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EDITORIAL
Milí čtenáři,
v každém čísle vás na tomto místě vyzýváme, abyste nám psali
své názory, nápady a připomínky. Marně. Ale my to nevzdáváme. Tentokrát jsme vložili do zpravodaje dotazník, který by měl
zjistit, jakým způsobem se k vám dostávají informace o dění v
obci. Pesimisté očekávají maximálně deset vyplněných dotazníků, ale redakce zpravodaje je optimistická a věří v podstatně
vyšší zájem respondentů. Jak jinak můžeme zlepšovat vzájemnou
komunikaci, když nevíme, co spoluobčanům vyhovuje? Proto vás
moc prosím – tužku do ruky a kroužkujte odpovědi.
Ještě zpráva pro naše inzerenty: Od příštího čísla se ceny
inzerce mírně zvyšují (ceník na str. 38). Zastupitelstvo učinilo
toto rozhodnutí proto, že reklama ve Zpravodaji se nezvyšovala
od jeho založení a byla nejlevnější v širokém okolí. Zájem o
inzerci proto převyšoval kapacitu časopisu.
Mějte se hezky, pište nám, nebo nechávejte své vzkazy v
podatelně Obecního úřadu.
Telefonovat můžete na číslo +420 723 147 817.
Eva Martínková
redaktorka Přílepského zpravodaje
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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
máme za sebou první týdny roku 2016.
Možná v nás stále ještě doznívají zážitky z
vánočních svátků. Mne osobně velmi
potěšilo, s kolika z Vás jsem se potkala u
Kaple sv. Gottharda při tradiční akci
Zpívání Ježíškovi. Za to, že se adventní
setkání stalo v naší obci tradicí, patří můj
dík nejen nositelce této myšlenky paní
Marii Palkoskové a realizátorům prvního,
tehdy trochu nesmělého setkání u kaple,
ale také Vám všem. Dali jste tak najevo, že
se ztrátou kulturních hodnot to u nás není
vůbec špatné, že kulturní rituály patří neoddělitelně k našemu životu, a že
dosud ctíme hodnoty, které po staletí uctívali naši předci. Přesto, že se
mnozí hlásíme k ateismu, je zřejmé, že křesťanství a jeho hodnoty se stále
promítají do našeho života. Na to bychom neměli zapomenout právě v
této přelomové době.
Setkali jsme se i 1. ledna v centru obce při tradičním ohňostroji a
popřáli si za svitu světlic a hudby našeho velikána Antonína Dvořáka
hodně úspěchů a především zdraví. Přání udržet si zdraví nechápeme,
alespoň my starší, jako formalitu. Pan doktor Schwarz nám v tomto čísle
zpravodaje radí, jak na to v zimních měsících. Připomíná, že jsme, ať
chceme, či nechceme, pouhou součástí přírody a tak jak se příroda
ukládá k zimnímu spánku, měli bychom i my zpomalit a jak doslova píše,
příliš nepracovat. Nepředkládejte tuto radu Vašemu zaměstnavateli, pan
doktor nás zřejmě nabádá, abychom se nechovali jak štvaná zvěř a
naučili se odlišovat věci zbytné a nezbytné. To by ostatně mohlo platit pro
všechna roční období.
Zimní období chápali už naši předci především jako období bilancování a příprav na jaro a léto. Také naše obec je ve fázi příprav na důležité
akce. Zastupitelstvo obce schválilo na prosincovém zasedání, jak se
rovněž dočtete v tomto zpravodaji, priority rozvoje obce v roce 2016.
Jedná se většinou o stavební akce, a tak musíme počkat, až nám příroda
dovolí pustit se do rekonstrukce důležitých komunikací v ulicích Pod
Hajnicí a Spojovací. Určitě mnozí namítnete, že ulic čekajících na
opravu je v obci více, třeba zrovna ta Vaše. Ano, máte pravdu, ale
kapacity jak časové, tak finanční, jsou omezené a rekonstrukce dalších
komunikací je naplánována na příští rok.
Je toho tolik, co by obec potřebovala. Z tohoto důvodu budeme i letos
žádat o dotace. V lednu jsme podali žádost o dotaci na vodovodní
přivaděč. Tuto dlouho připravovanou stavbu bychom měli realizovat
společně s obcemi Úholičky a Statenice. Žádost o dotaci byla podána i na
projekt navýšení kapacity II. stupně základní školy – nástavba budovy a
přístavba jídelny.
Všichni máme na začátku nového roku mnoho předsevzetí, plánů a
snů. Přeji Vám, ať se vše podaří. Hodně síly, zdraví a spokojenosti v roce
2016 !
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Věra Čermáková
starostka obce

OBECNÍ ÚŘAD
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

Zprávy ze zastupitelstva obce
Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce na rok 2016.
Předpokládané příjmy 58 152 477 Kč, předpokládané výdaje 80 910 290 Kč. Schodek rozpočtu je kryt
přebytkem hospodaření z minulých let. Podrobný
rozpočet naleznete na www.velke-prilepy.cz.

Zastupitelstvo schválilo kupní smlouvu na pozemky
v okolí retenční nádrže, ležící mezi Bowlingem a
Mateřskou školou Jablíčko. Jedná se přibližně o 1600
m2 zanedbané plochy, kterou obec hodlá upravit na
klidovou rekreační zónu včetně vyčištění nádrže.

Zastupitelstvo schválilo plán investic obce na rok
2016. K větším investicím patří např. další etapa
rekonstrukce budovy 2. stupně ZŠ, budování
vodního přivaděče, oprava komunikace v ulicích Pod
Hajnicí, Příčná a Souběžná, oprava komunikací v
ulicích Spojovací a Zátopkova, retardéry v ulicích B.
Němcové a Halasova a další. Přehled všech investičních akcí naleznete na www.velke-prilepy.cz

Zastupitelstvo schválilo grantový program pro rok
2016 a nové složení grantové komise. Jejími členy
jsou: Jana Doubková, Libuše Smidžárová, Marie
Palkosková, Richard Kapsa, Tomáš Hošek a jako
náhradník Petr Němec. Podmínky k žádosti o grant
naleznete na www.velke-prilepy.cz. Další termín
podání žádostí je 31. 5. 2016.

Zastupitelstvo schválilo poplatek za držení psů ve
výši 250,- Kč za prvního psa a 400,- Kč za každého
dalšího.

Odvoz odpadu letos zlevňuje
Popelnice 120 litrů
Svoz 1x týdně (v pondělí) 2000,- Kč /rok
Svoz 1x za 14 dní (liché pondělí) 1000,- Kč/rok
Svoz 1x měsíčně (poslední pondělí v měsíci) 650,- Kč/rok
Jednorázový vývoz (kdykoli v pondělí, je-li talon) 70,- Kč /talon
(k zakoupení na Obecním úřadu)

Vodné a stočné pro rok 2016
Cena za 1 m3
Vodné: 39, 30 ,- Kč bez DPH (45,20,- Kč vč. DPH)
Stočné : 27, 38,- Kč bez DPH (31,49,- Kč vč. DPH)
Celkem: 66,68,- Kč bez DPH (76, 69,- Kč vč. DPH)
Oproti roku 2015 se vodné a stočné zvýšilo o pouhých 39
haléřů za 1m3
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AKTUALITY Z OBCE

Šetřete čas i peníze, pořiďte si MOBISYS !
K napsání tohoto článku mě inspirovali občané, kteří již koncem prosince a v prvních dnech měsíce ledna přicházeli
na obecní úřad podepsat smlouvu o odvozu komunálního odpadu. S nepořízenou a mrzutí se však vraceli domů, když
je úřednice upozornila, že známky na popelnice a možnost uzavření smlouvy je až od 6. ledna 2016. Termín zahájení
prodeje známek byl zmíněn nejen na webu obce, ale pomocí sms zprávy odeslán už v prosinci minulého roku na
registrované mobilní telefony v systému MOBISYS.
Obec uzavřela smlouvu se společností, poskytující tuto službu, už v červenci roku 2013. Chtěla tak plně nahradit
místní rozhlas, který není slyšitelný ve všech částech obce a svoji funkci tak nemůže i vzhledem k zastaralosti zařízení
plnit. Ihned po spuštění informačního systému MOBISYS proběhlo několik informačních kampaní. Na úvodní stránce
webových stránek obce je už více než dva roky umístěn návod k registraci, na nástěnce na chodbě úřadu v době voleb
byla nabídka pomoci občanům s registrací, která je velmi jednoduchá. Několikrát jsme se o tomto moderním
informačním systému zmínili i na stránkách zpravodaje. K dnešnímu dni, po více než dvou letech provozu, je však
registrováno pouhých 316 majitelů mobilních telefonů z celkového počtu 2056 trvale hlášených dospělých obyvatel.
Vzhledem k počtu domácností v naší obci, má tedy jen každá čtvrtá domácnost možnost získat zprávy z obce pomocí
sms. Občané tak přicházejí o možnost přečíst si kdekoliv, kde se momentálně nacházejí, například upozornění na
odstávku vody, přerušení dodávky elektřiny, ale i pozvánku do kina, divadla a na další kulturní programy. Zbytečně
pak ztrácejí čas i peníze telefonováním na obecní úřad, pokud nějaká mimořádná situace nastane. Tento informační
systém zajišťuje nejen příjem důležitých informací, ale zpětně může občan upozornit obec pomocí svého mobilního
telefonu na nesvítící osvětlení, nepořádek, či jiné závady na území obce. Komunikace je tedy vzájemná. Zasílání zpráv
je pro občany zdarma a zprávy lze přijímat na všech typech mobilů.
Pokud by si někdo nedokázal podle návodu systém do svého mobilu instalovat, rádi mu s tím na Obecním úřadu
pomůžeme.
Věra Čermáková
Starostka obce

Územní plán obce jde do finiše
V druhé polovině minulého roku se kolem přípravy nového územního plánu naší obce šeptalo mnohé. Je to
pochopitelné, jde přece o zásadní dokument rozvoje naší obce na mnoho budoucích let. Požadavek na pořízení nového
územního plánu Velké Přílepy vychází z usnesení zastupitelstva obce z 29.6.2011.
Pořizovatelem tohoto strategického dokumentu se stal Odbor územního plánování obce Černošice a zastupitelstvo
naší obce pověřilo zastupováním ve věcech územního plánu Ing. Richarda Kapsu. Ten se však 29. 10. 2014 na vlastní
žádost tohoto pověření vzdal a pověřeným zastupitelem ve věci územního plánu se rozhodnutím zastupitelstva stal
Ing. Tomáš Hošek.
V dnešní době je hotový návrh územního plánu, který je k dispozici na webových stránkách města Černošice. K
návrhu se sešlo mnoho připomínek. Ty se nyní zpracovávají právě v Černošicích. Návrh územního plánu bude
podroben k připomínkovému řízení na Středočeském kraji, dále bude diskutován s občany v rámci veřejné diskuze a
po zapracování všech relevantních připomínek bude vypsáno veřejné projednávání. Po tomto projednávání poběží
lhůta pro podání námitek k návrhu územního plánu, které určí další a konečnou podobu tohoto dokumentu.
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Cíle nového územního plánu:
Zamezení další masové výstavbě
Nový ÚP zamezí další neúměrné výstavbě určené k
bydlení a tím srůstání zástavby s obcí Statenice a
Úholičky. Větší důraz je naopak kladen na rozvoj
občanského vybavení, zejména ve prospěch školství,
zdravotnictví a sociálních služeb.
Nové plochy určené k bydlení vzniknou v severozápadní
části obce, v lokalitě s názvem K Tursku, kde je navrhovaná smíšená plocha k bydlení a občanské vybavenosti.
Dále směrem na západ nad ulicemi Pláničkova, Wichterleho a B.Němcové je navržen úzký pás k zástavbě
rodinnými domy.
Vymezení rozvojových ploch pro výrobu a skladování se
nepředpokládá.
Zklidnění dopravy v centru obce
V návrhu ÚP Velké Přílepy jsme se zaměřili na řešení
veřejných prostranství v obci, včetně systému sídelní
zeleně a na zlepšení prostupnosti území, zejména pro
pěší a cyklistickou dopravu. S tímto záměrem je svázán
hlavní cíl, a to zklidnění dopravy v centru obce a
vytvoření lepších podmínek pro život, zvyšování
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrana před hlukem
a emisemi. Proto územní plán i zastupitelstvo obce
podporuje přeložku silnice II/240, která je situována na
západním okraji katastru obce.

Ke zklidnění dopravy v centru obce také přispěje
dopravní propojení ulic Boženy Němcové a Svrkyňské.
Tato komunikace bude podmínkou výstavby k bydlení v
této lokalitě.
Koncepční řešení centra obce
Obec Velké Přílepy nemá v dnešní době plnohodnotné
centrum. Proto v novém ÚP je viditelná snaha řešit
území kolem autobusové točky jako nové centrum obce.
To by převzalo funkci jak společenskou, tak i obchodní. V
této souvislosti přijala obec záměr vyhlásit architektonickou soutěž o nápad, jakým způsobem toto území
využít s ohledem na zachování velmi cenného prostranství. Regulační plán centra obce zabezpečí, že tato
zelená lokalita nebude znehodnocena nepřiměřenou
zástavbou.

Výstavba občanské vybavenosti
V jižní části obce směrem ke společné hranici s obcí
Statenice je situována oblast pro plochu občanské
vybavenosti ( supermarket, administrativní budovy ) s
ohledem na zachování vzájemného odstupu obou obcí.
Územní plán také vyčleňuje plochu pro případný hřbitov
a to v lokalitě Tejřín. Zvažuje se i výstavba moderní
sakrální stavby. Pro volnočasové využití vznikl na území
podél Podmoráňského potoka, směřujícího do centra
obce, pás rekreační odpočinkové zóny
včetně parku. Nesmíme také zapomeZklidnění dopravy v obci je jedním z hlavních cílů
nout na sportovní areál v lokalitě bývalénového územního plánu
ho vepřína.
V územním plánu není opomenuta ani
technická infrastruktura obce. Pro
všechny lokality jsou specifikovány
zásobení pitnou vodou, likvidace
splaškových odpadních i srážkových vod,
včetně určení pozemků pro rozšíření
čistírny odpadních vod a vodojemu obce.
Tomáš Hošek,
místostarosta
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Mít či nemít obchvat?
Obchvatem je míněna přeložka silnice II/240 – úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy
č. II/101 (dále jen obchvat)

Ryze Hamletovská otázka v nás probouzí ostražitost a
opatrnost. Hle, něco se děje a mohlo by nás to ohrozit. Ale
zdůrazňování jen dopravní funkce obchvatů se postupně
stalo překonaným a přežitým.
V současné době je orientace dopravní politiky zaměřena na
celkovou humanizaci dopravního systému se snahou
poskytnout větší prostor v odlehčených obcích zejména
obslužným, pobytovým a společenským funkcím.
Prioritou moderní evropské dopravní politiky není pouze
rychlá a nerušená jízda motorových vozidel, ale snaha o
trvale udržitelnou mobilitu na základě hledání rovnováhy a
harmonizace podmínek jednotlivých druhů dopravy (pěší,
cyklistická, veřejná, individuální automobilová).
Zastupitelé se v poslední VZ roku 2015 zabývali právě tímto
ožehavým tématem, ale ožehavým hlavně v očích veřejnosti
a to zejména dotčené veřejnosti.
Myšlenka obchvatu vznikla již dávno a její první podoba byla
zaznamenána již v roce 1996. Předběžný termín zahájení je
plánován na rok 2020 a zatím není znám předběžný termín
dokončení.
Zažil jsem letos v létě jednání u hejtmana středočeského
kraje, kdy tzv. „obchvat“ nebyl ve středu zájmu kraje.
Obchvatu nebyl nakloněn ani ministr dopravy.
Díky jednotnému postupu všech sdružených starostů a
samozřejmě (nebudeme žít v iluzi) i díky lobby logistické
společnosti se situace obrátila a na obchvat se našli finanční
prostředky i politická vůle.
Tím odpovídám i na otázku, zda obec Velké Přílepy obchvat
podporuje, Ano, potřebujeme odlehčit tranzitní dopravě,
zlepšit životní prostředí, snížit hlukovou zátěž a zvýšit
bezpečnost nejen našich dětí, ale občanů celkově. Tady se
otevírá prostor pro budoucí architektonický návrh obce,
kapitoly dopravního rozvoje obce. Zde máme příležitost
vytvořit v obci takové návrhové prvky, jejichž konstrukce
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vychází z obecných psychologických závěrů, že vnímání
rychlosti se děje ryze subjektivně. Společně s doplněním
opatření o koncept světelného signalizačního zařízení,
parkování, zásobování, pěší a cyklistické dopravy apod.
Všechny tytu úpravy mají za cíl „přesvědčit“ neochotné
tranzitní řidiče, že pro ně nejlepším řešením z hlediska
úspory dopravních nákladů a času je použití obchvatu.
Současné intenzity dopravy vycházejí ze sčítání, které bylo
prováděno v roce 2014. Když vezmu v úvahu „jen“ tranzit na
silnici II. třídy číslo 240 Velké Přílepy –Tursko, je jasné, že se
jedná o tranzitní řidiče a pouze v jednom směru, tedy na
Kralupy nad Vltavou. Najdou se i samozvaní dopravní
experti, kteří čísla zpochybňují. V České republice je totiž
zvláštní fenomén - kdo vlastní řidičské oprávnění, považuje
se za dopravního specialistu či experta. A vůbec jsme
národem, který zpochybňuje skoro vše a ve všem hledá jiný
než logicky prostý důvod.
Výsledky studie o tranzitu automobilové dopravy ve Velkých Přílepech
II. 240 směr Velké Přílepy – Tursko (sčítání z r. 2014)
6 - 22 hod

22 - 6 hod

OA

NA

OA

NA

4 773

1 311

326

112

Výhled na rok 2020 za 24 hodin
OA
NA
7 892
1 451
Výhled po dokončení obchvatu za 24 hodin
OA
NA
1 128
246
OA – osobní automobil
NA – nákladní automobil
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AKTUALITY Z OBCE
Mnozí občané mají obavy, že se budovaný obchvat
stane rychlostní komunikací. Nemůže se jí stát. Proč?
Protože nesplňuje standardy rychlostní komunikace.
Buduje se jako silnice II. třídy se šířkou 11,5 metrů,
připojovací pruhy nejsou navrženy. Návrhová rychlost v
jednotlivých úsecích je 90 km/h, 70 km/h, 60 km/h.
Silnici protínají průsečné a okružní křižovatky. V
případě obce Velké Přílepy jsou to úrovňové křižovatky
se silnicemi III/00710 (Velké Přílepy – Lichoceves) –
průsečná, III/2406 (Velké Přílepy – Noutonice) –
průsečná a II/241 a III/24010 (Svrkyně – Velké Přílepy)
– okružní křižovatka.

Závěr je takový, že obchvat podporujeme, ale žádáme,
aby byl veden na hranici katastru obce a byl realizován
jako komplexní stavba a nebyl tedy etapizován. Dále
jsme se shodli na zahloubené variantě s přírodními valy
(ne betonové protihlukové stěny) osázenými zelenou
vegetací.

Zastupitelé se vyjadřovali zatím pouze k Oznámení
záměru podle zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Lubomír Šembera
předseda Dopravního výboru

Závěrem chci vyjádřit přesvědčení, že po vybudování
obchvatu přinese zklidnění dopravy v centru obce
prokazatelné a pozitivní změny. Pozitivní bude i dosah
složek Integrovaného záchranného systému v rámci
kraje. Tedy mít či nemít obchvat?

Skládka v Úholičkách
Vážení velkopřílepští občané,
nejprve mi dovolte, abych Vám popřál za výbor pro životní
prostředí mnoho zdraví a štěstí v roce 2016, především pak více
čistého vzduchu, a právě u něj bych se na chvíli zastavil.
V minulém roce se kolem skládky společnosti Regios a.s. v
Úholičkách rozpoutala opět řada diskusí. Dne 9. 3. 2015 byla
založena Občanská komise jako poradní a kontrolní orgán obcí
Tursko, Úholičky, Libčice nad Vltavou a Velké Přílepy. Předsedou
komise je Ing. P. Dušánek z Turska a pověřenou osobou za naši
obec jsem byl určen já. Tato komise má za cíl především
kontrolovat dodržování provozního řádu na skládce, navrhnout
odstranění nedostatků, řešit události vznikající provozem
skládky, které mají dopad na okolní životní prostředí a informovat občany dotčených obcí.
Poprvé se komise sešla 26. 10. 2015 přímo na skládce. Za Regios
byli přítomni: vedoucí skládky pan J. Graz a předseda představenstva Ing. L. Lunáček. Cílem bylo získat informace o používaných technologiích na skládce a nastavit pravidla při řešení
stížností a následných kontrol. Byli jsme seznámeni se skládkou
jako stavebním dílem od odizolování dna skládky, vodní
drenáže, vrstvení, až po finální povrchovou úpravu a výsadbu
dřevin. Skládka profituje nejen z ukládání a třídění odpadu, ale
také z jímání vznikajícího plynu (především metanu), který pak
využívá pro výrobu elektrické energie. Hodinová produkce
metanu představuje 220 m3, což je cca 380 kW elektrické
energie. Jímání metanu a jeho přeměna v elektrickou energii je
pro skládku významným zdrojem příjmu, proto každý únik
metanu představuje pro skládku ztrátu. Princip je zde obdobný
jako u bioplynových stanic, kterých máme po celé republice více

jak 500, a kde hlavní vstupní surovinou je kukuřičná siláž a
kejda.
V průběhu ukládání je navezený odpad denně překrýván
vrstvou zeminy a hutněn za pomoci speciálních strojů tzv.
kompaktorů. Komise neshledala na první schůzce technologická pochybení, každopádně v kontrolách budeme nadále
pokračovat.
Na závěr bych uvedl několik čísel, která mohou zajímat:
• na skládku je ročně ukládáno 100-150 tis. m3 odpadu,
• v současnosti je na skládce uloženo celkem cca 2,6 mil. m3
odpadu,
• zbývá prostor pro uložení cca 0,8-1 mil. m3 odpadu, tj.
skládkování při stávající produkci odpadu a kapacitě vychází
nejvýše na 10 let,
• dalších 30 let po skončení ukládání odpadu je firma povinna se
o skládku řádně starat.
Informace týkající se skládky jsou uvedeny a budou průběžně
aktualizovány na webových stránkách obce.
David Bečka
předseda Výboru pro životní prostředí

P.S. Obec letos plánuje, v případě získání dotace, revitalizovat
bývalou požární nádrž a z obecních prostředků výsadbu zeleně u
obecní stodoly, před knihovnou a v dalších částech obce. Pokud
byste měli nápady či náměty na zlepšení životního prostředí v
obci, napište mi na becka@velke-prilepy.cz, budu Vám za ně
vděčen.
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Z DENÍKU OBECNÍ POLICIE

Vážení spoluobčané,
Obecní policie Velké Přílepy oslaví letos desáté
výročí své působnosti v našem regionu. Za dobu
výkonu služby se strážníci dostávali do různých
situací a někdy se ocitli v ohrožení života. Strážníci
si jsou dobře vědomi, že toto povolání, které je
spíše posláním, přináší i vypjaté chvíle a proto je
velmi důležité mít dobrý kolektiv spolupracovníků.
Jak se ukazuje, tak i přes drobné změny se strážníkům v našich obcích daří udržet dobré standardy
obecní policie.
Strážníci se často setkávají s problémy mladých lidí
a mnohdy se jim snaží předat rady ze života. Každý
se může obrátit na strážníky a věřte, že nikoho
neodmítnou.
Nesmím opomenout práci starostů obcí, které má
obecní policie ve správě. Svým přístupem a
jednáním pomáhají strážníkům v jejich nelehké
práci. Jsem rád, že se dokázalo spojit tolik dobrých
lidí pro dobrou věc. Vzhledem k napjaté mezinárodní situaci, kterou nemohu nezmínit, je velmi
důležité rozvíjet a podporovat spolupráci mezi
obcemi.
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Bohužel vzhledem k počtu strážníků není možné
zřídit nepřetržitou službu. V případě, že nejsou
strážníci přítomni a věc nesnese odkladu, doporučujeme obrátit se přímo na Policii ČR. V současné
době probíhá mezi strážníky a policisty velmi dobrá
spolupráce, která přináší výsledky. Strážníci a
policisté se navzájem doplňují, což přináší potřebné výsledky.
Obecní policie informovala o své činnosti na
webových stránkách, které se však staly cílem
útoku heckera, a proto je jejich činnost omezena.
Stránky ale zůstávají dále v provozu a kontakty v
nich uvedené jsou platné. Pouze se na nějaký čas
omezilo vkládání nových příspěvků.
Chtěl bych za Obecní policii Velké Přílepy popřát
všem dobrým lidem vše nejlepší do nového roku
2016.
vr. prap. Karel Král
www.obecnipolicie.info
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Z OPOZIČNÍCH LAVIC
Pokud občany zajímá reakce vedení obce na připomínky opozičních zastupitelů, nechť přijdou na
veřejné zasedání zastupitelstva. Tam se mohou ptát na vše, co by o uvedených problémech chtěli vědět.

Divadlo kolem zprávy finančního výboru a statisícové
úniky z rozpočtu
V návaznosti na závažná kontrolní zjištění finančního
výboru (FV) zastupitelstvo v září i přes odpor části
zastupitelů schválilo zavedení registru smluv, zajištění jasné identifikace účetních položek, zavedení
stropu pro překročení plánované hodnoty jednotlivých položek rozpočtu a zajištění jasné identifikace a
osobních podpisů na všech příjmových dokladech od
příjemců peněz (plné znění usnesení a zprávy finančního výboru viz www.proprilepy.cz). Jsme rádi, že se
pro toto usnesení našla rozumně smýšlející většina.
Na říjnovém zastupitelstvu pak starostka a místostarosta přijaté usnesení zpochybnili s odkazem na
údajné závěry kontroly krajského úřadu o rozporu
usnesení se zákonem. Žádné takové závěry však
nikdy nedoložili. Místo toho FV obdržel jakýsi rozbor
zpracovaný účetní poradkyní obce, která konstatovala, že ani jeden z bodů schváleného usnesení není v
souladu s legislativou. FV prokázal, že jde o právně
nepodložený a bezcenný rozbor a zastupitelstvo opět
schválilo usnesení v původním znění, bez bodu 3,
který byl duplicitní s novou legislativou, která je
paradoxně ještě přísnější než v původním usnesení.
FV se také zabýval návrhem rozpočtu obce na rok
2016. Více se dočtete v plném znění zprávy na
www.proprilepy.cz.

Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění povinností
vyplývajících ze smluv, které nebyly doposud naplněné nebo splatné. Výbor např. zjistil, že nečinností OÚ
obec v posledních letech přišla o několik stovek tisíc
korun, a to jen u jedné smlouvy se společností
Nimetal, ačkoli jsme na to opakovaně upozorňovali
několik let. Firma se smluvně zavázala poskytovat
obci určitá plnění, své povinnosti však neplnila a ani
obec se plnění nedožadovala. V návaznosti na toto
zjištění zastupitelstvo uložilo starostce předložit do
konce února přehled plnění vyplývajících ze smluv s
firmami Nimetal a Alfa Praha a přehled kroků, které
obec dosud konala ve věci vymáhání plnění smluvních závazků a zabezpečení toho, aby nebyly promlčeny. Pro hlasovali všichni s výjimkou místostarosty.
Dopravní výbor bude v letošním roce pokračovat v
budování systému zvýšení bezpečnosti na komunikacích ve Velkých Přílepech. Hledáme dotační titul pro
realizaci měření úsekové rychlosti v ulici Kladenské,
kde byla dokončena studie a závěry a projednány s OP
a silničním a správním úřadem Černošice. Zaměříme
se na studii proveditelnosti pro světelné signalizační
zařízení na křižovatce Pražská. A vyhodnocujeme
podněty pro instalace bezpečnostních prvků v okolí
fotbalového hřiště.
Richard Kapsa, Petr Morysek,
Kamila Handlová, Lubomír Šembera
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Moderní vybavení by mohlo přílepským školákům pomoci při
zvládání vědomostních olympiád

Co nového v naší škole
Přehoupl se začátek nového roku a já bych vám ráda
připomněla něco z toho, co se ve škole dělo v posledních
měsících. Zároveň vás chci seznámit s tím, co nás čeká v
nejbližším období.
Z prvňáčků jsou již zkušení školáci, kteří se ve škole cítí jako
ryba ve vodě, čtou první písmenka, píší a počítají. Však na
ně za pár dní čeká první vysvědčení a potom zkoušky na
písaře a čtenáře. Z druháčků jsme se letos pokusili rybičky
udělat, celé první pololetí jezdili na plavecký výcvik do
Kralup nad Vltavou a kromě obyčejného vysvědčení
dostanou i vysvědčení mokré.
Žáci ze všech ročníků (kromě druháků, kteří se připojí ve
druhém pololetí) se s vervou pustili do plnění disciplín
Sazka Olympijského víceboje. Všichni věří, že budou mít
lepší výsledky a tzn. lepší kondici než loni.
Ve škole nyní probíhají školní kola vědomostních olympiád
a doufáme, že naši žáci stejně jako loni své vědomosti
obhájí i v okresních kolech.
Jednou z hlavních událostí byl zájezd 40 žáků z šestého až
devátého ročníku do Spojeného království, který proběhl
od 1. do 6. listopadu. Zájezd byl z větší části financován z
prostředků získaných na projekt naší školy „Mluvíme
anglicky“ (Výzva 56 MŠMT). Navštívili jsme a prohlédli si
mnohá místa – města Portsmouth, Brighton, přímořské
letovisko Eastbourne, viděli jsme krásné meandry řeky
Cuckmere i nádherné křídové útesy Beachy Head. Poslední
pobytový den jsme celý věnovali prohlídce památek
Londýna. Žáci své znalosti anglického jazyka zdokonalovali
jednak lekcemi s rodilými mluvčími v anglické škole,
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pobytem v rodinách, ale i při jejich oblíbené činnosti nakupování. Všichni jsme se vrátili domů nadšeni a s
novými zážitky a dovednostmi. O své zkušenosti se účastníci zájezdu podělili se spolužáky na žákovské konferenci,
která se konala začátkem prosince. Pokud máte zájem
dozvědět se více, vyhledejte si na webových stránkách
školy poslední číslo školního časopisu, které je celé věnováno pobytu v Anglii.
Ještě před Vánocemi i do školy přišel Ježíšek a kromě
hraček do školní družiny přinesl dětem do výuky nové
pomůcky. Jde o nové stavebnice, tangramy, knihy,
didaktické pomůcky a mikroskopy. Veškeré věci rázem
získaly na oblibě, všichni je rádi používají a ani netuší, že se
vlastně učí.
Co nás čeká v dalších měsících?
Ještě v lednu se těšíme na další šikovné děti, které k nám
do školy přijdou k zápisu do první třídy. Po pololetním
vysvědčení se budeme snažit pomoci s vhodným výběrem
střední školy našim deváťákům. A pak už nezbývá než
čekat a všem držet palce, aby u přijímacích zkoušek dobře
použili všechny znalosti, které u nás ve škole za ty roky
nasbírali. Jakmile za námi budou přijímací zkoušky,
začínáme balit na školu v přírodě. (Možná se vám to nezdá,
ale debaty o ní jsou již v plném proudu, protože nejdůležitější je vyřešit, s kým budete týden sdílet pokojíček.)
Ve druhé polovině školního roku se chceme věnovat
dalšímu zlepšování prostředí školy. Rádi bychom se pustili
do úpravy zahrady u budovy 1. stupně, aby si děti z družiny
měly kde hrát. Zároveň ji budou moci více využívat i žáci jak
v době přestávek, tak i pro vyučování některých předmětů.

Všem čtenářům přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky
a spokojenosti v novém roce.
Martina Chaloupková
zástupkyně ředitelky
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA

A co nás čeká v novém roce?

Co jsme v naší mateřské škole zažili v
prosinci? Napjaté očekávání, radost
a nejedno překvapení.

Na začátku adventního času obava, zda si mě čert neodnese.
„Zlobil jsem hodně, málo nebo vlastně vůbec?“ A potom ta
radost, že jsem já i všichni ostatní kamarádi ve školce zůstali
a čert nám dal další šanci. …. A překvapení z balíčků, které
jsme od Mikuláše a čerta dostali. Než jsme se vzpamatovali z
tak velkého zážitku, už jsme připravovali besídky. Napětí z
besídek, abychom všechno stihli a ukázali mamince,
tatínkovi, babičce, dědovi a všem ostatním, kteří se na nás
přijdou podívat, co všechno jsme od září dokázali a naučili
se. Čím víc se blížil čas besídek, stoupala i nervozita u paní
učitelek, jak to všechno dopadne.
Letošním rokem, tedy rokem minulým, jsme položili základ
nové tradice – Rozsvícení školkového stromečku při
společném setkání všech dětí a jejich rodičů. Společně jsme
si zazpívali několik koled za klavírního doprovodu paní
Tupé. Poté jsme se rozešli do svých tříd a za příjemné
předvánoční atmosféry děti předvedly to, co si s paní
učitelkami připravily. Hned následující den děti začaly řešit
otázku: „Přijde Ježíšek do školky??? Všechno jsme měli
přichystané, cukroví jsme ochutnali, vánoční atmosféra ze
tříd čišela od samého rána. A co myslíte, přišel? ….. Jéé,
tam bylo dárků – to bylo radosti. Děti nevěděly, kam se
vrhnout dříve, aby jim něco neuniklo. Ježíšek myslel na
všechny. Pod stromečkem v koutku byl schovaný dárek pro
každého kluka a holku.

Již nyní je připraveno mnoho akcí doplňující vzdělávací
program. V měsíci únoru zahájí starší děti plavecký výcvik.
Podařilo se nám dohodnout rozšíření kapacity počtu dětí na
plavání. Budeme jezdit ve dvou skupinách jednou za čtrnáct
dní do plaveckého bazénu v Kralupech. Připravujeme
pokračování ve spolupráci se Střední zdravotní školou 5.
května v projektech týkajících se zdraví a pohybu. Nebudou
chybět karnevaly, návštěvy divadelních představení a
exkurzí. Koncem ledna proběhne zábavná beseda o
dopravních prostředcích.
Pro mnohé děti měsíc leden bude jedním z velkých kroků v
životě. Uskuteční se totiž „ Zápis do prvních tříd“.
Na začátku měsíce ledna proběhlo šetření školní zralosti.
Zákonný zástupce má možnost před samotným zápisem
konzultovat s pracovníkem pedagogicko-psychologické
poradny nástup dítěte do školy nebo odklad povinné školní
docházky pro následující školní rok. Děti se již nyní na tento
okamžik velice těší. Mnohé z nich dostaly od Ježíška pod
stromeček aktovku a penál.
Děti a kolektiv zaměstnanců Mateřské školy Jablíčko
přejí všem hodně úspěchů, štěstí, spokojenosti a zdraví v
novém roce.

PRACOVNÍ NABÍDKA
Mateřská škola Jablíčko
Velké Přílepy, okres Praha-západ
přijme

kvalifikovanou učitelku.
Kontakt:
e-mail: msjablicko@velke-prilepy.cz,
tel.: 773 619 104

11

Knihovna na sklonku roku
Vánoční i novoroční svátky jsou za námi. Protože Zpravodaj vychází až nyní, chtěla bych nejprve popřát všem
čtenářům i příznivcům naší knihovny hodně radosti, zdraví a
štěstí v roce 2016. Knihovně přeji, aby se do ní čtenáři rádi
vraceli a byli s ní spokojeni.
Naposledy jsem psala o tom, jaké máme plány na období
říjen – prosinec. Jak se nám povedlo je uskutečnit? První
akcí bylo autorské čtení vítězek Talentu Denisy Lukáčové a
Terezy Trojanové. V rámci říjnového „týdne knihoven“ nám
přečetly obě mladé autorky své starší i novější práce za
klavírního doprovodu Johanky Nelibové. Jsem ráda, že
tímto způsobem můžeme představit talentované autory z
našeho okolí a podpořit je v další tvorbě.
Další říjnovou akcí bylo vyhlášení výtvarné soutěže
„Večerníček má 50“ pro všechny věkové kategorie. Soutěžních prací se sešlo dost, v lednu nás čeká jejich výstava v
knihovně a vyhlášení vítězů. Jenom jedno se nepovedlo –
soutěže se zúčastnily jenom děti, starší věková kategorie asi
už nerada kreslí. Protože jak jsem se ptala, Večerníček mají
rádi všichni.
V říjnu jsme mohli již podruhé vystavit výtvarné práce
Miloše Petráka, dalšího mladého a talentovaného autora z
naší obce. Milošovy práce za rok vyzrály, je vidět, že má
odborné vedení a hledá svou další cestu. Výstavu si
nenechalo ujít hodně návštěvníků, kteří mu i letos do
pamětní knihy napsali povzbuzující slova.
Neméně krásnou výstavu jste mohli vidět od poloviny
listopadu do Vánoc. Autorem akvarelů s tématem Francie je
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dipl. arch. Bohumil Blažek. S panem Blažkem jsme se
seznámili loni, když nám vyprávěl o Kuvajtu. Letos jsme na
vernisáži výstavy vyslechli neméně zajímavé povídání o
Francii. Není divu, Blažkovi Francii navštěvují pravidelně,
mají zde příbuzné. Z bohaté zásoby výtvarných prací pan
Blažek vybral ty, které zobrazují mosty. Staré kamenné
mosty mají zvláštní kouzlo a nezbývá než se divit, jak mnoho
jich ve Francii najdeme.
A teď k akcím, které se přímo týkaly Vánoc. Tradičně jste se
mohli podívat na výstavu papírových betlémů. Každý rok
vybírám ze své sbírky jiné, aby se „vyvětraly“ postupně
všechny. Prostory knihovny jsou omezené, celá sbírka se
sem nevejde. Jsem ráda, že každý rok se někdo ze čtenářů se
svým betlémem přidá. Letos to byla paní Lapáčková, která
přinesla Ladův betlém, který má po dědečkovi.
I letos jsme se pokusili pozvat čtenáře na společné čtení
vánočních příběhů. Jsem ráda, že se opět našli ti, kteří dali
přednost čtení před sháněním dárků, úklidem či pečením
cukroví. Někteří dokonce přinesli své cukroví na ochutnání. K
čaji či svařáku se báječně hodilo. Mohli jsme si zazpívat i
koledy za doprovodu Kristýnky Ryjáčkové na flétničku a
paní Jany Ryklové na kytaru. Odpolední program pro děti
doplnily Bára Sklenářová a Štěpánka Vyšehradská předváděním vánočních zvyků. Pouštěly se lodičky, krájela jablka,
házelo se střevícem i slupkami. Prostě nácvik na Štědrý den.
Nesmím zapomenout poděkovat všem, kteří vybrali pěkný
příběh a přečetli ho. Rozcházeli jsme naladěni na tu pravou
vánoční pohodu a to bylo naším záměrem.
Na 20. ledna jsme díky paní Jírovcové z organizace
Mamma help připravili přednášku o rakovině prsu. S
autorským čtením nás 11. února opět navštíví spisovatelka
z Velvar, paní Martina Bittnerová.
A vy, kteří se pokoušíte literárně tvořit, pro vás mám
dobrou zprávu. Vyhlašujeme další ročník literární soutěže
Talent. Soutěžit mohou všichni, mladí i ti trochu starší.
Soutěžní práce odevzdávejte v knihovně do 10. května
2016.
Jana Kouřimská
knihovnice
Bára Sklenářová a Štěpánka Vyšehradská
předvedly vánoční zvyky

Přílepský zpravodaj | www.velke-prilepy.cz

O vánoční atmosféru se v knihovně postarala i výstava papírových betlémů.

Zde je ukázka z tvorby Terezy Trojanové, jedné z
vítězných mladých účastnic soutěže Talent. Tereza se
soustřeďuje na krátké útvary o počtu pouhých sto slov.

Nejlepší přítelkyně

Konečně ji zase viděla. Svoji nejlepší přítelkyni.
"Už běžím!" vykřikla a pokusila se o jakýsi rychlý pohyb. Chtěla
být co nejrychleji u ní. Měla toho tolik na srdci! Vtom o něco
zakopla. S její přítelkyní to ani nehnulo, pořád stála na tom
samém místě. Dívka rychle vstala a tentokrát radši zvolila
pomalejší tempo. Nechtěla se zabít. Uvažovala o tom, co všechno
musí říct. Nebála se, že by se její tajemství dostala k někomu
nežádoucímu - přítelkyně si dokázala takové věci nechávat pro
sebe. Zítra by spolu mohly sledovat filmy!
"Postýlko moje, fakt tě miluju," zamumlala ospale a praštila
sebou do peřin.

Zlomenina

Uslyšela výkřik. Neváhala a běžela ke zdroji. Spatřila svoji
kamarádku, držící se za ruku a potichu nadávající. Chvilku jen
zírala, pak jednala.
„Co se stalo?“ zděsila se. V takovémhle stavu ji snad nikdy
neviděla.
„Z-zlomila jsem s-si…“ mumlala mezi nadávkami a vzlyky.
Slečna se dovtípila, že půjde o prst. Vylovila mobil a už vytáčela
číslo na záchrannou službu. Na nic nečekala, umlčela protesty té
druhé, co nejrychleji nadiktovala adresu dispečerce a pověděla jí,
co se stalo. Poté se otočila zpátky na trpící.
„Tys volala záchranku?“ vykulila oči.
„Samozřejmě! Však máš něco zlomeného, né?“
„To jo, ale já si zlomila nehet.“

NOVINKY V KNIHOVNĚ
Pro děti:

Blade, Adam
Franková, Anne
Lada, Josef
Oohen, Francine
Tetourová, Marie
Kratochvíl, Miloš
Malý, Radek
Pro dospělé:
Kepler, Lars
Nesser, Hakan
Lagercrantz, David
Iturbe, Antonio
Nesbo, Jo
Nepil, František

Beast Quest, 2.-6., 8.-12. díl
Deník
Bajky
Jak přežít tuhle třídu
Malované čtení
Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána a...
Kam až smí smích

Nesbo, Jo
Čechova, Dora

Stalker
Síť
Dívka v pavoučí síti
Osvětimská knihovnice
Půlnoční slunce
Vánoce mám rád
Nové povídky o ženách
Syn
Padaná letní jablka

Naučná literatura:
Krolupperová, Daniela
Hnízdil, Jan
Vondruškovi, A. A V.
Ševela, Vladimír
Bárta, Miroslav

Proč mluvíme česky
Mým marodům
Řemesla a výroba
Český krtek v CIA
Povaha změny
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POHLEDNICE Z CEST

Přílepští školáci se vydali na zkušenou do Anglie
V prvním listopadovém týdnu se čtyřicítka žáků ze 6. – 9. třídy
zúčastnila spolu se čtyřmi paní učitelkami zájezdu do Anglie.
Jakými zážitky se mohou pochlubit? Mnoha, počínaje
krásným novým autobusem, cestou trajektem (někteří i
mořskou nemocí a všemi navštívenými místy. A že jich bylo!
Přístavní město Porstmouth se středověkým hradem
Southsea Castle, D-Day muzeem, anglikánskou katedrálou,
kostelem Royal Garisson Church s vybombardovanou střechou
a doky, projížďkou lodí, návštěvou interaktivních vojenských
muzeí a věží Spinnaker Tower. Zde nás do výšky 170 m vyvezl
rychlovýtah a pohybovali jsme se po prosklené podlaze. Den v
Portsmouth byl opravdu bohatý. Dále město Brighton, ve
kterém žily naše hostitelské rodiny, s oceanáriem Sea Life
Centre. K našemu milému překvapení jsme si mohli sáhnout i
na ježovky a sasanky. Viděli jsme mnoho ryb, želv, korálů i
žraloků a rejnoků. Naše cesty směřovaly i k meandru řeky
Cuckmere, na pláž Birling Gap, na křídový útes Beachy Head a
do přímořského letoviska Eastbourne. Ochutnali jsme i
nejkyselejší bonbony na světě a pomazánku z kvasnicového
extraktu Marmite. Poslední den zájezdu jsme věnovali
prohlídce Londýna. Využili jsme loď, která nám umožnila
vidět východní část města, a také vlastní nožičky a metro. To
byl asi největší adrenalin. Naštěstí byli všichni žáci disciplinovaní (no kdo by se nebál, že se v takové tlačenici ztratí) a v
plném počtu jsme se mohli vrátit domů. Viděli jsme
parlament, Big Ben, Westmisterské opatství, Buckinghamský
palác, Greenwichskou observatoř s nultým poledníkem,
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Tower Bridge, London Eye, přírodovědné muzeum a spoustu
dalších zajímavých míst. Třešničkou na dortu byla večerní
jízda lanovkou přes řeku Temži, díky které jsme se mohli
romanticky rozloučit s osvětleným Londýnem.
Kromě poznávání zajímavých míst a kultury strávili žáci i dva
dny ve škole se zkušenými lektory, kteří v nich podporovali
snahu konverzovat. Dále měli mnoho příležitostí k popovídání
v angličtině i ve svých hostitelských rodinách a během
oblíbeného nakupování.
Jak se vůbec mohl takový zájezd uskutečnit? Škola reagovala
na výzvu č. 56 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
umožňující získat grant na zájezd žáků do Anglie. Rozhodli
jsme se podpořit co největší počet žáků, a proto jsme požádali
o granty dva. Vzhledem k tomu, že jsme žádost podali
formálně zcela v pořádku a v rekordně krátkém čase po
zveřejnění výzvy, stali jsme se úspěšnými příjemci dotace. Pak
nás během letních prázdnin čekalo otevřené výběrové řízení o
nejlepšího dodavatele služby – cestovní kancelář, která zajistí
dopravu, transfery na místě, ubytování v hostitelských
rodinách, stravování, průvodce a pojištění. A toto všechno za
velmi výhodných cenových podmínek. Ukázalo se, že volba
cestovní kanceláře Kristof z Liberce byla šťastná. Všechny
služby, které jsme objednali, jsme získali ve výborné kvalitě a
k tomu navíc ochotnou, příjemnou a zkušenou slečnu
průvodkyni a spolehlivé pány řidiče.

Přílepský zpravodaj | www.velke-prilepy.cz

POHLEDNICE Z CEST
Po návratu se zájezd stal tématem žákovské konference v
Centru volnočasových aktivit žákovská konference.
Zástupci z každého ročníku seznámili ostatní spolužáky,
pedagogy a také rodiče s informacemi o navštívených
místech. Posluchači měli možnost sledovat prezentaci s
fotografiemi obohacenou o vlastní zážitky žáků. Všichni
účastníci zájezdu měli za úkol přispět svou troškou k finální
podobě prezentace, a to buď texty, nebo fotografiemi. Deset
vybraných žáků se pilně připravovalo na první velkou show
před velkým publikem. Jelikož je každý začátek těžký, při
první zkoušce byli nervózní a nejistí, učili se spolupracovat s
vizuální oporou (i když ji tak zpočátku nevnímali). Ale

vzhledem k tomu, že byli dostatečně motivovaní, aby se před
ostatními předvedli v tom nejlepším světle, věnovali přípravě
každou volnou chvilku. Ukázalo se, že „cvičení dělá mistra“ a
žáci s lehkostí, jistotou a smyslem pro humor předvedli
skvělou práci, za niž byli odměněni dlouhým potleskem.
Co říci závěrem? Zájezd se vydařil, všechno klaplo, máme
spoustu zážitků, ke kterým se stále vracíme, a žáci na vlastní
kůži zažili, že učit se angličtinu má smysl.
Pavlína Ben Saidová
účastnice zájezdu z řad pedagogického sboru

Malý tlakový čistící vůz Renault Trafic
Malý tlakový čistící vůz s kamerou určený prioritně pro domovní odpady Renault Trafic
Vozidlo vybavené jak tlakovou čistící technikou, tak zařízením mechanického čištění, doplněný kamerou. Tento vůz je schopen
čistit a následně kamerou revidovat domovní a bytové přípojky, dešťové svody, stoupačky obytných domů, odpadní rozvody
restaurací, jídelen, školních budov, ubytoven, hotelů, obchodních a kancelářských center a veškerých rozvodů menších dimenzí.
Cena 350,- Kč/hod. práce, doprava 15,- Kč/km
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ROZHOVOR

Bude ve Velkých Přílepech jízdárna?
Paní Kateřina Havlíčková je ostřílenou závodnicí a stejně jako její dcera Aneta drezurně vyrostla
pod vedením mistryně sportu Vlasty Kadlecové na Přední Kopanině. V sedle mnoha koní
úspěšně závodila na mnoha mistrovstvích republiky a dosáhla až nejvyšší úrovně Grand Prix.
Paní Havlíčková žije s rodinou ve Velkých Přílepech a má jeden velký sen - vlastní jízdárnu.

Vám by, paní Havlíčková, přinesla jízdárna jistě
mnoho radosti, ale přinesla by také něco obci?
Vzhledem k tomu, že areál bývalého vepřína, kde by
jízdárna stála, již více než 20 let chátrá a není nijak
využívaný, znamenala by rekonstrukce těchto budov a
následná úprava pozemku při nejmenším další zkulturnění prostředí, kudy mnozí z občanů chodí na procházky
jak s dětmi, tak i se svými čtyřnohými miláčky.
Jako další pozitivní bod vnímám i vznik nových sportovních a rekreačních aktivit pro občany, protože ne každý
člověk je sportovně založen, ale přesto má rád koně. V
plánu je otevření Jezdecké školičky pro nejmenší - výuka
jízdy na ponících, a Jezdecké školy pro mládež a
dospělé.
Náplní těchto projektů je výuka jízdy na koních, a s tím i
vzdělávací program o tom, jak se o zvíře pečuje a co
všechno potřebuje. V praxi to znamená, že děti
nepřicházejí k nasedlanému, připravenému koni a jdou
tzv. "jen jezdit". Ony jsou součástí této přípravy - čištění,

sedlání a uzdění, aby se vše naučily a věděly, co se kam
zapíná a byly schopné to později dělat samy. Prohlubuje
se tím vztah a komunikace se zvířetem.
V neposlední řadě máme připraven i projekt hipoterapií,
kdy je kůň využíván pro lidi s různými druhy zdravotního
postižení.
Občané ale mohou mít obavy z rozježděných cest
v okolí obce, plných koňského hnoje a z toho, že
veřejná prostranství, kde se probíhají jejich psi,
obsadí právě koně.
Ne, ne, v žádném případě se nejedná o agroturistickou
jízdárnu, jejíž provozní náplní je vyvážení turistů do lesů
a okolí. Sportovní koně jsou využíváni jiným způsobem a
jejich pohyb po nezpevněných plochách (pole, louky
apod.) je pro ně ze zdravotního hlediska velmi
nebezpečný. Pro vysvětlení: výcvik sportovního drezurního koně trvá 5-7 let a jakékoli zranění pohybového
aparátu může znamenat i konec jeho sportovní kariéry.
Ujišťuji vás, že naše koně by k agroturistice rozhodně
využíváni nebyli.
Kdy se tedy na jízdárnu můžeme těšit?
Já sama bych si přála, aby to bylo co nejdříve. V současné době jsme stále ve fázi stavebního povolení. Vyjadřujeme se k odvolání účastníků řízení, vysvětlujeme, proč
jsou obavy typu "zamoření obce zápachem z koní“ nebo
„zvýšení provozu v ulici Kladenská“ zbytečné. Ale abych
to nezlehčovala, samozřejmě jsou tam i námitky
relevantní, ke kterým je potřeba se vyjádřit a doplnit
informace.
(em)
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Kateřina Havlíčková (uprostřed) slaví
jeden ze svých sportovních úspěchů
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METEOROLOGICKÉ OKÉNKO
Počasí v září až prosinci 2015 ve Velkých Přílepech
Září bylo v naší obci teplotně normální a srážkově silně
podnormální. Úhrn srážek představoval pouze 7 mm, což je
20 % měsíčního normálu. Teplotní maximum měsíce bylo
dosaženo 17. 9., a to hodnotou 32,8 st. C. Tento den byl poslední
letošní tropický den a připomněl extrémně horné léto 2015 v ČR.
Hodnota teplotní amplitudy toho dne dosáhla na nemalých 21 st.
C. Mrazový den se v září ještě nevyskytl.

Nejtepleji bylo na Štěpána (13,3 st. C, v Praze až 15 st. C) a v
následujících dnech. Průměrné denní teploty byly 9 až 10 st. C. O
bruslení na rybníku jsme mohli jenom snít. Ochlazení přišlo až na
Silvestra (T min -5,9 st. C). O silvestrovské půlnoci slabě sněžilo a
na začátku roku 2016 ležel v obci poprašek sněhu.

Říjen byl opět teplotně normální, ale po půl roce konečně
srážkově nadnormální. Úhrn srážek byl 63 mm, což je 180 %
měsíčního normálu. Hned první dva dny měsíce byly mrazové s
hodnotou -1 st. C. Vydatný déšť, při kterém napršelo 26 mm, jsme
zažili 6. a 7. 10. Poslední den měsíce byl po třech inverzních dnech
příjemně teplý a slunečný (až 15,9 st. C).
Listopad byl ve Velkých Přílepech na konci první a během druhé
dekády velmi až mimořádně teplým měsícem. Právě naměřená
maximální teplota 19,2 st. C dne 10. 11. charakterizovala dny v
polovině listopadu, přičemž v některých dnech noční teploty
neklesly ani pod 12 st. C., a denní dosahovaly hodnot 14 až 18 st.
C, což je pro tuto část roku velmi neobvyklé. Vysoké teploty byly
doprovázené i zesíleným větrem. Měsíc byl mimořádně
teplotně nadnormální a nejteplejší za mnoho let. Úhrn
srážek byl 47 mm, což je 130 % měsíčního normálu. První
velmi slabé sněžení se vyskytlo 22. 11. a o tři dny později přechodně ležel poprašek sněhu. Nejchladnějším dnem měsíce byl 24.
listopad s teplotou -4,7 st. C.
Prosinec byl teplotně opět mimořádně nadnormální a
absolutně nejteplejší. Odchylka průměrné teploty dosáhla 5
st. C. Srážkově byl měsíc silně podnormální. Úhrn srážek byl
11 mm, což je 30 % měsíčního normálu. Nejvyšších teplot
jsme si užili v období Vánoc a v předvánočním čase (17. a 19. 12.).

Pozn.: Za celý rok bylo ve Velkých Přílepech naměřeno pouze 395
mm spadlých srážek. Jedná se o 74 % ročního normálu. V tomto
století byl pouze rok 2003 sušší. Nejvyšší výška sněhové pokrývky
byla jen 3 cm na přelomu lednu a února 2015 a její trvání bylo
krátkodobé. Extrémní letní teploty byly popsány v minulém
meteorologickém okénku a další zcela mimořádné kladné
hodnoty nastaly v listopadu a prosinci.
Celý rok z pohledu kladných teplotních odchylek a srážkového
deficitu je názorně vyjádřen na kombinovaném grafu.
text a foto: René Tydlitát

DŮM ZDRAVÍ U RYBNÍČKU

Devatero proti chřipce a nachlazení
Vážení spoluobčané, milí pacienti,
na základě vašich dotazů a zájmu o zlepšení či upevnění vašeho
zdravotního stavu jsme se rozhodli redakcí Přílepského zpravodaje
otevřít pravidelné lékařské okénko, kam budu přispívat svými
krátkými sděleními k aktuální problematice, dění v lékařství, či
zodpovídat vaše dotazy.
Ze všeho nejdříve však chci poděkovat těm první odvážným
vlaštovkám, které nám již projevili svou důvěru a zaregistrovali se v
naší ordinaci. Moc si toho vážíme a budeme se i nadále snažit tuto
důvěru upevňovat. Kromě toho také máme mnoho nápadů (ať už na
rozšíření přístrojového vybavení ordinace, zřízení zákrokového sálku či
hlubší propojení klasické a tradiční čínské medicíny), které budeme
chtít zrealizovat. Vše však bude záviset jen a jen na Vašem zájmu.
Ale dost již o ordinaci, neb je tady období zimy a kromě sněhových
radovánek na horách tu bohužel řádí i častá nachlazení či „chřipky“.
Mnohdy tyto stavy nejsou ještě natolik závažné, aby se musel navštívit
lékař, ale cítíte, že v pořádku to také není. Pro ty z Vás, kteří se
rozhodnou pro domácí léčbu či upevnění své imunity cestou přírodní,
přikládám Desatero proti chřipce a nachlazení, které čerpá z principů
starých čínským léčitelů:
Západní koncept vitamínů nemá k imunitě žádný vztah. V chladných
měsících bychom si proto měli především chránit oslabenou energii a
posilovat vnitřní teplo. Základem je vhodná vyvážená strava a
dostatek tepla a odpočinku.
1. zaměřte se na povrch těla - nejen na teplé oblečení, ale i péči zevnitř
Tělo je na podzim a v zimě náchylnější k onemocnění, protože jindy
expanzivní energie se ukládá k spánku a regeneruje se. Z toho důvodu
je třeba dostat energii na povrch a cíleně vytvářet energetické brnění.
Prohřejte si nohy v lavoru s horkou vodou, oblast ledvin suchý teplem
(o topení, vyhřátá kamna či ohřátou solí v plátěném pytlíku).
2. vařte zázvor a vězte, že ty opravdové léčivé účinky se nevypaří
Číňané vypozorovali, že vařený zázvor má lepší zdravotní účinky, než
ten syrový, navzdory tomu, že tento proces ničí některé vitamíny.
Ideální je zázvorová voda ze sedmi plátků. Bez medu a citrónu!
3. když jste nemocní, na citrón zapomeňte
Kyselost citrónu energii, kterou chceme dostat na povrch, naopak
vtahuje dovnitř. Proto po odeznění hlavních příznaků nemoci třeba
kašleme. Myslíme si, že na nás vlezlo zase něco jiného, co bychom měli
léčit jinak. Podle Číňanů je to ovšem stále tatáž nemoc a my jsme ji
nezvládli.
4. dopřávejte si teplé snídaně.
Více než na nadměrný vitamínový doping bychom se v zimě měli
zaměřit na vytváření vnitřního tepla. Základem jsou teplé snídaně ve
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formě vývarů, kaší či (máte-li cholesterol v normě) míchaných vajíček,
během dne pak lehce kořeněná jídla.
5. čerstvé ovoce a zeleninu jezte v zimě jen výjimečně
Opravdu to s těmi vitamíny není tak horké, jak se říká. Čerstvé ovoce a
zelenina ochlazují
organizmus a to je přesně to, co v zimě nepotřebujeme. Způsobují
totiž, že se naše cévy dostatečně neprokrvují a takto nedávají průchod
imunitě, když potřebuje vyrazit do boje.
6. nepotlačujte pocení.
Když se tělo potí, znamená to, že se uzdravuje – vytlačuje energii
zanesenou škodlivinami (bakteriemi či viry) na povrch kůže a odtud z
organizmu ven. Pokud tento proces potlačíme, aby nám nepřekážel v
aktivním životě, koledujeme si o nepříjemné následky v podobě
vleklých bronchitid nebo rým.
7. chraňte si celé tělo, nezapomínejte na ruce
Zatímco v létě do nás podle Číňanů vnikají bakterie a viry přes nos a
ústa, v zimě je to kůže. Stačí tedy málo ponožek nebo vycházka v
mrazu bez rukavic a máme nevítanou návštěvu.
8. zchlaďte svou mysl.
Čínská medicína upozorňuje, že v chřipkovém období bychom si měli
dát pozor na emoční vypětí. To totiž přehřívá náš systém, a když do
takového terénu vtrhne chlad, exploduje nemoc i při sebemenším
impulzu mnohem silněji.
9. moc nepracujte.
Dovolte si více odpočinku. Na podzim se celá příroda připravuje k
spánku a i my bychom měli v aktivitách polevit. Těžko tohle vysvětlíte
svému zaměstnavateli, ale pokud to vaše situace aspoň trochu dovolí,
odsuňte náročné povinnosti na jaro.
Také se mě v ordinaci ptáte na možností očkování. Především slýchám
otázky, kdy je očkování vhodné, a kdy ne, a na úhrady očkovacích látek
pojišťovnou. Zkrácenou verzi z portálu pojišťovny o očkování jsem
proto zveřejnil na webových stránkách obce v rubrice Mohlo by vás
zajímat.
MUDr. Rodion Schwarz,
www.prilepska-ordinace.com
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DŮM ZDRAVÍ U RYBNÍČKU
Lékárna v Domě zdraví U Rybníčku změnila majitele
Vážení obyvatelé Velkých Přílep a okolních obcí,
bylo mi potěšením otevřít ve Vaší obci znovu, a doufám, že již nastálo,
lékárnu v Domě zdraví.
Proběhly zde stavební úpravy, které zvětšují prodejní prostor tak, aby
se v něm mohly dobře pohybovat maminky s kočárky i naši
spoluobčané se sníženou pohyblivostí.
Designové zařízení lékárny navrhla a vyrobila renomovaná firma
Čemus v duchu příjemných teplých barev, které budou i v chladných
tmavých měsících příjemným pohlazením.
Díky těmto vizuálním vylepšením prostoru se nám podařilo rozšířit i
nabídku produktů.
Velice ráda bych ve Velkých Přílepech vybudovala pobočku zdravé
výživy, a to s nabídkou vhodných potravin pro pacienty s celiakií a
potravinovou intolerancí. Již teď máme v nabídce produkty bez lepku
– mouky, směsi na pečení sladkých dobrot, směs na chléb, sušené
plody-datle, brusinky, rozinky, kokos a také rýžové produkty jako jsou
rýžové vločky a rýžová mouka. Nezapomněli jsme ani na malé
zákazníky, kterým můžeme nabídnout sladké a zároveň zdravé tyčinky
s různým druhem ovoce, které mohou být přibalovány ke školním
svačinám.
V poslední době je také odborníky na zdravé zažívání hodně doporučována RAW strava, která se skládá jen ze syrových kvalitních potravin.
I tyto potraviny jsou u nás v lékárně k dispozici v různých variantách.
Bohužel ruku v ruce s potravinovou intolerancí jdou také potíže s kůží,
a to je bohužel u malých dětí velmi nepříjemná kombinace. Děťátko je
velmi neklidné a plačtivé, protože ho suchá kůže svědí. Tuto skutečnost
jsme vzali v úvahu a do lékárny jsme objednali velké množství
produktů, vhodných k řešení problémů se suchou a svědivou kůží.
Máme zde produkty renomovaných dermokosmetických firem a
značková tělová mléka a sprchové gely.
Výčet zajímavých produktů, které byste našli v naší lékárně, je příliš
velký na jeden článek, a proto budeme rádi, když nás navštívíte
osobně.
Navázali jsme spolupráci s praktickým lékařem MUDr. Rodionem
Schwarzem. Jsem touto spoluprací nadšená, neboť jsme se dohodli na
zavedení čínské medicíny jak do ordinace, tak do lékárny. Nás v lékárně

čekají velmi zajímavé a důležité semináře o správné aplikaci čínské
medicíny na léčbu bolesti, kterou pak v lékárně zavedeme. Zde
bychom Vás rádi požádali o trochu trpělivosti, než budeme připraveni
tuto medicínu kvalitně aplikovat.
Rádi vyjdeme vstříc starším a nemocným občanům, kterým na
požádání zavezeme léky až domů. Navazujeme také spolupráci s
diabetologem, který bude v Domě zdraví přijímat nové klienty. A o pár
týdnů později zde přivítáme zubaře, který již teď připravuje velmi
pěkné prostředí ve své ordinaci.
Od nového roku budeme v lékárně pravidelně nabízet ochutnávky
čajů, na které jste srdečně zváni. Úplnou novinkou bude po konzultaci
s paní ředitelkou MŠ Jablíčko zavedení dovozu zdravé stravy hotových jídel pro děti, a to ve formě bezlepkové i normální. Pokud
bude zájem ze stran rodičů, pak dalším naším počinem bude dovážka
jídel pro obyvatele, kteří si nemohou sami vařit. Budeme velmi
potěšeni, když se k nám o této naší službě přijdete informovat.
Doufám, že se nám podaří napravit ne příliš vydařenou historii zdejší
lékárny. Velice nás zajímá, jak byste si představovali svou ideální
lékárnu právě Vy, a proto Vás co nejsrdečněji zveme k návštěvě.
Těšíme se na Vás
Monika Hanusová a kolektiv lékárny U Rybníčku
Kontakt na lékárnu: 601 386 012
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Jste časově vytížená a nezvládáte navštívit salón v Praze, Roztokách či jinde v okolí?
Chcete profesionální službu ve svém bydlišti?

Navštivte kadeřnictví Loreál ve Velkých Přílepech v Halasové ulici 716
Co vše Vám nabízím ?
-

barvení vlasů barvami Loreal Professionnel Inoa a Diariches
módní blond, studené tóny s perleťovými, popelavými nebo namodralými tóny
ošetření vlasů přípravky Loreal Professionnel
kvalitní trendy střihy
dámské, pánské, dětské i společenské účesy
úpravu a barvení obočí i řas
parafínové zábaly na ruce
prodej vlasové kosmetiky Loreal Professionnel
časovou flexibilitu

Akce v měsících leden a únor: K barvení vlasů parafínový zábal rukou zdarma.

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

SLEVY NA TEXTIL - PRAŽSKÁ 130, VELKÉ PŘÍLEPY
TEXTIL Velké přílepy, Pražská 130 oznamuje, že od ledna do konce dubna 2016 bude
probíhat úplný doprodej textilu.
Na veškeré zboží SLEVA 20%. Na vybrané zboží další velké slevy.
HLEDÁME - HISTORIE PŘÍLEPSKÉHO FOTBALU
Hledáme staré fotografie a další dokumenty, týkající se historie přílepského fotbalu.
Uvítáme i vzpomínky pamětníků. Veškeré dokumenty naskenujeme nebo ofotíme a
vrátíme. Zavolejte, přijedeme. Zajímají nás i jiné sporty, provozované ve Velkých Přílepech.
Tel.: +420 602 941 002
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.
Objednávky inzerce
zasílejte na e-mail:
zpravodaj@velke-prilepy.cz
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LAZEBNICTVÍ PRO ŽENY I MUŽE

Procedury od hlavy až k patě spojené s aromaterapií
Procedury, které zkrášlují a léčí zároveň
Jaro je doba revitalizace pokožky celého těla po zimě a
zároveň přípravy na sílu sluníčka. Je tedy dobré
zaměřit se na její oživení, hydrataci a na detoxikaci
organizmu.
Úžasné pro to jsou Hammam masáž či Marocká
masáž. Tyto procedury se provádějí v lázních a mají
svůj původ již v 7. století. Najdete je ale i v přílepském Lazebnictví El Fell. Skládají se z několika fází a
jsou prováděny dle původních starých receptur.
Základem Hammam masáže je ojedinělá „Harémová
směs“, jejíž hlavní složkou jsou různé druhy jílů, bylin
a olejů.
Pro Marockou masáž je zase typický Arganový olej, též
označovaný, jako „tekuté zlato“. Má silné regenerační,
protizánětlivé a antibakteriální účinky.
Účinky masáží:
• nastartuje se lymfatický a oběhový systém a energetický tok v těle
• výborná detoxikace organizmu
• energeticky se tělo nabije a zrevitalizuje
• celkové uvolnění organismu i ztuhlých svalů
• řeší kožní problémy (ekzém, lupénku, dermatitidu, akné,…)
• prevence potíží s pohybovým aparátem
• tělo zbaví stresu, navodí duševní rovnováhu

Zajímavými pro toto období jsou i Zeštíhlující procedury. Odstranění celulitidy a zpevnění pokožky přírodní
cestou je příjemná, voňavá a relaxační procedura. A
hlavně velmi účinná, prověřená staletými zkušenostmi.
Jarní tipy na doma:
• Med či zelený čaj vytahují z pokožky toxiny, čímž
načerpá sílu a energii
• Na regeneraci, hydrataci a výživu je úžasný meruňkový olej
• Arganový olej je silně regenerační, hydratační, chrání
proti UV záření a obsahuje přirozený slunečný faktor
7-8
• Na jaře je třeba posilovat játra a žlučník, které jsou v
tomto období nejcitlivější. Přidávejte si na talíř kvalitní
gastro olej Ostropestřec mariánský či Černuchu setou.

Andrea Sysalová Falgeová
www.biorelaxstudio.cz
tel.: +420 606 659 950

Lazebnictví El Fell

Kupon
15% SLEVA
pro 1 osobu na jednu
z uváděných procedur.
Platnost do 31.3.2016.
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Andrea Sysalová Falgeová
www.biorelaxstudio.cz
tel.: +420 606 659 950
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PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST
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

TECHNIK

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

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

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
• motivační finanční ohodnocení
• možnost profesního růstu
• 4 týdny dovolené
• pracovní oděv po zapracování
• příjemný pracovní kolektiv

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
• motivační finanční ohodnocení
• 4 týdny dovolené
• pracovní oděv po zapracování

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
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ZÁJMOVÝ A SPOLKOVÝ ŽIVOT

Ohlédnutí za přílepskými Vánocemi
Děti rozzářily nový vánoční strom
Ulice Halasova a Peškova se staly shromaždištěm plápolajících světýlek, lampiček a lampionů, protože právě z těchto
dvou míst vyrážely do centra obce účastníci Předání světýlek
vánočnímu stromu. První adventní neděle tentokrát vyšla na
29. listopadu. Přes nepřízeň počasí se opět sešlo velké
množství malých i velkých, kteří s nejrůznějšími světýlky a
lampiony v rukou přišli předat světlo nově vybranému smrku
vedle autobusových zastávek na
kraji areálu ZŠ. Nový smrk dočasně
nahradil původní strom, který v
loňském roce ochořel a ztratil
většinu jehličí. Všechny děti za
pomoci svých světýlek zlomily
kouzlo zlé čarodějnice a podařilo
se jim stromeček rozzářit. O
hudební doprovod akce se již
poněkolikáté postaraly slečna
Schwarzová na saxofon a místní
hudební skupina Live Motive.
Původnímu vánočnímu stromu
přejeme brzké uzdravení.

Obec uspořádala Čertovský rej
V sále U Korychů se 4. prosince setkali na svém každoročním
reji čerti a andělé. A že jich bylo!
Mikuláš pamatoval s nadílkou na každého z nich.

Marika Singers nadchla
Někteří návštěvníci CVA vstupovali 4. prosince do sálu se
zvědavostí, někteří znalí už věděli, co je čeká: vystoupení
amatérských zpěváků, kteří by svým umem a zejména

(rk)

Adventní trhy nezklamaly
Velká návštěvnost, bohatý program, na stáncích vánoční
sortiment, na mlatě chutné občerstvení. Začátek adventu Na
Statku se jako obvykle vydařil.
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nadšením pro hudbu zahanbili mnohé profesionály. Vokální
skupina, kterou v roce 2008 založila dirigentka, pedagožka a
skvělá zpěvačka Marika Divišová, opět nezklamala. Unikátní a
nevšední repertoár od tradicionálů přes repertoár Elvise
Presleyho, skupiny ABBA, B.I. Kinga a dalších autorů s vlastními
a atypickými úpravami. Sálem se nesla emoce zvaná nadšení, a
to na jevišti i v hledišti. Závěrečná píseň Hallelujah, ve které i
dirigentka a duše skupiny temperamentní Marika Divišová dala
na chvíli zaznít svému úžasnému hlasu, zvedla diváky ze
sedadel. Vokální skupina Marika Singers nebyla ve Velkých
Přílepech poprvé a ani naposledy, už teď máme od souboru
příslib, že vystoupí v první polovině června tohoto roku na
festivalu Přílepské ladění, který bude tentokrát věnován právě
vokální a sborové tvorbě. Máme se tedy opět na co těšit.
(vč)
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ZÁJMOVÝ A SPOLKOVÝ ŽIVOT
Rytmy až z Jižní Ameriky
Nevšední pojetí vánočního koncertu zažila 9. prosince Galerie
díky čtyřem hudebníkům ZUŠ Libčice nad Vltavou. Ernesto
Javier Beltrám pochází z Kolumbie, Edwin Carrera z Peru.
Seznámili posluchače, mezi nimiž bylo i mnoho dětí, s exotickými hudebními nástroji Jižní Ameriky, jako jsou např. tiple,
bombo a charango. Na flétnu a housle je doprovázely české
kolegyně Michaela Nerudová a Anna Štěpánová. Kdo přišel,
nelitoval.

Adventního koncertu se zhostili virtuózové
Tradiční adventní koncert zaplnil poslední adventní neděli
kostel sv. Jana Křtitele v Noutonicích do posledního místa. Na
programu byly adventní skladby z děl českých i italských mistrů
a výběr nejslavnějších interpretací skladby Ave Maria. Hudebníci
patřili k renomovaným umělcům: barytonista Jakub Hrubý, člen

(em)

Vánoční besídka se nevyhnula ani tělocvičně
S vánočními besídkami se jako obvykle v tomto čase „roztrhl
pytel“. Konaly se ve všech přílepských školkách, na základní
škole, v Centru volnočasových aktivit, v Galerii, v místních
restauracích, zkrátka všude. A nevyhnuly se ani tělocvičně.
Takhle slavily příchozí Vánoce cvičenky Pilates.

(em)

Děti putovaly za šťastnou hvězdou
Třetí adventní neděli zaplnily Centrum volnočasových aktivit
děti. Pravidelné nedělní
představení neslo tentokrát
příznačný název Putování za
vánoční hvězdou. Že se dětem
líbilo, je snad zbytečné
dodávat. Zásluhu na tom má
Dětské divadýlko Aleše Bílka.

souboru opery Národního divadla, hobojista
Jan Thuri, profesor Pražské konzervatoře a
varhanistka Zuzana Němečková, laureátka
varhanní soutěže Pražského jara.
Koncert, tak jako každý rok, připravily obce
Velké Přílepy a Noutonice.

(em)

Zpívání Ježíškovi si málokdo nechal ujít
U Kapličky sv. Gottharda v předvečer Štědrého dne opět chyběl
sníh. Už jsme si na blátivé Vánoce zvykli a vánoční atmosféru si
dokážeme vytvořit sami. Manželé Tupých se svými dětmi opět
zajistili zpívaným koledám
hudební doprovod, obec
přispěla svařákem i cukrovím a
účastníkům se ani nechtělo
domů.
(em)
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Novoroční ohňostroj
Novoroční ohňostroj v centru obce byl podle diváků nejpůsobivější za poslední léta. Přispělo k tomu jistě i nápadité
ozvučení, postavené na Slovanských tancích Antonína
Dvořáka. Z obecního rozpočtu odčerpal ohňostroj 48 400,Kč, na 8 200,- Kč přišlo občerstvení pro občany. Ale stálo to
zato!
(em)

Zelňačka
I přílepská Zelňačka se povedla. Takovou návštěvnost sál U
Korychů už dlouho nezažil. Co se stane, když mimozemšťanům zachutná pravá francouzská polévka? To nám předvedli
14. ledna Oldřich Vízner a Otakar Brousek ml. spolu s dalšími
herci v adaptaci úspěšné komedie Zelňačka, jejíž filmovou
podobu proslavil kdysi Louis De Funes.
(em)
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PŘÍLEPSKÝ ZPRAVODAJ DĚTEM

V minulém čísle získal odměnu za správné vyluštění skrývačky sedmiletý Jakub Palinčák. Gratulujeme.
KŘÍŽOVKA
2

K

Tajenka Vám odhalí starou část obce Velké Přílepy.
1

3T

CH

4
5

1. Restaurace u Jaroslava ...
2. Základní ...
3. Cukrářství U ...
4. V zimě dáváme krmení do krmítka pro ...
5. Zřícenina hradu ... ( naše nejbližší)

R

Vyluštěnou křižovku a odpovědi na kvíz pošlete s uvedením svého
jména a věku na adresu valkova@velke-prilepy.cz do 28. 2. 2016.
Výherce bude oznámen v příštím čísle zpravodaje a může se těšit
na hru nebo knižní odměnu!

KVÍZ

OMALOVÁNKA

1. Kolik je kapliček ve Velkých Přílepech?
a) 3
b) 5
c) 2
2. Jaká turistická značka vede přes Velké Přílepy?
a) červená
b) modrá
c) bílá
3. Kolik je tříd v ZŠ Velké Přílepy? ( 1.třída je dvakrát, to jsou 2 třídy)
a)14
b) 15
c) 16
4. Kolik je stálých občanů ve Velkých Přílepech? (údaj je z roku 2013)
a) 1233
b) 2312
c) 3122
5. Existuje ve Velkých Přílepech obecní policie?
a) ano
b) ne

Soutěž připravily děti z Duhovky
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Přílepské děti si oblíbily nedělní pohádky
Již od podzimu patří vždy jedno nedělní odpoledne pohádce. Do bývalého kina, dnes Centra volnočasových
aktivit, přicházejí školáci i předškoláci a náramně se baví. Obec měla při výběru loutkoherců šťastnou ruku.
Rakovnické divadlo Před branou, Divadélko Romaneto i Dětské divadýlko Aleše Bílka přinášejí pohádkové příběhy
v tradičním pojetí, s hudebním doprovodem, maňásky, loutkami a s přímým kontaktem na malé diváky.
Na hercích je vidět, že je hraní těší. A pak je samozřejmé, že těší i děti. Přijďte i vy, ale pozor, bývá vyprodáno!
em, foto Jiří Kučera
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ŽIJÍ MEZI NÁMI

Jan Farfan: V Přílepech se cítím doma
Naše sonda mezi cizinci, kteří žijí ve Velkých Přílepech, pokračuje
rozhovorem s Janem Farfanem, původem z Peru. Bydlí v obci s
manželkou a dvěma dětmi, hovoří plynně měkkou češtinou a líbilo by se
mu, kdyby Češi měli pozitivnější přístup k životu.
Jaké byly začátky vašeho života v Česku? Bylo pro vás obtížné získat
české občanství?
Přijel jsem do tehdejšího Československa v roce 1991. Otázka občanství v mém
případě nebyla problém, jelikož maminka je původem Češka, která před lety
emigrovala z komunistického Československa. Táta byl Peruánec a nikdy v České
republice, resp. v Československu nebyl.
Bylo těžké naučit se česky?
Ze začátku jsem měl s češtinou dost práce, jelikož jsme doma mluvili jen španělsky.
Před začátkem studia vysoké školy v Československu jsem tedy musel chodit rok
do jazykové přípravy pro cizince v Teplicích. První měsíce mi to dalo dost zabrat,
čeština je pekelně těžký jazyk. Pak to ale šlo celkem rychle – kombinace čtení,
učení, klábosení v hospodě a další společenské vyžití mi pomohla to zvládnout.
Teď, když jsem přepnutý do „českého módu“, myslím a počítám česky. A česky
taky nadávám.
Jakou vysokou školu jste poté studoval?
Vystudoval jsem elektroenergetiku, ale pracuji v oblasti informačních technologií.
Proč jste si vybral bydlení ve Velkých Přílepech?
V době, kdy jsme s manželkou hledali dům v blízkosti Prahy, se nám Velké Přílepy
jevily jako rozumný kompromis mezi kvalitou a cenou bydlení.
Jak dlouho tu žijete?
Už 11 let.
Kde se cítíte doma?
Momentálně v Přílepech. Vlastně už poměrně dlouho.
Čím se liší život v Česku od života v Peru?
Peru je země, kde jsou velké společenskoekonomické rozdíly mezi skupinami
obyvatel, takže případné srovnání musí vzít v úvahu tuto skutečnost. My jsme
bydleli v hlavním městě Lima, ve čtvrti, která od „západního standardu“ nijak
nevybočuje ani fyzickou infrastrukturou, ani způsobem života jejích obyvatel.
Jinak je tomu ale na venkově, což v případě Peru mohou být vesničky nebo malá
městečka v Andách nebo v amazonské džungli. Tam původní obyvatelé žijí
většinou ve skromnějších, tradičních podmínkách, zároveň ale mnohem blíže
přírodě. Rodiny jsou zpravidla početnější, přístup ke vzdělání je těžší, a tak není
výjimkou, že se i děti často musí podílet na zajištění živobytí pro rodinu prací na poli,
s dobytkem, atd. Ani těmto místům se však nevyhnul vliv dnešní doby, a tak
leckteré chatrče mají na střeše satelitní anténu nebo solární panely.
Kapitola sama pro sebe jsou pak periferie velkých měst, zejména Limy, kde se
nachází chudinské čtvrti. Tady v bídě žijí často přistěhovalci z venkova, kteří se sem
stěhují v naději lepšího života. Bez potřebné kvalifikace je to ale v metropoli těžké,
a tak se často dostávají na okraj společnosti.
Jaké rozdíly pozorujete mezi lidmi u nás a v Peru?
Kvůli již popsané různorodosti peruánské společnosti je velmi těžké popsat rozdíly
mezi Čechy a Peruánci několika větami. Kromě samozřejmě viditelných rozdílů lze
zmínit i všeobecně známá klišé, např. že Peruánci, stejně jako ostatní Latinoameričané, mají veselejší a přátelštější povahu. Silnější jsou rodinné vazby, lidé se rádi a
často setkávají s přáteli, např. neohlášené návštěvy nejsou nezvyklé, prostě jsou
bližší středomořské povaze než té středoevropské. Oproti tomu jsou Češi obecně
méně usměvaví a uzavřenější, zato ale praktičtější, pragmatičtější, přímočařejší a

chtělo by se mi říct i pracovitější. Nicméně toto všechno říkám skoro nerad, jelikož
takové a makové lidi lze potkat stejně tu i tam.
Další poměrně rozšířenou vlastností mnoha Peruánců je nedochvilnost. Musím
říct, že toto mě při mých posledních návštěvách v Peru už dost iritovalo, jelikož
hodinová zpoždění kamarádů nebyla výjimkou. Dále stojí za zmínku nekonečná
láska Peruánců k jídlu. Každý Peruánec, a to bez výjimek, je skálopevně přesvědčený, že nejlepší jídlo na světě je v Peru. Musím říct, že toto mnohdy není daleko od
pravdy, zvlášť u přímořské kuchyně, i když pro Středoevropana je potřeba určitá
„chuťová aklimatizace“ aby si naplno vychutnal gejzír peruánských chutí.
Co se vám líbí na Češích a co vám na nich naopak vadí?
Jak jsem již řekl, myslím, že tu chybí trochu pozitivnější přístup k životu. Takové to
klišé, že se Češi na ulici „tváří kysele“, nějaký reálný základ má. V této souvislosti se
často setkávám s názorem, že například ten známý „americký úsměv“ je pouhou
neupřímnou přetvářkou. Podle mě je to odraz určitého přístupu, prostě to tam
patří k dobrému chování a každý tím přispěje k příjemnějšímu společenskému
prostředí. Je to vidět například v rozdílu kultivovanosti řidičů v Americe a v Čechách.
Sám jsem si ale několikrát uvědomil, že se nevědomky tvářím kysele taky, takže to
bude asi ta zima… Na druhou stranu si myslím, že se postupem času tento přístup
mění k lepšímu. Naše děti už tento negativismus ve společnosti nebudou znát. Na
české nátuře se mi líbí určitá zvědavost, Češi jsou často hračičky, mají rádi přírodu a
vyhledávají ji. Jsou zvyklí být aktivní a to je důvod, proč má Česko v poměru ke své
velikosti dobrý zvuk, a to je dobře.
Jak se k vám Češi chovají?
Chovají se úplně normálně. Protože moje čeština není úplně stoprocentní, občas se
mě někdo ptá, odkud pocházím. Někdo tvrdí, že mám moravský přízvuk. Většina
mých přátel zde jsou samozřejmě Češi a s nepřátelským chováním kvůli původu
jsem se nesetkal, naopak.
Co byste chtěl změnit ve Velkých Přílepech?
Hlavní vadou na kráse je automobilový provoz na Pražské. Jinak si myslím, že Velké
Přílepy za posledních 10 let udělaly slušný pokrok, ale stále je prostor pro zlepšení.
Obec nemá žádnou cyklostezku, sem tam chybí nějaký chodník. Osobně by se mi
líbil upravenější střed obce třeba i s kostelíkem, ale to je asi utopie.
Jak celkově hodnotíte život ve Velkých Přílepech?
Mám je rád a žiju tu rád.
Rozhovor vedla
Eva Tluková

Fotka:
Jan Farfan s rodinou
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Paní Emilie Sasková oslavila 21. ledna devadesáté narozeniny

Oslavenkyně se synem Milanem, snachou a starostkou Věrou Čermákovou

Paní Sasková je druhou nejstarší obyvatelkou naší obce.
Narodila se v moravské vesnici Lesná u Želetavy v rodině
ševce. Recept na dlouhověkost žádný nemá, nejspíš jsou to
prý geny, protože i oba bratři se dosud těší dobrému zdraví.
Jedlo se, co se vypěstovalo na zahrádce, k tomu chleba se
sádlem, maso jen ve svátek. Hlavně pohyb a práce.
Z Lesné odešla do Prahy ke strýci, vyhlášenému dámskému
krejčímu, u něhož se vyučila švadlenou. Pod přísným
dozorem pražského strýce nebyl čas na radovánky
velkoměsta, ale naštěstí ve Velkých Přílepech žil další strýc,
Blažej Tománek, ke kterému jezdila o víkendech. A právě
tady, na plese U Korychů, se seznámila s manželem. Vzali
se a bydleli v domku jeho rodičů, kde paní Sasková žije

dodnes. Ale to už dávno není to stavení, kde slepice běhaly
až do síně. V pěkném, zrekonstruovaném domě je dnes dost
místa i pro časté přebývání synů.
Mladou ženu záhy potkala velká rána – prvorozená dcerka
zemřela ve třech letech na leukémii. Naštěstí pak přišli na
svět ještě dva synové, kteří jí vše vynahradili. Paní Sasková
žila skromně. Dokud byli chlapci malí, šila doma, pěstovala
králíky, kachny, ba i prasátko měli. Později pracovala v
oděvních družstvech Zádruha a Kras. Občas vyrazili s
manželem na ples, na dovolenou jezdili na rodnou Moravu,
kromě jednoho zájezdu do Jugoslávie, který jim věnovaly
děti. Těšilo jí přátelství se sousedy v ulici, z nichž už dnes
zůstala poslední (Rohlíčkovi, Chuchvalcovi). Manžel,
autoelektrikář u ČSAD, zemřel před dvaceti lety. Od té doby
se synové Milan a Jaroslav o maminku vzorně starají. Vaří
pro ni bezlepkovou dietu, i když bezlepkový chleba si v
domácí pekárně dokáže paní Sasková upéct sama. Po
zlomenině krčku jí v chůzi pomáhá chodítko, na dálku vidí
bez brýlí, jen ten sluch už není, co bývalo. Přesto se dívá na
televizi, nejraději na zprávy, a trochu čte i noviny.
Oslava devadesátin znamenala rodinnou sešlost – dva
synové, jejich manželky, čtyři dospělá vnoučata a dva
pravnuci. Všichni spořádaní, hodní a úspěšní lidé. Co víc by
si mohla paní Sasková přát?

Paní Libuše Šimková měla pětaosmdesáté narozeniny 29. listopadu,
ale protože zpravodaj od té doby nevyšel, připomínáme si je až nyní
„V téhle hospodě jsem se narodila, sem jsem přišla dožít,“
říká paní Libuše, rozená Korychová. Ano, je dcerou manželů
Jaroslava a Boženy Korychových, kteří zde za první republiky vybudovali restauraci a řeznictví včetně dodnes užívaného společenského sálu. O nějakém „dožití“ ovšem nemůže
být řeč, protože paní Šimková je stále hezká žena v plné síle.
Vzpomíná, jak rodiče pracovali 365 dní v roce od rána do
noci a na děti mnoho času nezbývalo. Často proto pobývala
u tetiček a také v klášterním penzionátu, kde se naučila
jazyky a tzv. dobré vychování.

34

Paní Šimková je stále svěží žena
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V padesátých letech komunistický režim majetek rodičům
zabavil. Nesměli ve svém podniku pracovat ani jako
zaměstnanci. Díky přímluvě lidí, které za okupace Korychovi podporovali, směla rodina nad restaurací alespoň bydlet.
Od státu dostávali penzi 190 korun měsíčně. Tatínka
postihla mozková mrtvice, bratr se vrátil z uranových dolů
zcela zlomený a nikdy se už nevzpamatoval. Paní Libuše
pracovala v pražských pohostinstvích a rodiče podporovala.
Bylo jí téměř čtyřicet, když potkala muže svého života. Byl
mladší a velmi pohledný. Maminka jí prý tenkrát varovala,
že bude mít nejspíš mnoho příčin k žárlivosti. Ale manželé
Šimkovi spolu ve šťastném manželství prožili pětačtyřicet
let, až do loňského úmrtí pana Šimka. V sedmdesátých

letech emigrovali do Německa, kde si vybudovali velmi
slušnou existenci. Služebně pobývali v Iráku a Singapuru,
ale na důchod se vrátili do Čech. Manžel chápal, že to paní
Libuši táhne do Velkých Přílep. Živnost po rodičích prodali
obci a postavili si tu pěkný nový dům. Dnes v něm žije paní
Libuše sama a je jí trochu smutno. Naštěstí má kolem sebe
dobré duše, které jí pomáhají s údržbou domu a zahrady.
Má tu také spolužačky z noutonické školy – paní Diasovou,
Říhovou, Petrákovou a Vichrovou. Ráda vzpomíná také na
kapelníka Emila Pokrupu, výraznou postavu z minulosti
naší obce, a na mnohé další. Ano, tady se narodila,
procestovala svět, a sem se vrátila.

Pan Jiří Bischof oslavil 6. ledna pětaosmdesátiny
jak se tvoří účinné hygienické předpisy, které zabezpečují
prevenci. Před 15 lety ho trochu zradilo srdce, ale spravily to
tři bypassy. Od té doby si říká
vždy, když táhne srnce dva
kilometry terénem do auta, že
už by se měl šetřit.

Pani Jiří Bischof s manželkou Naděždou
Jak? Samozřejmě s puškou v ruce na posedu v malé vísce
poblíž rodné Police nad Metují. Donedávna tam byl
předsedou mysliveckého sdružení, teď právě organizuje
myslivecký ples. Myslivost je jeho velké hobby a navzdory
věku dokáže trávit v lese celé dny. On totiž vše, do čeho se
pustí, dělá „až do dna“. I svou profesi – pan Bischof je
veterinář. A ne ledajaký. K jeho profesním zásluhám patří
vymýcení TBC a brucelózy u skotu, tedy nemocí přenosných
ze zvířat na lidi. A že jich bylo... Promoření krav tuberkulózou bylo po neslavném násilném slučování dobytka až
padesátiprocentní. V roce 1990 pokračoval v boji s infekcemi ve funkci ředitele Ústředního státního veterinárního
ústavu, který se mu podařilo postavit na nohy. Experti z EU
se jezdili dívat, jak se bojuje např. s infekční leukózou, nebo

Manželka Naděžda je také
veterinářka. Seznámili se při
práci. Do Velkých Přílep se
přestěhovali před dvanácti lety
z Liboce, kde měli pěkný byt a pan Bischof tam jako
předseda přivedl k rozkvětu bytové družstvo. Přesto se
rozhodli jít do svého. V naší obci se jim bydlí dobře, na
zahrádce rodinného domu odchovali pět vnoučat, kterými
je obdařili jejich syn a dcera.
Společenskou rubriku připravuje Eva Martínková

Trofejí má náruživý nimrod plný dům
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VETERINÁRNÍ PORADNA
V pravidelné rubrice se věnujeme domácím mazlíčkům,
které jen podle počtu prodaných psích známek chová v naší
obci každá druhá rodina. Na naše otázky odpovídá MVDr.
Michaela Riedlová, která provozuje veterinární ordinace v
Roztokách a Dejvicích.

pes do 10 kg - 13 let
pes 10 až 25 kg - 11 let
pes 25 až 50 kg - 10 let
jedinci nad 50 kg – v průměru 8 let
Když se ale podíváme na údaje dožití u jednotlivých plemen,
vidíme poměrně velké rozdíly, kde i malá plemena mají uveden
poměrně nízký věk (např. Kavalír King Charles Španěl 11 let). Je
to dáno tím, že v tomto seznamu jsou zohledněna i různá
onemocnění vyskytující se u jednotlivých plemen, která svým
vlivem výrazně zkracují délku života (KKCHS nebo dobrman –
choroby srdce).

I naši čtyřnozí přátelé stárnou. Bohužel rychleji, než my.
Můžeme si, paní doktorko, zopakovat, kdy přibližně
začíná u psů a koček seniorský věk?
Skutečně většina majitelů psů a koček vystřídá za svůj život více
zvířat. Ale s tím, jak se zvyšuje úroveň veterinární péče a výživy
zvířat, se také prodlužuje jejich věk. Větší plemena psů dosáhnou
seniorského věku dříve, asi v šesti letech. Střední plemeno psů se
bude počítat mezi seniory po sedmém roce života a malá
plemena psů a kočky sem budeme řadit po osmém roce.
Extrémem jsou pak obří plemena psů, u nichž se první známky
stárnutí objevují někdy už po pátém roce.

Beagle 12 let, Jezevčík 13 let, Dalmatin 11 let,
Kokršpaněl 12 let, Border Kolie 13 let, Dobrman 9 let,
Boxer 9 let, Setr 12 let, Buldog 6 let, Něm. ovčák 10 let,
KKCHS 11 let, Zlatý retriever 12 let, Labrador retriever 12 let,
Doga 7 let, Lhasa Apso 14 let, Maltézák 12 let,
Trpasličí pudl 14 let, Toy pudl 13 let, Pekinéz 12 let,
RTW 9 let, WHWT 13 let, Irský vlkodav 6 let.

Dožívají se psí kříženci vyššího věku?
Obecně lze říci, že čím menší pes, tím se dožívá vyššího věku. To
se týká jak čistokrevných psů, tak kříženců. Opět jen průměrný
věk dožití je dle různých studií přibližně tento:

V tabulce, kterou jsem našla v jedné zahraniční studii, si mohou majitelé kříženců pro zajímavost najít přepočet věku jejich psa na lidský věk.
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Věk psa

Hmotnost do 10 kg

Hmotnost 10 až 25 kg

Hmotnost 25 až 45 kg

Nad 45 kg

1

15

15

15

15

2

21

21

21

21

3

25

26

27

28

4

29

31

33

35

5
6

33
37

36
41

39
45

42
49

7

41

46

51

56

8

45

51

57

63

9
10

49
53

56
61

64
69

71
77

11

57

66

75

84

12

61

71

81

91

13

65

76

87

98

14

69

81

93

105

15

73

86

99

112
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VETERINÁRNÍ PORADNA
Je pravda, že nešlechtěné kočky evropské jsou dlouhověké?
Co se týká koček, plemenná příslušnost zde hraje menší roli.
Mnohem důležitější je to, zda se jedná o kočku chodící ven, nebo
o kočku čistě domácí. Je prokázáno, že kočka žijící jen doma se
dožívá až 3x delšího věku než kočka žijící venku. Domácí kočka je
totiž většinou kastrovaná, dobře živená, pravidelně očkovaná,
odčervená, a odloučená od rizik a stresů venkovního světa.
Domácí kočka se většinou dožívá 13 až 16 let, kočka venkovní
obvykle někde mezi 6 a 10 lety. Jedno plemeno ale přece jen
vyniká svou dlouhověkostí a tím je kočka siamská, ta se dožívá
celkem často i více než 20 et. Na závěr jeden zajímavý údaj –
zatím prokazatelně nejstarší kočka zemřela v roce 2005 ve věku
38 let a 3 dní v USA.
Jak se u koček projevuje stáří?
Stárnoucí kočka se trochu podobá stárnoucímu člověku. Projevy
stáří se samozřejmě liší podle její povahy, ale většinou se začne
kočka velmi pomalu měnit.
Začne více spát ve dne, můžeme najít moč nebo stolici i mimo
box s kočkolitem, hůře se pohybuje, méně se čistí – srst může být
matná a plná lupů, více mňouká – hlavně v noci. Může se měnit
její povaha – některé kočky se začnou stranit člověka, jsou nevrlé
a zalézají do nepřístupných míst. Jiné se naopak stávají mazlivějšími a neustále otravují.
Se stářím souvisí i některé choroby – selhání ledvin, choroby
kloubů, cukrovka, onemocnění srdce, dásní a zubů nebo také
hypertyreóza – zvýšené vylučování hormonu štítné žlázy. Proto
je tak důležité se stárnoucí kočkou pravidelně navštěvovat
veterinárního lékaře na preventivní prohlídky a případně
pravidelně kontrolovat krevní parametry.
A jak se stáří projevuje u psů?
První známkou bývá většinou šedivějící srst v okolí nosní houby.
Pes se začne pohybovat pomaleji, na procházkách ujde kratší
trasu než dřív. Bývá nevrlejší na cizí psy a ještě hůře snáší
štěňata, která ho venku obtěžují požadavky na hru.
V dalších stadiích stárnutí se může objevit inkontinence,
dezorientace, zvýšená agresivita, snížení chuti k jídlu.
Stejně jako u koček se mohou objevit choroby se stářím
související a proto jsou u obou druhů zvířat důležité již zmíněné
preventivní prohlídky, které umožní mnoho z nich odhalit včas a
začít s léčbou.
S příchodem vyššího věku je také vhodné změnit dietu, ideálně
po poradě s veterinárním lékařem.

Poznáme-li, že se jejich čas naplňuje, doporučujete
injekci na uspání?
Euthanasie představuje ve veterinární medicíně možnost, jak
pomoci zvířeti trpící nevyléčitelnou chorobou, spojenou s
trvalými bolestmi nebo výrazně zhoršující kvalitu jeho života.
Otázka kdy euthanasii provést, je velmi složitá a nelze na ni
jednoduše odpovědět. Každý případ je zcela individuální.
Veterinární lékař nesmí podle zákona o veterinární péči provést
euthanasii u zvířete, u něhož je možné jeho stav zlepšit další
léčbou. Stejně tak ji může provést jen ošetřující lékař, který je
dobře obeznámen se zdravotním stavem zvířete. To je další
důvod, proč je tak důležité navštěvovat veterinárního lékaře,
který má důvěru majitele. Pak bude snazší dojít i v takto delikátní
záležitosti ke shodě a případnou euthanasii provést ve vhodný
čas.

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

www.vaseveterina.cz
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LISTÁRNA
Příspěvky do Listárny jsme tentokrát od čtenářů neobdrželi, proto jsme si dovolili sáhnout do sekce Dotazy občanů, umístěné na
webových stránkách obce. Občané zde vznášejí dotazy, na něž odpovídá starostka obce, případně další zastupitelé.
Doslechl jsem se, že probíhají jednání o prodloužení
linky 316 do Kralup. Máte prosím informace, od kdy by
prodloužená linka měla fungovat? Bude se prodloužená trasa týkat všech spojů? Děkuji.
Z jednání s kompetentními zástupci ROPIDU vyplynulo, že
linka 316 by měla podle posledních informací fungovat od
září příštího roku, tedy od nového školního roku. Mělo by to
ale být spojení omezené, tedy zejména pro školáky v
ranních a odpoledních či podvečerních hodinách. Moji
informaci, prosím, chápejte jako předběžnou.
Věra Čermáková, starostka
Rád bych věděl, zda je možné opravit úsek silnice
spojující Pražskou a Sportovní, tj. úsek Formanské, kde
jsou poměrně velké díry a všichni, kteří bydlíme v
tomto regionu, si každý den ničíme svoje automobily,
ačkoliv obec dostává na každého z nás daňový příjem
na obyvatele!!
Oprava povrchu ulice Formanské v křížení s ulicí Pražská se
nebude v nejbližší době realizovat, protože, bohužel, tato
komunikace není v majetku obce, ale v soukromých rukách.
Zákon obci nedovoluje investovat do cizího majetku.
Věra Čermáková, starostka
Zajímalo by mě, jak je to s uprchlíky ve Velkých
Přílepech. Je pravda, že je v objektu ženské věznice
detenční zařízení pro uprchlíky a že v září jich odsud
několik uteklo? Ráda bych věděla, a nejen já, myslím,
že by to zajímalo všechny občany Velkých Přílep, jak to
ve skutečnosti s běženci v naší obci je.
Renáta Šťastná
Bohužel se někteří naši občané stali obětí mediální kachny a
nezodpovědné novinářské práce. Ve věznici ve Velkých
Přílepech běženci nejsou a nebudou umístěni a tudíž odtud
ani nemohli utéci. Tuto informaci jsem si ještě 28. prosince
pro jistotu ověřila na ředitelství Vězeňské služby ČR.

38

Věra Čermáková, starostka

NEPŘEHLÉDNĚTE
Vážení čtenáři,
pište nám
svoje příběhy,
které jste zažili v obci
a neváhejte se rozdělit
se svými zkušenostmi
s ostatními.
Pište na adresu zpravodaj@velke-prilepy.cz,
nebonechávejte své příběhy
v podatelně Obecního úřadu.
Telefonovat můžete na číslo
+420 723 147 817.

Přílepský zpravodaj | www.velke-prilepy.cz

TIP NA VÝLET

Tajemství Roztockého háje
Nikdo se už nedozví, jak to tehdy, v bouřlivých dnech po
konci druhé světové války, přesně bylo. Očití svědkové
těch událostí jsou již dávno po smrti a ani během života
se svou účastí na nich moc nechlubili. Přece jen ale občas
na veřejnost unikla útržkovitá informace, někdo se
podřekl, jiného tížilo svědomí, a tak se v Roztokách stalo
veřejným tajemstvím, že v květnu 1945 bylo místní
domobranou odvlečeno a v pískovně v Roztockém háji
popraveno několik desítek německých občanů a
údajných kolaborantů, z nichž nejmladšímu bylo 15 let.
Atmosféru, za které celá akce pravděpodobně probíhala,
si můžete představit, pokud jste viděli film Habermannův mlýn.
Protože k podobným excesům došlo na více místech
Československa, vydalo v roce 1947 Ministerstvo vnitra
pokyn k zaznamenání polohy hromadných hrobů pro
případ pozdější potřeby. Jak šel čas, ozývaly se občas
hlasy vyzývající k vyřešení této situace, ale z politických
důvodů dlouho nebyl zájem na zveřejnění informace o
tom, co Pískovna ukrývá.

Hledání hrobu nebylo jednoduché, protože terén se za
70 let změnil - stromy vyrostly a díky pokračující těžbě je
nyní jiný i půdorys pískovny. Právě kvůli těžbě a tedy
opakovaně kypřené půdě nebylo možné využít přístroj
detekující změnu struktury podloží. Nakonec se hrob
podařilo najít místnímu občanovi, který jej jako chlapec
viděl na vlastní oči.
Celkem byly v pískovně nalezeny ve dvou hrobech
ostatky 30 lidí, které byly převezeny na německý
vojenský hřbitov do Chebu a tam důstojně pohřbeny.
Do půvabného Roztockého háje, ve kterém jsou příjemné procházky v kterékoli roční době, se dostanete
několika cestami z Tichého údolí směrem na Suchdol.
Před vybudováním železnice a odstřelem skály sahající
až k Vltavě tudy vedla jediná cesta z Roztok do Prahy.
Pokud byste chtěli navštívit i Pískovnu, její GPS souřadnice jsou 50.1528439N, 14.3931419E.
Text a foto Eva Tluková

Pátrání bylo archeologům povoleno teprve loni v létě.
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NENECHTE SI UJÍT

LEDEN
28. ledna od 19:00 hod.
Vernisáž obrazů naivního malíře
Jiřího Michálka, motivy staré Prahy
Místo: Galerie v domě U Korychů
30. ledna od 20:00 hod.
Ples Mysliveckého sdružení Hubertus Roztoky
Místo: Sál domu U Korychů
po celý leden
Výstava výtvarných prací ze soutěže Večerníček
Místo: Knihovna

ÚNOR
4. února od 19:00 hod.
Posezení a popovídání se známých psychiatrem a též
spisovatelem MUDr. Janem Cimickým, vzpomínání na
řadu zajímavých a vzácných osobností, se kterými se pan
doktor ve svém životě setkal
Místo: Galerie v domě U Korychů
6. února od 20:00 hod.
Rybářský ples
K tanci a poslechu hraje V systém Jiřího Vildy, bohatá tombola
Místo: Sál domu U Korychů
11. února od 19:00 hod.
Utajené životy slavných Čechů
- beseda se spisovatelkou M. Bittnarovou
Místo: Knihovna
13. února od 11:00 hod.
Masopust
Start: Kaplička sv. Gottharda - Cíl: Na Statku, Roztocká 134
14. února od 16:00 hod.
Valentýnská Hip hop tančírna pro „náctileté“
Místo: Sál domu U Korychů
20. února od 20:00 hod.
Ples zahrádkářů
Místo: Sál domu U Korychů
21. února od 16:00 hod.
Divadélko pro děti Václava Upíra Krejčího
Místo: CVA
26. února od 15:00 hod. a od 17:00 hod.
Filmové představení pro děti
Zvonilka a Tvor netvor
Další strhující dobrodružství Zvonilky a jejích vílích kamarádek.
Místo: CVA
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26. února od 19:00 hod.
Filmové představení pro dospělé Tom Cruise a Imission
Impossible – Národ grázlů – zatím nejlepší Mise
Místo: CVA
po celý únor
Výstava výtvarných prací ze soutěže Večerníček
Místo: Knihovna

BŘEZEN
12.března od 10:00 hod.
Velikonoční trhy
Místo: Na Statku, Roztocká 134
13.března od 16:00 hod.
Loutkové divadlo Před branou Rakovník
Pohádka o zlaté rybce
Místo: CVA
19. března od 20:00 hod.
Jarní obecní ples (9. ročník)
Místo: Sál domu U Korychů
31.března od 19:00 hod.
Vernisáž výstavy keramika Miroslava Nováka a
malíře Josefa Stříteckého
Místo: Galerie v domě U Korychů

DUBEN
7. duben od 19:00 hod.
Okinawa - země šťastných nesmrtelných
(přednáška japanoložky Jany Duchkové)
Místo: Knihovna
9. duben od 10:00 do 15:00 hod.
Loutkové divadlo Před branou Rakovník
HOBBY VÝSTAVA 2016 - vstup zdarma
Místo: Sál domu U Korychů
Dovolujeme si pozvat všechny malé i velké nadšence a zájemce na již 4.
ročník akce s podtitulem „Jaké máme koníčky“. Na tento ročník
připravujeme opět množství tvořivých dílniček a exponátů, mnoho
novinek i na venkovní ploše, a také více plovoucích lodí, které si můžete
pouštět… Těšíme se na vás. Zájemci o aktivní vystavovatelskou účast
se mohou hlásit na telefonu 733 746 891.
Jménem realizačního týmu vás zve Petr Morysek
duben
Blešák na Statku
termín bude upřesněn
Místo: Na Statku, Roztocká 134

Pěvecká soutěž pro děti a mládež (3 – 18 let)

Velkých Přílep
21.4.2016 čtvrtek
15.30 hod v CVA
Hudební doprovod: skupina LiveMotive
Kategorie budou určeny dle přihlášených účastníků.
Možné předkolo soutěže, dvě zkoušky na finále.
Přihlášky:
posílejte na email valkova@velke-prilepy.cz do 31. 3. .2016,
po přihlášení vám budou zaslány podrobné instrukce týkající
se účasti v soutěži
Instrukce k soutěži:

• Přihláška musí obsahovat: jméno, věk, bydliště, výběr písně,
zvolený doprovod, odeslaná na email: valkova@velke-prilepy.cz nejpozději do konce března 2016.
• Účastník si volí píseň, kterou zazpívá před odbornou porotou a
před publikem. Hudební doprovod je skupina LiveMotive, je
možný doprovod vlastní nebo karaoke. Nahrávku je nutné mít
sebou.
• Dle počtu přihlášených bude možné časově stanovené
předkolo soutěže. (Pravděpodobně v prvním dubnovém
týdnu). O postupu do finále se účastníci dozví emailem. V
předkole je možné zazpívat např. lidovou nebo
jinou píseň, v případě postupu mít pak píseň
jinou nebo stejnou, dle vlastního rozhodnutí.
• Po postupu do finále budou následovat dvě
hudební a programové zkoušky dle stanovených časů, o kterých budeme
informovat.
• Účastník bude hodnocen představenou porotou, škálou od 1 do 10 bodů, vítězí
účastník s největším počtem bodů.
• Soutěžíme o krásné ceny, sponzorované ceny, můžeme se těšit na připravovaný
program zpestřený osobností poroty, pozvaných hostů, atd. Vítězové budou zváni k
vystupování na veřejných akcích ve Velkých Přílepech, ale hlavně získají mnoho
zkušeností pro svůj osobnostní rozvoj nebo pro rozvoj svého zpěvu (talentu).
• Během soutěže zodpovídá za účastníka doprovod.
• Pořádá a na účastníky se těší: Mgr. Marie Válková, tel.: 606 405 069, se záštitou
paní starostky Věry Čermákové, ve spolupráci s hudební skupinou LiveMotive

Plesová sezóna 2016
23.1. 2016
Myslivecký ples
(Myslivecké sdružení Svrkyně-Velké Přílepy)
30.1. 2016
Ples Mysliveckého sdružení
Hubertus Roztoky
6.2. 2016
Rybářský ples (25. ročník)
20.2. 2016
Ples zahrádkářů (6. ročník)
19.3. 2016
Jarní obecní ples (9. ročník)

Maxíkova jazyková školka a jesle
.............................................................................................................................................................................................................................................

Velké Přílepy

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

Zvýhodněné
podzimní zápisy

Vel ké
P ří le p y

prilepy@maxik

...jsme jiná školka, jsme jazyková školka,
jsme prostě chytrá školka :)

ovaskolka.cz

5
602 527 0 5

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

Výuka v anglickém, ruském i českém jazyce
..............................................................................................................................................................................................................................................

Plně kvalifikovaný personál (vč. rodilých mluvčí)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
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