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Na úvod
Tak už je to zase tady.
To tajemné kouzlo Vánoc s purpurou vonící na plotně, kdy se každý jenom modlí, aby
s ním nemusel nikdo spěchat na pohotovost kvůli kostičce z kapra. Pokud budeme mít
štěstí, budou ty letošní svátky dokonce bílé a snad se projedeme i po zamrzlém rybníku
na bruslích. A kdo ví – možná bude sníh i na nějakého toho sněhuláka, který má u nás
v šuplíku už dlouho schovanou šálu a kulicha.
Je pravda, že letos to budou svátky výjimečné. Možná nakoupíme trochu méně dárků,
anebo na jejich přepravu najme Ježíšek některou z přepravních firem. Obchody se nám
sice otevřely, ale stát frontu na ulici a dusit se v roušce se chce jenom málokomu. Ale
popravdě vše má svá mínus a plus. Myslím, že v letošním roce si hodně z nás uvědomí, že
to nejdůležitější o Vánocích nejsou drahé věci pod stromečkem, ale rodina.
Drazí čtenáři Přílepského zpravodaje. Rád bych vám nyní popřál veselé a šťastné
Vánoce, abyste je prožili co nejklidněji v rodinném kruhu, a hlavně ve zdraví.

Tomáš Hejna
Redaktor
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slovo starostky

Vážení a milí spoluobčané,
na adventním svícnu už plápolá čtvrtá svíce. Nejkrásnější
a nejvíce připravované svátky v roce jsou tu. Možná někdo
z vás namítne, že ta letošní doba očekávání je trochu zvláštní.
Některým bude chybět tradiční Zpívání Ježíškovi, někdo
se marně těšil na vánoční koncert nebo rozsvěcení stromu.
Nemohli jsme se letos společně setkat, zazpívat koledy, podat si ruce a popřát si zdraví a štěstí. Ten krásný sváteční pocit
ale nosíme především ve svých srdcích a nejvíce voní Vánoce
v kruhu našich nejbližších.
Vánoční doba je jako stvořena k tomu, abychom alespoň chvíli byli sami se sebou,
rozjímali, přemýšleli a vzpomínali. Možná na to bude letos více času. Vracíme se k minulosti, ke svým kořenům. Na rozdíl od Nového roku si nedáváme předsevzetí, o jejichž
splnění už předem většinou pochybujeme. Tato zvláštní doba v nás ale na prahu nového roku bude nejspíše evokovat přání, ať už to všechno skončí, ať mohou děti do školy,
dospělí bez omezení podnikat a chodit do práce a nemocní i senioři se dočkají toho, co je
pro ně tak důležité – vaší návštěvy, stisknutí ruky a polibku.
Možná si dnes uvědomujeme, že na jistotu nemůžeme sázet. Možná už si více ceníme
věcí a událostí dosud všedních a běžných. Možná si říkáme, že trocha skromnosti by
neuškodila. Také obec v roce 2021 bude investovat do věcí převážně nezbytných. Píše
o tom v tomto vydání pan místostarosta Tomáš Hošek. Naštěstí, a na rozdíl od některých
jiných obcí, máme mnohé důležité investice za sebou. Zrekonstruované školní budovy,
novou školní kuchyni, mnoho metrů nových chodníků pro větší bezpečnost chodců,
opravena je většina obecních budov. Staveb nás čeká ale i v příštím roce dost. Po některých
voláte už mnoho let. Dlužíme vám je. V rozpočtu na ně máme alokované finance a stále
doufáme ve vypsání vhodných dotací. Co vám ale tak docela nemohu slíbit, je pořádání
kulturních akcí, plesů, koncertů, výstav, divadélek pro děti, promítání filmů, hudebního
festivalu, sportovních klání… Zvykli jsme si na ta krásná setkávání, ale vše bude záležet
na budoucích omezeníc. Pokud to však bude jen trochu možné, uděláme vše pro to, abychom vám vše nahradili. Doufáme, že se nám podaří zrealizovat i připravovanou novinku
– setkání čtyř obcí, které ve svém názvu nesou Přílepy.
Teď už jen zbývá popřát vám hezké svátky, vašim dětem a vnukům rozzářené oči
u stromečku, pohodu a klid a do nového roku zdraví a štěstí. A nezapomeňte na některé
vánoční zvyky: házení střevícem, rozkrajování jablek, lití olova, šupiny z kapra pod talíř.
A pak existuje ještě jeden prastarý vánoční zvyk: do konce roku by se prý měly vrátit
všechny cizí věci, které máte v domě. Hezká tradice. Už se těším na těch nejméně dvacet
knih, které se o vánočních svátcích usadí opět v mé knihovně.
Tak šťastné a veselé.
Věra Čermáková
Starostka obce

obec
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Mateřská škola Jablíčko
Na Parcelách 250, 252 64 Velké Přílepy
Tel.: 220 930 546
e-mail: msjablicko@velke-prilepy.cz
www.msjablickovelkeprilepy.cz

Obecní úřad
Pražská 162,
252 64 Velké Přílepy
Tel.: 220 930 535
www.velke-prilepy.cz

Základní škola
Pražská 740, 252 64 Velké Přílepy
Tel.: 220 930 550
www.zsvelkeprilepy.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

Knihovna
Roztocká 129, 252 64 Velké Přílepy
Tel.: 220 930 768
e-mail: mlkvelkeprilepy@seznam.cz
www.velkeprilepy.webk.cz

Matrika
Tel.: 220 930 770
e-mail: matrika@velke-prilepy.cz

Otevírací doba
Pondělí 15:00 – 19:00
Úterý 9:00 – 13:00
Středa 14:00 – 18:00

Občanské průkazy a cestovní pasy
MeÚ Černošice, pracoviště Praha
Podskalská 19, Praha 2
www.mvcr.cz

Pošta
Svrkyňská 63, 252 64 Velké Přílepy
Tel.: 954 225 264
www.ceskaposta.cz

Obecní policie
Pražská č. p. 45, 252 64 Velké Přílepy
Tel./Fax: 220 930 595
e-mail: obecnipolicie@seznam.cz
www.obecnipolicie.info

Otevírací doba
Pondělí a středa
8:00 – 11:00, 14:00 – 16:00, 16:30 – 18:00
Úterý, čtvrtek a pátek
8:00 – 11:00, 13:00 – 16:00

Inzerce ve zpravodaji
Dále Vám nabízíme možnost
stát se sponzorem
zpravodaje. Získáte umístění
loga na titulní straně a dle
dohody možnost inzerce
nebo PR článku.
Celá strana
obálky

Celá
strana

½ strany

¼ strany

1500 Kč

1250 Kč

850 Kč

550 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH a platné od 1. 2. 2016. Objednávky zasílejte na email: zpravodaj@velke-prilepy.cz
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Obecní úřad byl v karanténě
Koronavirus se nevyhnul ani naší obci.

Obecní úřad byl v týdenní karanténě,
a kromě zajišťování nejnutnějších potřeb
pracovali zaměstnanci převážně z domova. Přestože karanténní stav skončil, úřad

stále funguje dle nařízení Ministerstva
zdravotnictví v omezeném provozu. Proto
je lepší snažit se vše řešit telefonicky nebo
přes e-mail, případně se předem objednat.

Chodník v ulici
Kladenská je hotov
Mnohými dlouho očekávaný chodník
v ulici Kladenská, navazující na stávající
chodník naproti kanceláří společnosti
1. Vodohospodářská až na konec obce
ke křižovatce na Noutonice a Lichoceves, je konečně hotov a ulice se tak stala
vstřícnější k chodcům. Bezpečně se nyní
můžete dostat až k ulici Halasova, kde
chodník navazuje. Současně s chodníkem
byla vybudována i dešťová kanalizace.
Kladenská ulice získala také nové osvětlení
(celkem 22 lamp) a značení.

Velké Přílepy, chodník podél silnice č.III/2406
(ulice Kladenská)“ ISPROFOND: 5217510346
byl spolufinancován z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury

Nádrž byla zkolaudována,
chystá se parková úprava
Rozsáhlá rekonstrukce vodní nádrže pod

ulicemi Haškova a Halasova je dokončena,
1. prosince proběhla úspěšná kolaudace.
Jak jsme informovali v minulém čísle,
u nádrže došlo k rozsáhlé rekonstrukci dna,

zpevnění břehů a vybudování nového
systému přítoku a odtoku vody z nádrže.
Spolu s rekonstrukcí došlo také k úpravě
okolí včetně vybudování nové pěšiny navazující na ulici Halasova. V příštím roce

zprávy z obce  dění v obci

Kolem vodní
nádrže vede
také nová cesta
do ulice
Halasova

dojde k osázení stromů
v okolí, které do budoucna zajistí u nádrže příjemný stín. Kromě travnatých ploch zde budou
vysázeny i okrasné keře
a rostliny. Obec se v otázce nejvhodnějších rostlin
a stromů obrátí na odbornou firmu.

Proč je důležité neházet kameny do vodní nádrže (rybníku)
1. Z pohledu milovníků bruslení – zamrzlý kámen v ledu znamená velké riziko
zranění při bruslení
2. Z pohledu plavce – když si každý z nás hodí do vodní plochy kámen, brzy
nebudeme mít vodní plochu, ale hromadu kamení
3. Z pohledu rybáře – to samé jako z pohledu plavce
Moc děkujeme všem, kdo se nad těmito pohledy zamyslí a probere to se svými
dětmi.

5

6

zprávy z obce  dění v obci

V ulici Krátká byla opravena opěrná zeď
Zeď, která byla v havarijním

stavu a ohrožovala stabilitu
vozovky v ulici Krátká i dům
pod ní, byla opravena.

Projekt ulice Podmoráňská
V lednu obec požádá SFDI (Státní fond

dopravní infrastruktury) o dotaci na vybudování chodníku v ulici Podmoráňská,
která vede směrem k rybníku, bytovým
domům v ulici U Rybníčku i vilám v ulici
Slavíčkova. Tuto cestu využívají jak obyvatelé zmíněných ulic, tak i lidé žijící
v lokalitě Dolní H-systém nebo lidé, kteří
míří k rybníku za účelem volnočasových
aktivit a rekreace. Často přitom může
dojít ke kolizi s projíždějícími automobily,
které se zatím musejí chodcům vyhýbat.
V současnosti MěÚ Černošice projednává

společné řízení na výše uvedenou stavbu. V rámci záměru by měla vzniknout
i nová zastávka autobusu PID 350 a veřejné
osvětlení. Středočeský kraj v posledních
měsících avizuje zahájit po deseti letech
opravu opěrné zdi v Úholičkách, která
by přinesla znovuzprovoznění silnice
III/2407. Navýšení dopravy by bez nového chodníku přineslo jen zhoršení již tak
nebezpečných situací. Držme si palce, ať
jsme se žádostí úspěšní a cesta k rybníku
a ulicím U Rybníčku a Slavíčkova se stane
bezpečnější pro chodce i pro řidiče.

zprávy z obce  dění v obci
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V obci pokračovala inventarizace zeleně
Jak jste si mohli všimnout, v obci v minulých týdnech a měsících došlo k průřezu
několika stromů a u některých k jejich celkovému odstranění. Obec v tomto ohledu
spolupracovala s Českou zemědělskou
univerzitou v Praze, konkrétně s Fakultou
lesnickou a dřevařskou. Její zaměstnanci
provedli kontrolu zeleně na území obce
a u několika stromů provedli tomografickou
zkoušku. Na základě výsledků byly určeny
stromy, které svým stavem ohrožovaly
domy, dopravu a zejména občany obce
a bylo nutné je pokácet nebo výrazně
prořezat. Obnova zeleně v obci, stejně jako
péče o ni, probíhá průběžně po celý rok.
Starají se o ni zaměstnanci obce, případně
odborné firmy. V příštím roce bude také
pokračovat dosazování okrasných rostlin
v okolí křižovatky ulic Pražská, Kladenská
a Roztocká i v dalších částech obce.

Alza box a box Zásilkovny
V blízkosti autobusové točky se nově

objevil Alza box, kde si nyní mohou obyvatelé Velkých Přílep vyzvedávat své
zásilky z této společnosti. Stačí si jen objednat přes internet a v nabídce úložných
boxů v ČR zvolit ten, který se nachází
u nás. Po zaplacení získáte jedinečný kód,
po jehož zadání se otevře vám přiřazený
box se zbožím. Platit je možné také na
místě. Podobnou službu nabízí také
v sousedních Úholičkách, kde můžete
využít podobný box patřící společnosti
Zásilkovna.cz.
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Šance pro neziskovky, zemědělce
a drobné podnikatele.
Obec Velké Přílepy je dlouholetým členem

inzerce

Místní akční skupiny Přemyslovské střední
Čechy. Prostřednictvím této organizace
získaly obec i mateřská škola několik dotací na důležité projekty (autobusová točka,
fotbalové kabiny, dětské hřiště V Lískách,
edukativní vybavení zahrady MŠ). O dotace mohou prostřednictvím MAS žádat
i naši zemědělci, řemeslníci a neziskovky.
V další výzvě pro rok 2021 se bude „hrát“
o 30 milionů korun.
O co mohou žádat zemědělští podnikatelé? Například o zemědělské stavby, vybavení, techniku. Peníze pro nezemědělské podnikání byly v minulém

období čerpány
minimálně a je to
velká škoda. Firmy mohou dotace využít pro vybavení zázemí, kanceláře,
techniku, stavební úpravy atd. Mohou
žádat řemeslníci, majitelé restaurací,
poskytovatelé ubytování i další podnikatelé. Také neziskovky mohou uspět.
Co je k žádosti potřeba? Projektová dokumentace, je-li nezbytné stavební povolení, pak i tento doklad s nabytím právní
moci, rozpočet. Další informace získáte
na www.premyslovci.cz nebo napište do
sídla MAS na info@premyslovci.cz.

zprávy z obce  dění v obci
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Strom čtenářů
V parku před novou budovou základní
školy byl vysazen strom čtenářů (podrobnosti v rubrice Knihovní okénko). Jde
o první fázi k nové úpravě tohoto prostoru,

kde by v příštím roce měla být umístěna
také Lavička čtenářů a meteorologický
sloup. Podrobnosti přineseme v příštím
Přílepském zpravodaji.

Přímé autobusové spojení
Velkých Přílep se Suchdolem bude
Obec je dlouhodobě lídrem ve vyjednávání nových autobusových linek
v našem regionu. V roce 2016 se nám
podařilo realizovat přímé spojení do Kralup n. Vlt., kterému nikdo v té době nevěřil.
Dnes jsou spoje nepostradatelné a plně
vytížené. V roce 2017 následovala linka 456,
která výrazně pomohla přetížené lince 316,
protože zajišťuje dopravu občanů Holubic
a Turska na vlak v Libčicích na Vltavou.
Dále byla prodloužena linka 350 (resp.
alternativa 622) z Okoře na Kladno. Tyto
změny nevznikaly lehce a najít rovnováhu
mezi potřebami cestujících, shodu obcí
a najít způsob financování bylo často
neřešitelným úkolem. Ale povedlo se.
Autobusy jezdily a obecní rozpočty tyto
spoje příliš nezatížily.
Dlouhodobě má naše obec zájem
o přímé spojení s pražským Suchdolem.
Vyjednávání na všech úrovních – krajské,
obecní, s koordinátory dopravy – trvají již
od roku 2016. Původní trasa Tursko – Suchdol, jenž byla pracovně nazvána „409“,
byla v letních měsících letošního roku
definitivně odmítnuta, a to z ekonomic-

kých důvodů. Za celou dobu vyjednávání
se nepodařilo nalézt akceptovatelné
financování této linky. Podařilo se však
vyjednat možnost trasovat linku nejen
do cílové zastávky Výhledy, ale její
prodloužení až do zastávky Suchdol
s trasou přes Suchdolské náměstí, což
bylo dlouhodobě odmítáno z důvodu
přetížení této autobusové obrátky. Jednání stále nejsou u konce. Na leden 2021
je připravované další jednání, na kterém
se bude hledat shoda na změnách
v důsledku souběhu linek 359, 355 a 409
v trase Horoměřice, Lidl – Výhledy.
V současné podobě trasy „409ky“ Velké
Přílepy – Lichoceves – Statenice – Lidl
– Zemědělská univerzita – Suchdol je rozhodující její cena. Za sedm párů spojů,
akceptujících časy výuky univerzity, které
budou v provozu pouze ve dnech školního
vyučování, jde o částku cca 90 000 Kč/
měsíc. Zastupitelstva obcí Statenice
a Velkých Přílep, i v současné době, odsouhlasila společné financování této
linky na období školního roku 2021/2022.
1. září 2021 by se tedy měla linka „409“
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stát skutečností. Nasazeny budou méně
kapacitní vozy s kapacitou do dvaceti pěti
cestujících.
Pevně věříme, že se podaří zabezpečit
financování této linky i jinými finančními
zdroji, než jsou obecní rozpočty, a toto
autobusové spojení nebude muset být
zrušeno z ekonomických důvodů.
V roce 2020 obec Velké Přílepy na provoz
linek MHD 316, 350 a 954 přispěla částkou

106 316 Kč měsíčně tj. 1 275 800 Kč za rok.
S ohledem na inflaci, předpokládané ztráty a financování linky „409“ (od 1. 9. 2021)
se potřebná částka na zajištění veřejné dopravy v roce 2021 navýší na hodnotu 1 830
000 Kč. V této částce není zahrnuta ztráta
způsobená pandemií v letošním roce.
S pozdravem
Tomáš Hošek, místostarosta

Investovat budeme i v roce 2021
Někdo by si myslel, že v dnešní době

by obec měla vyčkávat událostí příštích
a pozastavit veškeré aktivity. Vedení obce
však tento názor nesdílí a já osobně jsem
přesvědčen, že by to byla obrovská chyba.
Právě teď je nutné investovat. Z tohoto
důvodu byl sestaven návrh rozpočtu na
rok 2021 tak, aby umožnil plynulý rozvoj
obce, který byl nastartován v minulých
letech.
Rozpočet na nadcházející rok umožní
pokračování obnovy a zkapacitnění vodovodní infrastruktury obce. Konkrétně se
bude jednat o vodovod v ulici Pod Lesem
(3,5mil Kč). Dále dojde k realizaci úprav
na vodovodním přivaděči a je počítáno
s částkou blížící se k 1 mil. Kč, která je
určena na běžné opravy těchto sítí.
Rozpočet nezapomíná na opravy obecních komunikací a chodníků. I nadále
se bude pokračovat v trendu výstavby
nových chodníků. V roce 2021 bude vybudován chodník v ul. Podmoráňská
včetně veřejného osvětlení (1,6 mil. Kč)
a také další chybějící úseky v již existující

zástavbě. Neopomněli jsme ani projektové přípravy rekonstrukcí ulic Májová,
Pod Lesem či Formanská. K těmto dokumentacím se přidají projektové přípravy
změn za účelem zvýšení bezpečnosti
v areálech ARI a H-Systém. Všechny tyto
přípravy si vyžádají cca 1 mil. Kč.
Pokračovat budou i práce související
s údržbou a rozvojem odpočinkových zón
a parků. Budou odstraněny přestárlé (tedy
nebezpečné) stromy, vznikne nová lávka
mezi zrekonstruovanou nádrží a restaurací Špejchar, budou zakoupeny nové herní
či cvičební prvky a rozběhne se finální
příprava víceúčelového hřiště (celková investice 1,8 mil. Kč).
Hlavní investiční akcí roku však bude
zahájení výstavby telocvičny ZŠ, o níž
se v obci mluví desetiletí. Stále věříme,
že bude vypsán dotační titul, v rámci
kterého se pokusíme uspět a získat
finanční prostředky na výstavbu této haly.
Výstavba bude zahájena v roce 2021 i bez
získané dotace. V rozpočtu obce je na
tuto stavbu pro příští rok vyčleněno přes
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35 mil. Kč. Výstavba tělocvičny by měla
trvat dva roky.
Rozpočet obce počítá také s investicemi
do obecních nemovitostí ve výši cca 5,5
mil. Kč. Tato částka mimo jiné obsahuje
i dotačně podpořený projekt vybavení
polyfunkčního domu či výměnu zdroje
tepla v sále v domě U Korychů. Plánů
a vizí je mnoho. Bohužel, někteří zastupitelé, kteří jsou schováni za různými videokonferencemi, s tímto postupem příliš
nesouhlasí. Snaží se v rozpočtu hledat
tisícikorunové úspory, ale současně svým
počínáním rozhazují nesmyslně desetitisíce. Svými dotazy velmi často dokazují, že
ani nevědí, o čem hovoří. I to je zastupitelská demokracie.
Co závěrem? Rozpočet je sestaven jako
velmi ztrátový. Jeho schodek je 37,75 mil Kč
včetně rozpočtových rezerv. Chod obce to
však neohrozí, jelikož v posledních letech
obec hospodařila právě s výhledem takto
velké investice, jako je tělocvična. Proto si
v minulých letech „našetřila“ a v současné
době disponuje hotovostí blížící se 90 mil.

Kč. Tento úspěch souvisí s tím, že investice obce jsou realizovány dle strategického plánu, a v neposlední řadě s vysokou
úspěšností v získávání dotací.
Investice plánované na rok 2021 bude
možné realizovat pouze s plným nasazením zaměstnanců obce. Věřím, že se
tomu tak stane, protože obec má velké
štěstí na své zaměstnance, kteří plné nasazení prokázali i v letošním roce, a to
přes veškerou nepřízeň okolností, jako je
pandemie. I přes současnou situaci se díky
nim podařilo úspěšně realizovat všechny
stěžejní projekty plánované na rok 2020.
Za to jim patří obrovské poděkování a obdiv. I přes nepříjemné podmínky a omezení nezůstali schováni doma, ale naopak
– svou činností přispěli k úspěšnému vyhodnocení právě končícího roku. Osobně
jsem rád, že právě s takovými lidmi mohu
spolupracovat. Mají můj obdiv a za jejich
obětavost a práci srdcem pro obec jim
velmi děkuji!
S pozdravem
Tomáš Hošek, místostarosta

Návrh rozpočtu na rok 2021 v číslech
Příjmy................................................................................................................................. 70 379 428 Kč
Daňové příjmy ...............................................................................................................47 820 000 Kč
Nedaňové příjmy . ...........................................................................................................6 512 977 Kč
Kapitálové příjmy ........................................................................................................... 1 775 000 Kč
Přijaté dotace ..................................................................................................................14 271 451 Kč
Výdaje..............................................................................................................................108 129 428 Kč
Běžné výdaje................................................................................................................... 66 014 605 Kč
Kapitálové výdaje...........................................................................................................42 114 823 Kč
Schodek.............................................................................................................................37 750 000 Kč
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Policejní okénko
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2020, který byl pro
mnohé z vás velmi těžký, a to především
vzhledem k mimořádným opatřením
v souvislosti s pandemií. Bohužel
i obecní policie musela přijmout určitá
opatření, která stěžovala práci strážníků.
Chtěl bych poděkovat těm, kteří vládní
nařízení nebrali na lehkou váhu a tím
chránili nejen sebe, ale také své okolí.
Obecní policie za tento rok byla nucena
řešit několik přestupků týkajících se
porušování vládních nařízení. Chtěl bych
připomenout, že za jejich porušování
lze uložit na místě pokutu příkazem ve
výši 10 000 kč.
V tomto nelehkém období OP spolupracovala s obcemi ve své působnosti
a zajišťovala distribuci ochranných
pomůcek a dezinfekčních prostředků
starším osobám. Dále ve spolupráci
shasičskýmzáchranným
sborem a záchrannou
službou Středočeského kraje poskytovala
součinnost při ochraně
zdraví a majetku. Díky
kamerovému systému
se nadále daří minimalizovat působení pachatelů nejrůznější trestné
činnosti na území obcí,
což potvrzují i statistiky policie ČR. Rád
bych poděkoval vede-

ním obcí, že bezpečnost na jejich území neberou na lehkou
váhu a činnost obecní policie
maximálně podporují.
Koncem tohoto roku obecní policie
obdrží nové služební vozidlo, které bude
poskytovat zázemí strážníkům, dále pak
bude vybaveno jako mobilní kancelář
a samozřejmě i zařízením pro neodkladnou předlékařskou první pomoc
a resuscitaci pomocí defibrilátoru AED.
Ještě bych rád připomněl občanům, že
příležitost dělá zloděje, a proto je nutné svůj majetek lépe chránit. V mnoha
případech se OP setkává s lehkovážným
přístupem občanů, jako jsou otevřené
volně přístupné pozemky, garáže, ale
i vozidla a nemovitosti.
Přeji krásné a klidné prožití vánočních
svátků, pevné zdraví a příznivý rok 2021.
Vrch. prap. Martin Ventura
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Zoopark Zájezd (opět) v ohrožení

Zoopark Zájezd je menší rodinná zoo nedaleko Velkých Přílep. Chováme přes sto
druhů zvířat a najdete u nás třeba největší
veřejnou kolekci chameleonů, pět druhů
lemurů nebo vzácné jihoamerické pěvce.
Je to ideální místo pro výlet s dětmi, které
se zabaví na dětském hřišti, omrknou interaktivní naučné tabule, zaskáčou si na
obří trampolíně a v průchozích voliérách
se potkají s veverkami nebo s největším
plemenem králíků na světě. Rodiče
si mezitím mohou dát něco dobrého
v občerstvení či v letos nově otevřené
kavárně s výběrovou kávou. Nyní se však
zoo potácí v problémech.
Rok 2020 začal optimisticky. V zázemí se
povedly odchovy vzácných chameleonů,

uspořádali jsme
fotografickou výstavu v Central Kladno,
plánoval se rozvoj zoo a na novou sezonu
jsme se chystali s velkým očekáváním.
Bohužel hned v březnu nadšení zatrhla
první vlna. Během ní jsme se naučili spoustu nového, např. ohledně crowdfundingu nebo prodeje vstupenek online. Díky
ohromné podpoře od návštěvníků se nám
podařilo přežít do konce dubna a zoo opět
otevřít za dodržování přísných hygienických opatření. Návštěvníci se k nám těšili
a bylo to znát – dokonce se nám podařilo
dosáhnout rekordní návštěvnosti. Proběhly i čtyři termíny skvělých příměstských
táborů, kde s dětmi zkoumáme přírodu
a učíme se, jak ji chránit. Vzdělávání je pro
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nás priorita. Rozhodli jsme se podpořit
na oplátku ty, kteří se o zvládnutí krize
zasloužili nejvíc. Darovali jsme proto kladenským zdravotníkům vstupenky do zoo
v hodnotě 100 000 Kč.
Už už to vypadalo, že se vše v dobré obrátí. Jenže přišel říjen a další zákaz vstupu
návštěvníkům. Jakkoli nařízení chápeme,
je těžké se přenést přes skutečnost, že
žádné kompenzace ze strany státu se jako
zoo pravděpodobně nikdy nedočkáme.
Přišli jsme tak o začátek i konec sezony.
Příjem ze vstupného je prakticky jediným
zdrojem financí pro soukromou zoo.
A protože o zvířata se musíme starat každý
den, náklady na provoz zůstávají. I přesto
jsou (a vždycky budou) zvířata na prvním
místě a my se ze všech sil snažíme, aby

dům a nedaří se?
Prodáváte byt nebo
?
i teprve plánujete
Prodej nemovitost
olí, kdo bude
Víte o někom v ok
nebo pozemek?
prodávat byt, dům
děli alespoň
Pokud jste odpově
lejte nebo napište.
jednou ano -- zavo
čení!
Odměna za doporu

Odhad tržní ceny nemovitosti a první
konzultace ZDARMA!
Ing. Jana Hlaváčová
tel.: 777 58 24 25
e-mail: jana@janahlavacova.cz

nijak nepocítila ekonomické dopady vládních opatření. Za to patří velký dík všem
lidem, kteří se na provozu podílejí.
Rádi bychom touto cestou poděkovali
obci Velké Přílepy, která naši zoo v těchto
krušných časech podpořila částkou 50 000
Kč! Chcete-li nás podpořit i vy, můžete tak
učinit třeba zakoupením vstupenky s platností na příští rok. Vstupenku využijete,
až se zoo znovu otevře, ale zvířatům to
pomůže už nyní. Za každou prodanou
vstupenku teď darujeme další rodinám
s dětmi, které by si to normálně nemohly
dovolit. Nabízíme též zážitky, třeba
krmení zvířat s ošetřovatelem. Nebo si
můžete rovnou vyzkoušet, jaké to je stát
se ošetřovatelem zvířat na celý den. Mnoho návštěvníků si některá z našich zvířat
i adoptovalo.
Děkujeme, že jste s námi a pevně
věřím, že se brzy a ve zdraví sejdeme
u nás v zoo!
Daniel Koleška
Foto: autor

Transparentní účet:
123-1632310247/0100
Kontakt pro objednání zážitků:
evvo@zoopark-zajezd.cz, 731015768
Vstupenky s platností na rok 2021
můžete zakoupit po internetu
Obec Velké Přílepy za svůj dar
získala 150 vstupenek pro děti
a navázala se zaměstnanci Zoo
Zájezd spolupráci pro mateřskou
školu v podobě edukační činnosti.
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Jak třídit odpad
Úvodem bych chtěla vám občanům
poděkovat, že třídění odpadu se pro vás
stalo samozřejmostí, a že si tak nejen
šetříte místo v popelnici na směsný odpad, ale chováte se navíc ekologicky
a posíláte vámi vyprodukované odpady
k dalšímu zpracování. Je známo, že nejlepší
odpad je ten, který vůbec nevznikl. Ale
to jako spotřebitelé můžeme ovlivnit jen
nepatrně. Některé výrobky jsou baleny
zároveň do plastu i do papíru, odpad je
objemný a těžší než samotný výrobek. Je
pak ale na nás, jak s obaly naložíme.
Doba vánoční je tradičně „bohatá“
na obaly všeho druhu a ta letošní bude

ještě náročnější. Kamenné obchody byly
dlouho zavřené, záchranou byly obchody internetové. Ovšem, co doručený dárek
– to velká krabice, v ní další menší a k tomu
nezbytná plastová výplň. Obava, že „kontejnerová hnízda“ budou během letošních
vánočních svátků připomínat měsíční
stávku popelářů, je na místě. Pojďme ale
udělat něco pro to, aby tomu tak nebylo.
Většina občanů, děti se to učí už v mateřské škole, dokáže neomylně rozeznat
barvy kontejnerů na jednotlivé komodity,
někteří ale stále tápají a zřejmě jim působí
problémy i čtení nápisů: PAPÍR, PLAST, KOV.
Jak jinak si vysvětlit, že v nádobě na kov
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je plast, ve skle beton, v papíru plast atd.
A to se raději nezmiňuji o červených kontejnerech na bioodpad. Mnohé poklady už
svozová firma objevila mezi zbytky ze zahrádek: věšák na prádlo, betonové sloupky, květináče, igelitové pytle s papírem,

trávu v igelitovém pytli atd. Hrozba, že
nám vypoví další službu, byla velká.
Obec zaplatí za odvoz tříděného odpadu mnohem více, než je zisk z jednotlivých
vykoupených komodit. Alespoň dvě čísla:
výdaje v roce 2020 za svoz tříděného od-

Běžný pohled na stanoviště kontejnerů na tříděný odpad. Pohozené krabice, co se tzv.
nevejdou, plast v kovu, beton ve skle… Nevábné prostředí s vizitkou „zde žije Homo
Sapiens“. Chceme to změnit?
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padu 1 600 000 Kč, příjmy 620 000 Kč.
Ano, klesly ceny za výkup, ale tento rozdíl
můžeme alespoň trochu ovlivnit. Často
se „vyváží vzduch“. Dvě, tři krabice od
nábytku vhozené bez úpravy do kontejneru a ostatní už mají smůlu. Papír se pak
povaluje kolem stanoviště. Mýlí se ten,
kdo si myslí, že popeláři kolem ležící papír
seberou a odvezou. Nikoliv – je zajímají
pouze kontejnery. Pak musí nastoupit naši
pracovníci, místo uklidit a prázdné nádoby se během úklidu opět stávají plnými. Výrazy, které při tom používají, jsou
nepublikovatelné. Při tom je to všechno
zbytečné, chce to přece tak málo. Nejen
třídit, ale třídit dobře. Mnozí z vás považují
za samozřejmost minimalizovat odpad
a děláte to. Pro vás ostatní jsme s kolegy
připravili malý a názorný návod.

PÍR
PA

1. Krabici rozřežeme

2. Jednotlivé části přeložíme
a poskládáme

V
KO

1. Také nesešlápnuté kovové obaly
přeplňují kontejnery
3. Sešlápneme

2. Pokud nevlastníme lis na konzervy,
konzervu nebo obal od nápoje
sešlápneme a sešlápneme také
dno k tělu konzervy

4. Takto složenou krabici můžeme
vhodit do nádoby
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T
AS
PL

1. Do nádoby nevhazujeme uzavřené
lahve

4. A teprve nyní, nejlépe bez víčka,
lahev vhazujeme
ná
k a p oj o
rt
o n vé
y

2. Lahev nejdříve odvíčkujeme

3. Dobře sešlápneme

1. Obaly od nápojů také nepatří do
naší domácí popelnice
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Kde najdete kontejnerová
hnízda:
ulice Okružní
ulice Emy Destinové
ulice Pod Lesem
ulice Roztocká
ulice Svrkyňská
ulice Erbenova
ulice U Rybníčku
ulice Kladenská
ulice Boženy Němcové
ulice Dany Medřické
ulice Formanská
dvůr domu u Korychů
křížení ulic Roztocká a Emy Destinové
2. Krabici před vyhození zmáčkneme
a složíme

Nádoby na oleje a jedlé tuky:
ulice Okružní
ulice Pod Lesem
ulice Svrkyňská

Kontejnery na textil:
ulice Okružní
ulice Emy Destinové
ulice Pod Lesem
ulice U Rybníčku

3. Teprve v tomto plochém stavu ji
můžeme vhodit do kontejneru

Děkujeme za pozornost!
Věra Čermáková
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Opět distanční výuka
V září jsme se radovali z toho, že můžeme

být ve škole a učit se spolu. Opakovali
jsme učivo z jarního distančního období,
vyrovnávali rozdíly mezi žáky, celý měsíc
jsme žákům ponechali na obnovení
školních návyků a po tuto dobu je neznámkovali, ale používali jsme formativní
hodnocení.
Na nové školní zahradě postupně
vyrůstala tráva, a tak jsme ji mohli začít
využívat. Díky teplému počasí trávily
na zahradě některé své hodiny všechny
ročníky. A nejen při přírodovědných
předmětech, ale třeba i při matematice
nebo angličtině. Vítaným zpestřením
bylo trávení velkých přestávek na zahradě
a volné chvíle si tu užívaly i děti ze školní
družiny.
Druháčci se na zahradu vydali zkoumat říši hmyzu. Vybavili se exhaustorem

Zkoumání hmyzu naše druháčky moc bavilo

(pomůcka na odchyt drobných bezobratlých živočichů, opatřená balonkem
a sklíčkem k následnému pozorování)
a nestačili se divit, kolik malých živočichů
objevili. Zahrada se hemžila mravenci,
včelkami, vosičkami, pavouky, mouchami
a broučky, k nalezení byly i zbytky křídel.
Jednotlivé nálezy si děti mezi sebou
porovnávaly a pomocí klíče určovaly.
Naskytla se jim tak příležitost detailně si
prohlédnout krásu i dokonalost hmyzích
těl. Zajímaly je potravní řetězce, chod
ročních období a cyklus vývoje každého
jednotlivce. Po této výpravě začaly děti
z II.B s paní učitelkou Dufkovou hned
plánovat další.
Bohužel nejen druháčkům, ale nám
všem překazila plány zhoršující se epidemická situace, kvůli které se v půlce
října znovu zavřely dveře škol.

zprávy školství
z obce vobec
obciv
době
základní
koronaviru
škola 21
19

Tentokrát jsme nebyli zaskočeni. Po
zkušenostech z jara jsme okamžitě přešli
na vyzkoušenou formu distanční výuky
– kombinaci samostatných úkolů v Google
Classroom a on-line hodin prostřednictvím
Google Meet. Nikdo z žáků nezůstal nezapojen, neboť potřebným žákům jsme byli
schopni zapůjčit notebooky, aby mohli
bez problémů plnit úkoly a zúčastňovat
se on-line hodin. A žáci začali okamžitě
skvěle spolupracovat. Možná to bylo
i tím, že, na rozdíl od jara, tentokrát byla
distanční výuka povinná.
Na pozadí všech aktuálních opatření
a omezení jsme si letos zvlášť rádi
připomněli 13. listopad – Světový den
laskavosti. Kdy jindy než v této zvláštní
době hledat příležitost projevit třeba jen
malou laskavost, ať už v kruhu rodiny,
v nejbližším okolí, nebo někomu, koho
neznáme. Naši žáci si zvolili řadu způsobů,
jak někoho potěšit. Někteří pomohli
s domácími pracemi (ustlali si ráno postel,
pomohli s úklidem, postarali se o domácí
zvířátko), jiní poslali pohled své babičce,
upekli řízečky pro sousedku nebo nakreslili obrázky pro klienty z Alzheimerova
domu v Horoměřicích. Věříme, že dětem
chuť dělat druhým radost vydrží i do
dalších dnů.
Po pravdě řečeno, i přesto, že po úpravě
rozvrhu meetů od začátku listopadu jsme
byli s žáky v kontaktu poměrně často,
ten opravdový živý kontakt nám všem
(učitelům i žákům) nesmírně chyběl.
Nedočkavě jsme proto vyhlíželi aspoň
malý náznak zlepšení situace a možnost
návratu do školy.
První se radovali prvňáčci a druháčci,
kteří se do školy mohli znovu vydat ve

Žáčci psali v rámci Světového dne
laskavosti babičkám a dědečkům

středu 18. listopadu. Ve škole byl i reportér ČT, který natočil s dětmi z II.A
a s p. učitelkou J. Truhlářovou reportáž
o jejich návratu do školy. Tentýž večer ji
odvysílala ČT ve Zprávičkách
(https://decko.ceskatelevize.cz/zpravicky).
Od 30. listopadu se do školy vrátili
i ostatní žáci 1. stupně a deváťáci. Zbytek
2. stupně má povolenou střídavou výuku,
vždy jeden týden ve škole a jeden týden
doma. Doufáme, že se epidemická situace bude i nadále zlepšovat, abychom se
k prezenční výuce mohli vrátit všichni.
Rychle se blíží Vánoce a konec roku,
a proto nejen žákům, jejich zákonným
zástupcům, zaměstnancům školy, ale
i všem ostatním přejeme především pevné zdraví. Letos toto někdy formální přání
získává mnohem větší význam.
Kateřina Sedláčková
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Nevšední zážitky nám nechyběly

Návštěva canisterapeutických psů

I přes veškerá protiepidemická opatření
a uzavření škol a školských zařízení zůstaly
mateřské školy otevřené. Naše školka
Jablíčko odolávala, a i nadále odolává,
náporu koronaviru velmi statečně. Pouze
v jednom případě došlo k potvrzení nákazy
a několik málo dětí a zaměstnanců muselo
být v karanténě a podstoupit nepříjemné
testy. Nedošlo k uzavření celých tříd.
Děkujeme tímto všem rodičům, kteří si
v této nelehké době nechali své děti
doma a my jsme bez velkých omezení
zvládli zajistit provozní dobu mateřské
školy v celém rozsahu.
Aby toho nebylo málo, tak v některých
třídách se objevilo několik případů dalšího
infekčního onemocnění – neštovic. Jsou
však ve školce i takové třídy, kde průměrná
měsíční docházka činí 20 dětí.

Snažíme se děti nepřipravit o nevšední
zážitky i v tomto složitém období.
A tak děti měly možnost vidět a zblízka si
prohlédnout, a někteří odvážlivci si i pohladit, několik domácích zvířat. Předávané
informace byly ihned podpořeny názornou ukázkou a vtipným komentářem.
Děkujeme paní Martině Maršíkové za toto
setkání.
Dále mateřskou školu na podzim
navštívili dva canisterapeutičtí psi se svým
pánem. Děti se o pejscích dozvěděly mnoho zajímavého, mohly se s nimi pomazlit
a pohrát si. Některé děti si dokonce sáhly
na pejska poprvé ve svém životě.
Před první adventní nedělí jsme s dětmi
po pavilonech ozdobili náš strom, zazpívali si koledy a strom rozsvítili. Bohužel,
situace nám nedovolila rozsvítit strom na
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společném setkání s rodiči v podvečerním
čase. Věříme, že v příštím roce se již
budeme moci společně setkat a navázat
na tradiční rozsvěcení vánočního stromu
na školní zahradě.
Jako každý rok, tak i tento zavítal na-

pomenout zlobílky a pochválit hodné
děti Mikuláš s čertem. Děti vyhlížely tuto
pohádkovou dvojici s velkým nadšením,
netrpělivostí a občas i s menší obavou.
Ale dobrá zpráva – všechny děti ve školce
zůstaly, nikoho si čert neodnesl a dokonce, všechny děti dostaly se souhlasem
Mikuláše od čertíka nadílku.
Příjemné prožití vánočních svátků,
mnoho zdraví a vše nejlepší v roce 2021
vám přeje kolektiv
MŠ Jablíčko
Děti se seznámily s domácími zvířaty
a chystaly se na Vánoce.
A návštěva Mikuláše s čertem byla
beze strát 
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Kino ve Velkých Přílepech
První pokus o provozování kina v naší obci

je starý více než 100 let. Již v říjnu 1919 pan
Emil Kmoch, majitel hostince Na Poště,
žádal ve schůzi obecního zastupitelstva
„by obec se ucházela o koncesi biografu“.
Na prosincové schůzi se tento bod opět
projednával a zastupitelstvo se usneslo, že
„obec se postará o udělení koncese, která
v pádu obdržení pro obec ji jemu propůjčí
na dobu 3 roků od doby povolení za těch
okolností, které v žádosti své vytyčil
a plně jim dostojí, totiž že složí každého
roku do pokladny obecní dvě stě korun“.
Licenci obec nezískala, v dalších zápisech
už není tento bod vůbec zmiňován.
V tomto období si mohly užívat návštěvu
kina alespoň přílepské děti, které docházely do školy v Noutonicích. Několikrát je
ve školní kronice zmiňována návštěva kina
v Zákolanech.
Na srpnové schůzi roku 1927 schvaluje
obecní zastupitelstvo licenci pro místní Sokol na provozování biografu v domě čp. 38.
Na počátku roku 1928 je tato licence potvrzena i okresní správou politickou PrahaVenkov. Za Sokol o licenci žádali Ladislav
Hampl a Ant. Ženíšek, bývalí legionáři.
Přesto kino v obci opět nebylo. V sokolské kronice se píše: „Zřízení biografu upisováním půjček členy se nezdařilo.“

Třicátá a čtyřicátá léta 20. století
Situace se snažil využít majitel kina
v Horoměřicích a v červnu roku 1929 žádal
obecní zastupitelstvo o „předvádění filmů v obcích Kamýk a Velké Přílepy“.

Za války bylo kino v 1. patře budovy hotelu

V srpnu roku 1929 žádal o udělení licence pan Ladislav Pek. Obecní zastupitelstvo jeho žádost schválilo a zaslalo ji
zemskému úřadu v Praze s odůvodněním,
že „obec Velké Přílepy s osadou Kamýk
leží ve středu obcí Úholičky, Statenice,
Svrkyně, Noutonice, Lichoceves, kteréž
to obce mají dohromady obyvatelstva
3 000 osob, kde v blízkosti biograf nestává, lze zde počítati s dosti hojnou
návštěvou. Žadatel má potřebný kapitál
ku provozování a má k dispozici řádnou
provozovnu. Dává též záruku, že v pádu
příznivého vyřízení podnik předně ve
vlastní režii veden bude.“
Na listopadové schůzi je oznámeno
vyjádření zemského úřadu, že „místní
potřeba nevyžaduje zřízení stálého kinematografu ve Velkých Přílepech.“
V lednu 1938 byla v obci založena Místní
osvětová komise. Na další schůzi je oznámeno, že „okresní osvětový sbor zakoupí
aparát na promítání světelných obrazů.“

26 historie

V březnu už se v hotelu (dnešní budově
školy čp. 38) promítaly pohádky pro děti.
V březnu roku 1938 žádal Ladislav Pek
znovu o udělení licence. Obecní úřad
mu ji schválil s tím, „by na stavbě byli
zaměstnáni výhradně místní lidé.“ Není
známo proč, ale pan Pek kino v obci nikdy
neprovozoval.
Přesto se v té době o kinu mluvilo.
Na schůzi místního hasičského sboru
v tomto období byla „rozpředena debata
o náhradě za pohotovost v místním Bio
a usneseno toto počítat 10 K a stát bude
jeden muž.“
V protokolní knize hasičského sboru
je popsána i další debata z října 1940:
„V různých se hlásí br. Horák a říká, že stál
službu s br. velitelem v místním Bio a že
upozornil bratra velitele, že p. strážmistr
z Turska kouří o přestávce v sále a že mu
bratr velitel odpověděl, že kouřit může,
o čemž rozpředena debata a br. Novotný

říká, by to kouření nebrali tak vážně, že
kuřák to nevydrží. Usneseno, že v sále
nesmí žádný kouřit ani o přestávce.“
Kino provozovala paní Pavlína Finková,
která zažádala o udělení kinolicence
v roce 1940.
V zápisu ze schůze je uvedeno, že „bylo
schváleno a rozhodnuto, by paní Finkové
byla kinolicence ku provozování ve
zdejší obci povolena se zatímní platností
na 3 roky vzhledem k tomu, že žadatelka
není ve zdejší obci dostatečně známá.“
Kino provozovala v budově hotelu čp.
38 a do obecní pokladny platila 20 K za
jedno představení.
Finkové přišli do obce v roce 1938-39. Po
zabrání Sudet se stěhovalo mnoho rodin
do vnitrozemí. V matrice z tohoto období
jsou tito lidé zapsáni. Finkové měli uvedeno v kolonce profese: kramář, dělník,
kolotoč, zábavní podnik a místo pobytu
Kamýk-náves. Později někteří bydleli
v deputátním domku statku pana Kohouta.
Nevíme, jak dlouho paní Finková kino
provozovala, ale koncem války chodili
přílepští do kina do Úholiček.

Po válce

Budova kina (čp. 38) v padesátých letech
min. století

Po osvobození v květnu 1945 se v obci
promítaly dva filmy. Psal o tom v obecní kronice Ant. Procházka. 18. května
promítali sovětští vojáci film o osvobození
Ukrajiny. „Film byl předváděn pod širým
nebem v zahradě pana Ant. Novotného
po levé straně státní silnice ve směru ku
Praze. Celá plocha zahrady byla obsazena, jak sovětským vojskem, tak i místním
občanstvem.“
Opět za velké účasti a na stejném místě
se 19. května promítal film Richard Beck.
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V budově bývalého hotelu,
která byla v roce 1945 dána do
národní správy, se v listopadu
1947 upravil sál pro potřeby
kina. V obci byla provedena
sbírka starých židlí a vzniklo
hlediště se 120 místy. Ředitelem
kina byl jmenován národní
správce Josef Holub. Zahájení
se ale odkládalo, neboť „správa
státních kin nedodala dosud
promítací přístroj.“
K slavnostnímu zahájení došlo až
13. března 1948. Kino dostalo název Svět
a úvodní řeč měl „předseda místní
osvětové rady pan Emil Pokrupa, který
zde také při té příležitosti vzpomněl
tragicky zemřelého Jana Masaryka.“ Po
úvodních proslovech se promítal film Ves
v pohraničí. Promítačem byl Ant. Sork.
Na počátku roku 1949 byl na budovu
instalován neonový nápis Kino.
V dalších letech se v obecní kronice
o kinu nic nepíše, pouze v květnu 1950 je
uvedeno, že se nedaří plnit plán, stanovený Ředitelstvím státních kin, 4 500 návštěvníků za půl roku.

Šedesátá léta 20. století
V roce 1957 začala přestavba bývalého
hotelu na školu. Kino bylo přestěhováno
do budovy bývalého hostince Na Poště,
dnes čp. 129. V šedesátých letech minulého století došlo k celkové rekonstrukci této budovy. Byla zde zřízena obřadní
síň a kino bylo vybaveno technikou na
promítání širokoúhlých filmů. Slavnostní otevření se konalo 9. července 1966.
Vedoucí kina Václav Procházka spolu
s dalšími představiteli obce měl perný

Budova kina při rekonstrukci v roce 1965
(čp. 129)

den. Objednaný film Syn kapitána Blooda,
který se měl promítat od 17 a 20 hodin, do
obce nedorazil. Jezdilo se k jednotlivým
vlakům do Noutonic, ale žádný z nich film
nepřivezl. Ani cesta do skladu filmů v Praze
nebyla úspěšná, sklad byl již uzavřen. Nakonec bylo domluveno, že zapůjčí filmy
vedoucí kina na Zbraslavi. Filmy byly ale
černobílé a nebyly širokoúhlé. Nakonec
se tedy promítalo, ale mnoho diváků ze
zklamání, že neuvidí napínavý širokoúhlý
film, odešlo.
V dalších letech ale nové kino plnilo svůj
účel a hlediště bylo často plné. Původně
instalovaný počet 130 sedadel musel
být redukován na 100 z důvodu menší
průchodnosti vchodových dveří. Ceny
lístků se pohybovaly od 2 do 8 Kčs.
Kino už zůstalo v budově bývalého Kmochova statku až do současnosti, je součástí
CVA a kromě filmových představení se zde
konají besedy, výstupy pozvaných umělců
a také schůze.
Václav Kašek
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Vzpomínka na první Vánoce
Už je to nějakou dobu, co jsem zažil

skutečné závěje sněhu a mráz, takové
Vánoce, kdy chodníky a silnice vypadají
jako z Ladových obrázků. Vždycky
jsem miloval nejen ty obrázky, ale také
skutečnou bílou zimu – a hlavně bílé
Vánoce. Takové byly i mé první, které jsem
trávil s rodinou ve Velkých Přílepech.
Je neuvěřitelné, že se to stalo už před
dvanácti lety. Náš dům byl už postavený,
ale ještě jsme bydleli na Žižkově a do
Velkých Přílep jsme postupně stěhovali
naše věci. Ani nábytek jsme ještě neměli,
jen kuchyň. Spali jsme ve spacácích na
karimatkách, uprostřed místnosti jsme
měli starý konferenční stolek, plastová
zahradní křesla a sáňky místo lavice. Jezdili jsme starým modrým Žigulíkem a jediné, co nás hřálo, byly teplé zimní bundy
a vlastní dech, který uvnitř auta vytvářel
páru.
Ten rok jsme se rozhodli oslavit Vánoce
i Nový rok v novém domě. Zrovna
nasněžilo a všude kolem svítila bílá velká
sněhová peřina, na kterou stále dopadala
nová a nová zrnka zmrzlé vody. Venku se
připozdívalo, byla už tma a od sněhu se
odráželo světlo lamp. Všude to nádherně
jiskřilo. Ale co hůř – leskla se před námi
i silnice pocukrovaná dobrým centimetrem mrznoucího sněhu a ledu.
Jindy spolehlivý Žigulík, se kterým
jsme běžně šplhali i na hory a projížděli
po kdejakých horských stezkách, se začal
vzpouzet. Přes veškeré brždění se neustále
posouval vlastní vahou po ledu z kopce
a nemínil se pořádně zastavit, dokud

táta nezatáhl za ruční
brzdu.
„Tak to nevim, jak
se tam dostaneme. Já
k nám určitě nezabočím, to bychom
nabourali nějaký to auto tady,“ ukázal
k chodníku, kde stálo několik aut našich
budoucích sousedů.
„Tak my tě zkusíme držet za nárazník
vzadu, třeba se to povede,“ navrhl jsem
a s mámou jsme se pustili do díla. Jenomže to byste nevěřili, co dokáže taková ledovka s autem, které má takzvaně „lehký
zadek“. Oba jsme chytili Žigulika z jedné
strany za kovový nárazník a táta učinil
nesmělý pokus popojet kousek dopředu.
V té chvíli jsem si připadal jako ve filmové
komedii. Jelo nejenom auto, ale i my dva
s mámou, já v podřepu jako na lyžích a jen
jsem čekal, kdy pojedu za autem po – no,
však víte. Nakonec zvítězila nouzová varianta. Velice pomalu, po pár centimetrech,
jsme sjeli až úplně dolů do spodní ulice
a auto nechali na parkovišti. Tam jsme vystoupili a sníh nám příjemně křupal pod
nohama, když jsme veškerý náklad z auta
nosili postupně do našeho domu o ulici
výš. Ráno jsem poprvé v životě vzal do ruky
lopatu a šel odhrnovat sníh z chodníku.
Všichni jsme přespali v obýváku na zemi
hned vedle stromečku. Ráno jsme se probudili celí rozlámaní, ale nic nám ty první
Vánoce ve Velkých Přílepech nemohlo pokazit, protože jsme se probudili doma! Od
té doby už trávím své vánoční svátky vždy
jen tady a jsem za to velice rád.
V tomto neutěšeném čase mi chyběla
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a stále chybí setkání s Vámi, které u nás
znám, s nimiž se už roky scházím, a které
mám rád. Moji vzpomínku na první
Vánoce ve Velkých Přílepech bych tak

chtěl darovat všem obyvatelům naší obce
a hlavně všem, které osobně znám. Hezké
Vánoce všem.
Tomáš Hejna

Krátká přání od zastupitelstva
Popřála bych našim spoluobčanům

krásné a veselé prožití svátků vánočních
v kruhu rodinném. A do nového roku
hodně trpělivosti a ohleduplnosti ruku
v ruce se zdravím! Aby si našli čas na to,
co je baví a naplňuje radostí.
Martina Maršíková

Do nového roku přeji dětem, aby byly

Velké Přílepy stále lepším a dobrým
zázemím ve školce, škole nebo na

hřišti. Mladým přeji dobré volnočasové
a inspirující prostředí, které jim v dobrém příkladu má přinášet naše generace starších. Dospělým a seniorům
plnohodnotnou infrastrukturu naší
obce a příjemné prostředí v poskytovaných službách. Každému osobně
pak životní sílu a radost i z malých
pozitivních okamžiků. Všem občanům
pak samozřejmě přeji hlavně zdraví,
láskyplné rodinné zázemí a bezpečí domova.
Marie Válková
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Milí spoluobčané, sousedé a přátelé,
přeji Vám radostné a pohodové prožití
vánočních svátků a do nového roku
pevné zdraví, přátelství, lásku, štěstí,
a především naději.
Naději, že to bude rok naplněný

smíchem, radostí, bohatstvím, růstem
a spokojeností.
Ať Vás sportovní nasazení provází na
každém kroku a jste fit.
Požehnaný nový rok,
Naďa Koštovalová s rodinou

Pár vánočních tradic,
       které možná neznáte
Vánoční svátky jsou doba, na kterou se

každý rok těší nejen tisíce lidí, ale i jejich
rodičů, prarodičů a vůbec miliony lidí po
celém světě. Někteří je mají spojeny s hromadami drahých dárků, jiní jen s pár drobnostmi od srdce, které si rodina vymění
v kruhu nejužším. Část lidí vidí v době
Vánoc čas vhodný pro charitativní činnost.
No a pro mnoho z nás je to doba plná
nádherných a zajímavých tradic a zvyků.
Pojďme si o nich něco povědět.
Určitě nejznámější tradicí je zdobení
Vánočního stromečku, jehož historie
spadá hluboko do minulosti, ale historici
se ještě nedohodli, kam to je přesně je.
V Polsku, ještě když to byli pohané, se
zdobily větve. Podobné zvyky jsou známé také od Baltského moře, třeba z Litvy
a Lotyšska. Zřejmě odtud se tato tradice
dostala až k nám a také do Německa. Mohli za to němečtí obchodníci. V Čechách se
o Vánočním stromečku poprvé píše v roce
1812, kdy ho postavil a ozdobil ve svém
zámečku ředitel Stavovského divadla
J. K. Liebich. V roce 1924 potom novinář
Rudolf Těsnohlídek založil tradici vánoč-

ních stromů na
náměstích pražských
měst a obcí, a to po
vzoru Dánska.
Známá je také tradice darování
a zavěšování jmelí. Dnes se dává často
do oken nebo nad stůl, ale původně vysívalo nad dveřmi, protože mělo přinášet
štěstí každému, kdo pod ním prošel. Aby
měl člověk štěstí na peníze a držely se
u něj v peněžence, dávala se šupina
z kapra pod talíře u štědrovečerní tabule.
S menší obměnou se tento zvyk udržel
dodnes, jenom se šupiny dávají častěji
přímo do peněženek. A když už jsme
u těch talířů, v některých domácnostech je
občas zvykem, že u stolu musí sedět vždy
jen sudý počet hostů. Jeden talíř se potom dává ke stolu navíc pro případného
nenadálého hosta, kterého nesmí nikdo
na Štědrý den odmítnout. Smůlu prý také
přináší, když někdo na Štědrý den plete
nebo šije. Dokonce by se v tento den
nemělo ani prát prádlo. A když napíšete
dopis tomu, koho milujete, prý si tak
zaručíte brzký rozchod.
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Lití olova je zvyk, který v posledních
letech trpí různými předsudky právě kvůli
používání olova. Nicméně v době Vánoc
ho ještě je možné sehnat, dokonce i se
soupravou na jeho zahřátí. Když se olovo
stane tekutým, vylije se do studené vody
v lavoru nebo misce. Výsledný tvar má
potom sloužit k odhadnutí budoucnosti.
Méně známé je, že by si měli lidé dát
pozor na místo, kde stojí při rozsvícení
světla. Když totiž rozsvítíte v místnosti, tak
ten, jehož stín nemá hlavu, prý do roka
zemře. Dávejte si také pozor na louskání
ořechu. Hlava rodiny by při večeři měla
vzít vlašský ořech do ruky a v dlani ho rozdrtit. Je-li vnitřek v pořádku, bude rodina
šťastná. Pokud bude ořech špatný, někdo
v rodině bude nemocný nebo zemře.
Některé zvyky jsou spojené vyloženě
s mladými dívkami a jejich nadějí na
sňatek v příštím roce. Tou nejznámější je
házení střevíce přes hlavu. Dívka se otočí
zády ke dveřím do domu a hodí jeden
střevíček směrem k nim. Když dopadne
střevíc špičkou ke dveřím, dívka se provdá.
Pokud patou, zůstane doma. Aby se dívka
vdala, měla by během Štědrého dne posbírat devět patek od vánoček. A pokud
si nemůže vybrat mezi více mládenci,
měla by do jablka zapíchnout tři zápalky
hlavičkami vzhůru a všechny najednou zapálit. Ta, která nejdříve dohoří, symbolizuje toho, kdo se stane jejím mužem. Stejně
funguje, když zapeče dívka do knedlíků
jména svých nápadníků. První jméno
v knedlíku, který dívka rozkrojí, je jméno
toho pravého.
Zapomenout bychom ale neměli ani na
zvyky kolem štědrovečerní večeře, které
jsou neméně důležité. Tradičním jídlem

se u nás stal kapr, ovšem měl by být pouze
k večeři. Přes den by se měli lidé postit,
aby prý potom viděli zlaté prasátko.
Tento zvyk je ale určen hlavně pro děti,
dospělí ho obvykle nedrží. Kromě kapra se
jí také rybí polévka, která by měla být co
nejsilnější, aby se člověka drželo v příštím
roce zdraví. Mimochodem pokud si dáváte
kapra naporcovat jako podkovu, nesmíte
ji nedojíst, protože až v posledním soustu
je nejvíc síly. Pokud doma pečete vánočku,
můžete do ní zapéct zrnko čočky. Pokud
má někdo štěstí a zrnko najde, bude
v dalším roce bohatý. Zbytky štědrovečerní večeře se v minulosti zakopávaly
do země kvůli úrodě. A neuškodí sníst
kousek starého a okoralého chleba – to
prý přináší také štěstí.
Jak jsem říkala, doba Vánoc je doba
velkého množství nejrůznějších tradic
a zvyků. Řadu z nich jste jistě znali, o jiných
jste se možná dozvěděli úplně poprvé.
Pokud jste ale nějakou zajímavou tradici,
kterou držíte doma, v článku nenašli,
napište o ní na e-mail Přílepského zpravodaje. Třeba se jimi inspirujeme zase
v příštím roce.
Helena Lorenzová
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Kultura v obci a pandemie

Lukáš Pavlásek… a jeho obecenstvo

Vážení čtenáři, v minulém čísle jsme inzerovali řadu kulturních akcí, k nimž však
díky epidemiologické situaci nedošlo.
Věříme, že omluvíte neaktuálnost těchto
informací, za kterou nikdo z nás nemůže.
Potěšilo nás, že jedna z posledních akcí,
pořad Lukáše Pavláska Planeta Slepic,
který proběhl v našem CVA 1. října, měla
skutečně velikou návštěvnost, přestože
ho museli diváci již sledovat v rouškách.
Lukáš Pavlásek, známý komik, rozhodně
nikoho nezklamal a diváci se dobře bavili.
Také promítání filmu Pat a Mat – Kutilské
trampoty mělo velmi dobrou účast jak

dětí, tak i jejich rodičů, a i film V síti – za
školou si našel velké množství diváků.
Bohužel víc akcí se již uskutečnit
nemohlo. Promítání avizovaných filmů
bylo zrušeno, podobně jako pohádková představení. Také vernisáže, které
měly proběhnout v naší Galerii, musely
být zrušeny a přesunuty až na další rok.
Bohužel jsme přišli i o předvánoční koncert
Laca Decziho a Celuly New York, který bychom si ale snad měli vynahradit v červnu
2021. Také tradiční slavnostní rozsvěcení
vánočního stromu jsme museli oželet
a nejspíš si letos ani společně nezazpíváme u kapličky sv. Gotharda.
Doufáme, že příští rok bude pro akce
příznivější a že se opět spolu budeme vídat častěji.
Redakce
Foto: archiv obce
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Kino v CVA:
15. ledna 2021    15:00, 17:00 Asterix a tajemství zázračného lektvaru
19:00
Havel
19. února 2021 15:00, 17:00 Sněžný kluk
19:00   
Samotáři – premiéra po 20ti letech
23. březen 2021 program bude včas oznámen na webu kina
Plánujeme kino i na další měsíce roku 2021

Dětská divadélka v CVA:
17. ledna 2021 Divadlo KK – O Sněhurce a sedmi trpaslících
Plánujeme divadélka i na další měsíce

Vernisáže v Galerii U Korychů:
V lednu 2021
V březnu 2021
V květnu 2021

vernisáž výstavy fotografií Ondřeje Šika
vernisáž prodejní výstavy obrazů a dalších uměleckých předmětů
Zuzany Honsové
vernisáž výstavy grafiky malíře a ilustrátora Josefa Velčovského

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

1.ledna 2021 od 17 hod.

Z dvodu epidemiologických opatení nebude oberstvení poskytováno.
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Na začátek června 2021 je chystána akce Přílepský čtyřlístek, první oficiální setkání
Velkých Přílep, Malých Přílep, Přílep u Rakovníka a Přílep v okrese Kroměříž. Celodenní program ukončí koncert legendy Laco Deczi a Celula New York. Podrobnosti
v dalším čísle Zpravodaje.
STŘEDOČESKÉ
MUZEUM
V ROZTOKÁCH
U PRAHY
VÁS ZVE NA VÝSTAVU
HEDA:
KAMENI, PROMLUV!
ŽIVOT A DÍLO
SOCHAŘKY
HEDVIKY
ZAORÁLKOVÉ

Výstava připravená k 120. výročí narození sochařky
a výrazné roztocké osobnosti Hedviky Zaorálkové
představuje průřez jejím celoživotním dílem ze sbírek
Středočeského muzea v Roztokách u Prahy a dalších
institucí i sběratelů. Nahlíží práci umělkyně v širším
kontextu české sochařské produkce a připomíná
tvorbu Jana Štursy, Otto Gutfreunda,
Bohumila Kafky či Josefa Drahoňovského, kteří patřili
k velkým vzorům Zaorálkové nebo byli jejími učiteli
na Uměleckoprůmyslové škole. V expozici jsou
prezentovány rovněž práce některých vrstevnic
autorky (Hany Wichterlové, Karly Vobišové-Žákové,
Marty Jiráskové-Havlíčkové nebo přítelkyně
Zdeňky Swarzerové-Kriseové), jež začínaly studovat
ve 20. letech 20. století sochařské obory,
tradičně považované za doménu mužů,
na Uměleckoprůmyslové škole i na Akademii
výtvarných umění. Díky sňatku s vynikajícím
překladatelem Jaroslavem Zaorálkem sochařka byla
navíc v kontaktu s řadou významných představitelů
české i evropské literární scény, kteří jí byli nejen
velkým inspiračním zdrojem, ale mimo to rozšířili okruh
umělců i teoretiků, s nimiž se stýkala. K jejím nejbližším
přátelům patřil také Alén Diviš, o jehož dílo se Heda
po malířově smrti starala a je na výstavě zastoupeno.

NAD VÝSTAVOU PŘEVZALO ZÁŠTITU
MINISTERSTVO KULTURY ČR
A MINISTR KULTURY PHDR. LUBOMÍR ZAORÁLEK
K VÝSTAVĚ VYJDE KATALOG
WWW.MUZEUM-ROZTOKY.CZ

Podzimní dny v knihovně
Po jarním období, kdy byly kulturní akce

z důvodu koronaviru utlumeny, jsme se
všichni těšili na podzim. Naplánovali jsme
výstavy, přednášky i soutěže. Některé byly
nové, některé přeložené z období jara. Co
se uskutečnilo?
V září jsme si mohli poslechnout
dvě přednášky pana Tomáše Hejny
o Královské cestě v Praze. Měla na ně
navazovat i společná vycházka, ta už se

bohužel neuskutečnila. Můžeme si tedy
procházet Prahu jen virtuálně nebo sami
individuálně a vzpomínat, co jsme se
v přednáškách dozvěděli.
Každý podzim vyhlašujeme výtvarnou
soutěž pro děti. Letos má téma Sport
nás baví. Původní termín odevzdání
soutěžních prací byl v listopadu, ale nakonec jsme soutěž prodloužili do 14. prosince. Děti totiž měly problém své práce

MĚSTO ROZTOKY

VÝSTAVA POTRVÁ
OD 2. 12. 2020
DO 28. 3. 2021
ST�NE ⁄ 10�18
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odevzdávat v období, kdy byla knihovna
zavřená. Některé práce jsme poprvé, co
výtvarné soutěže pořádáme, dostávali
elektronicky. Plánujeme opět výstavku,
a to na začátku příštího roku. V posledních
letech se osvědčilo společné předávání
diplomů a výher v knihovně, snad to bude
možné i tentokrát.    
Zářijová výstava obrazů paní Evy
Hubálkové se protáhla do října. Škoda, že
i tak ji nemohli všichni vidět. Výstava byla
nazvaná Můj barevný svět a opravdu tak
i působila – optimisticky, vesele, pohodově. Oleje i pastely, které paní Hubálková
vystavovala, knihovnu úplně prozářily.
Ještě jedna akce se v září uskutečnila.
Byl to prodej kytiček při Českém dni proti
rakovině. Tentokrát bylo obtížnější sehnat
prodejce, ale nechtěli jsme se vzdát. Děkuji paní Evě Martínkové, slečnám Dianě
Kovalové a Báře Sklenářové, že se prodeje

Tomáš Hejna o Královské cestě

ujaly v ulicích a paní Lucii Toufarové, že
kytičky nabízela ve svém obchodě. Díky
i všem dárcům – vybralo se 8 609,- Kč.
A teď smutnější bilance: Co se neuskutečnilo? Přišli jsme už vlastně podruhé o přednášku pana Karla Dudka
o Voynichově rukopisu. V listopadu měla
být také velmi očekávaná přednáška
našeho oblíbeného cestovatele Petra
Nazarova o Indii. Snad najdeme s panem
Dudkem termín na jaře 2021, s panem
Nazarovem už mám vyjednaný termín
na listopad příštího roku. V závěru roku
měla být i výstava sakrálních fotografií
s vernisáží. Také s tou počítám na jaře.
Předběžně na březen jsem domluvená
s paní Vlaďkou Fischerovou, známou
autorkou knih o grafologii, o přednášce
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Obraz Kytice paní Evy Hubálkové

v naší knihovně. Mám ještě další přislíbené
akce, jenom kdyby je bylo možné uskutečnit...
Jak už jsem vás informovala, knihovna
letos získala grant z Malého přemyslovského měšce na projekt Žijeme se
stromy. Původní harmonogram i rozpočet
jsme museli přizpůsobit novým okolnostem. Přesto se podařilo vyhlásit literární soutěž, zakoupit „strom čtenářů“
a „lavičku čtenářů“. Původně jsme
plánovali, že se při sázení stromu v parku
naproti knihovně sejdeme v hojném
počtu. Tento plán jsme museli opustit, ale
sázení jsme nafotili. Děkuji pracovníkům
technických služeb v naší obci za pečlivé
vysazení našeho stromu a těším se na
jaro, kdy k němu přistavíme ještě lavičku.
Podívejte se na fotografie, zastavte se

u našeho stromu při procházce a přejte
našemu JAVORU, ať dobře zakoření a na
jaře se zazelená.
Uzavření knihovny na několik týdnů
jsme využili i k zednickým a natěračským
pracím na oknech v přední místnosti.
Dobrá zpráva je, že ještě teď v prosinci
očekáváme nové regály, které budou
umístěny v dětském koutku – samozřejmě
plné dětských knih.
Vážení přátelé, v minulých letech
jsme vždy měli příležitost se před
vánočními svátky sejít, společně si něco
přečíst, oživit vánoční zvyky a popřát
si do nového roku. Nevím, jaké budou letos možnosti, proto chci využít
této příležitosti a popřát Vám všem
hodně spokojenosti, pohody o svátcích
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a hlavně zdraví. Nedejte si tyto
krásné svátky ničím zkazit, užijte si
blízkost své rodiny a přátel. Pokud
dostanete pod stromeček knihu, ať
Vám přinese krásné zážitky. A po
Novém roce se na Vás opět těším
v knihovně.
Jana Kouřimská
Foto: archiv redakce

Aktuální informace
o kulturních akcích
sledujte na
www.velke-prilepy.cz

Strom čtenářů

Přílepský Zpravodaj vyhlašuje
velkou půlroční fotografickou soutěž
pro všechny věkové kategorie! Pokud rádi fotíte a chcete se zúčastnit, zašlete
nám své fotografie ve formátu jpg nebo png na e-mailovou adresu
zpravodaj@velke-prilepy.cz a odborná porota, složená ze členů redakce
a vedení obce, je v anonymním hodnocení posoudí. Soutěž má dvě kategorie, a to: Nejlepší fotografie z Velkých Přílep a Nejlepší dokumentární
snímek (nemusí být z naší obce). Uzávěrka soutěže je 31. května 2021. Fotky
prvních tří vítězů včetně jejich jmen uveřejníme v červnovém čísle Zpravodaje, ze zbylých fotografií zejména Velkých Přílep pro vás připravíme
výstavu.
Cenou pro první tři vítěze bude balíček knih, které darovali Nakladatelství
Olympia, Nakladatelství Epocha, Nakladatelství Fortuna Libri a Literární kavárna Samsa, a dvě vtupenky do Muzea strašidel v Praze.

38 společenský život  klub seniorů

Co nového v Klubu seniorů

Do podzimních aktivit Klubu seniorů
zasáhl covid. Museli jsme zrušit všechny
přednášky a setkávání, přestalo se cvičit
i malovat. Ještě jsme stihli dvě zářijové
přednášky o Královské cestě, ale komentovaná procházka tamtéž se už uskutečnit
nemohla.
Do poslední chvíle jsme si užívali alespoň
společných výletů po okolí. Vystoupali
jsme na památnou Budeč, prohlédli si
zvenčí zámek Veltrusy a z Úholiček jsme
se přes Švestkovnu vydali na Řivnáč.
Zdá se, že nyní už můžeme začít opatrně
plánovat. Vládní opatření se zmírňují,
takže opět vyrážíme do přírody. Chystáme vlastní oslavu Vánoc pod širým nebem. Sejdeme se někde u lesního stromku, nazdobíme si ho, opečeme buřty,

Ve Veltrusích jsme už měli povinně roušky.
Ještě jsme tam ale stihli poslední povolený oběd v restauraci (13. 10.) a posilněni
jsme pěšky dorazili zpět do Kralup

vzájemně ochutnáme cukroví, připijeme
si a zazpíváme koledy.
Manželé Pokrupovi už mají v hlavě trasy
jarních výletů. Máme se na co těšit, ať už
na zámek Ploskovice nebo na soustavu
středověkých Holanských rybníků.  
Věřím, že po Novém roce nepřijdou
žádné další vlny kromě té, která přinese
zpestření přílepským seniorům.
Eva Martínková
koordinátorka klubu
Foto: autorka
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Cestou z Noutonic na
Budeč a do Zákolan nás
23. 9. provázelo téměř
letní počasí

Tečkou za podzimními
výlety byl Řivnáč (20. 10.).
Domů jsme došli přes
Úholičky, kde jsme se
občerstvili alespoň u výdejního okénka v restauraci
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Gratulujeme
 Paní Dagmar Motyčková
oslavila 15. září 85 let

Věk by paní Motyčkové těžko někdo hádal.
Energie a dobrá nálada jí nechybí. Ráda
vzpomíná na mládí, které prý bylo ve Velkých Přílepech báječné. Práce v hospodářství bylo sice hodně, pěší cesty do školy
a později jízdy prvním ranním autobusem
do Tesly Karlín, to také nebylo nic snadného. Ale měli tu skvělou partu a každý
týden se chodilo tancovat. Ke Korychům,
do Horoměřic, do Holubic. Ona už od patnácti let. Jako dívka cvičila s místním Sokolem dokonce i na sletu. Manžel pocházel ze Svrkyně a poznali se na zábavě. Byl
minér, pracoval s výbušninami. Společně
rozšířili domek, v kterém se narodila
a který postavili její rodiče (Saskovi). Před
pětatřiceti lety manžel zemřel. Jiného už
paní Motyčková nehledala.
Když přišly děti, začala spolu s dalšími
přílepskými ženami uklízet na vnitru.
Vstávala ve čtyři ráno, aby se mohla vrátit
brzy a měla čas na rodinu. U této práce
zůstala až do sedmdesáti.

Vychovala dvě dcery. Starší, Dana, s ní
zůstala a hezky si rozumějí. Dům i zahrada
svědčí o jejich péči. V 90. letech propadla
paní Motyčková cestovatelské vášni. Dcera
pracovala v Čedoku a brala maminku na
mnoho zájezdů. Ta si zamilovala zejména
Francii a lety letadlem. Teď už do dálek
tolik necestuje, ale zůstaly alespoň tuzemské pobyty. Další velkou láskou paní
Motyčkové jsou květiny, jimiž je známá
mezi místními zahrádkáři. Ráda čte klasiky, bez knihy prý neusne. Má radost
z pravnoučka Toníka, vnoučat Martina
a Petry. K narozeninám dostala od rodiny
rotoped. Pilně šlape a pak jde ještě dceři
pomoc se štípáním dříví.

 Pan Josef Ženíšek
oslavil 4. října osmdesátiny

I když by tomu málokdo ze starousedlíků
věřil, pan Ženíšek je osmdesátníkem. První
písemná zmínka o selském rodu Ženíšků,
hospodařícím v okolí Velkých Přílep, je
doložena z roku 1680. „Ale nejspíš tu
moji prapradědové klučili lesy pro své
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polnosti už dříve,“ dodává potomek
rodu. Ani čtyřicet let, po které byla rodina
Ženíškova násilím odtržena od své práce
a majetku, hluboký vztah k půdě nenarušilo.
Uvěznění otce, vystěhování maminky se
synkem ze statku do mrazivé truhlárny,
předčasná tatínkova smrt v důsledku úrazu z kladenských dolů, bolestný pohled na
chátrající hospodářství... To všechno už je
pryč a pan Ženíšek je šťastný, že se návratu
na statek dožila alespoň maminka.
Po roce 1989 působil řadu let v místním
zastupitelstvu. Jádro hospodaření přenesl
do Číčovic, kde vlastní polnosti a chov
koní. Původní statek zvelebil k nepoznání.
Vybudoval v něm i soukromé muzeum,
nad jehož exponáty by zajásala nejedna
celostátní sbírka.
Pan Ženíšek rád vzpomíná, jak vypadala
obec dříve. Jak se tu uživily tři hospody,
několik obchodů, hotel a plno řemeslníků.  
Na několika statcích tu hospodařily selské
rody. Dávaly lidem práci a utvářely tvář
vesnice. Zemědělství bez dnešní mechanizace bývala strašná dřina, přesto to tito
lidé dělávali rádi. Dobří hospodáři se těšili
všeobecné úctě. Lidé si prý víc pomáhali, dluhy se platily a smlouvy, třeba jen
ústní, se plnily. Poslouchat vyprávění
pana Ženíška je příjemný a moc zajímavý
zážitek.
Pan Ženíšek žije již dlouhá desetiletí
s manželkou Bedřiškou. Společně vychovali dva šikovné syny a dnes se těší ze
dvou vnuků a jedné vnučky. Té už je 23
let, takže by se prý časem mohli dočkat
i pravnoučátka.

 Paní Milada Lapáčková oslavila
29. listopadu 85 let

Paní Lapáčková bydlí ve Velkých Přílepech
teprve pár let. Pochází ze Znojma, kde se
narodila jako nejstarší z pěti dětí. Věřící rodina to neměla v padesátých letech lehké.
Paní Milada chtěla studovat historii na
filozofické fakultě, k tomu však neměla kádrové předpoklady. Rozhodla se tedy jít ve
stopách dědečka, který pracoval na dráze.
A tady dostala bystrá dívka šanci vystudovat Vysokou školu železniční, kde se na
správném původu tak nelpělo. K vlastnímu
překvapení si oblíbila technické předměty
a celý život se pak věnovala projektování
zabezpečovacích zařízení na tratích. První
manželství bylo smutné, protože manžel,
přes všechnu její péči, brzy zemřel na vleklou nemoc. Ve druhém manželství se jí již
v pokročilejším věku narodil syn Štěpán.
A právě s jeho rodinou se před třemi lety
přistěhovala do Velkých Přílep – Štěpán
s manželkou se totiž rozhodli vzít své
ovdovělé maminky s sebou. Zakoupili objekt bývalé kamýcké synagogy na samém
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konci obce a náročnou rekonstrukcí z něj
vytvořili tři nové bytové jednotky. Takže
tu kromě paní Lapáčkové bydlí synova
velká rodina i maminka jeho manželky.
V pohodě a harmonii.
Paní Milada je velmi činorodá. Spoluorganizuje činnost klubu bývalých
zaměstnanců podniku, v němž pracovala.
Největším jejím koníčkem je ale plavání.
Nemalou část roku proto tráví na chatě
u Slapského jezera, kde štípá dříví, sklízí
ovoce a pečuje o zahrádku. Zřejmě proto

je tak fit a bez následků přestála dvakrát
rakovinu i složitou zlomeninu stehenní
kosti. Má nejspíš dobrý základ po své
mamince, která se dožila téměř stovky.
Paní Miladě se žije hezky a spokojeně,
radost má i z přítomnosti čtyř vnoučat.
Nejstaršímu je 11 let a nejmladšímu dva
roky, o zábavu tak zde není nouze.
Společenskou kroniku připravuje
Eva Martínková

Vzpomínáme
Josef Pichl – 4. října 2020
zemřel ve věku 62 let
Marie Chudějová – 7. října 2020
zemřela ve věku 94 let
Ladislav Tománek – 21. října 2020
zemřel ve věku 78 let
Ivona Hášová – 25. října 2020
zemřela ve věku 83 let

Upřímnou soustrast všem pozůstalým.

Foto: autorka
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Nejde jen o vítězství
U registrací bylo opravdu živo

Tomáš Slavata a jeho Hromová parta u nás ve Velkých Přílepech

Je to kluk, který už jako dítě spatřoval
ve sportu svobodu a naději. Zároveň mu
sport dával i přinášel pozitivní zážitky,
které každý z nás potřebuje. Naději
nyní předává dál dětem v dětských domovech a sportovních akcích po celé ČR,
které organizuje na velmi vysoké úrovni. Jeho cílem je sdílet nadšení a radost
z pohybu mezi děti z jakéhokoli prostředí.
Tento muž, který je dnes nominován na
cenu mezinárodní evropské soutěže BeActiveAwards, k nám přijel se svou Hromovou partou už podruhé. Na pozvání
Nadi Koštovalové a ve spolupráci s Míšou
Slunčíkovou a dalšími členy sportovního
výboru vytvořil prostředí pro sportovní
závod, který se stal jednou z největších
sportovních akcí letošního roku.
Dne 4. 10. v centru obce čekalo na děti

soutěžní klání v běhu a jízdě na kole.
Začíná se vždy během, pak následuje
jízda na kole a na závěr poslední okruh
běh. Trasy samotného závodu byly připraveny a přizpůsobeny pro děti od těch
nejmenších až po ty nejstarší. Kdo neměl
kolo nebo helmu, neměl problém. I o tom
jsou závody Tomáše Slavaty, který myslí
na vše a ze své nepříliš šťastné zkušenosti
z dětství i na děti, které nemají to štěstí
a sportovní zázemí v podobě vybavení
jim chybí. Kola a helmy byly k dispozici
k zapůjčení. Účastnit závodu se tak mohl
každý. I ten, kdo šel s dítětem kolem
a třeba se jen přidal.
Soutěž byla rozdělena do deseti kategorií a celkem se přihlásilo více jak padesát
dětí. Z vítězství v jednotlivých kategoriích
se mohly těšit tyto děti:
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Verunka Švarcová a Sebastian Trapp
v kategorii do tří let, Veronika Bartyzalová a Kuba Slunčík v kategorii do šesti let,
Lucka Čížková a David Fila v kategorii do
osmi let, Klára Blahoutová a Lukáš Puška
v kategorii do deseti let, Kristýna Petráková
a Vojtěch Válek v kategorii od jedenácti let.
Desítky šťastných dětí, nadšení, krásné
sportovní souboje, zábava, slzy dojetí
a důležitá výhra pro jedno z dětí – bylo tím
nejvýznamnějším na této akci. Radost z té
největší výhry si odnesl Lukáš Puška. Kolo,
které vyhrál a bude mu předáno, má být
symbolem podpory všech dětí ve sportu
v celém jeho významu. Tento symbol tak
může pomoci dalším dětem jako příklad.  
Sport pomáhá rozvíjet sám sebe, přináší
radost, přátele a možnost kvalitně strávit
volný čas.
Tomáši Slavatovi přejeme úspěch v mezinárodní soutěži, která má být 8. prosince
vyhodnocena. Pro nás již hrdina je. Jeho
nesmírná snaha pomoci je motivující.  
Jsme rádi, že jsme součástí.
V tuto chvíli pro něj není důležité, jak
soutěž dopadne. Chce zůstat stále tím
klukem, který našel smysl v práci v terénu
a podpoře dětem a lidem, kteří neměli
moc štěstí. My si přejeme a doufáme, že
se příští rok s Tomášem a jeho Hromovou partou zase potkáme a připravíme
další závod. Prosíme všechny, aby sledovali webové a fb stránky obce, kde se vždy
o připravovaných akcích dozvíte. Děkujeme, že vedete spolu s námi děti ke sportu.
Marie Válková a skvělý  sportovní výbor
v čele s Naďou Koštovalovou
Foto archiv redakce

Soutěžily malé děti...

…i mládež

Došlo samozřejmě i na medaile
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Čtvrtletní meteorologické okénko – podzimní

Mokrý podzim a snaživá zima
Divný nadpis, možná ano. Trochu jsem
pozměnil jednu z pranostik, která říká:
„Mokrý podzim přináší sněživou zimu.“
Příliš jí totiž nevěřím, ale ať se zima ukáže,
nechť se snaží.
Třeba tak jako uplynulý podzim. Po
dlouhé době zde mohu napsat, že na
atmosférické srážky byl bohatý, a to je
dobře. Krajina potřebovala zavlažit. Deficit množství srážek v půlročním sledování

Pomíjivý žlutý koberec ze spadaného listí
v ulici Nad Věznicí na začátku listopadu

v naší lokalitě už není kupodivu žádný
a z pohledu ročního hodnocení je zanedbatelný. Oproti minulým ročním obdobím
se letos střídaly vždy dva měsíce deštivé
a jen jeden s podprůměrnými srážkami.
Něco nevídaného v současné víceleté suché periodě. Za posledních deset let byl
pouze rok 2013 v Přílepech deštivější.
A co stojí ještě za připomenutí? Tak
třeba, že poslední tropický den, kterých
letos mimochodem bylo málo, nastal
v Přílepech 15. září, kdy teplota vzduchu
překročila 30 °C. Bylo to v závěru kratšího
suchého období „babího léta“. Koncem
září nastoupily chladné a deštivé dny. Zejména 26. září denní teploty, jen kolem
7 °C, doprovázel vydatný a vytrvalý déšť.
Napršelo 46 mm srážek za 24 hodin. Jejich měsíční úhrn v září dosáhl 62 mm
(140 % normálu).
Říjen kupodivu nepřinesl ani jeden mrazový den. Zato opět nastal výrazně deštivý
den. Stalo se tak 14. října, kdy napršelo 40
mm srážek. Denní hodnoty srážek nad
40 mm byly vždy v meteorologii bedlivě
sledované a hlášené. Ovšem v lokalitách
dlouhodobě suchých, kam patří naše
obec, zpravidla nezpůsobují problémy.
Celková říjnová měsíční bilance předčila
tu předchozí. Za říjen napršelo 79 mm
(210 % normálu). Žádný říjen, minimálně
v tomto století, v obci tolik srážek nepřinesl! Pro srovnání – na severní Moravě a ve
Slezsku, kde se vyskytlo dokonce několik
povodní, to byl srážkově nejvydatnější
měsíc od roku 1961.
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V průměru na území spadlo 160 mm
srážek, tj. 337 % normálu. I u nás to bylo
znát. Pole nevysychala a chůze po nich
dlouho nebyla snadná. Navíc na konci
první dekády listopadu přišlo pravé mlhavé podzimní počasí a první mrazové
dny (6. 11.). Relativní vlhkost vzduchu
byla téměř beze změny a setrvávala na
vysokých hodnotách nad 95 % celé dny.
I když takřka nepršelo, tak se ne nadarmo
říká pro toto období: „Na podzim lžíce
deště a je konev bláta“.
Teprve druhý mrazový den podzimu
nastal až 21. listopadu, což svědčí o značně
teplém měsíci, jehož hodnoty však stěží
někoho z nás mohou potěšit. No a jestli se
ptáte na sníh, tak ten nepadal. Svatý Martin podle pranostik na bílém koni už asi
nejezdí a nepřináší sníh a zimu. Snad ho
jen letos přibrzdila všudypřítomná epidemiologická opatření a bez roušky se mezi
nás lidi neodvážil. Doufejme, že ji příští rok
nebude potřebovat a v listopadu nám podle tradice přiveze ten první sníh. A letos?
Nechť je zima snaživá!

Obvyklý graf srážek a teploty vzduchu ukazuje, že ve Velkých Přílepech se
průměrné zářijové a říjnové teploty vzduchu pohybovaly stupeň nad normálem,
přičemž listopad byl výrazně teplejší, než
je průměr. Úhrny měsíčních srážek byly
v prvních dvou měsících podzimu značně
nadprůměrné. Až teprve listopad na jejich
množství podstatně ubral.
René Tydlitát
Foto: autor

Zámek Chvatěruby
V chladných zimních dnech, kdy je ome-

zeno cestování, kulturní i sportovní akce,
se můžeme vydat na zajímavé místo
v našem okolí, které během dlouhé
doby jeho historie stíhala jedna rána za
druhou a které přes všechny okolnosti,
jakkoli se na začátku jeho stavby mohly
zdát příznivými, nikdy nedosáhlo slávy

a uznání, které si pro něj jeho dávní majitelé přáli mít.
Přeplujete-li Vltavu přívozem z Libčic
a půjdete směrem na Kralupy, asi po
hodině příjemné chůze kolem chatiček
nalepených na skálu spatříte majestátní
zdi nedostavěného zámku smutně shlížející prázdnými okny na řeku.
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Na nevysoké vyvýšenině na pravém
břehu Vltavy, ležící nyní v obci Chvatěruby,
byla již ve 12. století vybudována tvrz
s kostelem. Později byla přestavěna na
hrad, který v 15. století dobyl Jiří z Poděbrad a po třicetileté válce valdštejnská
vojska.
V době renesance si zde vybudovali Lobkovicové zámek, kterému však
nevěnovali takovou pozornost a péči jako
svým oblíbeným sídlům, a tak postupně
pustl. V období baroka se majitelem zámku stal Kryštof Voračický z Paběnic. Chtěl
jej nákladně přestavět pro svou manželku
Marii Konstancii, jež si potrpěla na honosný životní styl, stavba ho však finančně
vyčerpala a práce nikdy nebyly dokončeny. V průběhu 18. století zámek vyhořel
a vichřice mu strhla střechu. Když asi před
130 lety padající kameny začaly ohrožovat
kolemjdoucí, místní farář nechal na vlastní

náklady nejvíce poničené zdivo zbořit,
zasypat jím propadlé sklepy a z bývalého
paláce si zřídil zahrádku. Rozpadající se
hradby v té době sloužily jako stavební
materiál i místním obyvatelům.
Základy a část zdí kdysi mohutné stavby
přesto dál odolávaly zubu času a měnily
vlastníky. Po druhé světové válce byl
zámek znárodněn a od roku 1991 je opět
v rukách soukromých majitelů, kteří se jej
snaží zrekonstruovat.
Pokud si budete chtít pouze prohlédnout
zámek bez procházky, lze do Chvatěrub
dojet autem či vlakem přes Kralupy, přímé
spojení z Roztok ani most pro pěší v jeho
blízkosti nejsou.
Eva Tluková
Foto: Marián Juskanin
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Jak štěně Přílepáka a Přílepandy
dostalo strach
Opět byla zima a Přílepák s Přílepandou

už byli o další rok starší. I tak se moc těšili
na Ježíška, který si jejich dopisy za oknem
bral už od listopadu. Proto se oba těšili, co
od něj letos dostanou. Nakonec to bylo to
malé štěně, které si přáli oba a ze kterého
měli velikou radost. Protože bylo celé bílé,
pojmenovali ho Sněhulka, a když s ním šli
poprvé ven, dostali od maminky také modrý obojek a dlouhé vodítko.
„Nechoďte moc daleko. A hlavně
Sněhulku nepouštějte z vodítka, nebo
vám uteče,“ volala za nimi maminka. Jenom doufala, že ji slyší.
Takto venčili Přílepák s Přílepandou
Sněhulku každý den, vodili ji k rybníku, po
pěšince na pole nad ním, nebo se s ní vydávali na půl cesty do Úholiček. Sněhulka
si na procházky ihned zvykla, a tak byli
všichni tři moc a moc šťastní. Jenomže potom přišel Silvestr, po něm Nový rok a vše
se změnilo.
„Půjdeme se podívat na ohňostroj na
kopec. Bude odtud krásně vidět,“ řekl
tatínek a maminka hned zahnala Přílepáka s Přílepandou do pokojíčku, aby se
oblékli.
„Vezmeme taky Sněhulku?“ ptala se
Přílepanda maminky. Ta se podívala na
tatínka zvídavým pohledem, a když nic
nenamítal, dala souhlas.
Přílepák navlékl Sněhulce obojek
a připnul vodítko. Ta mu za to olízla ruku
a nadšeně vrtěla ocáskem, jak se těšila
ven. „Už půjdeme, neboj se,“ říkal jí při

tom Přílepák a drbal ji za uchem. Sněhulka
jen něco zakňučela, trochu nahnula hlavu
a štěněčím pohledem se na něj dívala.
„Hlavně jí nepouštěj, nebo jí už nenajdeme,“ opakoval tatínek znovu to, co už
jim jednou říkala i maminka. Přílepák ale
jen mávnul rukou, jako by se nic nedělo.
Vyšli společně na skálu nad křižovatkou
a čekali, až ohňostroj začne. Sníh sice
nebyl, ale i tak zalézal mráz pod kabáty
a bundy. Přílepák s Přílepandou byli ale
soustředěni jen na Sněhulku, která s nimi
na vodítku pobíhala po okolí a bylo jí jedno, co se kolem děje. Maminka s tatínkem
se zatím k sobě tulili, aby se alespoň trochu zahřáli. Najednou se do ticha ozvalo
hvízdnutí „fijůůůůůů“ a na temné obloze se rozsvítila červená, žlutá a zelená
světýlka. Spolu s nimi se ozvaly také výbuchy a Sněhulka najednou přestala pobíhat
po okolí, začala kňučet a s každou další
petardou ohňostroje se víc a víc choulila
pod nohama Přílepandy.
„Že já si to hned neuvědomil,“ skoro
zakřičel tatínek. „Vždyť psi se ohňostrojů
bojí, měli jsme nechat Sněhulku doma.“
„Už to bude končit, za chvíli půjdeme,“
řekla maminka a sehnula se ke Sněhulce,
aby ji pohladila. Ta ale jen zakníkala
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a odvrátila od ní hlavičku, kterou teď schovávala za Přílepandinou nohou.
V tu chvíli vyběhli z nedalekých domů
dva starší kluci a hodili Přílepákovi skoro
pod nohy zapálenou petardu. Když vybuchla, lekl se Přílepák tak, že skoro upadnul na zem. Přílepanda, která zrovna
držela vodítko, ho upustila a vyděšená
Sněhulka, vedle níž dopadla další petarda
od starších kluků, utíkala, co jí síly stačily
k nejbližšímu křoví, kde chtěla hledat
úkryt. Za sebou táhla vodítko na šňůře
a celou dobu vydatně kňučela.
„Co to děláte, darebáci!“ zakřičel tatínek,
chytil jednoho z výrostků za límec od
bundy a zatřásl s ním tak silně, jak jen
dovedl. „Copak se hází petardy po lidech
a po psech? Kde jste to viděli? Jestli
hned neutečete domů, tak vás odvedu
k rodičům sám a postarám se, abyste dostali, co proto,“ hrozil oběma klukům. Ti
nečekali, že by na ně někdo mohl tak křičet,
a celí vyděšení utíkali domů. Zbytek nevybuchlých petard nechali na
místě a už se ani neohlédli.
„Sněhulka utekla,“ rozbrečela se Přílepanda a po
ní i Přílepák. Maminka se je
snažila utěšit, ale tatínek ani
chvilinku neváhal, rozhlížel
se po okolí a přitom říkal:
„Jen se nebojte, ta se tak
vyděsila, že je někde tady zalezlá ve křoví. Najdeme ji.“
A tak začali všichni čtyři
hledat po okolí, až maminka
nadšeně od jednoho křoví
vykřikla: „Tady je!“
Sněhulka se krčila pod
větvičkami a smutně a vy-

plašeně koukala po okolí. Asi by utekla
mnohem dál, kdyby se jí vodítko nezamotalo do větviček. A tak teď byla strachy
schoulená, koukala na své páníčky a doufala, že už ji z toho hrozného místa odvedou domů.
„Příště jí už sebou brát nebudeme,
ohňostroj není nic pro pejsky,“ řekla
maminka. A tatínek, který nesl vyplašenou
Sněhulku v náručí, k tomu jenom dodal:
„Nikdy nesmíte házet petardy v místě,
kde je někdo jiný, a už vůbec ne někomu
pod nohy nebo k jeho pejskovi. Taková
pyrotechnika je hrozně nebezpečná a byl
bych rád, kdybyste se jí jednou pro vždy
vyhnuli,“ dodal s největší vážností. Ale po
jejich zážitku jim to ani říkat nemusel.
Pamatujte si tedy, milé děti, že petardy
jsou nebezpečné a nemají se nikdy házet
druhým pod nohy. Ani vaši pejskové je
nemají rádi, a tak se snažte je toho ušetřit.
Tomáš Hejna
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VAŠE DÍTĚ SI ZASLOUŽÍ
SKUTEČNÝ ROZVOJ
Jsme soukromá základní škola Heuréka v Libochovičkách,
do které děti, rodiče i učitelé chodí rádi. Pro naše děti
připravujeme výrazně nadprůměrné vzdělávací podmínky.
Co získáte, pokud se rozhodnete pro naši školu?
Vzdělávání v inovativní škole s vizí
• Možnost vzdělávání Vašeho dítěte po dobu
9 let, od září 2021 otvíráme 2. stupeň ZŠ.
• Intenzivní osobnostní rozvoj dítěte ve škole,
jejíž vize je založena na moderních a aktuálních vzdělávacích trendech. U dětí podporujeme dovednost kriticky, efektivně, tvořivě
a v souvislostech myslet a projevovat se používáme metody zviditelněného myšlení
(Visible Thinking), Velké otázky (Big Questions, Life-Worthy Learning). V matematice
pracujeme s Hejného metodou a singapurským modelem CPA, nejen v češtině pracujeme s metodou Notice and Note vedoucí
k rozvoji hlubokého čtení.
• Smysluplné vzdělávání, v němž propojujeme

výuku s reálným světem kolem nás a během
badatelských expedic navštěvujeme profesionály přímo v jejich prostředí.
• Synergické sdílení know-how a profesních
zkušeností v rámci sítě škol Heuréka.
• Program podpory nadaných a mimořádně
nadaných dětí.

Profesionální péči týmu pedagogů
• Péči dynamického a motivovaného pedagogického týmu, který se průběžně vzdělává
v rámci interního vzdělávacího systému
a aktivně se podílí na koncepci a rozvoji naší
školy.
• Poměr počtu žáků a pedagogů 6:1.
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Individuální rozvoj dítěte
• Nejvýše 12 dětí v ročníku.
• Individuální plánování rozvoje dítěte pomocí
nástrojů jako učební mapy v nižších ročnících
nebo indexy na 2. stupni. Děti jsou od prvního ročníku vedeny ke spoluzodpovědnosti za
své učení.
• Důraz na rozvoj silných stránek dítěte a podpora prorůstového nastavení mysli.
• Velmi intenzivní budování čtenářské gramotnosti a vztahu dítěte ke knihám. Každodenní
počteníčko, během kterého si děti čtou svou
vlastní knihu.
• Rozvoj komunikačních dovedností dítěte díky
pravidelným komunitním a reflexním kruhům.
Budování dovednosti stát se platným členem
týmu a spolupracovat s ostatními díky skupinové práci v hodinách.
• Možnost reflektovat svůj posun ve vzdělávání
během pravidelných tripartitních setkání.

Rozšířenou výuku angličtiny
• Rozšířenou výuku angličtiny již od prvního
ročníku. Smysluplné začleňování angličtiny
do každodenních situací v dalších předmětech včetně badatelských expedic. Výuka v
malých skupinkách podle úrovně. Od začátečníků po rodilé mluvčí.

Bezpečné a laskavé prostředí
založené na otevřené a srozumitelné
komunikaci
• Otevřené, přátelské a laskavé prostředí,
v němž jsou rodiče i děti vítáni jako partneři.
• Respektující přístup, který důsledně uplatňujeme vůči rodičům, dětem i sobě navzájem.
Současně pevnost v jasně nastavených dohodách a pravidlech, na jejichž stanovování
se podílejí i děti samotné.

www.zsheureka.cz

Moderní vybavení a vstřícný provoz
školy
• Možnost pracovat s 3D tiskárnou, špičkovými badatelskými a výzkumnými sadami
Pasco, lego robotickými stavebnicemi
a iPady.
• Vytváření si digitálního portfolia ve školní
aplikaci Seesaw.
• Ranní družinu od 8.00, posunutý začátek
výuky na 8.45. Dlouhé přestávky spojené
s pohybem a pobytem venku. Výuka již od
první třídy do 14:30, což umožňuje právě
jak delší přestávky, tak větší aktivní zapojení
dítěte do výuky a snižuje tlak na výkon
a rychlost a prospívá celkové bezpečné
a tvůrčí atmosféře školy.
• Účast na odpolední družině spolu s častým
pobytem na zahradě a nabídkou zájmových
klubů.

Uvědomujeme si, že Vaše dítě je pro Vás
tím nejdražším, co máte, a že pro něho
chcete to nejlepší. Rádi Vás proto u nás
přivítáme, osobně s Vámi probereme Vaše
očekávání a ukážeme Vám, jak pečujeme
o rozvoj dětí v naší škole.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Martina Zelová
ředitelka ZŠ Heuréka
mzelova@isheureka.cz
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HLEDÁTE ŠKOLU, VE KTERÉ VAŠE DÍTĚ
MŮŽE SKUTEČNĚ ROZVÍJET SVŮJ
POTENCIÁL?
Máte doma předškoláka a chcete pro něj školu, do které bude chodit
s radostí? Hledáte pro svého páťáka školu s navazujícím 2. stupněm?
Přijďte na workshop pro rodiče a zájemce o základní školu
Heuréka v Libochovičkách.

20. ledna 2021
18.00 - 20.00 hodin
4. ZŠ Heuréka Libochovičky, č. p. 10

Těšíme se na setkání s Vámi!

Registrujte se na
www.zsheureka.cz/aktuality

Martina Zelová
ředitelka školy
mzelova@isheureka.cz

4. základní škola Heuréka, s.r.o.,

Libochovičky 10, www.zsheureka.cz

