obsahuje více než
polovinu recyklátu. Z recyklovaného skla se vyrábí i nápojové sklo a další skleněné
výrobky jako vázy nebo okrasné skleněné dekorace. Někde se používá tzv. pěnové
sklo, které má skvělé tepelně-izolační vlastnosti. Sklo se může recyklovat nekonečně.
Výrobky z nápojového kartonu: Papír, desky k izolaci ve stavebnictví. Má velmi
kvalitní a dlouhé celulózové vlákno, proto ho lze recyklovat několikrát.

Poločas rozpadu jednotlivých komodit.
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Možná budou i kompostéry… a dokonce zdarma!
V polovině března podala obec žádost o dotaci z Operačního
programu pro životní prostředí (OPŽP) na pořízení domovních
kompostérů a obecního štěpkovače. Pokud vše dobře dopadne, bude občanům k dispozici asi 150 kusů pravděpodobně
plastových kompostérů o objemu přibližně 700 l.
Podle požadavků OPŽP se kompostéry stanou majetkem obce,
která uzavře s každým zájemcem o kompostér bezúplatnou
smlouvu o pronájmu na dobu pěti let. Po uplynutí této doby se
kompostéry stávají majetkem občanů. Podmínkou je aktivní využívání kompostérů, tedy kompostování.

Kompostováním likvidujeme bioodpad
Kompostování je nejlepší a nejekologičtější způsob likvidace bioodpadu, který je programem maximálně podporován. Každý, kdo má i malou zahrádku, ví, že během sezóny se
bioodpadu nahromadí velké množství. Jedná se především o trávu, listí, plevele, drobné
větve, ale také o řadu bioodpadů z domácnosti jako jsou slupky z brambor, ovoce apod.
Teoreticky se dají kompostovat všechny rostlinné a živočišné odpady.

Co do kompostérů nepatří?
Některý biologický odpad se však pro kompostování hodí méně nebo vůbec, ať již z pohledu dlouhé doby rozkladu nebo případného zápachu. Jsou to například živočišné odpady,
kosti, zbytky jídla s převahou olejů a tuků z důvodů zápachu a delší doby rozkladu, slupky
tropického a subtropického ovoce pro chemické ošetření jejich povrchu. Nedoporučuje se
kompostovat ani listí z ořešáku, které se velmi dlouho rozkládá. Taktéž pro vyšší obsahy
těžkých kovů se nemá kompostovat popel z uhlí.

Jak s kompostem zacházet?
Kompostování je aerobním proces, kdy je pro činnost mikroorganismů potřeba vzduch,
resp. kyslík. Tyto tzv. aerobní mikroorganismy se nacházejí především v půdě, proto
bychom měli bioodpad občas prosypávat zeminou. Také se doporučuje jednou až dvakrát
ročně kompost přeházet. Výsledkem procesu bude za asi 12 měsíců velmi kvalitní kompost,
který plně nahradí, či spíše svou kvalitou předčí, prodávané a často předražené zahradní
substráty. Kompostováním vyřešíte problém s biodopadem a ještě získáte kvalitní zeminu
vhodnou pro hnojení stromů, keřů, záhonů a trávy.

Chceme pořídit i štěpkovač
V rámci dotací bychom pro obec rádi zakoupili také štěpkovač se samostatnou motorovou jednotkou. Mohli bychom štěpkovat větve a ostatní vhodný materiál (např. vánoční
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stromky), kterého se v obci ročně vyprodukuje asi 40 m3 a končí v kompostárně. Štěpku
použijeme pro mulčování a zpevnění některých cest. Obec předpokládá, že by formou bezplatné služby štěpkovala větve i občanům Velkých Přílep. Tím by se zamezilo pálení a ukládání tohoto materiálu na nepatřičná místa.
Na závěr bych si dovolil použít jedno upravené anglické přísloví „Ukaž mi svůj kompost,
a já ti řeknu, jaký jsi člověk“.

Za Výbor pro životní prostředí
David Bečka

Školství
Co se děje v naší škole
Za oknem krásně svítí sluníčko, které všem oznamuje, že jaro je konečně tady. Přesto se
zkusím trošičku vrátit do zimních měsíců a přiblížit vám, co vše jsme během nich zvládli
u nás ve škole.
Hned po vánočních prázdninách k nám přijelo mobilní planetárium, ve kterém si postupně žáci z třetích, čtvrtých a pátých ročníků lehli pod rozzářenou noční oblohu a snažili
se poznávat různá souhvězdí. Protože druháci byli smutní, že si hvězdičky nemohli prohlédnout, přijelo během března planetárium ještě jednou.
V lednu jste měli znovu možnost přijít se na nás podívat během dne otevřených dveří.
Navštívili nás děti z MŠ Veselý domeček, nabídku využilo mnoho rodičů žáků, kteří do školy
již chodí, ale i žáků, kteří se k nám do školy teprve chystají.K zápisu do první třídy letos přišlo dětí opravdu hodně. Rodiče mohli letos využít rezervační systém a objednat se k zápisu
na určitý čas. U zápisu navíc ochotně pomáhali žáci z devátého ročníku. V březnu budoucí
školáci mohli navštívit „Školu na zkoušku“ tzn. přijít a vyzkoušet si, jak to ve škole chodí.
Za odměnu si kromě zkušeností odnesli i si své první školní vysvědčení. Protože byli velmi
šikovní, na vysvědčení byla obrovská jednička.
Zatímco většina z nás si sněhu letos příliš neužila, naši sedmáci a osmáci na tom byli
letos o mnoho lépe, protože mohli odjet na lyžařský výcvik (v letech předchozích se hlásil
malý počet zájemců o lyžařský kurz). Vyrazili do Janova nad Jizerou, kde si někteří zlepšovali
svou lyžařskou techniku a někteří lyžovali poprvé. Kromě lyžování měli možnost vyzkoušet
si snowboarding a samozřejmě různé zimní radovánky. Jezdili na sjezdovkách na Tanvaldském Špičáku nebo na Severáku. Všichni se vrátili nadšení, proto doufáme, že se dostatečný
počet zájemců najde i v dalších letech.
Během prvních měsíců postupně ve všech třídách druhého stupně proběhl program
externích odborníků, kteří se zabývají nejen vztahy mezi vrstevníky, ale hovoří s žáky
i o drogové problematice, právní odpovědnosti nezletilých a dalších tématech z oblasti primární prevence, které samotné žáky zajímají.
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Nezanedbávali jsme ani kulturu.
Na leden jsme pro žáky z třetího až
devátého ročníku zajistili návštěvu
divadelního souboru, který hraje
představení v anglickém jazyce.
Žáci z prvního stupně zhlédli představení Jackie and theHorribleFamily, ti starší AliansSavethe Planet.
Představení jsou interaktivní, žáci
během nich vstupují do děje a komunikují s herci (většinou s rodilými mluvčími).
Až z Moravy přijela cimbálová muzika, která žáky i vyučující překvapila svým repertoárem.
Možná by překvapila i vás, protože
kromě lidových písní jsme si vySedmáci a osmáci si lyžařský výcvik užili
slechli i klasickou hudbu,například
Smetanovu Vltavu, došlo ale i na
skladby od The Beatles, hudbu filmovou a populární. Mladší žáci se nenechali pobízet a sál
U Korychů se díky nim roztančil.
Někteří žáci již navštívili Knihovnu Velké Přílepy, další třídy se tam chystají. Podívali jsme
se na výstavy a měli besedy na různá témata např. sedmáci se vydali do Indonésie po
stopách lidojedů.
Začátkem roku se konají okresní kola vědomostních olympiád. Naši žáci byli velmi úspěšní
v soutěži v německém jazyce, kde získal žák z devátého ročníku druhé místo. Bronzovou
medaili přivezl žák osmé třídy v Olympiádě z anglického jazyka a další třetí místo vybojovala i žákyně ze sedmé třídy v Zeměpisné olympiádě.Ale svými výkony nás potěšili všichni
zástupci z naší školy, kteří si v porovnání s ostatními školami vůbec nevedli špatně. Ještě
jednou jim tímto děkujeme.
Co máme v plánu na měsíce další? Ještě v březnu to bude den, během kterého se zaměříme na dopravní výchovu. Žáci si připomenou běžné dopravní značky, pravidla pro chodce
a cyklisty. V dubnu to bude recitační soutěž a pasování prvňáčků na čtenáře. Již teď si pomaličku začínáme balit kufříčky na květnovou školu v přírodě. A potom už jen vysvědčení
a hurá na prázdniny.

Martina Chaloupková
zástupkyně ředitele

ZŠ Velké Přílepy, okr. Praha – západ přijme od 1. 9. 2015 kvalifikované
pedagogy pro 1. stupeň a vychovatele do ŠD.
Nabídky zasílejte na e-mail: zdenka.hlouskova@zsvelkeprilepy.cz.
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Přílepská knihovna
Co je nového v knihovně?
Čtenáři to už při návštěvě knihovny poznali. V souvislosti s instalací nových
regálů a s budováním dětského koutku
došlo v knihovně k přemísťování různých
souborů, polic, k vyklízení a malování
některých prostor, ke stěhování knih
z místnosti do jiné místnosti a na jiné
místo. Dokonce jsem slyšela, že děláme
něco podobného jako některé supermarkety. Ale až bude vše hotovo, určitě nás pochválíte! Jen se podívejte, jak
pěkné jsou nové regály.
Pokud se týká akcí v knihovně, k těm úspěšným se určitě řadily dvě výstavy. Ing. arch.
Bohumil Blažek v knihovně a částečně v restauraci U Korychů v lednu a v únoru vystavoval
fotografie a grafiku ze svého pobytu v Kuvajtu. Výstava i vernisáž s přednáškou měly velký
ohlas a návštěvnost. Druhá výstava potěšila hlavně ženy, které mají v oblibě ruční práce.
Paní Viktorie Kostihová vystavila své vyšívané obrazy. Obrazy vznikly v průběhu posledních
dvaceti let a jsou vyšívané křížkovým stehem nebo gobelínovou technikou. Jsem ráda, že
jsme s nimi zaplnili celou stěnu v čelní místnosti, protože paní Kostihová prý většinu ze
svých prací rozdá.
Měsíc březen je opět měsícem knihy a čtenářů. V rámci podpory čtenářství jsme v týdnu
od 23. března vyhlásili registraci v naší knihovně bez poplatku.
Literární soutěž Talent zatím neoslovila tolik soutěžících, jak bych si přála a jak to bylo
v minulých letech. Do konce dubna, kdy je termín, ještě nějaký čas zbývá. Talenti, nezapomeňte a vytáhněte ze svých zásuvek uschované příběhy!

Na vernisáži kuvajtských fotografií a grafiky Bohumila
Blažka se sešlo hodně zájemců

Vyšívané obrazy paní Viktorie Kostihové jsou
opravdu nádherné
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A co plánujeme na příští období? Prvňáčci se již určitě těší na tradiční Pasování na
čtenáře. Letos bude 22. dubna. Ve stejný den se můžete přijít podívat do CVA na recitační
soutěž pro děti. Paní Ivanka Devátá přislíbila návštěvu naší knihovny na 21. května. V závěru školního roku vystavíme nejlepší výtvarné práce dětí z přílepské základní školy. Už jsem
také poslala přihlášku organizátorům sbírky Den proti rakovině a 13. května podpoříme
tzv. kytičkový den.
Také bych ráda uspořádala odpolední čtení pro děti v rámci akce Tátové čtou dětem. Najdou se mezi námi muži, kteří by měli některé odpoledne čas a chuť přečíst dětem kousek
ze své oblíbené knihy? Prosím, přihlaste se!

Jana Kouřimská

Novinky v knihovně
Beletrie:

Naučné:

Coelho, Paulo

Nevěra

Erskinová,
Barbara

Nejtemnější hodina

Formanová,
Martina

Případ Pavlína

Cílek, Roman	Čeští panovníci
a prezidenti
Juřík, Pave	Encyklopedie šlechtických
rodů
Zídek, Petr

Hana Benešová

Mawer, Simon	Dívka, která spadla
z nebe

Valtrová, Marie

Kronika rodu Hrušínských

Mawer, Simon

Mendelův trpaslík

Vučka, Tomáš

Pražské kostely a chrámy

Mayle, Peter

Navždy Provence

Herman, Marek

Najděte si svého marťana

Li Yongkang

Tradiční čínská kuchyně

Franzová, Linda

Pleteme košíky

Taylor, Patrick	Doktore, tak na
zdraví!
Vondruška,
Vlastimil

Adventní kletba

Vondruška,
Vlastimil

Podivná svatba
na Lichnici

Pro děti
	
Hasičský vůz zasahuje

leporelo
Hiršal, Josef	Šťastně dojeď, dlouhý
vláčku!
leporelo
Peroutková, Ivana Anička na horách
Peroutková, Ivana Anička a Velikonoce
Svěrák, Zdeněk

Tři bratři

Trujillo, Eduardo

Vlaky a železnice

Urban, Jiří

Deník malé blondýnky

Žáček, Jiří	Chytré pohádky pro malé
rozumbrady
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Pozvánka do divadla
Velké holky nepláčou – divadelní hra tak trochu pro ženy, tak trochu pro muže, nejvíce však
pro všechny, kteří se chtějí upřímně bavit a od srdce smát. Co si počnou dvě dámy, kterým
se rozpadlo manželství? To uvidíme v sobotu 10. dubna večer v sále U Korychů.
Herci už se k nám chystají a rádi se v osobní pozvánce pro čtenáře Přílepského zpravodaje rozpovídali o svých rolích.
Jana Šulcová, představitelka Olivie, říká: „Nejen moje role, ale celá hra je geniálně napsaná
od autora Neila Simona. Mám v ní možnost využít svůj komediální potenciál. Navíc je to
celé rodinný podnik, máte větší odpovědnost, ale i svobodu. Je to krásná a chytrá hra,
doufám, že diváků přijde co nejvíce, protože málo platné – divadlo dělají diváci.“
Veronika Jeníková hraje Foranc, a hraje ji moc ráda. „Vždy mě režiséři obsazovali spíše
do vážnějších rolí a já, čím jsem starší, tím mám raději ty komediální, tam se můžete více
vyřádit. Navíc s Janou si dobře rozumíme, tak to je radost. Jezdíme po různých městech,
větších či menších, všude nás přijímají velice hezky. Myslím, že Přílepy nebudou výjimkou.
Je to krásné představení, přijďte se podívat.“
Vendulka Křížová představuje drsnou policajtku Mickey. „Je to pro mě něco jiného, protože
mě většinou obsazovali do éterických dívek a žen. Hraji s lidmi, které mám ráda a to je na
tom představení i dost vidět. Cítíme se jako rodina. Bydlím v nedalekých Horoměřicích,
tak znám místní lidi. Kdykoliv jsem je pozvala do divadla, byli nadšeni. Doufám, že to bude
i u Holek v Přílepech. Moc se na to těším.“
Marcel Vašinka hraje Španěla Manola Costazuelu. „Musel jsem se naučit španělský přízvuk. Tím ta role byla zvláštní. Navíc naše mužské postavy přijdou po pauze jako
třešnička na dortu, takže si užíváme a slízáváme úspěch i za holky, které to od začátku
oddřou. Do Přílep se těším. Bydlím totiž v Mnichovicích, to je malá vesnice. Lidi jsou tam
fajn a dokáží ocenit snahu přivézt jim kulturu až na zápraží. Snad na tom budou Přílepy
podobně.

em

Záběry z představení Velké holky nepláčou, které 10. dubna můžeme shlédnout na sále U Korychů
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Mladý lékař se chystá mezi přílepské pacienty
MUDr. Rodion Schwarz:
Začínat u vás budu na zelené louce
Během příštích měsíců začne v naší obci působit nový praktický
lékař MUDr. Rodion Schwarz. Chcete-li se s ním seznámit dříve,
než vstoupíte do ordinace, přečtěte si následující rozhovor.

Pane doktore, proč jste se rozhodl právě pro
Velké Přílepy?
Přiznám se, že původně jsem uvažoval nad otevřením ordinace přímo v Praze. Během atestační přípravy, kdy jsem pracoval v ordinaci na Praze 4, jsem však začal pociťovat, že pro
mou budoucí praxi mi bude bližší, budu-li znát nejen choroby svých pacientů, ale i jejich
rodinu a prostředí, kde žijí. Prostě takový rodinný lékař s hlubším pohledem na pacienta.

V obci již 40 let působí MUDr. Hlavová.
Počítáte s tím, že u starousedlíků asi nebudete mít snadnou pozici?
Počítám.  Paní doktorku jsem zatím neměl možnost poznat. Od paní starostky jsem však
o ní slyšel jen superlativy a po návratu z Afriky ji rád poznám osobně. Tímto se omlouvám,
že jsem se jí, vzhledem k časové tísni před odletem na humanitární projekt, nepředstavil
osobně. Věřím, že nejenom že si nebudeme „lézti do zelí“ , ale že mezi námi zavládne
spolupráce a vzájemná kolegialita. Chápu, že při tak dlouhém působení v obci jsou vztahy
mezi lékařem a některými pacienty něco mnohem více než jen lékař-pacient – že zná
nejenom jejich zdravotní stav ale i jejich rodinné zázemí a hlavně je tam důvěra, kterou lze
získat jen profesionalitou a zároveň lidskostí.

V současné době se nacházíte v Africe. ...
Ano, zdravím Vás z Burundi, což je malá země v srdci rovníkové Afriky, leží u jezera Tanganika.
Již jako student medicíny jsem měl sen, že se jednou vydám do Afriky a budu moci pomáhat potřebným. Ten jsem také uskutečnil ihned po ukončení studia medicíny. Byla to škola
života, z hlediska profesního i lidského. Odjel jsem na misi na ostrov Rusinga na Viktoriině
jezeře v Keni. Afriku jsem si zamiloval a toto je již můj druhý pracovní pobyt zde. Velkým
vzorem je mi velká postava lékaře a humanisty Alberta Schweitzera. Kromě krásné africké
přírody se zde člověk setkává s mnohem odlišným spektrem diagnóz a mentalitou pacientů. Lidé jsou zde mnohem pokornější, berou nemoc i smrt jako součást života a neobviňují
z toho sebe či své okolí, lékaře či jiné osoby. Zdravotní péče i možnosti vyšetření a léčby
jsou zde mnohem omezenější než u nás, proto častokrát lékař se musí spolehnout na svůj
klinický úsudek a šestý smysl. Myslím si, že naše společnost, i přes, na první pohled působící, primitivismus, by se v lecčem od těchto lidí mohla učit.“
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Vraťme se do Velkých Přílep. Co zdejším pacientům nabídnete?
Začínat budu na zelené louce, ale postupem času bychom chtěli pacientům nabídnout kromě
standardní péče také možnost provedení některých laboratorních vyšetření na počkání.
Jednalo by se především o analýzu CRP ( ukazatele zánětu v těle pro správnou indikaci antibiotik), srážlivosti krve, analýzu moče, testu na okultní krvácení ve stolici ( jako prevence
karcinomu tlustého střeva). U diabetiků bez vážných komplikací zavést dispenzarizační prohlídky i s možností odběrů krve přímo v ordinaci, kdy nebudou muset jezdit pokaždé k diabetologovi. Z fyzikálních vyšetření bychom chtěli do budoucna pořídit EKG, ABI (přístroj pro
stanovení průtoku krve v končetinách a informující o stavu cév v organismu), kapesní přístroj
pro 24hodinovou monitoraci krevního tlaku (ve většině vyspělých zemí se užívá u všech pacientů s nově zjištěným vysokým krevním tlakem před nasazením léčby. Ty by nám měly pomoci snížit zbytečné předepisování léků, ušetřit zdlouhavá vyšetřování a čekání na výsledky.
Součástí ordinace by měl být i malý zákrokový sálek, kde do budoucna plánujeme kromě odběrů krve a dalších vyšetření i provádění převazů, ošetření ran či drobné chirurgické zákroky.

To jsou krásné plány, ale jak je budete financovat?
Vzhledem k finanční náročnosti pořízení těchto přístrojů bude tedy záležet na projeveném
zájmu pacientů o ně a na počtu přihlášených do naší ordinace. Chtěl bych také oslovit
obecní zastupitelstvo, zda by byla obec ochotná finančně se spolupodílet na jejich pořízení.
V případě jejich získání budeme následně asertivně jednat s pojišťovnami, aby finanční
spoluúčast pacientů na vyšetřeních byla minimální nebo zcela nulová. Pacientům, kteří
neradi vyčkávají dlouhé hodiny v čekárnách, bychom do budoucna chtěli také nabídnout
možnost on-line objednání (včetně objednání receptů), on-line výsledky vyšetření i konzultace s lékařem.

Jaká je vaše předchozí praxe, pomineme-li humanitární mise v Africe?
Již během studia medicíny, díky výměnným programům, jsem měl příležitost ke studiu v Turecku a Švédsku. Po absolvování jsem půl roku působil v Keni. Následovaly tři roky v ordinaci praktického lékaře. Paralelně s tím také práce s lidmi bez domova a přistěhovalci v nízkoprahovém centru Naděje, a dále práce lékaře závodní preventivní péče ve zdravotnickém
středisku Medicover.
Velmi intenzivně se věnuji studiu tradiční čínské medicíny. Pokud to nebude nutné,
asi poznáte, že nejsem úplně nakloněný ihned k řešením farmakologickým a budu vám
někdy doporučovat také speciální bylinné směsi zhotovené z čínských bylin a různé návody k úzdravě, abych vaše tělo zbytečně nezatěžoval silnými léky. Přiznám se, že během
dlouhých afrických večerů vypracovávám materiály, kde bude stručně a jasně popsáno, jak
na to. Budou k dispozici v ordinaci. Po předběžné domluvě s vedoucí přílepské lékárny by
nákup těchto preparátů neměl být problém (tímto jí děkuji za vstřícnost a ochotu).

Odkud pocházíte, pane doktore?
Vaše křestní jméno Rodion není příliš obvyklé…
Je to středověké jméno, které bylo dáváno mnichům na ostrově Rhodos. Mě tak pokřtili rodiče před více než třiceti lety v malém karpatském městečku na Ukrajině. Tam
22

jsem žil do svých osmi a následně další dva roky v oblasti střední Ukrajiny v typické
ukrajinské vesnici s babičkou a dědou, kde jsme měli velké hospodářství. Jsou to ty
nejkrásnější vzpomínky na dětství. Cítím, jak mě vesnický duch opět k sobě táhne.
V jedenácti nás maminka s mladším bratrem vzala k sobě do Česka, kde, coby vysokoškolačka, již druhým rokem pracovala jako švadlena (postupně svou pílí se vypracovala na
vedoucí). Vzpomínám si, že na začátku jsme měli jen jeden kufr s oblečením a stolními příbory. Nic víc. Začínali jsme náš nový život úplně od píky. Za 14 dní od příjezdu do ČR jsme
pak se znalostí jediného českého slova “ahoj” nastoupili do školy – bratr do první třídy a mě
dali rovnou do šesté. Posměšky a perzekuce spolužáků, že jsem hloupý Ukrajinec, nakonec
přerostly v uznání, neb jako jediný jsem se dostal na gymnázium. A následně pak i na medicínu. Nebylo to lehké, ale jsem vděčen za tuto školu života, která mi nyní pomáhá chápat
mé pacienty v tíživých životních situacích. A také děkuji pánu Bohu, že vždy mi posílal do
cesty dobré lidi, kterým nevadilo, že jsem odjinud.

Jaké je vaše „životní krédo“?
Ze všeho nejvíce si cením lidskosti, otevřenosti, čestnosti, umění dodržet dané slovo. Velice obdivuji manuálně zručné lidi. Mám rád přírodu. Mým velkým snem je mít domek či
malou chaloupku se sadem, kde bychom mohli žít v harmonii s přírodou a s lidmi v okolí
a následně část této harmonie a klidu předávat svým pacientům.

Připravila Eva Martínková

Veterinární poradna

http://www.vaseveterina.cz/

V pravidelné rubrice se věnujeme domácím mazlíčkům, které v naší obci chová podle počtu vydaných psích známek každá
druhá rodina. Na vaše otázky odpovídá MVDr. Michaela Riedlová, která provozuje veterinární ordinace v Roztokách a v Dejvicích. Dnes jsme se zaměřili na tzv. civilizační choroby.
Je pravda, že i psi a kočky jsou ohroženi civilizačními chorobami, protože kopírují životní styl svých majitelů? (cukrovka, vysoký krevní tlak, problémy se srdcem…)
Rozhodně to pravda je. Všechny tyto problémy souvisí zejména
s nevhodnou výživou podávanou psů a kočkám. Ale je zajímavé,
že nejvíce těchto pacientů měli veterinární lékaři ve svých ordinacích v letech po roce 1989.
Osobně si to vysvětluji tak, že se v rámci obecného uvolnění poměrů a zvyšování životní
úrovně najednou objevilo mnohem více potravin. A jak se zhoršovala kondice lidské populace, což trvá dodnes, zhoršovala se vlivem dopřávání různých pochutin zvířecím miláčkům i ta jejich. A pak se velmi pomalu s rozvojem veterinární medicíny a nástupem in23

ternetu začalo zvyšovat povědomí majitelů o správné výživě zvířat a tak během posledních
let se dle mé zkušenosti naopak četnost výše uvedených onemocnění mírně snížila.
Co si počít s pejskem, který má cukrovku? A jak se to zjistí?
Příznaky diabetu (cukrovky) jsou úplně stejné u zvířat i u lidí. Pes, nebo i kočka, začne více
pít, více močit a jeho chuť k jídlu se také výrazně zvýší. Rozdíl proti normálu je zejména
v příjmu tekutin natolik velký, že si toho majitel nemůže nevšimnout. A s tím většinou přichází do ordinace. Diagnózu potvrdí jednoduchý odběr krve. Pak následuje poměrně složitý proces, při němž se zjišťuje optimální dávka inzulínu a rozložení jeho aplikace (jednou
či dvakrát denně). Naprosto zásadní součástí léčby je dieta, máme jich k dispozici několik
značek a je určená přímo pro diabetiky. Úspěch léčby závisí výhradně na ochotě majitele
se jí zúčastnit (pravidelná aplikace inzulínu a naprosto striktní dodržování diety) a na spolupráci a porozumění s veterinárním lékařem.
V USA prý trpí obezitou přes 50 % psí a kočičí populace. Jak je to u nás?
U nás toto číslo tak vysoké není, udává se asi 20 až 30%. Také to není málo a rozhodně
to není banalita. Zajímavé je, že velmi často má tlustý majitel tlustého psa. Pokud je sám
obézní, nevnímá to pak jako problém ani u svého zvířete.
Jak poznáme, že je pes tlustý? Existuje nějaký BMI jako u lidí?
Vyloženě index BMI u zvířat nemáme. Tělesná kondice se posuzuje podle vzhledu, v podstatě podle souměrnosti těla při pohledu ze shora. Existují na toto posouzení předlohy
a pak samozřejmě lze u čistokrevných plemen posoudit hmotnost podle standardů.
Provádí se psům výměna kloubů? Jestliže ano, kolik taková operace asi stojí?
Ano, tak i tato vymoženost již dorazila ke dveřím veterinární medicíny. Onemocnění kyčelních kloubů – dysplazie – neboli špatný vývin kyčlí různého stupně jsou ale u psů většinou vývojovou vadou nesouvisející například s obezitou. I když ta samozřejmě zhorší klinické příznaky. Totální endoprotézu provádí v České Republice jen několik pracovišť a její
cena se pohybuje kolem sta tisíce korun. Určitou alternativou mohou být kmenové buňky,
které byly přesně v této indikaci již ve veterinární medicíně velmi úspěšně aplikovány. Nyní
se ale vedou debaty o etice jejich využití u lidí.
Platí obecně rozšířená teze, že čistokrevná a šlechtěná plemena se dožívají nižšího věku
než kříženci, a že jsou také náchylnějším k různým chorobám?
Jenom v jistém smyslu. Křížením v rámci jednoho plemene se bohužel kromě požadovaných
vlastností (např. barva, konstituce, charakterové vlastnosti) upevňují v genofondu také
nežádoucí vady, jako je například právě dysplazie kyčelních kloubů. S tou se setkáme většinou u čistokrevných plemen (NO, retrívři...). Různá plemena tedy mají dispozice k mnoha
různým chorobám, způsobené právě křížením v rámci jednoho plemene. Na druhou stranu
to chovatelé pochopitelně vědí a tak se snaží pomocí diagnostických metod veterinární
medicíny postižené jedince z chovu vyřazovat, aby se situace zlepšila. Ale rozhodně nelze
říci, že kříženec rovná se automaticky zdravý jedinec. Může trpět chorobami typickými pro
jednoho z rodičů nebo může mít prostě nemoc jinou, obtížně léčitelnou. Měla jsem v ordinaci případ křížence z útulku, jenž trpěl vzácnou poruchou imunity a majitelé museli prodat
auto, aby měli peníze na léčbu na specializované klinice v Brně.
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Meteorologické okénko
Počasí v prosinci, lednu a únoru 2015 ve Velkých Přílepech
Celé období lze charakterizovat jako srážkově podnormální a opět velmi teplé s výjimkou
měsíce února. Únor byl také velmi chudý nejen na sněžení, ale na jakékoli srážky. Za tří
zimní měsíce množství atmosférických srážek v naší obci představovalo jen 55% svého obvyklého normálu. Sněžení se vyskytlo jen výjimečně a radost dětem nestačilo ani udělat,
protože trvání sněhové pokrývky bylo zanedbatelné. Ledových dnů bylo rovněž poskrovnu,
a proto o bruslení na místním rybníku jsme mohli jenom snít. Jaká tedy byla letošní zima ve
Velkých Přílepech v jednotlivých měsících?
Prosinec začal velikou zajímavostí, která však na mnoha místech ČR ve dnech 1. a 2. 12.
způsobila omezení dopravy. Jednalo se o mrznoucí déšť a následnou ledovku. V důsledku
teplého podzimu se ledovka netvořila na zemském povrchu, ale zejména na větvích, autech, zábradlí a elektrických drátech. Celkově byl prosinec v naší obci srážkově podnormální (25 mm, tj. 65 %) a teplotně silně nadnormální. Předvánoční období bylo větrné
(19. a 20.12.) a velmi teplé. 19.12. brzy ráno bylo až 12,6 st. C a 23.12. velmi teplo vydrželo
po celý den. Vánoce byly opět bez sněhu, ale povánoční ochlazení bylo znát. Zima přišla
26.12. a způsobila 4 ledové dny, sněhovou pokrývku od 29.12. do 1.1. 2015. Nejvydatnější
sněžení bylo večer 30.12. a na Silvestra leželo 5 cm sněhu. Tato hodnota byla max. výškou

Krásně zamrzlý odtok z obecního rybníku.
Byl to asi jediný zajímavý projev letošní
zimy ve Velkých Přílepech.

Obrázek ukazuje kombinovaný sloupcový graf porovnání
naměřených atmosférických srážek oproti měsíčnímu normálu
a pomocí spojnicového grafu obdobné srovnání průměrných
teplot vzduchu.
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sněhu v naší obci a s určitostí zapříčinila, že nepozorný řidič naboural do zábradlí naproti
restauraci o Korychů. Brzdné stopy ve sněhu toho byly jasným důkazem. Nejchladněji bylo
dne 30.12. s naměřenou min. teplotou – 12,4 st. C. Tato teplota, jak se později ukázalo, byla
i nejnižší teplota v naší obci během letošní zimy.
Leden byl teplotně mimořádně nadnormální (10. 1. v naší obci až 15,2 st. C) a srážkově
podnormální. Úhrn srážek byl 27 mm, tj. 80 % normálu. Větrno bylo 9. a 10. 1., přičemž
max. rychlost větru v nekrytých a vyvýšených částech obce mohla dosáhnout až 90 km/
hod. V poslední dekádě ledna slabě sněžilo. Tento měsíc rozhodně nepřinesl sněhovou ani
ledovou nadílku do Velkých Přílep, ale jedna meteorologická zajímavost stojí za uvedení.
30.1. ráno byl naměřen velmi nízký tlak vzduchu. Jeho hodnota přepočtená na hladinu
moře byla 975 hPa. Průměrný tlak je 1013 hPa a pod hodnotu 990 hPa klesá málokdy.
Únor byl ve Velkých Přílepech zpočátku poměrně chladný, zejména ve dnech 4. až 7. 2.,
kdy způsobil částečné promrznutí rybníku a zajímavý ledový jev na jeho odtoku, ale postupně v závislosti na trendu opět teplý. Nejchladnější ráno bylo to masopustní, kdy teplota poklesla na hodnotu -9,4 st. C. Úhrn srážek byl mimořádně nízký a dosáhl jen 4 mm,
což je pouhých 15 % měsíčního normálu. Přestože mohl měsíc působit celkově vlhkým
dojmem, tak spadlé srážky byly většinou neměřitelné. Všeobecně byl únor teplotně průměrný, i když rovněž převažovaly slabě teplejší dny oproti normálu. Teploty nad 10 st. C
byly 6. a 20. 2.
Následující měsíc březen v naší obci byl zahájen opět teplým počasím, které 6.3. přerušilo zatím poslední sněžení letošní zimy s přechodným poklesem teplot. Suchý únor je
zapomenut, protože do poloviny března napršelo už 21 mm srážek.

Ohlédnuté za plesovou sezónou
Myslivecký ples
Plesovou sezónu zahájilo Myslivecké sdružení Svrkyně – Velké Přílepy 17. ledna. Na jeho ples do sálu U Korychů dorazilo 220 lidí. Ples
začal jako obvykle pravým mysliveckým nástupem. Potom přišla ke
slovu hudba pana Šroubka z Číčovic a zábava se rozjela plným proudem. V tombole bylo 320
cen! Vyjmenujme alespoň
pět hlavních: srnka, dva divočáci, laň a kolouch od jelena Sika. A těch bažantů!
O dalšího divočáka se soutěžilo v hodu šipkami.
Hudba hrála až do dvou do rána a ještě později
byla na autobusové zastávce k vidění veselá skupinka účastníků plesu, která s chutí pojídala výhru
z tomboly (utopence).
Vstupné 150,– Kč
26

Lístek do tomboly 10,– Kč

Ples rybářů
Na Rybářský ples 7. února dorazilo do sálu U Korychů 160 lidí. Shlédli typicky rybářský nástup,
předtančení a také slibované překvapení – mořskou panu, v níž se k nepoznání proměnil pan
Milan Saska. Rybáři se snažili panu ulovit a ta
jim slibovala splněná přání. Pokud si přáli hezký
večer, tak to vyšlo na sto procent. V bohaté tombole bylo 300 cen, nechyběl divočák, kolouch,
bažanti a další zvěřina. Pochopitelně také kapři
a pstruzi, jak je u rybářů zvykem. Vítěz v hodu
šipkami dostal 4,5 kilového kapra. Končilo se až
ve dvě ráno.
Vstupné 150, - Kč

Lístek do tomboly 10,- Kč

Ples zahrádkářů
Již po šesté se 21. února konal ve Velkých Přílepech Ples Klubu zahrádkářů. Byl to snad
nejvydařenější ples ze všech, které jsme dosud pořádali. Přišlo sice méně lidí, jenom osmdesát, ale o to více se bavili.
Zábavnou formou a vtipnými slovy přivítal přítomné náš člen Jiří Říha, který také celý
večer uváděl. Přivítal také taneční skupinu
z Úholiček, vedenou starostkou Ing. Terezou
Kořínkovou. Děvčata zatančila kankán a věřte nebo ne, oblečení a provedení bylo jako
od profesionálů. Všem účinkujícím moc děkujeme.

Předtančení v podání taneční skupiny z Úholiček
Pan Pavel Zrůbecký předává cenu, kterou věnoval do
tomboly – Víkendový pobyt v Mariánských Lázních
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Také bohatá tombola přispěla k dobré náladě. Tímto děkujeme všem sponzorům, kteří
na nás opravdu nešetřili. Jsou to pan Josef Ženíšek, Jaroslav Jakeš, Baráčníci, Alena Blažková, OÚ Velké Přílepy, OÚ Tursko, OÚ Úholičky, JENA, Ubrousky Noutonice a mnoho
dalších.
A to už se blížil konec plesu, tombola byla rozdána a ještě zbývalo losování vstupenek.
Hlavní cenou byl víkendový pobyt v hotelu Kriváň v Mariánských Lázních pro dvě osoby.
Věnoval ji pan Pavel Zrůbecký. Vyhrál mladý pár z Libčic nad Vltavou.
Příště přijďte i vy ostatní, kteří netančíte. Nemusíte mít žádné „róby“. Oblečte se jako do
divadla a vyrazte! Posedíte, setkáte se s lidmi, které jinak nepotkáte. A tady nikdo nepospíchá, tady je ten čas na správný „pokec“. Je to jenom o tom přijít poprvé! Vždyť s námi jezdíte do Polska, Drážďan i na každoroční výlety na české hrady a zámky. Přijďte nás podpořit
i na ples. Uděláte nám radost a sobě krásný večer.

Za Klub zahrádkářů
Anna Jiroutková

Jarní obecní ples 21. 3. 2015
V pořadí již osmý jarní obecní ples nezačal v osm hodin večer, jak avizovaly plakáty, ale už
tradičně o pár desítek minut později. Když ovšem pozorovatel spatřil přítomné dámy ve
večerních róbách a úpravě, která zajisté byla časově velmi náročná, pochopil to malé zdržení. Dámy vzorně reprezentovaly svoje partnery a protože se říká, že každé ženě sluší muž,
i „doplňky“ přítomných dam přišli v reprezentativní úpravě.
Ty tam jsou doby, kdy se domáhali vstupu jedinci v kostkovaných trenýrkách a tričku. Po
několika letech už pochopili, že ples se poněkud odlišuje od diskotéky a smutné „psí oko“
vržené u vstupu a nabídka dvojnásobného vstupného nepomohou. Také výzdoba sálu, vytvořená rukou profesionálky, dávala spolu s outfitem přítomných tušit, že tohle tedy nebude nějaká obyčejná „dupárna“. Na jevišti v lesku žesťových nástrojů i flitrů pohledných zpěvaček zahájil ples první taneční sérií Orchestr Jindřicha Váchy a poté doslova vplul na parket
mladý taneční pár Lucka Rázková a Tomáš Hron. Skvěle zatančili několik standardních tanců
a sklidili zaslouženě velký aplaus.
Po jejich výkonu se přítomní
návštěvníci plesu chvíli ostýchali
vstoupit na parket, snad v obavě,
že jejich výkony budou porovnávány s těmi předešlými, ale
bylo to zbytečné, protože v obci,
kde se pořádají již léta taneční
kursy, se tančí skvěle. A tak jste
na parketu během večera mohli
pozorovat složité taneční kroky
frekventantů zmíněných kursů
a k dokonalosti projevu jim bránil
snad jen příliš zaplněný parket.
Zlatým hřebem večera byla
opět tombola. Pořadatelé přiSkvělé předtančení obstaral mladý taneční pár Lucka Rázková
pravili na pět set cen a protože
a Tomáš Hron
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mají smysl pro humor, mnoho z výher neslo název zcela odlišný od obsahu. Například
scrabble byla písmenková polévka v sáčku ( moc vtipné ! sama jsem se nechala nachytat ) ,
Vodníkovo potěšení byly ve skutečnosti „utopenci“, pod názvem Pomejdanová souprava se
skrývaly kýbl, hadr a ibalgin........atd. Úsměv však zmrzl na tváři pořadatelům při vydávání
cen. Někteří vydávající neměli potuchu, co vlastně hledají a pokud přišel výherce například
s tím, že vyhrál bažanta, marně hledali opeřeného ptáka. Nakonec se ukázalo, že se jedná
o zboží, zakoupené v prodejně zdravotních potřeb. Doufejme, že výherce tuto cenu ještě
dlouho nebude potřebovat.
Ples v rytmu známých skladeb, v hojnosti jídla a především pití zdárně pokračoval
a najednou tu byla druhá hodina ranní, čas, kdy kapele skončila smlouva na produkci, róby
dam byly už trochu pomačkané, kravaty pánů nesměřovaly vertikálně k podlaze a košile nedržely tam, kde měly být, květinová výzdoba stolů se skromně krčila mezi sklenkami, tácky,
zbytky jídla a papírky, ubrusy neměly již nudnou bílou barvu a hlavně, nikomu se nechtělo
domů. Pořadatelé ale byli nesmiřitelní a tak se v dobré náladě všichni pomalu rozcházeli.
Mnozí si spolu s cenami z tomboly nesli domů na památku za drobný poplatek květiny ze
stolů, ale někteří citliví jedinci projevili soucit s drahými dle jejich pocitu opuštěnými květinami hlavní výzdoby a chtěli jim poskytnout azyl svých domovů. Pořadatelé ale na to byli
již připraveni z loňských ročníků, kdy si mnozí milovníci květin nosili na ples pro tento účel
i igelitové tašky, a včas zasáhli. Museli ovšem dotyčným milovníkům flóry slíbit, že o květiny
bude dobře postaráno.
Na závěr bych tedy chtěla všem poděkovat za účast, pořadatelé doufají, že kritické ohlasy nebudou větší než loni, a už teď přemýšlíme, čím vás potěšíme příští rok, v březnu 2016.

Věra Čermáková, foto Kateřina Jungbauerová
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Velikonoční trhy
A je to tu opět. První jarní den a s ním Velikonoční trhy Na Statku. Sluníčko, stánky, občerstvení, doprovodný program, vystoupení dětí. Sečteno a podtrženo – vydařená slavnost.
Spolu s obcí ji organizovalo sdružení Na Statku, MŠ Veselý domeček, Studio Neposedná
pastelka, Centrum pastelka a přátelé.

Kdo vyhrál Velikonoční soutěž? Porota Na
Statku to neměla lehké, protože všechny
přílepské děti umějí hezky malovat. Uveďme alespoň hlavní vítěze v jednotlivých
kategorií:
0 – 5 let:
Nelinka Hesslerová z MŠ Veselý domeček
(3,5 roku)
6 – 11 let:
Anetka Hanousková z 1.B třídy ZŠ
12 – 18let:
Simona Mollová (12 let)
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Kultura
Přílepské ladění
Obec Velké Přílepy společně se ZUŠ Libčice nad Vltavou pořádají 14. června 2015 již druhý
ročník hudebního festivalu, tentokrát pod názvem „Přílepské ladění“. Smyslem festivalu je
podpora uměleckého vzdělávání v regionu. Díky povedenému loňskému ročníku převzal
nad akcí záštitu hejtman Středočeského kraje Miloš Petera. Akci jsme se letos rozhodli koncipovat jako jednodenní open air festival přímo v centru obce Velké Přílepy. Loňský ročník
se nesl v duchu jazzu, ten letošní je zaměřený na „big bandy“. Hudební vystoupení budou
probíhat od 14.00 do 20.00 hodin na dvou scénách a vstup na festival bude volný.
Na pódiích se představí studenti základních uměleckých škol z Libčic nad Vltavou, Prahy
5, Roztok a Kralup nad Vltavou. Doplní je oblíbení mladí hudebníci z Konzervatoře Jaroslava
Ježka a také profesionálové, kteří svým benefičním vystoupením mladé talenty podpoří.
Hvězdou festivalu pak bude Orchestr Karla Vlacha se svými sólisty. I když většina profesionálů vystoupí bez nároku na honorář, nejsou finanční náklady na pořádání festivalu zanedbatelné. Rozhodli jsme se proto, požádat o krajskou dotaci ze Středočeského fondu kultury. Pevně věříme, že se „Přílepské ladění“ stane příjemnou akcí, která obohatí náš kulturní
život a nabídne inspiraci do dalších ročníků festivalu.

(kj)

70. výročí konce II. světové války v našem regionu
Transport smrti v Roztokách
Pokud občas cestujete vlakem z Roztok, možná jste si všimli v nádražní čekárně plastik rukou a kamene omotaného ostnatým drátem nad nápisem Transport smrti. Stejně jako obelisk na hřbitově na Levém Hradci jsou tyto symboly tichou připomínkou asi nejsilnějšího
příběhu v novodobých dějinách Roztok, příběhu o soucitu a snaze pomoci lidem v nejvyšší
nouzi i za cenu vlastního ohrožení.
Na konci dubna 1945 se na železniční vlečce v Lovosicích začal formovat jeden z vůbec
posledních transportů smrti, kterými se nacisté snažili zbavit svědků svého šíleného řádění. Byli v něm vězni z koncentračních táborů v Terezíně, Flossenbürgu, Ravensbrücku,
Buchenwaldu a dalších, celkem 3854 lidí natěsnaných v 77 otevřených dobytčích vagónech. 226 z nich byli Češi, dále pak Rusové, Poláci, Francouzi, Belgičani, Holanďani, Italové,
Maďaři, Rumuni a Němci. Vlak se dal do pohybu v noci 28. dubna a přes Terezín, Roudnici
nad Labem, Kralupy nad Vltavou a Prahu směřoval do koncentračního tábora Dachau. Jel
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pomalu, protože zaměstnanci železnice si
předávali informaci o jeho poloze a zpomalovali jej na návěstidlech. Až v Roztokách, kam dorazil v neděli 29. dubna okolo
19. hodiny, si jej ale troufli zastavit úplně.
Přednosta stanice Jan Najdr to zdůvodnil
smyšlenou záminkou, že je třeba připravit průjezd speciální soupravy Prahou.
Z „technických důvodů“ se tak podařilo
vlak zadržet v Roztokách celých 21 hodin.
Zpráva o zastaveném transportu se brzy
roznesla mezi obyvateli Roztok a okolních
obcí, kteří začali v nezvykle chladném počasí vězňům snášet potraviny, oblečení,
Připomínka v nádražní čekárně
boty, léky, pokrývky a další věci, které se
jim mohly v jejich zoufalé situaci hodit.
Nacistické stráže se mezitím důrazně dožadovaly vydání povolení k další cestě a hlídaly
vagóny, aby z nich nikdo neutekl a nikdo se k nim nedostal. Nicméně jejich agresivita slábla,
projevovala se u nich únava, postupně přestávali bránit předávání pomoci do vagónů
a nakonec velitel transportu, notně opilý,
souhlasil s tím, že propustí 17 nemocných
vězňů. Toto číslo nijak nevysvětlil. V nastalém zmatku se podařilo osvobodit
50 – 80 nemocných vězňů a dalších asi 300
jich uteklo. Nebyla mezi nimi ale ani jedna
žena, protože nacistické strážkyně zůstaly
neoblomné a tvrdě trestaly každý pokus
o útěk.
Pro nemocné vězně byla v Roztokách
zřízena provizorní nemocnice, ostatní
nalezli dočasné útočiště v místních rodinách. Někteří se zde usadili natrvalo
a jejich potomci žijí v Roztokách dodnes.
Sedm vězňů na následky prožitých útrap
zemřelo a byli pochováni na levohradeckém hřbitově. Jejich osud připomíná
vysoký obelisk se znaky všech států, jejichž
občany byli, kromě německého.
V pondělí 30. dubna 1945 si nacistický doprovod pohrůžkami povolání posil SS z Prahy vynutil pokračování cesty
a v 16:12 se transport smrti rozjel směrem
na Bavorsko, kde ve vyhlazovacím táboře
Dachau nalezlo všech tři a půl tisíce zbylých vězňů v posledních dnech války smrt.

Eva Tluková

Obelisk na hřbitově na Levém Hradci
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Centrum Duhovka
Také přemýšlíte, jak užitečně naplnit volný čas dětí, aniž byste museli složitě zajišťovat
jejich dopravu do kroužků? Pak jste si jistě všimli, že přímo v naší obci zahájilo činnost
Volnočasové centrum Duhovka. Vede ho Veronika Brzicová, oblíbená mladá učitelka, která
až do loňského roku vyučovala na 1. stupni zdejší ZŠ.
Ve dvou podlažích rodinného domu v centru obce zřídila zázemí pro kreativní kroužky
včetně vaření, ručních prací, soutěží, pohybových her a samozřejmě i psaní úkolů.
Zábavný program je připraven také pro předškoláky, kteří zde mohou strávit i celý den.
Lehátka pro odpolední odpočinek jsou připravena.
Na letní prázdniny chystá Duhovka pro malé i velké děti cykly zážitkových týdnů.
Zkrátka nepřijdou v Duhovce ani dospělí. Jazykové kurzy vypadají zajímavě a už se na ně
hlásí první senioři.

n

O děti se stará Veronika Brzicová
(vlevo) a její asistentky Jana,
Marta a Adéla
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TJ Sokol Velké Přílepy
Jarní výkop v sobotu 21. března se A mužstvu TJ Sokol Velké Přílepy vydařil. Přílepští borci porazili FK Rudnou 2:1. Nedařilo se ale B týmu, který o den později podlehl B týmu
Roztoky 0:5.

ROZPIS DOMÁCÍCH JARNÍCH ZÁPASŮ
TJ SOKOL VELKÉ PŘÍLEPY
Den
Sobota
Neděle

Datum / čas
21.03. 15:00
22.03. 15:00

Domácí
Velké Přílepy A
Velké Přílepy B

Hosté
Rudná
Roztoky B

Sobota
Neděle

28.03. 15:00
29.03. 15:00

Velké Přílepy A
Velké Přílepy B

Roztoky
Všenory B

Sobota
Neděle

11.04. 16:30
12.04. 16:30

Velké Přílepy A
Velké Přílepy B

Kazín
Jeneč B

Sobota
Neděle

25.04. 17:00
26.04. 17:00

Velké Přílepy A
Velké Přílepy B

Jinočany
Statenice

Sobota
Neděle

09.05. 17:00
10.05. 17:00

Velké Přílepy A
Velké Přílepy B

Kněževes
Dobříč B

Sobota
Neděle

23.05. 17:00
24.05. 17:00

Velké Přílepy A
Velké Přílepy B

Drahelčice
Kazín B

Sobota
Neděle

06.06. 17:00
07.06. 17:00

Velké Přílepy A
Velké Přílepy B

Třebotov
D. Břežany B

Nenechte si ujít
Duben 2015
10. 4. Divadelní představení Velký Holky nepláčou – Sál U Korychů v 19 hod
16. 4. Vernisáž horoměřických výtvarníků - Galerie v 19 hod
16. 4. Zájezd zahrádkářů do Polska
34

18. 4.	Hobby výstava – Sál U Korychů
10 – 15 hod
23. 4.	Superstar Velkých Přílep –
CVA v 15. 30 hod
25. 4. Blešák Na Statku
30. 4.	Pálení čarodějnic na fotbalovém
hřišti
Květen 2015
16. 5. Rybářské závody
21. 5.	Autorské čtení Ivanky Deváté –
Knihovna v 19 hod
23. 5. Dětský den
Červen 2015
13. 6. Léto Na Statku
14. 6. Festival Přílepské ladění
13. 6. nebo 20. 6 Hurá na prázdniny
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Prodej slepiček

fotoknihy

od
249 Kč

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
oznamuje svým zákazníkům, že opět
prodává slepičky snáškových plemen
Tetra hnědá a Dominant – černý,
modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří:
14 – 19 týdnů. Cena 149 – 185,– Kč/
ks dle stáří. Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!

ONLINE

Prodej se uskuteční:

objednávka
do 10 minut

9. dubna a 2. června 2015
Velké Přílepy pneuservis u Floriana –
10.40 hod.

vyzvednutí

Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky
Případné bližší informace:
Po – Pá 9.00 – 16.00 hod.,
Tel.: 601 576 270, 606 550 204,
728 605 840

ZDARMA
www.powerprint.cz
Brandejsovo nám. 1219/1, Praha-Suchdol
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ZĞĚĂŬĐĞ ŽďĞĐŶşŚŽ ƉƌĂǀŽĚĂũĞ ŽĚŵşƚůĂ
ǌǀĞƎĞũŶŝƚ ƉƽǀŽĚŶĢ ǀǇǎĄĚĂŶĠ ŝŶĨŽƌŵĂĐĞ
Ž ēŝŶŶŽƐƚŝ ǀǉďŽƌƽ ƉƎŝ ŽďĞĐŶşŵ ǌĂƐƚƵƉŝƚĞůƐƚǀƵ
Ɛ ŽĚƽǀŽĚŶĢŶşŵ͕ ǎĞ ͣŽƉŽǌŝēŶş ǌƉƌĄǀǇ͞ ũƐŽƵ
ŶĞŬŽŶƐƚƌƵŬƚŝǀŶş Ă ŬƌŝƚŝŬĂ ŶĞŬŽŶŬƌĠƚŶş͘
sǌŚůĞĚĞŵ Ŭ ƚŽŵƵ͕ ǎĞ ũƐŵĞ ŽĚŵşƚůŝ
ĐĞŶǌƵƌŽǀĄŶş ŶĂƓŝĐŚ ƚĞǆƚƽ͕ ŵƽǎĞƚĞ Ɛŝ ƉƎĞēşƐƚ
ƉůŶĠ ŶĞĐĞŶǌƵƌŽǀĂŶĠ ǌŶĢŶş ƉƎşƐƉĢǀŬƽ
ŬŽŶƚƌŽůŶşŚŽ Ă ĨŝŶĂŶēŶşŚŽ ǀǉďŽƌƵ ŶĂ
ǁǁǁ͘ƉƌŽƉƌŝůĞƉǇ͘Đǌ͘
<ĂŵŝůĂ ,ĂŶĚůŽǀĄ
ƉƎĞĚƐĞĚŬǇŶĢ
ŬŽŶƚƌŽůŶşŚŽ ǀǉďŽƌƵ
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WĞƚƌ DŽƌǇƐĞŬ
ƉƎĞĚƐĞĚĂ
ĨŝŶĂŶēŶşŚŽ ǀǉďŽƌƵ
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LAZEBNICTVÍ
‘‘tam, kde se dotyk rukou snoubí s účinky ryzí přírody,,
Přírodní bio kosmetika Yasminka,
z divoké přírody Tunisu a Maroka.
Výhradně ručně zpracovaná
Neobvyklé procedury (od hlavy až k patě)
dle tisíciletých receptur

Kosmetika

Tělo

Speciality

Nohy
Líčení

Velké Přílepy
www.biorelaxstudio.cz
tel: 606 65 99 50
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A
TE ROM
RA A
PI
E

8.00 ‐ 18.00
8.00 ‐ 16.00
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ŽALUZIE
SÍTĚ PROTI HMYZU
Dlouholetá praxe–22 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž
přímo od výrobce!
Dodání od 3 do 7 dnů!
Záruka 42 měsíců!
CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?
Zašlete rozměry skel e-mailem
nebo SMSkou, tentýž den obdržíte
cenovou nabídku.

Tel.: 777 208 491
E-mail: info@har.cz
www.har.cz
Po předložení tohoto inzerátu

SLEVA 30 % z montáže.

inz HAR_A6 sirka_22_let.indd 1

05.02.14 19:40

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: 30. 3. 2015, uzávěrka příštího čísla 10. června 2015
Náklad: 1200 výtisků
Odpovědná redaktorka Eva Martínková
Příspěvky a inzerci zasílejte: zpravodaj@velke-prilepy.cz
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Maxíkova jazyková školka a jesle
.............................................................................................................................................................................................................................................

Velké Přílepy

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

Zvýhodněné jarní zápisy
s až 20% slevou

Vel ké
P ří le p y
602 527 05 5

...jsme jiná školka, jsme jazyková školka,
jsme prostě chytrá školka :)
ovaskolka.cz
lepy@maxik
pri

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

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

chytrá školka, chytré jesle

