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Přílepský zpravodaj

Milí čtenáři,
v dnešním čísle najdete novou rubriku s názvem Naše téma.
Chceme v ní podrobně rozebírat některé důležité obecní
záležitosti. Začínáme s územním plánem, který se tak či onak
dotkne každého z nás. Přinášíme také anketu o tom, co by podle
zastupitelů nemělo chybět v obecním rozpočtu. Plníme tak přání
těch z vás, kteří toho o správě obce chtějí vědět co nejvíce. Ale
nebojte se, nemíníme náplň zpravodaje omezovat jen na „obecní
politiku“. Něco svého by si tu měl najít každý. Od kultury přes
recepty až po fotbal. Dnes například vyhlašujeme pátrání po
prvních žáčcích přílepské mateřské školy z roku 1940. Pomozte
nám i vy hledat zajímavé náměty.
Pište na adresu zpravodaj@velke-prilepy.cz, nechávejte
vzkazy v podatelně obecního úřadu nebo telefonujte na číslo
723 147 817.
Eva Martínková
redaktorka Přílepského zpravodaje
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SLOVO STAROSTKY
OBECNÍ ÚŘAD
Vážení občané,
úvodem bych chtěla poděkovat
všem, kteří přišli k volbám do zastupitelstva Středočeského kraje. Dali jste
tím najevo, že vám záleží na budoucnosti našeho kraje a potažmo i naší
obce. Jak budou vypadat silnice II a
III. třídy, které procházejí naší obcí,
zda bude odvedena během několika
let doprava těžkých vozidel z centra obce, jak bude nastavena
integrovaná doprava, to vše a mnohé jiné záleží na krajském
zastupitelstvu a jeho vstřícnosti vůči nám občanům. Volby do
zastupitelstva krajů tedy nebyly volby druhořadé, jak je snad
někteří chápali.
Přesto mnohé je v kompetenci pouze naší obce a v tomto
podzimním čísle zpravodaje si můžete přečíst, co vše se u nás
dělo v létě, co pro vás připravili ti, kterým záleží na tom, aby
Velké Přílepy nebyly obcí vhodnou jen k přenocování a jak já
říkám, k životu „jen k hranicím našeho plotu“. Chtěla bych všem
poděkovat za jejich iniciativu a nápady. Někdy nás zradilo
počasí, jak tomu bylo například během víkendu, kdy se měl
konat sportovní den pro celou rodinu. Hlavní organizátor to sice
odnesl lehkou psychickou újmou, ale nevadí, vše se napraví a o
to více se těšíme na příští ročník.
Počasí posledních dnů nám zcela jasně dává na vědomí, že
nastává čas připravit se na zimu, stále však doufáme, že nám
dovolí dokončit rekonstrukci komunikací v ulicích Příčná a
Souběžná a mrazy v nastávající zimě nepřekazí plánovaný
harmonogram nástavby a přístavby základní školy. V září příštího roku chceme říci, že je hotovo a žáci II.stupně základní školy
překročí práh nových tříd a moderní jídelny.
Čas neúprosně běží, proto v tomto vydání zpravodaje
najdete také přehled předvánočních akcí. Nabídka je velmi
bohatá. Přát vám v říjnu příjemné vánoční svátky se mně jeví
jako předčasné. Pevně však věřím, že se uvidíme a popřejeme si
vše dobré na některém z předvánočních setkání. Zatím vám přeji
klidný podzim a ještě několik dnů, které by nám alespoň vzdáleně připomínaly babí léto.
Věra Čermáková
starostka obce
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Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy
Tel.: 220 930 535
www.velke-prilepy.cz
ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí a středa
8:00 - 11:00 12:00 - 18:00

STAVEBNÍ ÚŘAD
Podatelna a sekretariát:
Tel.: 220 930 855
e-mail: su.sekretariat@velke-prilepy.cz
MATRIKA
Tel.: 220 930 770
e-mail: matrika@velke-prilepy.cz
Občanské průkazy a cestovní pasy
MěÚ Černošice, pracoviště Praha
Podskalská 19, Praha 2
www.mvcr.cz
OBECNÍ POLICIE
Pražská č.p. 45, 252 64 Velké Přílepy
Tel./Fax: 220 930 595
e-mail: obecnipolicie@seznam.cz
www.obecnipolicie.info
MATEŘSKÁ ŠKOLKA JABLÍČKO
Na Parcelách 250, 252 64 Velké Přílepy
Tel.: 220 930 546
e-mail: msjablicko@velke-prilepy.cz
www.msjablickovelkeprilepy.cz
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Pražská 38, 252 64 Velké Přílepy
Tel.: 220 930 550
www.zsvelkeprilepy.cz
KNIHOVNA
Roztocká 129, 252 64 Velké Přílepy
Tel.: 220 930 768
e-mail: mlkvelkeprilepy@seznam.cz
www.velkeprilepy.webk.cz
otevírací doba:
pondělí 15:00 - 19:00
úterý 9:00 - 13:00
středa 14:00 - 18:00
POŠTA
Svrkyňská 63, 252 64 Velké Přílepy
Tel.: 233 931 160
www.ceskaposta.cz
otevírací doba:
pondělí a středa
08:00 - 11:00, 14:00 - 16:00, 16:30 -18:00
úterý, čtvrtek a pátek
08:00 - 11:00, 13:00 - 16:00
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AKTUALITY Z OBCE
Změna v zastupitelstvu obce
Na veřejném zasedání zastupitelstva 11. 10. oznámila ze zdravotních důvodů rezignaci na funkci zastupitele paní Jana Netřebová (Tradice-Budoucnost).
Kolegové ji odměnili kyticí, potleskem a poděkováním za práci pro obec.
Místo ní nastupuje v souladu se zákonem další člen na
kandidátce sdružení Tradice-Budoucnost, kterým je
Mgr. Radoslav Mihalka (26).
Pan Mihalka žije ve Velkých Přílepech 15 let, a to v
lokalitě bývalého H-Systému. Vystudoval nejprve
stavební průmyslovku, titul bakaláře získal na Vysoké
škole managementu a studia zakončil oborem
andragogika na Univerzitě J. A. Komenského.

Radoslav Mihalka (26)

Ve své profesi se orientuje na
kontroly
technologických
postupů, cenových nabídek a
výběrových řízení. Je tedy
celkem jasné, kterým směrem
chce být v zastupitelstvu
užitečný. Už druhým rokem je
členem stavebního výboru a v
této práci chce pokračovat i
jako zastupitel.

Je podle svých slov připraven na to, že funkce
zastupitele sebou nese řadu povinností a ne vždy
bývá veřejností doceněna.
(em)

V obci začínají od října platit dvě nové vyhlášky a nařízení.
Informace o nich nám podala starostka Věra Čermáková:
• Překročení nočního klidu je nutno oznámit
dlouho dopředu
Od 1. října vešla v platnost novela zákona o přestupcích, která se týká i nočního klidu. V praxi to znamená, že obec může (není to povinnost) stanovit
obecně závaznou vyhláškou výjimečné případy, kdy
může být narušen noční klid. Jedná se zejména o
oslavy Silvestra, pálení čarodějnic, festivaly nebo
jiné pravidelné akce, trvající i v době po 22. hodině.
Obce již nemají možnost udělovat výjimky z doby
nočního klidu rozhodnutím starosty. Pokud bude
pořadatel připravovat například hudební produkci,
musí tuto skutečnost nahlásit v dostatečném
předstihu obecnímu úřadu, aby na nejbližším
zasedání zastupitelstva mohla být jeho akce doplněna do seznamu. V případě, že zastupitelstvo žádosti
nevyhoví, bude tato noční hlučnost postižitelná
napomenutím nebo pokutou 10 000 až 15 000 Kč.

• Konec podomního prodeje
Zastupitelstvo přijalo nařízení č.1/2016, kterým se
zakazuje podomní prodej. O tomto zákazu budou
informovat i přídavné cedule při vjezdu do obce.
Podomní prodej je považován za činnost, která
narušuje veřejný pořádek v obci a při porušení
tohoto nařízení se právnické i fyzické osoby vystavují
udělení poměrně vysokých pokut. Pod rouškou
podomního prodeje byla v minulosti nejednou
páchána i trestná činnost. Pokud tedy bude u vašeho
domu zvonit prodejce a nabízet zboží, o které
nemáte zájem, kontaktujte obecní policii nebo
obecní úřad.
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• Nástavba a přístavba školy zdárně pokračuje

• Podmoráňský potok je vyčistěn
Vyčištění koryta Podmoráňského potoka bylo
podmínkou zdárného ukončení rekonstrukce čistírny
odpadních vod. Léta nedostatečně funkční a přetížená čistírna zaplavovala koryto potoka kaly. Odbor
životního prostředí žádal vyčistit potok až k hranici
pozemku úholičského zámku. Po celé délce koryta
byl před samotným vytěžením nánosů vysekán
náletový porost a odstraněny přehrážky v toku.

Nástavba a přístavba II. stupně základní školy
pokračuje dle harmonogramu. Stavební firma
pracuje zejména mimo hodiny vyučování a o
víkendech. Rýsuje se už další patro budovy a letos
bude zahájena také přístavba jídelny.
• Opravují se vozovky
Celá akce byla původně rozdělena do dvou etap, s
realizací té druhé jsme počítali až na jaře příštího
roku. Čištění bylo ale, i vzhledem k pěknému počasí,
dokončeno už letos. Chemický i biologický rozbor
sedimentu neprokázal škodlivé látky, vytěžené
bahno tak mohlo být se svolením majitele sousedících pozemků rozprostřeno na plochu budoucí louky
a dále ekologicky využito.
• Co se děje na Pražské?
Probíhá I.etapa rekonstrukce komunikací. Práce
začaly v ulicích Příčná a Souběžná. Ve II. etapě v roce
2017 přijde na řadu rekonstrukce vozovky a oprava
kanalizace v ulici Pod Hajnicí. Opravy se dočká i ulice
Pod Lomem.
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Firma ČEZ zde na vlastní náklady provádí posílení již
nevyhovujícího vrchního elektrického vedení. Kabely
se nově kladou do výkopů. Na sloupech ČEZ se
nachází veřejné osvětlení v majetku obce. Obec se
proto podílí částkou 318 000 Kč na osazení nových
stožárů veřejným osvětlením.
(em)
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• Jednání o přeložce II/240 pokračují
Společně se zástupci obce jsme se zúčastnili 1. 8. 2016
jednání na Krajském úřadu Středočeského kraje, kde
jsme prezentovali stanovisko obce k navrhovanému
křížení přeložky II/240 s komunikací mezi obcemi Velké
Přílepy, Svrkyně a Tursko formou mimoúrovňové
křižovatky.
Naše požadavky byly vypořádány takto:
• Zřízení poměrového měření rychlosti s funkcí monitoringu v ulici Kladenská bude řešeno jako podmínka
obce Velké Přílepy v územním řízení.
Zpracovatel projektové dokumentace zapracuje
požadavek do technické studie jako podklad pro
dokumentaci územního rozhodnutí (DÚR).

• Restrikce vjezdu nákladních vozidel a WIM bude
zapracována do projektu. Stejně tak umístění příkazové dopravní značky pro odklon vozidel na skládku, v
místě nově navržené mimoúrovňové křižovatky.
Zpracovatel projektové dokumentace zapracuje
požadavek do technické studie jako podklad pro DÚR.
• Odstranění bodové závady v ulici Kladenská včetně
pokládky nízkohlučného asfaltu v této ulici bude
součástí navazujících projektových stupňů akce.
Zpracovatel projektové dokumentace zapracuje
požadavek do technické studie jako podklad pro DÚR.
Závěrem mohu říci, že se nám podařilo zajistit výhodné
podmínky pro zlepšení plynulosti a bezpečnosti budoucí dopravy ve Velkých Přílepech.
Lubomír Šembera
předseda Dopravního výboru

Co se děje na Pražské? - foto

• Obec řeší přeplněné autobusy
Autobusová linka 316 je ve špičce přeplněná, stává se
dokonce, že se cestující do autobusu nedostanou a musí
čekat na další spoj. Příčinou je mimo jiné i zavedení
parkovacích zón, které znemožňuje zaparkování aut v
ulicích Prahy. PID proto začalo využívat více občanů.
Obec situaci řeší. Již v září jednala se společností ROPID
o posílení linek. Dopravce však nemá dostatek řidičů.
Obce sdružené v Dobrovolném svazku obcí Od Okoře k
Vltavě svolaly na 20. října schůzku se zástupci ROPID.
Výsledek není v době uzávěrky zpravodaje znám. Zatím
padlo několik návrhů, např. ROPID navrhl zavedení
speciální linky z Holubic (případně Otvovic ) k nádraží v
Libčicích nad Vltavou. Cestující by tak mohli využít
vlaku a rychlého spojení až do centra Prahy a lince 316
by se podstatně ulevilo.
Věra Čermáková
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O tom, co se v obci chystá, informovala
zpravodaj místostarostka Marie Válková:

• Přílepské otazníky
Pokračovat budou Přílepské otazníky. Je to diskuzní
setkávání v CVA nad aktuální problematikou v obci.
Tato myšlenka vznikla na základě podnětů od
občanů, že veřejnosti chybí prostor pro debaty s
vedením obce, zastupiteli a odborníky. Přílepské
otazníky právě tento prostor nabízejí. Debatovali
jsme již např. o územním plánu, o dopravě v obci,
nebo o nástavbě budovy školy. Návrhy na diskuzní
témata mohou občané posílat na:
kultura@velke-prilepy.cz
• Osobnost roku
Vyhlašujeme anketu Osobnost Velkých Přílep roku
2016. Nominovat svého kandidáta může každý
občan. Podmínkou je, aby měl navrhovaný kandidát
trvalé bydliště v naší obci. Zdůvodněte nominaci,
popište jeho zásluhy a případný počin.
Soutěže se mohou zúčastnit děti i dospělí. Komise
návrhy vyhodnotí a vyhlášení se spolu s předáním
cen uskuteční na jarním obecním plese na jaře 2017.
Nominace zasílejte do konce ledna 2017 na adresu
kultura@velke-prilepy.cz
• Velké Přílepy sázejí levandule
Tento projekt probíhá od října a vyvrcholí na jaře
2017. Cílem je vysadit levandule a jiné okrasné
rostliny na veřejná prostranství v obci. Jak se zapojit?
Do kasiček mohou lidé dávat 39 Kč nebo více (cena za
sazeničku levandule). Kasičky budou umístěny na
obecním úřadu a u vstupu na obecní akce. Vybraná
částka bude využita na nákup sazenic levandulí a
jiných trvalých okrasných rostlin, které na jaře
společně v určený čas vysázíme.
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Osobnost
Velkých Přílep

Vyhlašujeme anketu
Osobnost Velkých Přílep
pro rok 2016, na kterou
může každý zasílat své
nominace na vítěze.
Podmínky pro nominaci:
jméno kandidáta, trvalé bydliště ve Velkých
Přílepech, zásluhy, případný počin,
zdůvodnění nominace. Je možné
nominovat děti i dospělé. Hodnotit bude
několikačlenná komise. Vyhlášení a předání
odměn bude na jarním obecním plese
do
2017. Zasílejte na: kultura@velke-prilepy.cz
konce ledna 2017.

Přílepský zpravodaj | www.velke-prilepy.cz
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Výsledek voleb do krajského zastupitelstva 2016 - obec Velké Přílepy
Účast 37,06 % je o 3,56 procentních bodů vyšší než celostátní průměr (33,50%).
Ze 2056 zapsaných voličů jich k urnám přišlo 762.
NÁZEV USKUPENÍ
1.
Starostové a nezávislí
2.
TOP 09
3.
ANO 2011
4.
ODS
5.
Česká pirátská strana
6.
KSČM
7.
Koalice KDU-ČSL, SY, SNK ED
8.
Koalice SPD a SPO
9.
ČSSD
10.
Svobodní a soukromníci
11.
Úsvit + Blok proti islamizaci
12.
Ne ileg. imigraci-Pen
13.
Volte Pravý blok www.cibulka

POČET HLASŮ
28,70 %
218
13,37 %
101
11,92 %
90
11,65 %
88
6,22 %
47
6,22 %
47
5,43 %
41
4,76 %
36
4,63 %
35
4,37 %
33
0,92 %
7
0,52 %
4
0,26 %
2

Po jednom hlasu získali kandidáti Koruny české, Národní demokracie a Občanů 2011.
5 hlasů bylo neplatných.

Poděkování Sboru pro občanské záležitosti
Už řadu let máme každoročně v obci dvě neděle, které jsou pravidelně věnovány naší nejmladší generaci čerstvě
narozených občánků. Jednou v roce na podzim se sejde generace nejstarší na tradičním setkání seniorů. S
velkou pečlivostí a velkým nasazením tyto akce připravoval Sbor pro občanské záležitosti. Letos však bylo
vítání nových občánků i setkání seniorů bohužel jejich akcí poslední. K naší velké lítosti předávají štafetu svým
nástupcům. Moje velké poděkování za všechna ta léta smysluplné práce patří členkám sboru Libuši Holečkové, Janě Jirákové a Renatě Bazgerové. Děkuji za všechny seniory, kterým jste se tak věnovaly, i za rodiče,
jejichž děti jste pravidelně vítaly mezi občany Velkých Přílep.
Věra Čermáková
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ANKETA - OTÁZKA PRO ZASTUPITELE

Rozpočet obce na příští rok bude jistě pamatovat především na velké investiční akce, jako jsou práce na
vodovodním přivaděči, rekonstrukce školní budovy a další projekty. Nás ale zajímá názor zastupitelů na to, co
by v rozpočtu chybět nemělo, byť by šlo o drobnosti každodenního života. Proto se jich ptáme:

Budete se snažit prosadit do rozpočtu něco navíc,
co by udělalo radost Vám i občanům?
VĚRA ČERMÁKOVÁ

starostka obce (Tradice – Budoucnost)

Já budu určitě velmi stát o to, aby se v rozpočtu na příští rok vyčlenily prostředky na
pořízení venkovní cvičební sestavy Street workout systém. Dlouhou dobu už po něm
volají naši dospělí sportovci a také mezi mládeží je velmi populární. S novou paní
ředitelkou základní školy jsme se shodly, že tuto venkovní tělocvičnu by využívali i žáci
vyšších ročníků. Sestava hrazd, bradel, kruhů a jiných cvičebních prvků by tak vhodně
doplnila prostor dětského hřiště s posilovacími stroji V Lískách.
MARIE VÁLKOVÁ místostarostka (PRO Přílepy)
Pomineme-li zmíněné velké projekty a nutné položky pro chod a rozvoj obce, ráda bych
se zaměřila na lepší sportovní zázemí v podobě víceúčelového hřiště a sportovního
areálu na nynějším fotbalovém hřišti. S tím souvisí i další projekt hřiště pro teenagery,
kterým prostor chybí. Dále chci prosadit, aby motivační příspěvek pro nově příchozí
učitele pokračoval, dokud nebudeme mít plně kvalifikovaný pedagogický sbor. Mojí
prioritou jsou děti a mládež, ale samozřejmě myslím i na svou generaci, potažmo i tu starší! Na jaře příštího roku
bych ráda zrealizovala projekt Velké Přílepy sázejí levandule. V neposlední radě zmíním ještě anketu Osobnost
Velkých Přílep. Chci, abychom si vzájemně dávali najevo správné skutky a šli si vzájemně příkladem. Tyto myšlenky se zdají nenáročné a nenákladné, ale i sebemenší projekt v podobě myšlenky potřebuje investice a čas.
TOMÁŠ HOŠEK

místostarosta (Tradice – Budoucnost)

Věřím, že i přes napjatý rozpočet se naleznou prostředky pro výsadbu nové zeleně v
obci, ale také pro rozšíření mimoškolních aktvit děti všech věkových kategorií. V
neposlední řadě bych viděl jako pozitivní rozšíření počtu obecních strážníků.
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RICHARD KAPSA

(PRO Přílepy)

Jsem bohužel pragmatik, proto preferuji důležité investice před utrácením za líbivé či
zbytné věci. Mimo infrastrukturní investice bych určitě podpořil výdaje na zvýšení
dopravní bezpečnosti a posílení rozpočtu obecní policie, protože vnímám, že její
přítomnost je výrazným příspěvkem k bezpečnosti v naší obci.

JANA NETŘEBOVÁ

(Tradice-Budoucnost)

Rozpočet by měl především pamatovat na ty spoluobčany, kteří to potřebují nejvíce, na
děti a seniory. Zde bych zmínila Dům zdraví U Rybníčku, kde bych uvítala více specializovaných lékařů, jejichž zájem o tuto lokalitu a následné setrvání v ní by obec měla
všemi prostředky podporovat. Rekonstrukce školní budovy je jednou z velkých investičních akcí, po které naše obec již řadu let volala, přesto je to nekonečný boj a před námi
je ještě řada dalších bitev. Jedním z nejžhavějších problémů souvisejících s přibývajícím
počtem žáků je potřeba vybudovat novou tělocvičnu. A konečně by každý správný rozpočet měl pamatovat také
na duševní manu a pokračovat v podpoře kulturních a společenských akcí, což se této obci zatím nevídaně daří.
KAMILA HANDLOVÁ

(PRO Přílepy)

I přesto, že velké investiční celky mají významný dopad na náš každodenní život, jako
například již zmíněná potřeba vodovodního přivaděče, protože při větších odběrech ani
u nás doma se nedá osprchovat. Právě tak je nutné navýšení kapacity školy, aby se měly
všechny naše děti kde kvalitně vzdělávat. Ale souhlasím s tím, že život je i o “drobnostech”. Doba, kdy jsem každou lokalitu hodnotila také podle množství dětských hřišť, už
vzhledem k věku mých dětí postupně odeznívá. Máme tu hřišť dostatek, pořád to tam
žije a to je dobře! V mém okolí se ale začíná vyskytovat větší množství spoluobčanů
–náctiletých. Občas jsou vidět na lavičkách okolo točky a fotbalového hřiště a ne vždy je to veselý pohled, třeba
právě proto, že se nemají kam vrtnout. Proto jsem jednomu z nich, členovi naší rodiny, položila stejnou otázku.
Odpověď přišla bez zaváhání: skatepark, basketbalové hřiště, prý stačí jen plácek s košem, a pokéstopy, ty prý
nejlépe na naší adrese ... Tak Pokémony asi jen tak neprosadím, ale nějaký ten plácek pro puberťáky by se nám
tu opravdu hodil. Co myslíte vy?
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DAVID BEČKA

(Tradice – Budoucnost)

Vedle velkých a plánovaných akcí bych byl rád, aby se nám podařilo vypracovat projekt
na revitalizaci vodní nádrže v Kamýku a získat na ni dotaci. Ideální by také bylo převedení pozemku pod mateřskou školou směrem k potoku od KB-Immobilien do majetku
obce. Propojilo by se tak centrum obce s vodní nádrží rozsáhlou odpočinkovou zónou.
Jedna studentka na celou tuto oblast bude zpracovávat architektonickou studii v rámci
své diplomové práce. Z dalších plánu se jedná o vybudování vzdělávacích a pozorovacích prvků v obci, a to nejen pro mládež, ale i všechny občany Přílep. Mám na mysli např. inteligentní budky
vybavené kamerami pro sledování hnízdění ptáků (přenos on-line na stránky ZŠ a obce). V tomto směru jsem již
jednal s Ing. Zárybnickou z Katedry ekologie na ČZU v Praze. Jsem nadšený pro „hmyzí hotely“ (společný nápad
můj a paní starostky), bylinkové zákoutí s lavičkami a možností natrhat si léčivky a koření domů a alej z jedlých
kaštanů. Nejsou to plány velkolepé, obchvat obce by byl potřebnější, ale o to více realistické. Kéž by se něco z
toho povedlo.
LUBOMÍR ŠEMBERA

(PRO Přílepy)

V určitém okamžiku se člověk ocitne na křižovatce a je jen na jeho rozhodnutí, kterým
směrem se vydá. Další cesta ukáže, zda jeho rozhodnutí bylo správné a zda směr,
kterým se vydá, jej dovede na místo. Aby člověk vysněného místa dosáhl, musí být
křižovatky bezpečné. Ty životní, i ty na silnicích. Naše přílepská křižovatka bezpečná
není. Měla by být řízena světleným signalizačním zařízením. Místo toho se musí o řízení
křižovatky starat naše obecní policie. Její zásahy vedou k bezpečnému přecházení našich školáku, reguluje
dopravní proud a dávkuje průjezd motorových vozidel. Vlastně bez přítomnosti strážníků bychom v ranní špičce
jen těžko vjížděli do hlavních směrů „naší“ křižovatky. Proto si myslím, že v rozpočtu by měla mít své místo
právě křižovatka, řízená signálními plány.
PETR NĚMEC

(Tradice – Budoucnost)

Rád bych do rozpočtu na rok 2017 prosadil částku na rozšíření kamerového systému
obce, hlavně na monitorování veřejných prostranství kolem kontejnerů na tříděné
odpady. Věřím, že nejenom mně vadí bezohlednost některých spoluobčanů, kteří se
starají pouze o to, aby jejich pozemek byl krásný a to, co je za plotem, je již nezajímá.
Zajisté by stálo za to vytvořit i materiály, které by občanům vysvětlily, že okolní pole
nejsou skládky (a to ani bioodpadu), a informovaly o možnostech, kde a jak se odpadu
zbavit tak, abychom si nehyzdili prostředí, ve kterém žijeme.
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ÚZEMNÍ PLÁN
Územní plán musí mít každá obec, aby bylo jasné, jaká bude v příštích letech podoba veškerých ploch
na jejím území. Plán musí najít kompromis mezi uspořádáním krajiny, ochranou životního prostředí,
ekonomickým rozvojem a požadavky na kvalitní bydlení a infrastrukturu. Ve Velkých Přílepech se
územní plán schvaloval naposledy v roce 1996. Od té doby se počet obyvatel více než ztrojnásobil a
požadavky na rozvoj území se změnily. Proto je na stole návrh nového územního plánu.
Stručná historie
O pořízení nového územního plánu (ÚP) rozhodlo zastupitelstvo v červnu 2011. Na konci téhož roku byli občané
vyzváni, aby předkládali návrhy na jeho pořízení. Sešlo se 29 návrhů, z toho 11 bylo zapracováno. V létě 2012
pak byly schváleny celkové požadavky obce na nový územní plán a od začátku roku 2013 začalo vznikat
zákonem stanovené zadání, které bylo dokončeno a schváleno po dohodě s pořizovatelem (městem Černošice)
na podzim 2013. V roce 2014 byl obcí vybrán projektant ÚP – ateliér Foglar Architects.
Podrobnosti o územním plánu naleznete na www.velke-prilepy.cz
Nejdůležitější požadavky obce na nový územní plán
- zpracování jasných stavebních regulativů pro zastavěná i nová území obce
- regulativy pro novou výstavbu zahrnující podmínky pro územní studie a plánovací smlouvy
- žádné větší plochy pro novou výstavbu, které by nesouvisely s posílením veřejné infrastruktury v obci
- napojení areálu Red Shark silnicí na Pražskou ul. včetně chodníků
- umístění hřbitova na katastru obce
- vytipování lokalit pro nákupní centrum – centrum služeb pro obyvatelstvo a společenské centrum obce
- určení plochy pro sportovní areál
- plocha pro park / centrální odpočinkovou zónu (prostor mezi MŠ a bowlingem)
- posílení infrastruktury pro cyklisty (cyklostezky) a stezek pro pěší
- plocha pro dům pro seniory a související sociální služby
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Dva pohledy na tvorbu územního plánu
Složitý a poněkud bouřlivý proces tvorby přílepského územního plánu (ÚP) nám přiblíží dva zastupitelé.
Oba nezávisle na sobě odpovídají na otázky Přílepského zpravodaje.
Současný místostarosta
TOMÁŠ HOŠEK (TH)
(Tradice – Budoucnost)
má tvorbu ÚP
na starosti nyní

Opoziční zastupitel
RICHARD KAPSA (RK)
(PRO Přílepy)
byl z pověření obce
koordinátorem tvorby ÚP
do komunálních voleb 2014

Plní nynější podoba návrhu zadání z roku 2013?
TH: Při tvorbě návrhu územního plánu vzniklo i několik návrhů, které sice nebyly v zadání územního plánu, ale
vývojem přímo vybízely k zapracování. Takové podněty však nenarušily hlavní myšlenky dané koncepce
územního plánu. Typickým příkladem je zřízení plochy pro obytnou zástavbu Z4 mezi ulicemi Svrkyňská –
Pražská v severní části obce, která vzešla z pera architektů. Návrh územního plánu dozná určité změny vlivem
zapracování připomínek občanů před veřejným projednáváním územního plánu i po něm.
RK: Současný stav územního plánu více méně odpovídá původnímu zadání. Ale stálo nás to hodně úsilí a
zbytečného dohadování s vedením obce, které se snažilo potichu do územního plánu prosadit věci, které v
původním zadání nebyly.
Které změny oproti původnímu zadání považujete za zásadní, případně
kontroverzní?
TH: Tvorba územního plánu vždy vyvolává v zastupitelstvech emoce. Bylo tomu tak i v našem zastupitelstvu.
Někteří překotně napadali vedení obce z prosazování vlastních zájmů. Přitom ti samí zastupitelé iniciovali na
sklonku roku 2015 schválení usnesení, které nepřímo ohrozilo samotný proces tvorby územního plánu. Toto
usnesení o přesunu vyhrazené zóny pro přeložku plánované silnice II/240 na samý okraj katastru obce či mimo
něj je sice z jednoho pohledu správné, avšak z druhého pohledu ovlivňuje návrh územního plánu v době, kdy
zastupitelstvo na tento krok nemá pravomoci. Emoce také vyvolaly zmínky o sakrální stavbě v lokalitě Na Skále
nebo zmínky o jezdectví v areálu v ulici Statenická. Obě sporné situace byly vyřešeny.
RK: Aktuální pracovní verzi plánu považuji za rozumnou, kontroverzních bylo v průběhu tvorby územního
plánu několik záležitostí kolem zničehonic se objevivšího nového bytového domu v centru obce, sakrální
stavby na jiném místě než bylo původní zadání či hipostezek, o kterých nikdo předtím nevěděl. Více jsme o tom
psali v předchozích vydáních obecního zpravodaje.
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Jaký vliv na podobu ÚP má umístění přeložky II/240 a jakou variantu
umístění podporujete vy osobně?
TH: O přeložce II/240 se jedná již desetiletí. Je to veřejně prospěšná stavba Středočeského kraje, která má i
podporu ministerstva dopravy. Slibujeme si od ní především přesun tranzitní dopravy z obce a zklidnění centra
obce. Přeložka byla předmětem mnoha někdy hodně tvrdých jednání. Poslední z nich řešila umístění této
komunikace. Výsledem je navržená trasa dále od zástavby naší obce, než bylo v původním návrhu. Tento koridor
bude zanesen do územního plánu. Je nutné podotknout, že tato stavba v současné době není součástí ZÚR
(Zásady územního rozvoje) Středočeského kraje, jenž je nadřaženým dokumentem našeho územního plánu.
Někteří zastupitelé obce by se ale měli zamyslet nad svými vyjádřeními, kdy jedním dechem říkají, že by komunikace měla být co nejvíce vzdálena od posledních domů v obci, nejlépe až na hranici katastru naší obce, či spíše
za ní, a zároveň prosazují do územního plánu rozšíření zástavby právě směrem k této komunikaci. Zapomínají,
že vedení trasy přeložky je kompromisem všech zúčastněných obcí.
RK: Protože krajský územní plán byl ve věci trasy přeložky zneplatněn, měli jsme jedinečnou příležitost řešit ji
nově tak, aby co nejméně zasáhla život našich občanů. Bohužel přístup vedení obce byl takový, že se ani nesnažilo řešit variantu, kterou dostalo za úkol od zastupitelstva, a to pokusit se vymístit přeložku mimo katastr naší
obce. Například v Tuchoměřicích se tamnímu vedení díky soustředěnému tlaku na kraj podařilo výrazně změnit
trasu napojení přeložky na D7. U nás bohužel vyhrává přístup zdůvodnit „proč to nejde“ před hledáním nových
možností řešení.
V čem spočívají rozpory v názorech zastupitelů na ÚP?
TH: Při tvorbě tak důležitého dokumentu se vždy potkávají rozdílné názory zastupitelů. Je to důkaz, že ÚP vzniká
transparentní formou a tyto rozpory vedou ke konstruktivní debatě nad obsahem tohoto zásadního dokumentu.
RK: Hlavní rozpory mezi zastupiteli za PRO Přílepy a ostatními spočívaly v tom, že my se snažíme důsledně
dodržovat schválené zadání a nelíbí se nám změny, které se potají a bez předchozí diskuse objevovaly v návrzích
územního plánu. Díky našemu soustředěnému tlaku se (snad) podařilo největším excesům zabránit, i když se
část ostatních zastupitelů hodně snažila... Nelíbí se nám rovněž zatajování informací ze strany předsedy stavebního výboru, a to nejen před zastupiteli, ale i před členy výboru samotného.
Jak vnímáte zájem veřejnosti o průběh vzniku ÚP?
TH: Pozitivně, občané projevili zájem nad tvorbou ÚP, a to je dobře. ÚP ovlivní vývoj obce na mnoho let
dopředu.
RK: Doposud je bohužel mizivý. Na veřejných jednáních o územním plánu je velmi často více zastupitelů než
občanů. Přitom je to věc, která ovlivní život obce na řadu dalších let či desetiletí.
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Co podle vás přinese nový územní plán obci a jejím občanům pozitivního
a co negativního?
TH: ÚP určí přesná pravidla dalšího rozvoje obce, minimalizuje vznik dalších lokalit pro bydlení a naopak se
zaměřuje na rozvoj občanské vybavenosti a klidových zón. To by mělo přispět ke komfortnějšímu životu v naší
obci. Od nového ÚP si také slibuji vytvoření koncepce pro vytvoření centra obce.
RK: Když jsme tvořili zadání územního plánu, snažili jsme se do něj prosadit věci, které by měly mít pozitivní vliv
na život v obci. Například sportovní areál, zamezení neregulované výstavby, posílení služeb či vytvoření parku.
Jako negativní lze vnímat to, že se asi nepodaří přemístit mimo katastr již zmíněnou přeložku silnice II/240. Její
vybudování výrazně ovlivní kvalitu života velké části obyvatel. Na druhou stranu je třeba říct, že pomůže zklidnit
neutěšenou dopravní situaci na Pražské a že její umístění na našem katastru bylo součástí obecních i krajských
územních plánů již asi 20 let.
Musel se návrh měnit ve schvalovacím řízení kvůli nesouhlasu pořizovatele (Černošic)?
TH: Nejednalo se o nesouhlas pořizovatele, ale o nesouhlasné stanoviska životního prostředí Středočeského
kraje. Rozhodnutím zastupitelů jsme požádali o přehodnocení nesouhlasných stanovisek k rozvojovým plochám
v územním plánu. Rozporování stanovisek pozdrželo samotné řízení o čtyři měsíce.
Jaké budou další kroky ve věci schvalování nového ÚP?
TH: Vzhledem k rozhodnutí našeho zastupitelstva rozporovat i nadále záporné stanovisko Středočeského kraje
k ploše Z1 (obytná zástavba podél ulice B. Němcové) na ministerstvu pro místní rozvoj, dostává celé projednávání značné zpoždění. Po obdržení písemného vypořádání podaného rozporu budou předány všechny vyhodnocované podněty architektům, kteří doplní návrh ÚP. Po úpravě návrhu bude vypsáno veřejné projednávání (lhůta
45 dní). Tedy se dostáváme na přelom roku 2016/17.
Co opozičním zastupitelům nejvíce vadí na novém ÚP?
RK: Kromě již zmíněného nedodržování zadání a podivných tajných změn je to délka příprav a všech administrativních procedur kolem ÚP, která se již od počátku vymyká původním představám a proces trvá déle, než bychom
byli všichni rádi. V poslední době se například nedaří plnit harmonogram prací daných smlouvou s architektonickým studiem. Stávající verzi návrhu ale vnímám pozitivně a chci doufat, že se již výrazně nezmění.
Mohou ještě občané ovlivnit návrh územního plánu?
TH: Zjednodušeně řečeno lze podat námitky/připomínky k návrhu územního plánu do 7 dnů od veřejného
projednávání, které bude patrně někdy v lednu, a to písemně u pořizovatele územního plánu, tedy odboru
územního plánování MěÚ Černošice. Tam je také možné kdykoliv fyzicky nahlédnout do celého spisu tvorby
územního plánu.
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Pohled architekta: Přílepy jsou urbanisticky zajímavé
Projekt ÚP zadala obec na základě výběrového řízení v roce 2014 ateliéru Foglar Architects.
Jeho tvorbě se spolu s kolektivem spolupracovníků věnovala
Ing. arch. Zuzana Foglarová, kterou jsme požádali o komentář.
Práce našeho atelieru na územním plánu Velkých Přílep probíhá od počátku běžným způsobem - od
pracovního průzkumu a seznámení se s platnou dokumentací a zadáním, přes konzultace koncepce
řešení s paní starostkou a zastupiteli, po zpracování vlastního návrhu pro fázi jeho projednání. Nynější
časová prodleva před vydáním územního plánu, tj. počátkem jeho platnosti, je dána legislativou stanoveným postupem a její
délka není nijak výjimečná. Stejně tak není dle naší zkušenosti z jiných měst a obcí výjimečná ani obsáhlá až dramatická
diskuze mezi zastupiteli zejména tehdy, probíhá-li zpracování nebo projednání na rozhraní dvou volebních období. Co se týká
témat, kterými jsme se při tvorbě ÚP zabývali především, jsou to ve stručnosti tato:
1. Centrum obce
Struktura obce je historicky tvořena ze dvou sídel - Velkých Přílep a Kamýku ukrytých v terénní proláklině při vodoteči, jak je
typické pro osídlení levobřežní partie Vltavy severně od Prahy. Prvořadé je pro obec vytvoření nového centra, odpovídajícího
významu Velkých Přílep, v Kamýku pak akcentování historického jádra se zajištěním prostupnosti do veřejné zeleně a se
zpracováním územní studie pro areál Špejcharu. Základní nedostatkem Velkých Přílep z urbanistického a zejména společenského hlediska je pro nás právě neexistence vlastního centra obce, neboli existence frekventované křižovatky ulice Pražské s
ulicemi U Rybníčku a Kladenskou včetně točky autobusu v těžišti obce. Tato absence skutečného centrálního veřejného
prostoru dává možnost ho formulovat a vytvořit, a to nejlépe na základě vypsání architektonické soutěže. Centrum by mělo
vzniknout v místech současného „náměstí“ lemovaného Pražskou a Kladenskou ulicí, pozemku ZŠ a obratiště autobusů, ze
západní strany s návazností na park. Základním úkolem je vytvořit podmínky pro vznik nového společenského těžiště obce,
umožňující hmatatelný a čitelný uliční prostor dané lokality, vymezujících klidové plochy útulných veřejných prostranství,
a sloužících zejména veřejnosti jako prostory veřejné správy, vybavenosti a služeb, případné sociální péče a bydlení.
2. Rozvoj služeb
V rámci výše uvedeného řešení centra se předpokládá dostavba školy a další návrh objektů veřejné občanské vybavenosti
formulující společenské centrum obce. Dále jsou na jižním a také na severovýchodním okraji obce ve vhodných polohách při
hlavní komunikaci vymezeny plochy pro stavby obchodu a služeb, proti rybníku je vytipované místo pro dům pro seniory,
severně nad obcí nově navržen hřbitov.
3. Podpora přírodně rekreačního potenciálu obce
Do obrazu obce patří i nečekaně dramatická romantická krajinná místa v dotyku s osídlením i téměř v samotném centru.
V územním plánu je umožněno podtržení jedinečného místa s výhledem na Skalce drobnou stavbou např. vyhlídkovou
terasou, vybudování cyklostezky kolem Podmoráňského potoka, revitalizace rybníka a také zapojení stávajícího parku do
kontextu budoucího nového centra.
4. Problematika dopravy
Do územního plánu byl promítnut nadřazený koridor aglomeračního okruhu na severozápadě území, naší snahou je ho s
podkladem již existující dopravní studie zpřesnit a současně od obce odclonit pásem zeleně po obvodě stávající i navrhované
zástavby, který bude současně odkloněním biokoridoru, nyní trasovaného napříč vnitřní zástavbou. Vyřešení dopravy centra
v koordinaci s vymezením veřejných prostorů a prostranství je jedním z dalších zásadních úkolů regulačního plánu. Problematická průjezdnost (neboli částečná neprůjezdnost) severozápadní části území obce by měla být eliminována novou komunikací v rozvojové ploše, pro kterou je podmínkou zpracování územní studie. Za důležité pokládáme také dopravní propojení
mezi silnicemi na Tursko a Svrkyni.
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5. Vymezení rozvojových ploch při zachování kompaktnosti obce
Přes nedávný stavební boom byla základní struktura kompaktního osídlení zachována - nová řadová zástavba se vesměs
nedostala nad horizont jižní stráně nad obcí, na severním okraji se převážně jedná o zahradní čtvrti (jejichž součástí jsou i
bytové domy, které se naštěstí příliš neuplatňují v dálkových pohledech). Pro obec je na první pohled charakteristická vysoká
hustota osídlení - zejména zahuštěná rozsáhlá nová zástavba řadovými rodinnými domy v celé jižní části obce. To naštěstí
způsobilo, že takto lidnatá obec neexpandovala do okolní krajiny a je zde stále dobře patrný výrazný předěl mezi zastavěným
územím a volnou krajinou. Ač je novodobá zástavba místy architektonicky taktně řečeno nepříliš zdařilá, z dnešního pohledu
efektivního využití území a zachování volné krajiny je tato její hustota jednoznačnou výhodou, umožňující v územnímu plánu
pouze na několika místech doplnit a uzavřít kompaktní zástavbu obce.
Přílepy připomínají mapu Afriky
Jelikož se v případě tohoto příspěvku nejedná o úřední dokument, dovolíme si jako vsuvku trochu nadsázky. Při prvním
seznámením s tvarem obce nad stávajícím územním plánem a nadhledovými snímky jsme si pracovně Velké Přílepy přejmenovali na Afriku - níže pro srovnání zmenšený výkres územního plánu a mapa Afriky, aby se přílepské děti mohly trochu
procvičit v zeměpisu:

Závěrem lze říci, že pohledem architekta jsou Velké Přílepy z urbanistického hlediska zajímavé právě jako srostlice dvou
historických sídel, která si přes svůj rychlý rozvoj zachovala takto sevřený charakter. Zdánlivé zápory se ukázaly být naopak
klady (jako např. developersky pojatá zahuštěná zástavba H-Systému, která mimoděk zachránila část navazující krajiny před
expanzí zástavby), a nedostatky (jako např. faktická absence centra obce) zase skýtají možnost vytvořit podmínky pro nová
architektonicky i urbanisticky hodnotná řešení ve prospěch ještě příjemnějšího života obyvatel Velkých Přílep.
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Další kroky k řešení dopravní situace
Kontrolní výbor poukázal na neplnění části úkolů ze zastupitelstva
Dopravní výbor se v srpnu účastnil jednání na krajském úřadě, kde bylo prezentováno stanovisko obce k navrhovanému křížení přeložky II/240 s komunikací mezi obcemi Velké Přílepy, Svrkyně a Tursko formou mimoúrovňové
křižovatky – více v článku „Jednání o přeložce II/240 pokračují“. Závěry studie světelné signalizační křižovatky na
Pražské, o níž jsme psali v minulém vydání, budou veřejně prezentovány v rámci Přílepských otazníků. O termínu
budou občané včas informováni.
Kontrolní výbor provedl kontrolu zápisů ze zastupitelstva za období 2014 - 2016 a identifikoval několik usnesení
či příslibů, u nichž nebylo známo, zda a jak byly splněny. Dotazy na zodpovědné zastupitele odešly 4.7. s termínem
pro odpovědi do konce července. Včas, jednoznačně a srozumitelně odpověděli David Bečka a Petr Morysek a také
paní účetní. Paní starostka odpověděla až 11.8., navíc nekompletně. Její odpovědi byly vyhýbavé a naznačují, že
některé úkoly nebudou nikdy splněny. Pan místostarosta neodpověděl vůbec.
Ani po více než roce například nevznikla pravidla pro nakládání s majetkem organizací obcí. Velmi málo se událo
také ve věci řešení problematiky černých staveb, kde před rokem paní starostka slíbila, že začne požadovat od
stavebního úřadu pravidelné kontroly. Nyní sdělila, že si vlastně není jistá, co znamená, že má požadovat kontroly
a že neví, kolik požadavků vznesla. Je evidentní, že tato oblast není pro vedení obce prioritou. Již rok se kontrolní
výbor snaží zjistit odpovědi ohledně vymáhání závazků firem Nimetal a Alfa Praha, které vyplývají ze smluv s obcí.
Přes mnoho slibů úplné odpovědi ani po roce opakování dotazů a urgencí stále nemáme. Plná verze zprávy, která
obsahuje i další zjištění a zahrnuje i jednotlivé odpovědi zodpovědných osob, je k dispozici na www.proprilepy.cz.
Finanční výbor provedl v září fyzickou kontrolu účetních podkladů týkajících se nákladů na externí poradenské
služby související s rekonstrukcí a rozšiřováním základní školy a překračování plánovaných výdajů u položky
týkající se služeb komunikačních technologií. Nyní probíhá vyhodnocování informací, se kterými veřejnost
seznámíme v nejbližší době. Na srpnovém veřejném zasedání zastupitelstva předložil výbor zprávu hodnotící
hospodaření obce za rok 2015 a první pololetí roku 2016. Ačkoli došlo ke zlepšení situace s kvalitou finančních
výkazů poskytovaných finančnímu výboru ke kontrole, na některé nesrovnalosti a dotazy k nestandardnímu vývoji
rozpočtového plnění výbor opakovaně nedostává jednoznačné a úplné odpovědi.
Zpráva v plném znění viz www.proprilepy.cz (ze dne 1.9.).
Richard Kapsa, Kamila Handlová, Petr Morysek, Lubomír Šembera
Opoziční sdružení PRO Přílepy má v jedenáctičlenném zastupitelstvu pět členů. Věnují se práci pro obec v rámci
dopravního výboru, kontrolního výboru a finančního výboru. Kandidáti za PRO Přílepy aktivně působí také v rámci
dalších výborů, školské rady či jinak pracují pro obec a podílejí se na organizaci řady veřejně prospěšných aktivit.
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Počasí v červenci až září 2016 ve Velkých Přílepech
Letní období přineslo poměrně vyrovnaný ráz počasí s
dostatkem teplých dnů, který byl jen krátkodobě (cca na 1
až 2 dny) přerušován přechody atmosférických front.
Nezažili jsme extrémní horké vlny, tolik charakteristické
pro loňské léto. Srpen byl relativně chladnější, ale to jen při
porovnání právě s rokem 2015. Oč byl srpen teplotně
zdrženlivější, o to víc na teplotách přidal překvapivě
následující měsíc. Září bylo mimořádně teplé (pravděpodobně nejteplejší od roku 1947) a ve svém
souhrnu bylo jen nepatrně chladnější než srpen.
Přestože jsme se v létě nedočkali tolik potřebných
vydatných dešťových srážek, nepatřilo letošní léto k těm
suchým. Nejvyšší denní teplota tohoto léta v naší obci se
zastavila na hodnotě 35,1 °C (vloni 37,6 °C) a to již 25. 6.
Jednalo se o jediný letošní supertropický den. Více dnů s
teplotou nad 35 °C jsme letos nezažili a nevyskytla se ani
tropická noc, kdy teplota neklesne pod 20 °C. Průběh
výskytu letních bouřek byl v celku obvyklý pro toto období.
Jaké tedy bylo léto 2016 v jednotlivých měsících v naší
obci?

Poznámka: Druhý den začínajícího měsíce října
přinesl podstatnou změnu v počasí, nástup nevlídných
podzimních dnů s denním přídělem srážek, které v úhrnu
již 5. 10. překročily 40 mm, tzn. dosáhly vyšší hodnoty, než
je obvyklé pro celý měsíc. Vyhodnocení této změny bude až
v následujícím meteorologickém okénku.
A ještě něco z pranostik
(2. 11.) Když na Dušičky jasné počasí panuje,
příchod zimy to oznamuje
(4. 12.) Je-li Barborka na ledě,
budou Vánoce na blátě a naopak
( 24. 12.) Na Adama a Evu čekejte oblevu

Červenec byl v návaznosti na červen opět teplotně slabě
nadnormální a srážkově podnormální. V obci napršelo 56
mm srážek, tj. 75 % měsíčního normálu. Přestože tento
úhrn není tak malý jako vloni, byl menší než v jiných
místech kraje nebo celé ČR. První týden v měsíci byl citelně
suchý. Dešťové srážky přišly 13. a 14. 7. a v úhrnu představovaly 14 mm. Jinde napršelo podstatně více.
Srpen byl teplotně normální a srážkově podnormální s
hodnotou 39 mm srážek (tj. 55 % měsíčního normálu).
Průběh teplot byl během měsíce značně rozkolísaný,
přičemž výrazně chladné období nastalo začátkem druhé
dekády a značně horký byl konec měsíce. Nejteplejším
dnem srpna byl den 28., kdy teplota dosáhla 32,6 °C.
Září bylo v naší obci teplotně mimořádně nadnormální a
srážkově slabě podnormální. Úhrn srážek představoval 35
mm, což je 80 % měsíčního normálu. Od 7. do 16. 9. jsme
zažili krásných 10 letních dnů v řadě z toho poslední tři dny
tropické (10., 12. a 13. 9.). V pondělí 12. 9. bylo v nedaleké
Řeži naměřeno 33,2 °C. Do 16. 9. byl měsíc velmi suchý. V
noci z 16. na 17. 9. napršelo 28 mm. Mimořádně teplý byl
poslední den září a první den následujícího měsíce (26 °C).
Jednalo se o poslední letní dny tohoto roku. Mrazový den
ještě v tomto měsíci nevyskytl.

Poznámka ke grafu: Naměřené atmosférické srážky pro
říjen znamenají součet k 5. 10. a překračují již obvyklý
měsíční normál.
René Tydlitát
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Z DENÍKU OBECNÍ POLICIE
Deset let Obecní policie Velké Přílepy
(vzpomíná vr.prap. Karel Král)

Dne 01. 09. 2016 uběhlo deset let od založení Obecní policie Velké Přílepy, která se stará o bezpečnost občanů pěti
obcí na rozloze 35 km2. Vzniku obecní policie předcházelo dlouhodobé jednání se starosty obcí Velké Přílepy,
Úholičky a Tursko. Je nutné si tyto starosty připomenout jmenovitě, protože si zaslouží poděkování za svoji práci
a vstřícnost při všech jednáních. Byl to pan Jiří Říha za Velké Přílepy, za obec Tursko pan Václav Vlk a za obec
Úholičky pan Tomáš Divina.
Obecní policie vyrůstala z ničeho a prvotní vybavení
jsme poskytovali obcím své. Teprve následně se začalo
pořizovat vybavení z obecního rozpočtu. Obec Úholičky nabídla nově vznikající obecní policii prostory ve
zrekonstruovaném objektu v ulici K Višňovce. V tomto
objektu působila obecní policie od roku 2006 do 2011.
Stěhování do Přílep

Jistě je znáte: zleva Karel Král, Josef Smitka a Martin Ventura

Začínali jsme z ničeho
Jak vůbec vznikla myšlenka na založení obecní
policie? V roce 2004 jsem se přistěhoval do Libčic nad
Vltavou a začal jsem se samozřejmě zajímat o bezpečnostní situaci v okolí, a to z pohledu člověka, který
většinu svého života zasvětil práci v bezpečnostních
složkách. Začal jsem shromažďovat informace
o potížích, které přímo souvisely s trestnou činností
v okolních obcích, které se rozprostírají od Vltavy k
Okoři.
Musím říci, že v té době byla bezpečnostní situace v
obcích neuspokojivá. Podařilo se mi oslovit stejně
zapáleného člověka do práce a tím je můj kolega
Martin Ventura, který se se mnou pustil do nelehké
práce, která není vůbec klidná a mnohdy přináší více
bolesti než uspokojení.

20

V roce 2010 se začalo uvažovat o přestěhování služebny obecní policie do středu obce Velké Přílepy. Za
podpory zastupitelů a paní starostky Věry Čermákové
jsme se přestěhovali do nové služebny v zrekonstruovaných prostorách v 1. patře domu U Korychů. Na této
adrese sídlí strážníci doposud.
V roce 2011 jsme začali s umisťováním bodů kamerového systému, který se velmi osvědčil. Obecní policie k
dnešnímu dni využívá celkem 28 kamer ve třech
obcích.
Vzhledem k dobré spolupráci mezi strážníky a policisty z OOP Libčice nad Vltavou se od počátku dařilo
objasňovat trestnou činnost a zadržovat pachatele.
Docházelo k opakovaným útokům na strážníky a
strážníkům šlo opravdu mnohdy o život. Nelze vyjmenovat nespočet všech událostí, které obecní policie
řešila, ale lze si o některých přečíst na webových
stránkách obecní policie www.obecnipolicie.info .
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Je nás ale stále málo
V roce 2010 se počet strážníků rozšířil o dalšího
kolegu. Musím říci, že počet strážníků je i v roce 2016
stále nedostačující. Dle metodického pokynu
ministerstva vnitra má být jeden strážník na tisíc
obyvatel. Strážníci k dnešnímu dni obhospodařují pět
obcí a k těmto obcím ještě přináležející menší obce
a rozsáhlé území, které se rozkládá na ploše 35 km2.
Z počtu obyvatel na tomto území vyplývá, že by mělo
být strážníků minimálně sedm. Bohužel vše je na třech
strážnících, kteří jsou opravdu vytíženi. Přesto
nezůstávali mimo dění ani při povodních - v roce 2010
pomáhali v Chrastavě na Liberecku, v roce 2013 pak v
Úholičkách a Veltrusích.
Udělají si čas i na návštěvu MŠ a ZŠ, kde s dětmi
besedují o bezpečném chování. Myslím si, že je nutné
s dětmi pracovat již od útlého věku.
Najdou se jedinci, kteří se ke strážníkům chovají
nevhodně, ale tito jedinci mají převážně osobní
problémy. Všem těmto lidem nabízím možnost si
vyzkoušet, co to obnáší pracovat jako strážník. Věřte,
že v dnešní době to není žádný med.

V ranních hodinách 19. srpna 2016 dopadli strážníci Obecní policie
zloděje, vykrádající rodinné domy a zahrady ve Velkých Přílepech

V současné době strážníky a zároveň obce trápí jiný
druh kriminality než před deseti lety. Vše je prostě
úměrné době, ve které žijeme a na této skutečnosti se
podepsal i vývoj mezilidských vztahů. Společnost je
méně tolerantní a soudržná. Musím říci, že se obávám
toho, co jednou budou zažívat naše děti.
Přeji všem slušným lidem hodně spokojenosti v jejich
životě.
vr.prap. Karel Král
www.obecnipolicie.info

inzerce

kralupy@eximtours.cz
EXOTIKA a lyžování 2016/2017
zájezdy do exotiky charterovým letem i na pravidelných linkách KUBA, DOMINIKÁNA, MAURICIUS…..
lyžařské pobyty v Čechách i zahraničí, adventní zájezdy, poznávačky, eurovíkendy, lázně
obchodní zastoupení ck: Fischer, Blue Style, Čedok, Firotour, Neckermann, Nev-Dama… …a další
_________________________________________________________________
CA ABACA Lenka Malíková, Jungmannova 89 (vedle pekařství „U Hrdinů“), Kralupy n. Vlt.
Tel: 326 550 480, 604 608 767, info@abaca.cz www.abaca.cz
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ROZHOVOR
Pavlína Ben Saidová: Vím o silných i slabých místech školy
Koncem školního roku rozčeřila život v obci zpráva o odstoupení paní ředitelky základní školy Zdeňky Hlouškové.
Obec okamžitě vypsala výběrové řízení na místo nového ředitele. Konkurzem vítězně prošla Pavlína Ben Saidová,
která dosud působila jako učitelka na druhém stupni přílepské školy. Funkce se ujala 15. srpna 2016.
Musela jste se rychle rozhodnout, zda se o
uvolněné místo budete ucházet. Co vás k tomu
vedlo?
Nerozhodla jsem se rychle, nechala jsem si dost času
na rozmyšlenou. Tušila jsem, že to bude náročná
práce. Funkce se nevzdala jen paní ředitelka, ale i paní
zástupkyně a já věděla, že budu muset vše budovat od
začátku, že nebude žádná kontinuita. Ale cítila jsem,
že mám výhodu znalosti prostředí. Vím o silných i
slabých místech školy. Mám na čem stavět.
Budova 2. stupně uprostřed náročné rekonstrukce, rekordní nápor prvňáčků – opravdu
nelehká situace pro uvedení do funkce. Jak jste
to zvládala?
Rozhodnutí o prvních třídách bylo jednoznačné –
otevřít tři třídy po 21 žácích. Práce v první třídě je
velmi náročná nejen pro děti samotné, ale i pro jejich
paní učitelky. V menším počtu dětí si rychleji všimnou,
že někteří potřebují více individuální pozornosti a
mohou jim jí dát. Rekonstrukce budovy 2. stupně mě
hodně zaměstnávala. Jednala jsem se stavebním
odborem, s panem architektem a stavbyvedoucím a
dostala příležitost alespoň částečně některé věci
ovlivnit. Náročné bylo koordinování stěhování
nábytku, školních pomůcek a sbírek zpět do budovy. S
rekonstrukcí souvisela i výuka v náhradních prostorech. Když to shrnu, začátek byl opravdu hektický, ale
vše se bez komplikací podařilo. Všichni zaměstnanci
byli trpěliví a ochotní pomoci.
Co chcete v přílepské škole změnit? A co
rozvíjet?
Chci využít potenciálu školní zahrady 2. stupně. Mám
v plánu oslovit všechny žáky během hodin výtvarné
výchovy a pracovních činností, aby se vyjádřili, jak si
představují tu „svou“ školní zahradu. A jejich návrhy
poté zakomponovat do přeměny zahrady.
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Ráda bych, aby sloužila výukovým, relaxačním i
společenským účelům. Dále je třeba pracovat na
budování dobrého jména školy. Základem je profesionální práce všech zaměstnanců. Podporuji profesní
rozvoj učitelů. Je třeba, aby měli dostatečné znalosti z
oblasti psychologie, pedagogiky, didaktiky a měli
přehled o současných výukových trendech. Já sama
jsem velký fanda Hejného matematiky a mám radost,
že budeme mít ve škole čtyři kroužky pro žáky od 1. do
9. ročníku. Také podporuji jazykovou výuku. Nově
mám lektory na kroužky němčiny, francouzštiny a
ruštiny.
Jak vycházíte se Školskou radou?
Sama jsem byla dva roky členkou Školské rady a
setkání jsem vždy považovala za podnětná. Je to
skvělá příležitost, jak si promluvit o věcech z různých
úhlů pohledu. Vždy jsme se snažili najít kompromis.
Teď už budu na schůzky docházet jen jako host,
školský zákon mi jako ředitelce neumožňuje být jejím
členem.
Anglii má Pavlína Ben Saidová ráda nejen kvůli
kurzům angličtiny, ale i kvůli památkám. Na snímku
u bájného hradu Tintagel.

Přílepský zpravodaj | www.velke-prilepy.cz

ROZHOVOR
Doplnit chybějící místa v pedagogickém sboru
asi nebylo jednoduché. Jsou tři první třídy,
rozšířila se družina. Myslíte, že pomohlo
rozhodnutí obce o náborovém příspěvku pro
nové učitele?
Část chybějících pedagogů přijímala předchozí paní
ředitelka, část já. Podmínkou pro vyplacení náborového příspěvku je plný úvazek. Pro tento školní rok
máme čtyři nové pedagogy, příspěvek se vztahuje jen
na dva z nich. Neumím posoudit, zda jejich rozhodnutí
ucházet se o místo v naší škole bylo ovlivněno náborovým příspěvkem. Ale vím jistě, že s rozšířením 2.
stupně budou v budoucnosti potřeba další pedagogové. Proto uvítám, pokud obec bude příspěvek i nadále
vyplácet. Určitě by pomohl i dotovaný byt pro
pedagoga. Potřebujeme nabídnout něco atraktivního,
aby za námi učitelé dojížděli např. i z Prahy. Konkurencí se stala i škola v Horoměřicích, která buduje 2.
stupeň.

zúčastnit se dvakrát kurzu angličtiny pro učitele přímo
v Anglii. Kromě zlepšení jazyka i metodiky výuky jsem
tam hodně cestovala a seznámila se s mnoha učiteli z
jiných zemí. Dodnes jsem v kontaktu s některými z
nich a vzájemně se navštěvujeme.

Pociťujete rozdíl v pracovním vytížení učitele a
ředitele? Nosíte si práci domů?
Je to obrovský rozdíl! Ale jsem optimista a tak věřím,
že nápor časem opadne. Začátek školního roku je
náročný i pro zkušeného ředitele. Je třeba rozdělit
úvazky, sestavit rozvrhy, dohledy, vypracovat spoustu
požadované dokumentace, prohlédnout školu a
zjistit, co je potřeba dokoupit a opravit. Jsem překvapena rozsahem administrativní práce, kterou by mohl
vykonávat někdo jiný. Uvažuji o zřízení pozice hospodářky školy. Pozitivem je, že se o to víc těším na své
žáky. Každou hodinu si opravdu užívám. Práce ředitele
je velmi pestrá. Je to personalista, ekonom, účetní,
stavitel, auditor, designér, psycholog a spousta
dalších profesí v jednom. Někdy mám pocit, že bych se
potřebovala naklonovat. Jsem taky maminka dvou
dcer.

Rozhovor vedla Eva Martínková

Jak relaxujete? Máte nějaké hobby?
Ráda chodím na procházky s dětmi a se psem a cestuji.
V průběhu školního roku na to není čas, tak využívám
letních prázdnin. Letos jsem byla načerpat energii z
krétského slunce. Miluji Řecko – jeho krajinu, nádherné moře, výtečné jídlo a víno. A ráda se seznamuji s
lidmi. Díky práci v naší škole jsem měla možnost

Můžete nám říci ještě něco o sobě? Kde jste
studovala? A kde bydlíte?
Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity
Karlovy v Praze, mohu učit na druhém stupni ZŠ i na
škole střední. Během rodičovské dovolené jsem
absolvovala bakalářské studium v oboru ekonomika a
management na Soukromé vysoké škole ekonomických studií v Praze. Bydlím v krásné okrajové části
Prahy, obklopené dostatkem zeleně, což je vhodné
místo pro život rodiny s dvěma dětmi. Učím šestým
rokem, mám mnoholeté zkušenosti v oblasti cestovního ruchu. A mám ráda svou práci, protože být
učitelem má smysl.

inzerce

Nezávazná konzultace
Prodej za nejvyšší možnou tržní cenu
Kompletní právní a realitní servis

ing. Lenka Fernandes
realitní makléřka pro
Velké Přílepy

776 161 261
lenka.fernandes@re-max.cz

www.fernandes.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Prvňáčci si vedou dobře
Počet žáků přílepské základní školy rychlým tempem roste. Letos jich je 343, tedy o 30 více než v loňském školním
roce. Jak je vidět, škola za pomoci obce nápor zvládá.
Zeptali jsme se paní zástupkyně ředitelky Kateřiny Sedláčkové, jak se daří šedesáti třem prvňáčkům, kteří v
září zaplnili hned tři třídy.
„Z našich prvňáčků už se stali opravdoví školáci. Nejen, že už bez problémů trefí do své třídy a dokáží si pěkně
připravit potřebné pomůcky. Za tu krátkou dobu, co chodí do školy, se naučili několik prvních písmenek a číslic a
pilně trénují uvolňovací cviky, aby se brzy mohli pustit do psaní písmen. Paní učitelky jim připravují spoustu zajímavých aktivit i v ostatních předmětech. Při hodinách pracují s velkým zájmem, na úkolech se učí pracovat samostatně
i ve dvojicích či skupinkách společně se spolužáky. Máme z nich radost a věříme, že je chuť do práce neopustí.“
(em)

24

Přílepský zpravodaj | www.velke-prilepy.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLKA JABLÍČKO
Jak se daří předškolákům
Kapacita Mateřské školy Jablíčko je plně obsazena. Do
mateřské školy dochází 150 dětí (71 dívek a 79 chlapců),
z nichž je 64 předškoláků. Jsme rádi, že se podařilo
uspokojit i všechny přihlášené tříleté děti. Dokonce jsme
postupně přijímali i ty, které dovršily tři roky v průběhu
září a října.

Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí ze života dravých
ptáků, zhlédly ukázky lovu dravců a někteří si mohli i
vyzkoušet přílet dravce na ruku. Navštívili jsme místní
kino, kde nás čekalo promítání animované pohádky
Zootropolis. Ve školce také proběhl logopedický
screening, jehož výsledky slouží jako podklad pro práci
pedagogů a jsou také sděleny rodičům.
I pro nadcházející období je pro děti připraveno mnoho
zajímavostí. Již teď se můžeme těšit na ukázku aut na
dálkové ovládání, společné focení či hudební vystoupení
spojené s ukázkou hudebních nástrojů. Také nás navštíví
paní doktorka, která nám zkontroluje zrak. Ale hlavně si
budeme všichni společně hrát, zpívat, cvičit, číst pohádky a poznávat spoustu nových věcí.

Jana Choutková, Libuše Smidžárová
inzerce

V současné době máme čtyři žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. I tento školní rok přibylo v naší školce
dětí jiné národnosti. Některé z nich vůbec neuměly
česky, ale adaptace proběhla dobře. Děti nemají
problém s komunikací a velice rychle si osvojují český
jazyk.

BAREVNÝ TISK
2,50 Kč/A4

AKC

E

Cena bez DPH

Prázdniny utekly jako voda a začal nám nový školní rok.
Všechny třídy byly 1. září díky práci kolektivu zaměstnanců připraveny a krásně vyzdobeny pro příchod dětí.
Na děti z druhé třídy čekalo překvapení. Jejich třída
prošla během prázdnin rekonstrukcí a uvítala je v novém
kabátě. Některé děti již do mateřské školy chodily a dle
svých slov se už moc těšily na své kamarády, jiné nastoupily letos. Během prvních týdnů v září jsme si na sebe
všichni zvykali, nově příchozí děti se seznamovaly s
kamarády, učitelkami a dalšími zaměstnanci školky a
také s pravidly soužití v kolektivu.
Měsíc září nám přinesl krásné počasí, a tak jsme mohli
hojně využívat školní zahradu. Kromě pravidelného
programu byly pro děti připraveny i další akce. Navštívil
nás sokolník se svými opeřenými dravci.

Brandejsovo náměstí 1219/1 | Praha-Suchdol
tel. 220 920 621 | obchod@powerprint.cz
otevírací doba po–čt 8–18 (pá do 17 hodin)

Platí od 100 ks A4
Dodání 3 pracovní dny
Akce platí od února do konce dubna

KNIHOVNA

Knihovna po prázdninách
Knihovna se po prázdninách vrátila opět k plné půjčovní
době – tj. pondělí a středa odpoledne a úterý dopoledne. Provoz byl však opět narušen umístěním třídy ZŠ, což
nebylo nijak šťastné řešení, protože tentokrát nemohl
být v dopoledních hodinách přítomen pracovník knihovny a pomáhat pedagogovi v dozoru nad dětmi v tak
rozsáhlých prostorách. Navíc už byla v čelní místnosti
instalována výstava „Reliefy“ (výtvarná díla z lehčené
sádry).
RELIEFY jsou dílem pana architekta Bohumila
Blažka, kterého již dobře známe z přednášek o Kuvajtu
a Francii a z výstavy akvarelů inspirovaných návštěvou
Francie. Výstavu jsme prodloužili do poloviny října.
Prázdniny jsme využili k doplnění knihovního fondu a k
odpisům. Hodně jsme nakupovali, ale i v tomto období
na nás pamatovalo hodně dárců knih. Darované knihy,
které nezařadíme, najdou své uplatnění v knihovničce
na autobusové zastávce. Chci se však obrátit na
veřejnost – nenechte odtud odvážet knihy do
sběru! Jsou to knihy určené ke čtení!
Jaké máme plány pro podzimní období? 22. září se sešli
zájemci o přednášku paní Milady Chalupové KONSTELACE. Přítomní projevili zájem o pokračování a praktickou část, a tak jsme domluvili další termín na říjen.
Přednáška Milady Chalupové s názvem Konstelace byla velmi zajímavá

Výstava reliéfů Bohuslava Blažka zdobila stěnu knihovny až do poloviny října

Od září běží výtvarná soutěž pro děti Místo, které
mám rád. Děti mohou nakreslit svůj pokoj, dům, ve
kterém bydlí, naši obec či jakékoliv místo, kde se cítily
dobře. Pokud se nemohou rozhodnout, lze odevzdat i
několik soutěžních prací. Uzávěrka soutěže je 15.
listopadu. Těšíme se na práce těch, kteří již dříve
soutěžili, i těch, kteří to zkusí poprvé. Z nejlepších prací
uspořádáme v prosinci výstavu.
V říjnu bychom chtěli uzavřít akci Knihovna volá
prvňáčky, na kterou jsme získali grant z Přemyslovského měšce. Při dalším setkání by měla dětem vyprávět o
svých literárních začátcích mladá autorka Denisa
Lukáčová.
V knihovním fondu máme již tři knihy cestovatele Petra
Nazarova. Největší zájem vzbudila kniha Aloha
molokai, a tak jsme požádali autora, aby o své návštěvě
Havaje vyprávěl osobně. 27. listopadu v 19 hodin ho
uvítáme mezi námi.
Je to asi tou předvánoční, adventní atmosférou, že
prosincová posezení v knihovně patří k nekrásnějším
setkáním se čtenáři. Nemůžeme ho vynechat ani letos.
Necháme si program zatím jako překvapení, prozradím
jen, že se uskuteční 15. prosince v 16,30 pro děti a v 18
hodin pro ty starší – ale je úplně jedno, kdy přijdete.
Starosti nechte doma a pokud budete mít nápad na
dobrou zábavu, je vítán.
Přeji Vám pěkné podzimní dny a kdyby bylo sychravo,
nezapomeňte, že vaše přílepská knihovna má pro vás
připraveno přes 15 tisíc knih.
Jana Kouřimská
knihovnice
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KNIHOVNA
NOVINKY V KNIHOVNĚ
Pro dospělé čtenáře - beletrie:
Hartl, Patrik
Vondruška, Vlastimil
Marsová, Emma
May, Peter
May, Peter
May, Peter
Jonasson, Jonas
Beran, Ladislav
Pro mládež:
Středa, Ludvík
Disney, Walt
Kinney, Jeff
Nepil, František
Langreuterová, Jutta

inzerce

Malý pražský erotikon
Husitská epopej III.-IV.
Hotel v Paříži 1-3
Skála
Muž z ostrova Lewis
Šachové figurky
Zabiják Anders a jeho přátelé
Nové případy četnické pátračky
Pravěké dějiny Země
Tatínkovy pohádky
Tygrův příběh
Deník malého poseroutky 10
Štuclinka a Zachumlánek
Kapitán Žralok

Pro dospělé čtenáře - naučná literatura:
Bauer, Jan
Bauer, Jan
Nazarov, Petr
Thiesová, Stephanie
Richtárová, Eva
Genzor, Jozef
Kříž, Martin
Lenková, Jitka

Před branami Prahy
Za branami Prahy
Aloha Molokai
Háčkované čtverce
Léčivá moc ovoce a zeleniny
Jazyky světa
Zázračné houby
Tajemná místa Česka

inzerce

inzerce

inzerce

inzerce

Pracovníka / pracovnici výroby tiskových forem
hledá stabilní dynamická česká firma

Minimální kvalifikační požadavky:
- učební obor či středoškolské vzdělání nejlépe technického směru
- znalost práce s počítačem
- praxe v polygrafii je výhodou, není podmínkou
Další požadavky a dovednosti:
- manuální zručnost, technické a organizační myšlení
- dobrý zdravotní stav (práce s břemeny nad 10 kg, zrakově náročnější práce)
- nekuřák (práce v prostředí se zvýšeným požárním nebezpečím)
- pečlivost, zodpovědnost
Pracovní doba:
- práce ve dvousměnném provozu
Možnost nástupu – ihned
Nabízíme:
- zaměstnání u stabilní a ekonomicky silné české společnosti
- zaměstnanecké výhody
- odpovídající finanční ohodnocení
- možnost osobního rozvoje, dalšího vzdělávání
Pracoviště:
Statenice – Černý Vůl / dostupnost MHD
Kontakt pro zaslání profesního životopisu:
PANFLEX, s.r.o.
Martina Manková, vedoucí oddělení výroby tiskových forem
mail: martina.mankova@panflex.cz tel.č. 605 245 633

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI

Zastávka Pražská ožila barvami
Zastávku Pražská obklopovala
bezútěšně šedivá betonová
zeď, čas od času počmáraná
sprejery. Pohled na ní nepřidal
na náladě nikomu, ale paní
Elišku Hesslerovou rozčilovala
zeď natolik, že se chopila štětce a po dohodě s vedením
obce jí zaplnila přílepskými motivy. Názory na tento
výtvarný projev se sice různí, ale většině lidí spěchajících na
autobus se líbí. Nyní se malby dočkala i protější zeď. Žáci
základní umělecké školy z Libčic jí pojali velmi moderně.
Vyvstává otázka, nakolik budou obě protilehlé stěny svou
kontrastní výzdobou lahodit oku diváka.

Počasí nám nepřálo

(em)

V sobotu 17. září od rána lilo. Tak silně, že musel být zrušen
tradiční Sportovní den pro celou rodinu. Škoda, bývá to
pěkná akce.
Skalní příznivci sportu se mohli přesunout na blízkou
lokalitu Na statku, kde probíhal Velkopřílepský piknik.
Organizátoři poskytli návštěvníkům vše, co slibovali
– ochutnávky kulinářských výtvorů spoluobčanů, dětem
divadélko, dílničky i ukázku výcviku asistenčních psů. Ale i
zde ovlivnilo počasí účast, která byla nižší než jiné roky.
Výtěžek akce byl opět věnován Pomocným tlapkám, což je
obecně prospěšná společnost, která cvičí čtyřnohé pomocníky handicapovaných lidí.
inzerce

(em)

Město Libčice nad Vltavou hledá pracovníka na pozici

strojník - údržba města

řidičský průkaz B/výuční list ve strojírenském oboru výhodou
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Kontaktní osoba: Ing. Roman Dědič
tlf. 233 101 653, e-mail tajemnik@libcice.cz
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Zahrádkáři vystavovali

Nepřízeň počasí nevadila zahrádkářům, neboť ti vystavovali v sobotu 17. 9. své výpěstky sice také Na statku, ale pod
střechou. Výstavu zhlédlo a dobroty upečené členkami
klubu ochutnalo 141 návštěvníků. Své výpěstky předvedlo
24 vystavovatelů, z nichž každý dostal alespoň nějaký hlas.
V kategorii „ovoce“ zvítězil pan Karel Brych s 45 hlasy, v
kategorii „zelenina“ paní Barbora Lišková s 34 hlasy a v
kategorii „květina“ paní Jaroslava Tománková, která byla
se 102 hlasy nejúspěšnější soutěžící.
(em)

Nedělní pohádky pokračují

Po prázdninách se děti opět setkaly na divadelním představení s oblíbeným divadélkem Romaneto. Opět v Centru
volnočasových aktivit (v neděli 18. 9.) a opět bylo úplně
plno. Divadélko Romaneto tentokrát přivezlo „Námořnickou pohádku z Kampy“. Jako vždy skvělé výkony herců,
oblíbené písničky, krásné loutky a stejně tak dekorace,
která dotvářela děj napínavého příběhu. Na konci představení čekalo děti oblíbené losování dárečků a tak zase
odcházely s rozzářenýma očima a spokojeni byli i jejich
rodiče. Také říjnové představení Divadélka Ingrid Chrastinové o ševci Matějovi a jeho zakletém zámku mělo úspěch.
Zuzana Kučerová, Foto Jiří Kučera
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Vernisáž malíře Karla Marxe
V Galerii domu U Korychů
měla 22. září úspěšnou
vernisáž výstava malíře a
scénografa Karla Marxe,
rodáka z Roztok u Prahy.
Obrazy a skvělé grafiky si přišlo
prohlédnout hodně jeho
bývalých kolegů z divadla i z
televize a stejně tak kamarádů,
kteří na něj přišli velmi rádi
zavzpomínat. Karel Marx
zemřel v prosinci loňského
roku a tak výstava se uskutečnila in memoriam za účasti
jeho dcery Zuzany Králové-Marxové a vnuka. Na vernisáži
byl promítnut i krátký dokument – rozhovor s mistrem,
autorů Jiřího Kučery a Jana Ostena, jeho dlouholetých
kamarádů. Atmosféru dokumentu umocnila hudba
George Gershwina „Rhapsody in Blue“ a výsledek spoustu
hostů velmi dojal.

Výstava je prodejní a potrvá do půli listopadu 2016.
Veřejnost se může do galerie podívat každé úterý v čase od
17:00 do 20:00 hodin, nebo si domluvit návštěvu na
telefonu 730 157 145 .
Zuzana Kučerová
Foto Jiří Kučera

Pleteme čtverce pro Afriku
Podvečer 6. října vyplnilo v
knihovně milé setkání
těch, které přispěly do
charitativní akce Upleť/uháčkuj čtverec. Z čtverců
se pak sešívají deky pro
nemocné a opuštěné děti v
Africe. Bylo to setkání ryze
ženské, ale ukázalo se, že i takové ženské popovídání
dokáže zlepšit náladu a povzbudit. K dobré pohodě
přispělo i pohoštění, zvláště výborný dort ve tvaru čtverce s
pleteninou navrchu, který vytvořila Kristýna Palkosková.
Sešlo se osm pletařek, škoda, že nemohly přijít všechny.
Čtverce jsme spočítaly a došly jsme k neuvěřitelnému číslu
– 610 čtverců. Na výrobu jedné deky je třeba 35 čtverců.
Dohodly jsme se, že budeme v práci pokračovat
– organizátor sbírá i dětské šály, rukavice a ponožky.
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To dodávám pro ty, které by se k nám chtěly přidat. Je snad
pro pletení příhodnější čas než zima? Nepohrdneme ani
přízí. Chtěla bych poděkovat paní Marii Palkoskové, která
se stará o organizační stránku akce.
Jana Kouřimská
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Představili jsme svoje zvířecí miláčky

Slunné sobotní dopoledne 1. října patřilo na louce v centru
obce zvířecím miláčkům. A že jich přišlo! Na akci pořádanou obcí a sdružením Tradice-Budoucnost dorazili nejen
psi a kočky, ale i morčata, křečci, vážky, ba i kapr se ukázal.
Obec tak svérázně oslavila Mezinárodní den zvířat.
Přílepská zvířátka v rámci soutěže prolézala tunelem,
chodila po kladině, překonávala překážky, aportovala, ale
také skákala na špek a předváděla se v roli gaučového
povaleče. Občerstvení a odměny pro ně připravila firma
Jofi Krmiva z Horoměřic. Divákům se představili policejní
psi v akci a věřte, šel z nich strach.

(em)
foto: Jan Čermák

Guláše měly úspěch
Po krajských volbách v sobotu 8. října se lidé mohli zajít
odreagovat Na statek, kde probíhalo tradiční gulášové
odpoledne. Vaření kotlíkového guláše pod širým nebem se
zúčastnilo pět družstev. Čas do ochutnávky trávili
návštěvníci soutěžemi v nejrůznějších pivních disciplínách.
Vítězný guláš pocházel z kotlíku skupiny Po lopatě, ale
dobré byly všechny. Potom se hrálo a zpívalo a špatné
počasí nikomu nevadilo.
(em)

35

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Senioři se pravidelně scházejí U Korychů

V sobotním odpoledni 15. října se v sále U Korychů sešli senioři. Sbor pro občanské záležitosti spolu s obcí pozval jako
každým rokem k příjemnému posezení starší spoluobčany nejen z Velkých Přílep, ale i z Úholiček, Lichocevsi, Svrkyně a
Noutonic. Rozesláno bylo 295 pozvánek, dorazilo zhruba 100 seniorů. Čekalo je chutné občerstvení a Staropražští heligonkáři, kteří mnohé z nich přiměli k tanci. Ani tentokrát nechyběl soubor žen z Úholiček zvaný Ú-holky s vtipným tanečním
vystoupením. Účastníci, mezi nimiž se našli i devadesátníci, vypadali spokojeně.
(em)
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Vítání občánků
Za půl roku se narodilo 18 nových občánků
Vítání občánků v neděli 16. října bylo hezké a důstojné. Do
Galerie se s miminky většinou dostavili i prarodiče a další
příbuzní, i tatínkové měli tentokrát decentní oblečení,
miminka byla roztomilá a plakala minimálně. Paní starostka upozornila přítomné na radosti i úskalí rodičovství a
slíbila, že obec udělá vše pro to, aby se tu dětem dobře žilo.
Děvčátka Koleňákovy a Karolínka Kodýtková uvítaly
miminka roztomilými básničkami. Členky Sboru pro
občanské záležitosti to opět zvládly na výbornou, jen
škoda, že všechny tři v této dobrovolné funkci končí. Snad
spolu s nimi neskončí i jedna pěkná tradice.

Do kroniky nových občánků byla zapsána tato
jména:
Alena Hansíková, Anna Strnadová, Eva Hacmanová, Petr
Hartman, Bartoloměj Veselý, Alice Dufková, Nela Ligas,
Anna Vyskočilová, Stella Hamáčková, Jan Žemlička, Tereza
Dědinová, Tomáš Kučera, Tobiáš Novák, Mikuláš Půček,
Tobiáš Švára, Andrea Zajacová, Adéla Plívová, Sára
Perglová
(em)
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inzerce

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

OPERÁTOR VÝROBNÍ LINKY
Náplň práce:
•
•
•
•

obsluha a údržba výrobní linky
doplňování materiálu
evidence spotřebního materiálu
dodržování výrobního plánu a pracovních postupů dle výrobní specifikace

Požadavky:
•
•
•
•
•
•

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

Nabízíme:
•
•
•
•
•
•

stálý pracovní poměr
zázemí úspěšné a stabilní společnosti
možnost profesního růstu
nástupní plat 21.000,- po zapracování navýšení platu
firemní benefity
pracovní oděv

Místo výkonu práce: Praha Západ – 20min od metra Dejvická a jen 10min od letiště Václava
Havla

Kontakt:
Wet Wipes International s.r.o., Noutonice 57, 25264 Lichoceves
Tel : 315 636 014, 602 193 832
E-mail : p.novakova@wet-wipes-international.com

inzerce

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

Pracovník / Pracovnice do výroby
Náplň práce:
•
•
•
•
•

příprava kartonů, plnění výrobků do kartonu
polepování boxů
odebírání výrobků z výrobní linky
vizuální kontrola kvality výrobků
výrobní evidence

Požadavky:
•
•
•
•

spolehlivost, pečlivost, svědomitost
rychlost, zručnost, samostatnost
ochota pracovat ve dvousměnném provozu
čistý trestní rejstřík

Nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•

možnost HPP i DPP
zázemí úspěšné a stabilní společnosti
nástupní plat 17.500,- po zapracování navýšení platu
možnost profesního růstu
firemní benefity
pracovní oděv
příjemný pracovní kolektiv

Místo výkonu práce: Praha Západ - 20min.od Metra Dejvice A a jen 10min od Letiště
Václava Havla
Kontakt :
Wet Wipes International s.r.o., Noutonice 57, 25264 Lichoceves
Tel :
315 636 014, 602 193 832
E-mail : p.novakova@wet-wipes-international.com
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Devadesátiny paní Marie Chudějové
Svěžích devadesátníků v naší obci přibývá a patří k nim i paní
Marie Chudějová. která oslavila tyto úctyhodné narozeniny
11. září. „S tak vysokým věkem jsem nepočítala, nedožili se ho
ani moji rodiče, ani sourozenci,“ říká. Celý život pracovala a na
dovolené byla jenom jednou, a to u Máchova jezera. Pochází z
malé vesnice na středním Slovensku, odkud hned po válce
odešla do Čech za prací. Zakotvila v Horním Slavkově u
Jáchymova. Manželství se nevydařilo, zůstala sama s dvěma
dcerkami. Doplnila si české vzdělání, aby jim mohla pomáhat s
učením. Přetrpěla obrovskou ránu – osmnáctiletá dcera Alenka
zemřela před maturitou na zhoubnou nemoc. Tehdy se vytvořilo silné pouto mezi matkou a druhou dcerou Marií, které trvá
dodnes. Žijí spolu v pěkném rodinném domě s velkou zahradou a dcera zdůrazňuje, jak velkou oporou jí maminka
po celý život byla. Dodnes paní Chudějová každý den pro obě vaří, prý velmi chutně a zdravě. Oči jí slouží, takže
čte, dívá se na pečlivě vybrané pořady i na zprávy, oceňuje angličtinu prezidenta Zemana, chodí k volbám. A také
ráda plete ponožky. Vypadá zdravě a čile, ovšem nemoci se jí nevyhýbají. Pochvaluje si péči zdejší paní doktorky
Hlavové, díky níž se navzdory nemocem cítí být v dobré kondici.

Devadesátiny paní Věry Krákorové
Paní Krákorová oslavila narozeniny 28. září. Pochází z Chrudimi,
kde měli rodiče zahradnictví, mládí pak strávila ve vesnici
Ostřešany, na kterou stále ráda vzpomíná. Téměř 70 let však už
žije ve Velkých Přílepech. Když se totiž v Praze učila švadlenou,
dočasně bydlela u tety právě ve Velkých Přílepech. Jednou zašla
do divadla ke Kalinům a tam potkala budoucího manžela,
nadšeného ochotníka. Jeho tatínek měl v nájmu kovárnu, která
stávala v dnešním parčíku mezi školou a křižovatkou U Korychů.
Tam také mladí manželé zpočátku bydleli. Když živnostníkům
odzvonilo, přestěhovala se celá rodina do domu na Pražské,
který dědeček prozřetelně postavil. A v tomto domě žije s
rodinou syna Milana paní Krákorová dodnes, i když poslední
měsíce tráví v Domově pro seniory v Unhošti. Byla sice soběstačná, vařila si, jen úklid a nákupy obstarávala synova
rodina. Chtěli se o babičku starat dál, i když už pohyb pro ni začal být obtížný a hrozily pády. Sama se však
rozhodla a nelituje, v Unhošti je prý dobrá péče doplněná navíc zajímavým programem. Kromě toho se ráda vozí
autem, takže ji cesty na návštěvu přílepského domova neunavují.
Paní Krákorová vzpomíná, jak vychovávala dva syny a starala se o malé hospodářství. Vařila jednoduchá jídla, ale
takový králík na smetaně, to byla dostupná pochoutka, protože králíky chovali. K šití se už nevrátila, za prací
začala dojíždět do libčické šroubárny. Žili s manželem hezky, chodili na plesy ke Korychům, manžel byl u ochotníků, paní Krákorová donedávna chodila mezi Baráčníky a zahrádkáře, na jejichž výstavy dávala své výpěstky.
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Má hodnou rodinu, dva syny a jejich manželky, čtyři vnučky a zatím jedno pravnouče.
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Pětaosmdesátiny paní Marie Vichrové
Ani v den svých narozenin 11. října si paní Vichrová nenechala
ujít veřejné zasedání zastupitelstva. Po zásluze tam sklidila
ovace všech přítomných.
Paní Vichrová, rozená Zajdlová, je totiž živou kronikou Velkých
Přílep. Bydlí v jednom z nejstarších přílepských stavení, do
něhož se roku 1737 přiženil švec Jakub Zajdl z Postřižína. A tím
se v naší obci usadil rod, jehož doložená historie sahá do druhé
poloviny 17. století. Pradědeček, dědeček a tatínek paní
Vichrové provozovali truhlářství, ale zároveň byli lidmi, bez
nichž se život v Přílepech a Kamýku neobešel. Tatínek, nadšený
amatérský fotograf, byl spolu s manželkou duší mnoha spolků,
psával sedlákům smlouvy a vyřizoval jim jednání s úřady. Dcera Marie samozřejmě nemohla stát stranou –
Sokol, ochotníci, Červený kříž… Vyučila se prodavačkou klobouků a plných čtyřicet let pracovala v přílepské
prodejně textilu a obuvi, která i díky ní v tak malé obci dobře prosperovala. Jednou přišel do prodejny sympatický muž, původem z jižních Čech, zaměstnanec místního JZD. Jmenoval se Jan Vichra a z Přílep už neodešel. Dnes
už je paní Vichrová mnoho let vdovou. V zrekonstruovaném domě pod přílepskou skálou žije se synem Janem.
Vždy spolupracovala s vedením obce a pomáhala, kde se dalo. Zájem o věci veřejné jí neopustil. Dodnes nechybí
na žádném veřejném zasedání a v případě potřeby dokáže zastupitelům upřesnit orientaci ve starších obecních
záležitostech. Ví, jak je práce zastupitelů náročná, ale mrzí ji, že se někdy mezi sebou zbytečně handrkují.

Pětaosmdesátiny paní Ireny Petrákové
Paní Petráková oslavila narozeniny 23. října. Žila v Praze, kde
se také seznámila s manželem, tehdy vojákem. A ten pocházel z Velkých Přílep. Bydleli sice v Praze, ale když se po smrti
tchána uvolnil manželův rodný domek, vyplatili příbuzné a
začali sem o víkendech jezdit a obdělávat velkou zahradu.
Líbilo se jim tu, měli tu známé a dcera se zde dokonce vdala a v
Přílepech se narodili oba vnuci. Není proto divu, že se paní
Petráková rozhodla před šestnácti lety, už jako vdova, opustit
pražský byt a přestěhovat se do přílepského domku natrvalo. Je
to domek maličký, jedna místnost s předsíní, ale paní Petráková si ho útulně zařídila a je jí v něm dobře. I dcera se sem vejde.
V Přílepech paní Petrákové nic nechybí. Má tu své věrné kamarádky – paní Šimkovou, Vošahlíkovou, Blažkovou,
Kostihovou a další vrstevnice, které si občas zajdou sednout na Špejchar. Paní Petráková pracovala jako
referentka v Telekomunikacích, čte, luští křížovky, chodí na procházky divočinou kolem požární nádrže a těší se,
až bude rekultivovaná. I když zdraví ji už trošku zrazuje. Donedávna sama sekala rozlehlou zahradu, dnes už to
nechává na vnucích. Má dva – Davida a Lukáše a oba má moc ráda.
Donedávna vyšívala obrázky, moc hezké, škoda, že už oči tak neslouží.
Ale stále ještě paní Petráková plete ponožky – opravdu krásné, bílé a červené.
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Osmdesátiny paní Viktorie Kostihové
Paní Kostihová oslavila 80. narozeniny 5. září. Starousedlíci ji
znají mimo jiné jako manželku oblíbeného ředitele ZŠ Zvonimíra Kostihy, jehož páté výročí úmrtí jsme si připomněli v
minulém zpravodaji. Manželé měli velmi podobné kořeny. Oba
pocházeli z rodin Čechů, které za Rakouska-Uherska přesídlily
na území pozdější Jugoslávie. Druhá světová válka tam měla
krutý průběh a bída byla veliká. Hlad a zoufalá maminka
– takové jsou válečné vzpomínky paní Kostihové, jejíž otec ve
válce zahynul. Není divu, že po válce rodina využila výzvy
původního domova k osídlení pohraničí. Malá Viktorie a její dvě
sestry už byly školou povinné, ale česky moc neuměly, hovořily
tak jako jejich maminka jakýmsi staročeským nářečím. Proto
byly umístěné v Dětském domově Anny Masarykové v Černovicích u Tábora. Na léta strávená v domově vzpomíná
paní Kostihová jako na ráj na zemi. Uzavírala se tam přátelství, která trvají dodnes. Protože rodiny přistěhované
z Jugoslávie držely při sobě, seznámila se v jejich prostředí s manželem Zvonimírem. Díky příbuzným získali
bydlení v Praze, manžel dostal po učitelských studiích umístěnku do Suchdola a odtud už byl jen krůček k
ředitelování v Přílepech. Obec jim tehdy umožnila postavit k budově školy přístavek, který jim řadu let sloužil jako
bydliště. Později levně koupili parcelu a na té opět svépomocí postavili dům. Peněz moc nebylo, každým rokem
šetřili na cestu za příbuznými do Jugoslávie. Paní Viktorie prodávala ve známém mléčném baru na Kulaťáku v
Dejvicích, vedla bufet pro sportovce na Julisce, ale nakonec zakotvila ve školní jídelně roztocké školy. Velkou
láskou a koníčkem je pro paní Kostihovou vyšívání obrazů. Vytvořila jich bezpočet. Známe je z Hobby výstav i ze
samostatné výstavy v místní knihovně. Většinu z nich rozdá.
Spolu s manželem vychovala paní Kostihová dva syny. Starší Ivo bydlí s rodinou ve stejném domě, mladší Radek
jezdí často na návštěvy. Rodina obdařila babičku šesti vnoučaty a zatím třemi pravnoučaty.

Blahopřání
Na podzim oslavuje v naší obci 80. narozeniny nebývalé množství jubilantů. Rozsah zpravodaje bohužel
neumožňuje, abychom vám je představili všechny.
Přání životní pohody a dobrého zdraví jim k osmdesátinám posíláme alespoň touto cestou.
Eliška Čemusová (23. října)
Naděžda Bischofová (24. října)
Zdeněk Hájek (1. listopadu)
Jaroslava Strouhalová (16. listopadu)
připravila Eva Martínková
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FOTOKVÍZ

Letem přílepským světem
I v pořadí druhá kvízová fotografie pochází z tvorby dokumentaristy naší obce Josefa Zajdla. Poznáte, o jaký dům
se na snímku z roku 1965 jedná? Správnou odpověď naleznete na straně 49.
Protože by dnešní otázka nebyla úplně jednoduchá, nabízíme ještě jeden pohled z trochu jiného úhlu.
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RECEPTY

Receptář přílepských babiček
Naše pátrání po receptech přílepských pamětnic pokračuje. Proč? Protože jejich jídla bývají levná a zdánlivě obyčejná.
A obvykle i zdravá. A jak si na nich pochutnáme!

Zelňáky paní Smíškové
Na zelňáky paní Bohumily Smíškové si dobře pamatují mnozí ze zaměstnanců přílepského JZD. Napekla jich vždy několik plechů a manžel je nosil
do práce. Dnes už jsou oba v důchodu, ale zelňáky se pečou u Smíšků pořád.
Údaje jsou přibližné, paní Smíšková ingredience neváží, má je za ta léta v oku:
Těsto
cca ¾ kg polohrubé mouky
sůl
1 celé vejce, případně přidat ještě jeden žloutek
kvásek (droždí, mléko, trochu cukru)
půl hlávky menšího zelí
tuk (máslo, sádlo, olej – cokoli z toho je po ruce)
Na pomazání
med
strouhaný perník
Na pánvičce orestujeme do světlehněda nadrobno nakrájené zelí,
nejlépe den předem.
Připravíme si kvásek, když vzejde, smícháme s moukou a se zelím,
osolíme a necháme asi hodinu kynout. Potom vykrajujeme lžící bochánky, které na plechu potřeme rozpuštěným máslem či jiným tukem.
Na plech se vejde asi 15 zelňáků, uvedené množství vystačí na dva plechy.
Pečeme přibližně 20 minut ve středně vyhřáté troubě 200°C.
Po vychladnutí se bochánky na ploché straně pomažou medem a posypou
strouhaným perníkem. Nejlépe chutnají čerstvé.
Připravuje Eva Martínková
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inzerce

Profesionální kadeřnictví ve Velkých Přílepech
Nabízím Vám: příjemné prostředí, osobní přístup, relaxaci, individualitu, bohaté zkušenosti,
zhodnocení možností, vytvořím Váš účes, Vaši image
- trendy podzim - zima 2016
- moderní dámské, pánské a dětské střihy
- techniky barvení, melírování vlasů s přípravky Loreal Professionnel a Metrix
- permanentní usměrnění, vyhlazení vlnitých vlasů přípravkem Extenso Loreal Professionnel
- tvorba permanentních vlnitých vlasů
- relaxační masáže hlavy
- úprava, barvení obočí a řas
AKCE:
- parafínové zábaly rukou
při barvení vlasů nabízím
- prodej vlasové kosmetiky Loreal Professionnel
ZDARMA ošetření rukou
- časovou flexibilitu
parafínovým zábalem

Pavla Koleňáková
Halasova 716
Velké Přílepy
Tel.:777 590 771
e-mail:
kolenakova.p@seznam.cz

ŽIJÍ MEZI NÁMI
Přílepský Tunisan Moez Ghadhab: V Tunisku se manželé tolik nerozvádějí
Moez Ghadhab přijel před osmnácti lety do České republiky jako student až z exotického Tuniska. Nejprve se v
intenzivním kurzu rychle naučil jazyk a poté na univerzitě
v Poděbradech vystudoval cestovní ruch, ve kterém
pracuje dodnes. „Měli jsme češtinu pět měsíců pět hodin
denně. V tom věku jsme se učili rychle,“ usmívá se a
vypráví mi v útulné, trochu orientálně zařízené přílepské
řadovce svůj příběh.
Pan Moez, což v arabštině znamená „milovaný“, už
vlastně ani formálně nepatří mezi cizince, protože před
osmi lety získal české občanství. Česky myslí, počítá a
dokonce i nadává. Přiznává ale, že kdyby Česko hrálo třeba
fotbalový zápas proti Tunisku, fandil by Tunisanům. „Toto
zůstává jako poslední,“ směje se. Ve Velkých Přílepech žije
s rodinou pět let. Jeho česká manželka pochází z Nebušic,
což je praktické hlavně z hlediska pomoci prarodičů. Jejich
děti nejsou bilingvální, ale s tuniskou babičkou, která k
nim jezdí na prázdniny, se arabsky domluví. Obě chodí do
jazykové školy v Praze, kde se učí francouzsky, což by jim v
Tunisku mělo stačit.

Lidé jsou k sobě velmi solidární. Nízkou, asi dvacetiprocentní tamní rozvodovost vysvětluje Moez Ghadhab tím,
že se do konfliktu vloží rodina a rozhádané manžele
usmíří.
Na otázku, co by ve Velkých Přílepech změnil, odpoví, že
by ocenil více autobusů kvůli dětem a velký supermarket.
V minulých letech ho trápily problémy s vodou, ale ty už
jsou snad vyřešené. Mrzí ho také, že ve Statenicích
nevzniklo plánované golfové hřiště, na které by navazovaly další služby, hotel a restaurace. Ale jinak se tu cítí doma
a je spokojený. Oceňuje hlavně klid, zeleň i možnost výletů
na kole do okolí.
Eva Tluková

Tunisko je považováno za nejmodernější arabskou zemi,
ve které začalo arabské jaro. Život i myšlení jeho obyvatel
hodně ovlivňuje turistický ruch a kontakt se západní
kulturou. Málokdo ví, že dnes tolik diskutované zahalování
vlasů žen a dívek je v Tunisku na školách a na úřadech
zakázané. Význam náboženství a tradic roste v Africe
směrem na jih. „V Tunisku je samozřejmě mnohem tepleji
než tady, ale vlhká zima okolo nuly tam dovede být víc
nepříjemná než ta česká suchá, zasněžená,“ srovnává
přírodní poměry ve své staré a nové vlasti Moez Ghadhab.
Česká mentalita je mu blízká, líbí se mu náš smysl pro
humor. Jsme podle něj více přátelští k cizincům než např.
Francouzi nebo Němci, možná i proto, že pro ně Česko není
tak ekonomicky atraktivní a není jich tu tolik. Nikdy zde
neměl žádný incident kvůli svému původu, ať už s lidmi,
úřady či policií.
Na druhou stranu Češi jsou mezi sebou ve srovnání s
Tunisany chladní, vztahy mezi příbuznými jsou méně
pevné. V Tunisku jsou za rodinu považováni i bratranci a
sestřenice a v širším smyslu dokonce i sousedé.
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Moez Ghadhab s manželkou Ditou
a dětmi Kenzou a Rayenem
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LISTÁRNA

Pohled z okna
Když jsme se před jedenácti lety přistěhovali do Velkých
Přílep, vnímali jsme obec jako příjemné místo k životu. Z
oken domů v naší ulici jsme se dívali do zahrady na vzrostlé
stromy a keře. S obcí jako takovou jsme se nemýlili. Velké
Přílepy pod novým obecním vedením vzkvétají a je to vidět
na každém kroku a na mnoha úrovních. Jen před našimi
okny se situace změnila.

Snad chce i ostatním občanům Velkých Přílep dopřát i
pohledem z druhé strany, z Roztocké ulice, co nejdelší
zážitek z tohoto díla a vědomí, že si v naší obci nemůže být
nikdo jistý tím, co ho v budoucnosti potká.

Část protější zahrady koupila rodina pana Haubenwallera.
Tato rodina a kompetentní úřednice na stavebním úřadě
se nezeptaly dotčených osob, tedy nás sousedů z těsné
blízkosti, zda k jeho počínání nemáme nějaké výhrady a se
stavbou souhlasíme. Pan Haubenwaller zahradu
bezohledně zničil, na několik let nejprve proměnil ve
skládku použitého stavebního materiálu a nyní už osmým
rokem staví garáž se skladem. Zjevně bez kvalifikovaného
stavebního dozoru, který by zajistil bezpečnost, architektonický vzhled a správné technické provedení stavby.
Samotný konec stavby je stále v nedohlednu, stejně tak
jako náš klid a soukromí. A i přes veškeré naše stížnosti a
pomoc obecního úřadu a krajského stavebního úřadu
místní stavební úřad jen bezradně přihlíží.

MUDr. Halina Čermáková

NEPŘEHLÉDNĚTE
Vážení čtenáři,
pište nám i vy
svoje příběhy,
které jste zažili v obci,
a neváhejte se rozdělit
se svými zkušenostmi
s ostatními.
Pište na adresu zpravodaj@velke-prilepy.cz
nebo nechávejte své příběhy
v podatelně obecního úřadu.
Telefonovat můžete na číslo
723 147 817.
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DŮM ZDRAVÍ U RYBNÍČKU

Podzim a strava z pohledu čínské medicíny
Vážení čtenáři,
v poslední době naše ordinace ještě více začala propojovat
klasickou západní medicínu s moudrostí a léty prověřenými
léčebnými postupy tradiční medicíny čínské. Nezanedbatelnou součástí správné léčby a prevence nemocí je i správné
stravování. Pojďme se na ně podívat trochu blíže.

Elementem podzimu je kov a z orgánů ke kovu přiřazujeme
plíce a tlusté střevo. Příznaky nerovnováhy plic na úrovni
psychické jsou smutek, neschopnost projevit emoce,
melancholie, pesimismus. Na úrovni fyzické to jsou různé
dýchací obtíže, kožní obtíže a problémy s vyprazdňováním.
Jak se stravovat na podzim
Stravování dle ročních období je v čínské medicíně velmi
důležitým předpokladem pro udržení zdraví a životní energie.
Možná se podivíte, jak logicky v některých bodech souzní s
tradičními sezónními pokrmy u nás.

Náš organizmus se připravuje na zimu
V Číně bývalo vždy zvykem odvolávat se na autority z minulosti, proto se i čínská medicína vždy odvolávala na základní dílo
čínské medicíny Vnitřní kánon Žlutého císaře (Žlutý císař
2697-2597 př.n.l.).
„Tři podzimní měsíce se nazývají naplňování a dozrávání.
Příroda již nebují, ale dozrává a utišuje se, Qi nebes se stává
ostřejší a Qi země se projasňuje. Člověk má chodit dříve spát a
vstávat se slepicemi, aby si zajistil duševní klid a zmírnil vliv
ostrého podzimního vzduchu. Má shromažďovat duševní
energii a pozornost již neobracet směrem ven, aby si zachoval
čistou plicní Qi. To odpovídá podzimní atmosféře a takový je
způsob shromažďování Qi na podzim. Kdo se mu protiví,
poškozuje si plíce. Když si nevytvoří dostatečné zásoby
energie, v zimě může ochořet.“
Podzim je tedy obdobím, kdy se náš organizmus snaží
připravit na zimu a začíná shromažďovat zásoby.
Člověk by měl zklidnit své aktivity. Obrátit se k sobě.
Fyzická aktivita je prospěšná, ale v menší míře. Měli
bychom si vybírat přirozené formy pohybu. Dobré je
zařadit relaxaci či meditaci. Chodit dříve spát, aby naše
tělo stihlo vše uložit do zásob a my měli během
48 zimy dostatek energie.

Podzim je obdobím sucha. Proto je nutné pro regeneraci plic a
tlustého střeva předcházet jejich vysušování. Vhodná je tedy
především zvlhčující a vyživující strava a energeticky bohatší
potraviny. Ideální je připravovat pokrmy dlouhým vařením a
volit nasládlá či sladkokyselá jídla. Ta pomáhají zadržovat a
schraňovat důležité tekutiny. Pokud nejsme zahlenění,
můžeme se před vysušením plic chránit potravinami jako jsou
houby, ořechy, semena, vejce a med.
Je důležité začít omezovat syrovou zeleninu a ovoce, zejména
pokud se již výrazně ochladilo. Je lepší je tepelně upravit.
Doporučené potraviny, které posílí náš organizmus a
pomohou nám se připravit na zimu:
Kroupy, jáhly, rýže, pohanka, oves, luštěniny, kysané
zelí, nakládaná zelenina, šípky, pórek, květák,
kapusta, různé druhy dýní, bílá ředkev, ředkvičky,
cibule, křen, pažitka, česnek, hrušky, jablka, hroznové
víno (dobré také na pročištění střev – zejména červené
hrozny), husa, krůta, králík.
Malé množství koření jako je cayenský pepř, chilli, kari,
zázvor, pepř, nové koření, anýz, bazalka, saturejka, estragon,
majoránka, oregano, tymián, rozmarýn, máta, šalvěj,
kardamom, muškátový oříšek, koriandr, kmín, bobkový list,
hřebíček, hořčice, lékořice, kopr.
Ostrému koření se vyhýbáme při vysokém krevním tlaku či v
případě horka v organismu!
Nedoporučené jsou citrusové plody a mléko, které
organismus ochlazují a zahleňují.
Přejeme všem krásný podzim a pevné zdraví.
MUDr. Rodion Schwarz, Judita Petríková, Petra Koutová
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TIP NA VÝLET

Do Libčic na Liběhrad
Do Libčic nad Vltavou nejčastěji jezdíme v létě na koupaliště, s
malými dětmi na oranžové hřiště nebo celoročně na krásnou
procházku kolem Vltavy. Můžete se tam také zajet podívat na
pozůstatky tvrze zvané Liběhrad, která zde stávala před několika
staletími.
Do dnešní doby se zachovala jen nepatrná část zdiva z původní
stavby, místo je tedy zajímavé hlavně krásným výhledem na
řeku a tím, že zaujalo dávné obyvatele této oblasti, a to hned
dvakrát. Nejprve tu vznikla osada lidí únětické kultury a poté zde
byl vybudován malý hrádek tvořený jen několika místnostmi.
Podle pověsti měl být postaven v 8. století družinou kněžny
Libuše, která ve zdejších lesích lovila, spíše se však jednalo o
malou správní pevnost majitele zdejšího panství – Zbraslavského kláštera, založenou ve 13. - 14. století. Její název nebyl
odvozen od jména legendární kněžny, ale od názvu blízké osady
Libčice, tehdy Libšice.
Přesné informace o účelu a osudu tvrze nemáme, pouze víme, že
ji Václav Hájek z Libočan označil ve své kronice za zříceninu již v
roce 1541. Na skále nad řekou se vypínala ještě v polovině 19.
století, neexistuje ale žádný její obraz či písemná zmínka o tom,
jak tehdy vypadala. Osudnou se jí v této době stala stavba
železnice. Ta původně měla vést při úpatí skal kolem Vltavy, ale
po velké povodni roku 1845 bylo zřejmé, že musí být navýšena
náspem. K jeho stavbě byly použity i kameny ze zříceniny, což je
pro nás nyní, kdy památkáři zasahují i do opravy starých
hospodářských budov, nepochopitelné.

Během budování trati byla také odstřelena skála přímo před
Liběhradem, který se tak ocitl na srázu nad řekou. Ačkoli v
zřícenině probíhal amatérský archeologický výzkum, většina
nalezených věcí ze ztratila.
K Liběhradu se nejlépe dostanete tak, že v Libčicích pojedete
cestou do Kralup nad Vltavou a odbočíte u evangelického
hřbitova. Podél pole poté dojdete na místo, kde leží poslední
kameny z dávných zdí.
GPS souřadnice Liběhradu jsou N 50° 12' 13.4“ E 014°21' 45.0“.
Eva Tluková

Letem přílepským světem - správná odpověď
Budovu dnešního Centra volnočasových aktivit u obecního úřadu pozná určitě každý. Byla původně součástí areálu historické usedlosti
popisné číslo 7, která od roku 1838 patřila rodu Kmochů. Kmochovi tu vedli hostinec a v letech 1872 – 1909 také poštovní úřad, po němž
byla pojmenována i zmíněná restaurace. Na první fotografii je zachycen stav z roku 2001, kdy budova sloužila vedle knihovny a kina i
jako velkoplošný reklamní billboard. Na druhé je zachycen současný stav po rekonstrukci.

Připravil Jan Vichra

49

VETERINÁRNÍ PORADNA MVDr. Riedlové

Krevní transfúze u zvířat
Život člověka často zachrání krevní transfúze.
Je tomu tak i u psů a koček? Tomuto tématu
věnujeme dnešní veterinární poradnu.
Paní doktorko, od kdy se ve veterinární medicíně využívá možností krevní transfúze? V jakých
případech se k ní přistupuje?
Náhrada krevních derivátů se ve veterinární medicíně
provádí v zahraničí již několik desítek let, u nás se s ní
začalo s rozvojem moderní veterinární medicíny po r.
1989. Stejně jako u člověka může se i u Vašeho psa
nebo kočky stát, že bude potřebovat doplnit ztracené
nebo zničené červené krvinky nebo krevní destičky
krevní transfúzí. Nejčastější situací vyžadující krevní
transfúzi je silné krvácení po traumatu, např. po
autonehodách nebo v průběhu závažných chirurgických zákroků, zvláště pak u zvířat s poruchou krevní
srážlivosti.
Je porucha krevní srážlivosti u zvířat častá? Dělá
se před plánovanou operací krevní rozbor?
Poruchy krevní srážlivosti patří naštěstí mezi vzácnější
onemocnění. Můžeme se s nimi setkat častěji u
některých plemen – např. německých ovčáků, pudlů,
špiců, basetů nebo dobrmanů. Před běžnými
chirurgickými zákroky se většinou provádí krevní
rozbor zaměřený na krevní obraz – počet bílých a
červených krvinek a stanovení počtu krevních
destiček. Kromě toho se také odebírá krev na monitoring orgánových funkcí – zejména funkce ledvin a
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jater. V případě, že klinické vyšetření či tento primární
rozbor krve poukazuje na možnou poruchu krevní
srážlivosti, jsou pak předoperační vyšetření doplněna
o specializované testy. Tyto však zejména s ohledem
na vzácnost poruchy a finanční náročnost rutinně
neprovádíme.
U člověka jsou známy čtyři krevní skupiny. Jak
je to u psů a koček?
U psů jsou v hlavní skupině tři krevní skupiny, ale
celkem jich je známo zatím asi třináct. U koček jsou
pouze dvě hlavní krevní skupiny. Většina koček má
skupinu A, pouze některá plemena mají skupinu B –
např. britská, birma, perská nebo devonrex. Velmi
vzácně se pak podle nejnovějších výzkumů můžeme
setkat i se skupinou AB.
Jsou jejich krevní skupiny také neslučitelné tak
jako u člověka?
U psa naštěstí první transfúze i jiné krevní skupiny ve
většině případů nevadí, protože si tělo vytvoří
protilátky až později, kdy přijaté červené krvinky už
splnily svůj úkol. Problém může nastat až při opakované transfúzi, kdy už je imunitní systém vybaven
protilátkami. V praxi je ale většinou transfúze nutná
pouze jednorázově při náhlém akutním krvácení, kdy
znamená pro zvíře záchranu života.
U koček je ale nutno jako u člověka podávat při
transfúzi krev stejné krevní skupiny, proto je nutné i
zde v akutním případě provést křížovou zkoušku.
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VETERINÁRNÍ PORADNA MVDr. Riedlové

Jak se transfúze provádí?
Prakticky se transfúze provádí dvěma způsoby. Oba
vyžadují spolupráci dárce, jímž je klidný zdravý pes
nad 35 kg živé hmotnosti. Prvním je transfúze přímo z
dárce do příjemce. Druhý způsob předpokládá odběr
krve do krevního vaku. Tuto krev je možno uchovávat
asi tři týdny. Ideálně by měly být pacientovi podávány
pouze potřebné krvinky nebo destičky, ale jejich
izolace je technicky i finančně náročná a proto se
provádějí téměř výhradně výše popsané postupy.
Odběr krve u kočky vyžaduje téměř vždy její zklidnění
medikamenty, neboť celá procedura musí proběhnout v klidu. Jinak další postup je stejný jako u psa.
Jak získáváte dárce? Existuje nějaká databáze?
Krevní transfúze jsou častěji prováděny na větších
veterinárních pracovištích – klinikách a nemocnicích.
Ty mívají své databáze dárců, jejichž majitelům pak
nabízejí různé výhody či slevy na své služby. V naší
inzerce

ordinaci se tento zákrok provádí spíše výjimečně a
jako dárci slouží pak naše zvířata či zvířata našich
kamarádů, u nichž známe jejich zdravotní stav a
povahu.
Krevní transfúze je jistě zákrok velmi nákladný.
V naší ordinaci se pohybuje od 1000,- Kč do 3000,- Kč
podle velikosti psa či kočky. Pokud nejsme schopni
zákrok z nějakého důvodu provést – zejména u
akutních stavů a absenci vhodného dárce – odesíláme
pacienta na větší pracoviště, kde ale může být
konečná cena vyšší.

MVDr. Michaela Riedlová
Tel.: 739 443 837
roztoky@vaseveterina.cz
www.vaseveterina.cz

HISTORIE

Objevili jsme první žáčky přílepské mateřské školy.
Přihlásí se nám?
Mateřská školka ve Velkých Přílepech byla otevřena
26. září 1940. O možnosti jejího zřízení uvažovalo
tehdejší obecní zastupitelstvo Kamýku a Velkých
Přílep několik měsíců. K rozhodnutí dospělo 23.
prosince 1939.
Ze zápisu o tomto jednání se díky kronikáři Václavu
Káškovi dozvídáme:
Bylo usneseno zřídit mateřskou školu v místnostech
okresního domu čp. 63 v Kamýku, neboť tam jsou
místnosti volné a nejlépe budou vyhovovat výše
uvedenému účelu. Původně navržené místnosti v
domě u Peků č.p. 8 nebyly schváleny pro nedostatek
světla.
Jednání byli přítomni a zápis podepsali členové obecního zastupitelstva:
starosta obce František Král, dělník
zapisovatel František Čihák, krejčí
Josef Kněžourek, správce velkostatku v Kamýku
Josef Malý, železničář
Rudolf Hrabánek, malorolník
Otakar Nebeský, rolník
Antonín Procházka, zedník
Václav Jelínek, domkář
František Kalina, rolník a hostinský
Školka byla tedy z rozhodnutí obecní rady umístěna
do budovy dnešní pošty. Tento objekt byl postaven
kolem roku 1910 a sloužil jako stravovna a noclehárna pro dělníky, kteří tudy procházeli za prací. Jeho
majitelem byl samosprávný okres Smíchov. V roce
1940 již stravovna neplnila svou funkci a v části
budovy sídlil skromný poštovní úřad. Školka tu
dostala k dispozici jednu podlouhlou místnost pro
děti a druhou malou místnost jako byt pro učitelku.
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Zařízení bylo chudé. Stolky a židličky vyrobil místní
truhlář Josef Zajdl. Dál už tam byla jen skříň vypůjčená od fotbalistů a starý psací stůl pro učitelku.
Ředitelem školy se stal řídící učitel Josef Hrubeš z
Noutonic. První učitelkou byla Marta Božková z
Poděbrad. V prvém školním roce navštívil školku
dvakrát tehdejší okresní školní inspektor Josef Šimon,
který neshledal v jejím provozu nedostatky. Vyučování ve školce bylo dopolední a odpolední. V poledne
odcházely děti domů na oběd. Ve středu a v sobotu
odpoledne byla školka zavřená.
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HISTORIE
Na počátku prvého školního roku byla do školky zapsána dvacítka dětí. Díky kronikáři panu
Káškovi se uchovala jejich jména. Mnohá z nich jsou nám povědomá, protože patří rodům
přílepských starousedlíků:
František Beránek
Bedřich Bradáč
Zdeněk Hájek
Bohumil Hauser
Jaroslav Hrabánek
Jiří Kohout
Jaroslav Kubovec
Josef Kubovec
Jiří Lánský
Jaroslav Kautský
Josef Ženíšek

Božena Bradáčová
Zdena Hauserová
Eva Hlaváčová
Jaroslava Chochutová
Jiřina Nitzbauerová
Marie Nováčková
Dagmar Sasková
Věra Sasková
Marie Černá
Marie Márová

Dnes musí být někdejším žáčkům kolem osmdesáti let, možná o něco více. Přihlásí se nám? Oni sami, případně
jejich děti nebo vnoučata? Rádi bychom se dozvěděli, jaké byly životy, na něž se vyrazilo z přílepské pošty.
Z dokumentů syna kronikáře Václava Káška připravila Eva Martínková
Ozvěte se nám na adresu zpravodaj@velke-prilepy.cz, tel. 723147817
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SPORT V OBCI

TJ Sokol Velké Přílepy se činí
Pro tým mužů jsme získali nového trenéra s
dlouholetými zkušenostmi ve fotbalových
Střešovicích - Jiřího Vajnara. Od jeho nástupu se
zvedla úroveň tréninku a hlavně vedení zápasů.
Na domácí zápasy začalo chodit více diváků a
hodně z nich si nenechalo uniknout zápas s
Jílovištěm, kde stále hrají české fotbalové legendy Láďa Vízek a Ivan Hašek. Tým Jíloviště jsme
porazili 4:1 a hattrickem se blýsknul Petr Bláha.
V Jílovišti se přílepští fotbalisté utkali s legendami
Láďou Vízkem a Ivanem Haškem

Do nové sezóny 2016/2017 vstoupil TJ Sokol
Velké Přílepy se třemi týmy přihlášenými do
soutěží na Praze-západ: tým mužů, tým starších
přípravek a tým mladších přípravek.

Mladší přípravce se zadařilo 1. října na turnaji v
Chotči a kluci si přivezli pohár za 3. místo z šesti
týmů.
Pavel Škurek

Velmi dobře si vede mladší přípravka
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inzerce

Soukromá MŠ rodinného typu ve Velkých Přílepech
pořádá pro veřejnost

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a HALLOWEEN PARTY
kdy: 5.11. 2016

Voskovcova 948 – Den otevřených dveří- 13,00-15,00

Dvořákova 307- Halloween party- 15,30-19,00

NENECHTE SI UJÍT

LISTOPAD
3. listopadu od 19:00 hod.
Beseda se spisovatelkou Dorou Čechovou
Místo: Knihovna
10. listopadu od 19:00 hod.
koncert Martina Maxy
Místo: CVA
13. listopadu od 16:00 hod.
Divadélko Před branou Rakovník
Pohádka o třech čunících
Místo: CVA
19. listopadu od 17:00 hod.
Zábavný podvečer - vzpomínka na hudebního skladatele,
folkloristu a bohéma Karla Weise. S jeho dílem a přáteli
Vás seznámí Jihočeši. Překvapení na závěr!!!
Místo: CVA

KINO
4. listopadu od 15:00 a 17:00 hod
Malý princ
od 19:00 hod.
Tohle je náš svět
25. listopadu od 15:00 a 17:00 hod
Snoopy a Charlie Brown
od 19:00 hod.
Záznam koncertu Londýnského televizního orchestru BBC
Symphony orchestra. Vstupné zdarma
16. prosince od 15:00 a 17:00 hod
Tajný život mazlíčků
od 19:00 hod.
Učitelka

INZERCE VE ZPRAVODAJI

CELÁ
STRANA
OBÁLKA

CELÁ
STRANA

1.500,- Kč

1.250,- Kč

1/2
STRANY

850,- Kč

1/4
STRANY

550,- Kč

Ceny jsou uvedene bez DPH
a platné od 1.2.2016.
Dále Vám nabízíme možnost
stát se sponzorem zpravodaje.
Získáte umístění loga na titulní straně
a dle dohody možnost inzerce nebo PR článku.
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Objednávky inzerce
zasílejte na e-mail:
zpravodaj@velke-prilepy.cz

inzerce

Vánoce ve Velkých
Přílepech
Vánoční trhy Na statku

26. 11.,

10 – 16 hod.,

26. 11.,

17 hod.,

Rozsvícení vánočního stromu, u kulaťáku (ul. Peškova)

27. 11.,

17 hod.,

Rozsvícení vánočního stromu, centrum obce

2. 12.,

16 hod.,

Mikulášská besídka na sále U Korychů

4. 12.,

16 hod.,

divadélko Romaneto v CVA, Vánoční pohádka

5. 12.,

17 hod.,

Mikuláš Na statku

9. 12.,

15. 15 hod.,

15. 12.,

Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi, centrum obce

16.30 hod. pro děti

Předvánoční setkání v knihovně

18 hod. pro dospělé
17. 12.,

18 hod.

Vánoční koncert – Vladimír Kettner Orchestra v CVA

18.12.

18 hod.

Adventní koncert – kostel sv.Jana Křtitele v Noutonicích

23. 12.,

17 hod,

Zpívání Ježíškovi, u kapličky Sv. Gotharda

1. 1.

17 hod.

Novoroční ohňostroj, autobusová točka

Bližší informace k akcím na připravovaných plakátech a pozvánkách před akcemi.

motto: „Nechť klid, pohoda a láska je posláním
našich Vánoc“

inzerce

