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Na úvod
Drazí čtenáři,
vítám Vás u březnového čísla Přílepského zpravodaje, bohužel stále v tomto zvláštním
stavu celého světa. Ani nevíte, jak rád bych Vás v tomto úvodníku pozval na některou
z tradičních kulturních akcí nebo na akci novou. Jak rád bych Vám přinesl zprávy
o každoročních plesech, vánočním setkání u kaple sv. Gotharda nebo sledování
novoročního ohňostroje na autobusové točce. Ale nic z toho nemohu. Na druhou stranu
současná situace mi dala možnost víc se věnovat sledování mého a tedy i Vašeho okolí.
Jak si jistě pamatujete, paní starostka v minulém čísle hovořila velmi obsáhle o tříděném
odpadu a na třech stranách jsme uvedli fotografické návody. Velmi mne potěšilo, když se
nám ozval jeden z občanů a děkoval za uveřejnění článku. A jistě jsem nebyl sám, kdo byl
potěšen jeho iniciativou vyvěsit tyto návody přímo na hnízda kontejnerů, aby byly všem
na očích. Tyto návody se opravdu objevily, ale pokud vím, pouze na dvou místech zalaminované cedule vydržely. Na ostatních jsem je nestačil druhý den ani nafotografovat, snad
se to podaří na druhý pokus…
Co mne však šokovalo, byla osobní zkušenost s jistou dámou. Šel jsem domů, když
u místního sběrného místa zastavila svůj „teréňák“ mladá dáma s telefonem na uchu.
Vystoupila, otevřela kufr a začala s vykládáním tříděného odpadu. V kontejneru končily
celé krabice bez rozřezání – inu, to se občas stává. Víc mne fascinovalo, když přebytečné
krabice, které se nevešly, skončily regulérně na zemi. A k dovršení všeho na nich přistála
i dřevěná bedýnka od ovoce, která dokonce letěla vzduchem.
Letos se mi také poprvé stalo, že jsem u nás uklouzl po něčem jiném, než je sníh. I tentokrát jsem si řekl, že se to prostě občas stane. Ale když na tom samém místě byla tato
„nadílka“ i další den a několik dní na to znovu… A došlo mi to. Někdo prostě spoléhal na
to, že sníh po pejskovi uklidí – nestalo se. K dovršení všeho jsem o něco dál balancoval,
abych neskončil na zádech. Přebruslil jsem asi tak metr a ohlédl se. I v tom největším
mrazu někdo považoval za nutné umýt si auto. Že po něm zbyde ledový jazyk přes celý
chodník i vozovku ho nejspíš nenapadlo.
Občas mne napadá, že když takoví lidé něco dělají, hlavou se jim nežene nic jiného než
velký nápis NEZÁJEM! Přitom vím, že jde jen o malé procento lidí z Velkých Přílep. Ale
právě proto bych byl rád, kdyby si ta menšina uvědomila, že cokoliv dělá, to se odrazí i na
nás ostatních.
Všem Vám nyní přeji příjemné počtení, a také abyste následující týdny a měsíce přežili
v co nejvíce optimistické náladě.
Tomáš Hejna
Redaktor
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slovo starostky

Vážení občané a čtenáři našeho čtvrtletníku.
Přiznám se, že předmět zeměpis nepatřil ve škole k mým silným stránkám. Na slepých mapách jsem vždy marně hledala,
ale v poslední době jsem z mnoha pramenů nabyla dojmu,
že uprostřed Evropy leží malá a půvabná země – zvaná Cochcárna. Vůdci Cochcárny se v posledním roce vyznačují
pořádáním četných tiskových konferencí, na kterých občanům
představují další a další opatření, často protichůdná, která by
však měla vést k likvidaci nepřítele, okem neviditelného, leč
nebezpečně zákeřného.
Mnozí občané navržená opatření respektují. Jen občas se ptají na jejich přínos a pouze
slovně rebelují. Ve skutečnosti pak odpočítávají po deváté hodině večerní kroky, aby se
svým psíkem či kocourem Mikešem neporušili doporučenou vzdálenost pěti set metrů
od obydlí, a v mapách obcí hledají zodpovědně hranice katastrálního území, které pak
pro jistotu vyznačují kolíky. Tito občané se však rekrutují většinou z dříve narozených,
takzvaných „prďolů“. Mladší generace republiky Cochcárna, vyrostlá většinou bezmantinelovou výchovou na piedestalech milovaných a zázračných potomků, má na věc často
odlišný názor.
Vědoma si toho, že kde jsou nařízení, není postih, spatřuje v doporučeních typu zákaz
shromažďování a vycházení jakousi zábavnou hru zvanou „Kdo z koho“. Matky malým
cochcárňatům odmotávají na hřištích pásky z herních prvků, aby se cochcárňata mohla zabavit, zatímco pak na lavičkách hezky pospolu probírají zážitky minulého dne.
Samozřejmě bez respirátorů. Zkuste hodiny a hodiny mluvit, když nemůžete pořádně
dýchat. No, nejde to! Větší již školou povinná cochcárňata dovádějí ve větších skupinkách
s míčem na fotbalovém hřišti a předstírají, že dlouhodobá distanční výuka v nich ubila schopnost přečíst nápis „Zákaz vstupu“. Přivolaní policisté pak dle předpisů mohou
pouze domlouvat a upozorňovat, aby mládež zbytečně nefrustrovali.
I přes tyto výstřelky však doufejme v zachování stálého zdraví. Život jde totiž dál! To
se nakonec dočtete i v tomto čísle Zpravodaje. Pozvánky ke kulturním a sportovním
akcím tu nehledejte, ale plány k vylepšení infrastruktury ano. Nepotěší vás sice upozornění
na dlouhodobou objížďku, ale na druhou stranu nás čeká realizace potřebných staveb
k vylepšení vzhledu obce. Držme si palce a přejme si, aby se děti mohly brzy vrátit do
škol a školek, vyčerpaní rodiče se mohli věnovat plně své práci a pedagogové naší školy
neseděli dlouho do noci nad přípravou distanční výuky. A hlavně, aby děti měly opět to,
co jim nejvíce chybí – kamarády.
Přeji vám hodně zdraví a málo finančních a existenčních starostí. Věřím v sílu slunce.
Když nic jiného, alespoň „dobijeme baterky“. Hezké jaro!
Věra Čermáková
Starostka obce

obec

3

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
10:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Úterý, čtvrtek a pátek
8:00 - 12:00, 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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zprávy z obce  dění v obci

Polyfunkční dům získá vybavení

Obecní zastupitelstvo odhlasovalo vý-

sledek výběrového řízení pro nákup
dodatečného vybavení Polyfunkčního domu. Prostory budou firmou Boxed s.r.o.
vybaveny počítači s příslušnými programy,
dotykovými panely, 3D tiskárnou, setem
pro virtuální realitu, vznikne zde malé studio filmu a s tím spojené ozvučení, dále
budou zakoupeny experimentální sady
pro konstrukce robotických zařízení či
studium fyziky nebo badatelské batohy

Door to door
V řešení je stále možnost svozu tříděného

odpadu nejen z hnízd, ale také od jednotlivých domů, tedy takzvaný princip
door to door. Už v minulých číslech jsme
vás informovali o možnosti hlasovat, zda

pro studium přírodovědy. V současnosti
řeší obec také nákup příslušného nábytku a zakoupení šicích strojů pro kroužek
rukodělných prací. Vybavení bude sloužit
pro volnočasové aktivity a kroužky.
Obec do vybavení investuje celkem
1 164 620 Kč (včetně DPH). Polyfunkční
dům by měl být těmito prvky vybaven
ke konci letošního školního roku. V rámci
vybavení Polyfunkčního domu bude z dotace IROP financováno zařízení, umožňující
přístup tělesně postižených do prvního
poschodí.

byste měli o tento způsob svozu zájem.
I nadále máte možnost se k tomuto návrhu vyjádřit, a to prostřednictvím hlasovacích lístků, které naleznete v podatelně
obecního úřadu.

zprávy z obce  dění v obci
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Vypsání řízení na novostavbu tělocvičny
Obec Velké Přílepy vypsala výběrové řízení

na stavbu dlouho plánované tělocvičny
v sousedství nové budovy ZŠ. Tělocvična
bude sloužit jak pro potřeby školy, tak i pro
občany Velkých Přílep. Součástí by měly
být prostory pro parkování, velká a malá
tělocvična, místa pro diváky, nářaďovna,
šatny a foyer. Součástí zadání je i vytvoření
přístupové komunikace, úprava prostran-

ství kolem nové budovy. Pokud se podaří
vybrat firmu, která bude stavbu zajištovat,
měla by stavba začít v letošním roce
v září a probíhat přibližně dva roky. Stavba
budovy by měla být v ideálním případě
financována z rozpočtu obce a z dotace.
Pro vybavení tělocvičny bude obec usilovat o dotaci v rámci dotačního programu
Národní sportovní agentury.

Výběrové řízení na provozování vodohospodářské
infrastruktury ve Velkých Přílepech
předmětem je zajišťování provozu vodovodní a kanalizační sítě na území obce.
V majetku Velkých Přílep je v současnosti přes 18 kilometrů vodovodů, přibližně

stejná délka kanalizační sítě a dále 0,58
km vodovodního přivaděče. Na tyto sítě
je v současné době připojeno 3244 obyvatel.

Podrobnosti o aktuálním stavu výběrových řízení naleznete na stránkách
www.velke-prilepy.cz v sekci veřejné zakázky. Zprávy o rozhodnutích obecního
zastupitelstva naleznete v části úřad obce › zápisy se zasedání zastupitelstva.
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V obci probíhalo testování

10. 17. a 24. února letošního
roku probíhalo v prostorech sálu tělocvičny
U Korychů antigenní testování na onemocnění covid-19, které prováděla Záchranná služba Asociace samaritánů ČR.
Testováni byli zaměstnanci obce včetně
obecních policistů, zaměstnanci MŠ a ZŠ,
děti ze základní školy se souhlasem rodičů
(zaměstnanci škol a žáci byli testováni
přímo v budově školy) a každý, kdo se
předem přihlásil. Celkem proběhlo 330
odběrů, všechny byly negativní. Obec
hledá další mobilní týmy, které by v testování pokračovaly. Případné další termíny
sledujte na stránkách obce nebo na jejím
facebookovém účtu.

zprávy z obce  dění v obci
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Linka 316 pojede objízdnou trasou
Od 15. března dochází na přibližně devět

měsíců k uzavírce mostu S071 na Jenerálce. Z tohoto důvodu budou vedeny
objízdné trasy linek 316 a 356 přes
Nebušice. Na trase budou zřízeny
obousměrné zastávky „Průhonský háj“
a „Škola Nebušice“. Zastávka „Pučálka“

bude zrušena, zastávka „Horoměřice“
bude přemístěna do dvora statku.
V souvislosti s omezením dopravy a délce objízdné trasy dochází k mírnému
prodloužení intervalu v přepravních
špičkách. Jízdní řády naleznete na
www.pid.cz.

Ulice Pod Lesem bude v létě uzavřena
Ulice Pod Lesem čelila v době výstav-

by světelné křižovatky v centru obce
velkému nárůstu automobilové dopravy
a stala se po dobu několika měsíců neo-

ficiální objížďkou. Působilo to mnohé problémy a velké emoce, situace po výstavbě křižovatky se uklidnila, silnice byla
zjednosměrněna směrem do centra obce.
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Ulici Pod Lesem teď čekají nutné stavební
práce – posílení vodovodní sítě obce Velké
Přílepy od křížení ulic Nová x Svahová do
křížení ulic Pod Lesem x Pod Hajnicí.
Je nutné vyměnit vodovodní potrubí
i kanalizaci. Po skončení prací dojde
k uzavření okruhu vodovodní sítě a zlepšení
a vyrovnání tlaku vody. Práce započnou
už v květnu tohoto roku, a to protlakem
sítí pod komunikací v ulici Pražská směrem
od křížení ulic Nová a Svahová. Pro řidiče
jedoucí po Pražské ulici to bude znamenat
omezení, doprava bude řízena kyvadlově.
Předpokládaná doba omezení však bude
trvat pouhé dva týdny. Samotná ulice
Pod Lesem slouží především chodcům
a majitelům domů na Pražské ulici, kteří zde
mají umístěny vjezdy do zahrad. Všichni
majitelé parcel budou o situaci informováni dopisem, samozřejmě s nabídkou

konzultace před začátkem stavby. Konec
stavby je plánován na měsíc září tohoto
roku. Nový povrch a chybějící řádné
odvodnění této silnice plánuje obec až na
rok 2022. Obě akce budou totiž finančně
velmi náročné, a navíc následné práce by
se kvůli nepřízni počasí nestihly. Omlouváme se občanům, kterých se stavba dotkne, za dočasná omezení a děkujeme za
pochopení.
Průběh stavby nebylo možné z důvodu
pandemie představit veřejně občanům na
setkání v rámci Přílepských otazníků, jak
bývá v posledních letech zvykem. Stavbu
provádí firma Petr Kožený s.r.o., se kterou
má obec dobré zkušenosti z předchozích
let, a její zaměstnanci jsou navíc velmi
vstřícní k potřebám občanů.
Věra Čermáková, starostka

Čemu musely ustoupit zahrádky
za domem U Korychů
Možná si už mnozí z vás všimli, že v těsném

sousedství ulice Pod Lesem naproti kontejnerovému stanovišti tříděného odpadu
mizí postupně oplocení malých zahrádek.
Dělo se tak s počáteční nedůvěrou a nelibostí uživatelů, postupně však s pochopením, za což velmi děkujeme. Pozemek
historicky byl a je ve vlastnictví obce
a obec se rozhodla využít potenciálu
tohoto území k vytvoření klidové zóny,
sloužící nejen obyvatelům sousedních
panelových domů, ale i ostatním. Zahrádky tedy musely ustoupit. V loňském

roce vznikla studie veřejného prostranství, ležícího mezi ulicemi Kladenská
a Pražská, o celkové ploše 8500 m2. Výsledkem realizace budou nezbytné
terénní úpravy, vznik koncepce dopravy,
vyřešení obslužnosti, vybudování parkovacích míst, zamezení nahodilého parkování, výsadba zeleně a umístění parkových prvků.
Současná studie, kterou najdete
na webových stránkách naší obce
v sekci Aktuálně – Připravujeme, může
samozřejmě doznat podstatných změn.

zprávy z obce  dění v obci
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Prostor u „bytovek“ dnes…

…a v budoucnu

Chceme dát ještě slovo vám občanům,
vyslechnout si vaše připomínky, návrhy,
postřehy. Bohužel, v této době koronavirových opatření nemůžeme uspořádat
společné setkání, naplánovat diskuzi,
kterou pořádáme v CVA pod názvem
Přílepské otazníky, a to vždy před realizací
větší stavby. Až nám to ale situace dovolí,
rádi se s vámi potkáme a vyslechneme
si společně, i s autorem studie panem
architektem Přečkem, vaše připomínky
i nápady. Samozřejmě, pokud budete mít
dotazy již dnes, pište nebo volejte, jsme

ochotni se s vámi jednotlivě sejít i v této
době.
Věříme, že plánovaná revitalizace
přispěje k lepšímu vzhledu i funkčnosti
další části centra naší obce.
Podrobnosti najdete na
www.velke-prilepy.cz/aktualne/pripravujeme/

Věra Čermáková, starostka
Foto: Tomáš Hejna a archiv obce
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Provolejme Slávu Slávovi,
nebo také Slávečkovi, jak ho důvěrně oslovovalo dámské osazenstvo obecního
úřadu. Jeho milovaná manželka, nechť
promine, bylo to vždy vyřčeno ve vší
počestnosti pro jeho laskavost a přátelskou
povahu. Dvacet čtyři let ve službách obecního úřadu, to už je pořádná porce let. Za
tu dobu, ve které se staral o pořádek v obci,
o krocení zeleně i opravy všeho druhu,
ho znala i většina nových obyvatel obce.
Pověstné byly jeho jízdy na milovaném letitém traktůrku, se kterým ho pojilo snad
až lidské přátelství. Časté byly jeho pravidelné cesty v pracovní době na červenou
přes křižovatku, při kterých jsem zavírala
oči, doufala v poruchu kamer a myslela
na svůj pobyt v nápravném zařízení.

Rozloučit se přišli všichni kolegové

Slavná poslední jízda obcí

zprávy z obce  dění v obci 11

Jeho: „Všichni mě znaj, mě nikdo nepřejede“ mě však vždy odzbrojilo. Pracant,
rybář, milovník tance, života a výborný
parťák, to je náš Sláva Sork.
Moc ti Slávo všichni děkujeme za to,
co jsi za ta léta vykonal pro obec, za tvou
ochotu přijít do práce i večer nebo o víkendu, když bylo třeba. Oceňujeme tvůj humor i taneční nasazení při příležitostných

večírcích, což si doufám po době covidové
opět zopakujeme. Tedy pokud budeš
mít čas, protože jak je všeobecně známo,
důchodci (pardon) většinou mají toho
času žalostně málo!
Za celý kolektiv obecního úřadu
Věra Čermáková
Foto: Tomáš Hejna

Památný strom

Nová rekreační oblast u Památného stromu)

Vydáte-li se na procházku obcí, zkuste

odbočit z ulice Krátká úzkou cestou mezi
domy směrem do ulice Polní. Po několika
metrech se vám naskytne pohled, který
byste možná v této lokalitě nečekali. Dříve
zarostlé, nevábně vypadající místo plné
křovin se proměnilo v otevřený prostor,
jemuž vévodí mohutný dub – památný

strom. Scenérii podtrhuje kulisa skal v pozadí. Náš Kamýk je na skály velmi bohatý,
však to naznačuje jeho jméno. Mnohde
jsou ale tyto krásné útvary našim očím
skryty překrývající zelení. Po dobu dvou
let byl prostor kolem dubu čištěn od
náletových dřevin a odvážen odhozený
odpad. Díky zásahu naší technické čety
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a péči dentrologa mohl statný dub na
jaře minulého roku rozložit své větve
v plné kráse. Chtěla bych poděkovat nejen
zaměstnancům technické čety, ale navíc
přidat poděkování jejich vedoucímu Pavlu
Pakostovi za výrobu lavičky, stojanu s popisem života stromu a umístění krmítka

pro ptactvo. V teplých jarních i letních
dnech tu nezapomeňte alespoň chvíli
posedět a načerpat nezbytnou energii tohoto magického místa.
Věra Čermáková, starostka
Foto: Tomáš Hejna

Policejní okénko
Vážení občané,
vstoupili jsme do roku 2021, kdy jsme si
přáli, aby byl pro všechny lepší než rok
předchozí. I tento rok nám připravuje
nelehké povinnosti a úkoly a mnohým
z nás i těžká životní rozhodnutí. Toto
se velmi projevuje i na činnosti obecní
policie, která bohužel zaznamenává
nárůst občanskoprávních sporů, dále
domácího násilí a v neposlední řadě
časté nadměrné požívání alkoholu
a jiných látek, které významně změní
chování osob. Věřím, že konečně nastane doba, která nám všem pozvedne
náladu a budeme zase moci plánovat
a užívat radosti bez vládního omezení.
Je proto nutné tato vládní omezení
v plném rozsahu dodržovat.
Nyní bych v rychlosti shrnul strukturu OP
Velké Přílepy a samozřejmě připomněl
kontaktní telefon na hlídku ve službě
605 862 177. Obecní policie přijala nového člena týmu p. Tomáše Pasáka, který
již od poloviny března, po splnění všech
zkoušek, bude moci vykonávat činnost
strážníka. Dále jste mohli zahlédnout

nové služební vozidlo Ford
Custom, které bude také
používáno jako mobilní kancelář
a zázemí strážníků pří závažných událostech. Dochází postupně k vylepšování
kamerového systému, který významně
přispívá k odhalování trestné činnosti,
ale i přestupkového jednání.
Z činnosti OP bych zmínil, že došlo
za první měsíc roku 2021 k necelým
padesáti událostem, které OP řešila, což
je skoro třikrát více než v loňském roce.
Jednalo se o černé skládky, dopravní nehody, různé druhy občanského soužití,
drobných majetkových deliktů, ale
také pomoc osobám v ohrožení života,
asistence při zásahu složek IZS (integrovaného záchranného systému).
Věřím, že události, které nás v současné
době ovlivňují, se již blíží ke konci
a lidé se opět budou moci vrátit ke svým
radostem a doufám, že obecní policie
tak nebude muset řešit tolik osobních
sporů, což mnohdy není snadné. Přeji
vám pevné zdraví.
Martin Ventura
Velitel OP Velké Přílepy
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Zimní údržba

Probudil jsem se v noci a podíval se

z okna kuchyně. Mám z domu krásný
výhled na volné zelení porostlé prostranství, vysoké stromy u potoka a protější
Hřivnáč. Jenomže tentokrát jsem viděl
jen nepropustnou a neustále se pohybující stěnu. Padající sníh v hustých
provazcích, jeden vedle druhého, končil
na několikacentimetrové vrstvě, která
už ležela na zemi. „Konečně zase jednou sníh,“ napadlo mě. A hned potom
mi blesklo hlavou, že mé jediné boty
mají v podrážce díru a mne čeká velmi
nepříjemná cesta na autobus a do práce.
V tu chvíli do husté sněhové mlhy zablikalo světélko naděje. A za okamžik znovu a potom v pravidelných intervalech.
Bylo oranžové a – patřilo obecnímu
traktůrku, který právě protahoval silnici.

Na Kladenské měla auta co dělat

Drazí čtenáři, přiznávám se bez mučení,
že tentokrát jsem nečekal na naše chlapce
z údržby hned ráno, abych s nimi mohl
prožít celý den v obci. Vlastně ačkoliv
vstávám běžně docela brzy, v době, kdy oni
vyráželi uklízet sníh ze silnic a chodníků,
ještě spím. Traktůrky s radlicemi totiž
vyrážely už před čtvrtou ráno. „Kouknu
v noci z okna a tam hromady sněhu
a pořád padal další. Tak sem asi ve tři zavolal Pavlovi a ve čtyři už sme vyráželi,“
vyprávěl mi Josef, když se odpoledne
ohříval u kávy v dílně.
A skutečně. Když jsem vyrážel před
šestou z domu, silnice byla protažená od
toho nejhoršího a všude se černaly malé
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kamínky, aby autům nepodkluzovala kola.
O chvíli později jsem na kruhovém objezdu potkal Tomáše, jak několikrát s radlicí
objíždí dokola ze středu ven a postupně
tak čistí ten velký prostor, aby tudy mohl
každý v klidu projet. I přes hustou vánici
mne poznal a zamával mi, prohodili jsme
spolu asi čtyři slova na téma „dobré ráno“
a to bylo vše. Na víc než minutu se Tomáš
nemohl zastavit. Každou ulici projel pro
jistotu ještě jednou, protože další vrstvy
sněhu se kupily jedna na druhou.
Chodníky v naší části obce byly zaváté. Lidé ještě spali a neměli čas sníh
odházet. Vděčně jsem tedy šel po okraji
vozovky. Při přecházení hlavní silnice mne
jen s úsměvem napadlo, že na rozdíl od
naší technické čety silničáři opět zaspali.
Přesvědčil jsem se o tom o chvíli později,
když jsem na Kladenské ulici viděl kamion,
jak se marně snaží protlačit pokrývkou
nebo alespoň vycouvat. V centru obce už

byly chodníky vzorně očištěny a pouze na
přechodu u knihovny usilovně odhazoval
další hromady Jirka. Byl prací tak zaujatý,
že mne ani neslyšel zdravit.
Autobus mne na pár hodin zavezl do
Prahy do práce. Silničáři skutečně zaspali,
a to jak ve středních Čechách, tak i v Praze.
Když jsem vystupoval z autobusu přímo do
půlmetrové závěje vyježděné autobusy na
okraji zastávky, nešlo si nepřiznat, že by se
od nás mohli v Praze učit! Z práce jsem se
vracel brzy, a proto jsem mohl pokračovat
ve sledování práce našich přátel z technické čety. Jeden z nich zrovna traktůrkem
čistil prostranství kolem Polyfunkčního
domu. Ne snad, že by tam už nebyl chodník od rána protažen, ale i když měli
všichni za sebou těžkou ranní šichtu, dál
se starali o úklid v místech, která podle
nich ještě nebyla „dotažena“. Traktůrky
s radlicemi tak bylo vidět po celé obci
a každou chvíli někde jinde. A tak to bylo

Malá tečka naděje v závějích. To je naše technická četa při práci.
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Obecní traktůrek
v akci…

… a při odpočinku

i v další dny, kdy nám
příroda připomínala, že
v zimě může být také
skutečně velké množství
sněhu, nejen mráz. Netřeba říkat, že to byla jen
další práce k jejich běžným
náročným povinnostem
při starání se o obec.
Jak jsem již psal, tentokrát jsem nemohl
být celý den přítomen při práci našich
údržbářů, ale vlastně to bylo dobře.
Překážel bych jim. Od několika lidí
v obci jsem potom vyslechl nezúčastněně
stížnosti, že úklid v obci selhal a co se
všechno nepovedlo. Těmto lidem bych
chtěl vzkázat, že takovou péči, jakou
věnují naši chlapci z technické čety obecnímu majetku, zeleni a v neposlední řadě
také úklidu (a to nejen sněhu v zimě),
nemají rozhodně všude. Zaslouží si za to
náš vděk, protože nám pomáhají mít ve

Velkých Přílepech lepší domov. A pokud
se někomu zdálo v nějaké ulici příliš sněhu
na jeho „příjezdovce“ nebo chodníku před
domem, mohl také vstát ve čtyři hodiny
ráno a jít jim s lopatou pomáhat. Určitě by
ho neodmítli.
Za sebe, a věřím, že i za mnoho a mnoho
obyvatel Velkých Přílep, tímto velmi děkuji
všem z naší technické čety za dobře odvedenou práci!
Tomáš Hejna
Foto: autor
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Braňme se vandalismu

Ve druhém čísle Přílepského zpravodaje

v minulém roce jsme čtenáře informovali
o důvodech, proč se Klub rybářů Velké
Přílepy rozhodl uzavřít prostor jejich
„boudy“ u rybníka pro veřejnost. Jedním
z nich byl i vandalismus. Tehdy se našlo
dost lidí, kterým byla opatření rybářů
proti mysli a nelíbilo se jim, že ztrácejí své
místo pro volný čas. Nicméně na ochranu
svého majetku měli rybáři právo a mříže
neinstalovali jen tak bezdůvodně. Téma
vandalismu je totiž aktuální stále.
Ve Velkých Přílepech naštěstí není
možné hovořit o nějaké smršti vandalských nájezdů ani o větších potížích při
ničení veřejného majetku, přesto i u nás
v obci stopy po vandalismu nalézt můžeme. V minulém roce se dokonce podařilo jeden takový případ natočit na kamery

Poničená zeď u statku pana Ženíška

na naší křižovatce, a tak byl pachatel rychle
dopaden a předán Policii ČR. Ještě dlouho
po něm zůstaly podpisy na dopravních
značkách a právě na rybářské „boudě“. Na
křižovatce v centru obce na ně narazíte
doteď.
Na téma tohoto článku mne však přivedl
František Mucha, chlapec z naší obce,
který v době karantény chodil s maminkou do lesa na Hajnici na procházky. Už
na konci minulého roku mi poslali jeho
vzkaz občanům, a protože se nevešel do
předešlého vánočního čísla, tlumočím ho
nyní:
„Ve Velkých Přílepech jsem našel místo,
které je jako prales. Ale nic není dokonalé.
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I na tomto místě už jsou posprejované skály
a taky pár odpadků. Chtěl bych to místo
udržet, aby bylo jako prales, ve kterém se nic
nebude měnit. A proto všechny prosím, aby
po sobě uklízeli odpadky, neničili přírodu
sprejováním skal a tím zachránili nás prales
v Přílepech. F. M.“
Za tento vzkaz moc děkuji a jsem rád, že
ho lidem ve Velkých Přílepech posílá tak
mladý člověk. I přes nepřízeň počasí jsem
si po skutečně dlouhé době na Hajnici
sám vylezl a skutečně jsem zjistil, že kdosi
posprejoval zdejší skály.
Bohužel jen pár dní poté jsem narazil na docela jiný případ, a to v ulici
Podmoráňská. Při cestě jsem si totiž všiml,
že neznámý vandal či vandalové v délce
několika metrů poškodili spreji bílou zeď
statku pana Ženíška. Měl jsem štěstí, že se
mi „dílo“ sprejera podařilo pro tento článek

Takto dnes vypadají skály na Hajnici

vyfotit, protože zeď byla opravena už pár
dní poté. V návaznosti na to jsem si začal
blíž prohlížet některá místa v naší obci. Na
první pohled si to možná neuvědomíte,
ale stopy po vandalech a sprejerech se
u nás objevují na více místech. Tak třeba
opravená fasáda na jedné z bytovek
v ulici Roztocká získala „punc vandalismu“
už před nějakou dobou, a to ne jeden.
Stejně tak se vandalové podepsali v obci
na několik skříní od elektřiny, trafostanice
nebo třeba na hřišti v ulici Dany Medřické.
A ano – ani už zmíněná rybářská „bouda“,
kterou rybáři minulý rok opravili, neušla
pozornosti někoho, kdo cítil potřebu
„podepsat se“. A takto bychom mohli
jmenovat i další místa.
Klasická ukázka práce vandalů ve
velkém je vidět naštěstí až za hranicí
Velkých Přílep, a to na zdi u stavebních
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pozemků před začátkem obce Úholičky.
Sprejeři si ji spletli s otevřeným prostorem
pro jejich „výtvory“, a tak si zde přečteme
řadu vulgárních nápisů, vzkazů a najdeme
zde četné symboly různého druhu. Jen
jediná část zdi, znázorňující obrazovou
galerii, má hodnotu uměleckou, nicméně
ani toto dílo určitě nebylo v původních
plánech. Kdo ví, kolik z těchto podpisů
a kreseb mají na svědomí mladí lidé žijící
u nás v obci.
Jak mi potvrdili lidé z naší technické čety,
cílem vandalů se stávají i lavičky v našich
parcích. Kromě „tradičních“ vyrytých
nápisů v prknech se někomu zachtělo
u několika z nich odlomit opěradla. Obec
Velké Přílepy na drobné opravy práce
vandalů vynaloží ročně několik desítek
tisíc korun. Pokud se nerozhodne majitel
nemovitosti nebo obecní úřad opravit
vandalismem poškozená místa vlastními
silami, je zde ještě možnost objednat
si specializovanou firmu. Podle ceníků

několika takových firem může být cena
za čištění fasády od 150 do 500 Kč za metr
čtvereční. Pokud se tedy někdo rozhodne
vyjádřit svůj názor na pěti metrech fasády
domu, zaplatí majitel až 2 500 Kč. A to vše
jen proto, že se někdo jiný potřebuje zviditelnit.
Na vandalismus v obci jsem se
samozřejmě přeptal také naší obecní policie. „Obecní policie ve Velkých Přílepech řeší
případy vandalismu a poškozování cizího
majetku přibližně třikrát do roka. Poslední
větší případ se nám podařilo zaznamenat
na kamery, pachatel byl v několika hodinách
zadržen i se spreji a jeho případ byl předán
Policii ČR jako podezření z trestného činu
poškozování cizího majetku. Pachatel byl
mladistvý a musel uhradit způsobené škody,“ sdělil mi pan Ventura. Je tedy zřejmé,
že v obci se nejedná o problém většího
rozsahu, ale přesto existuje. Obecní policie proto žádá každého, kdo by se stal
svědkem páchání této trestné činnosti ve

Lavičky v parku opravuje naše technická četa pravidelně. Zeď na cestě do Úholiček už ale
takto zůstane.
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Jen jedno z vícero počmáraných míst - ulice Dany Medřické

Velkých Přílepech, aby ji neprodleně
informoval. „Nejlepší je ihned uvědomit
obecní nebo státní policii, a pokud je to
možné, zajistit důkazní materiál, jako je
fotografie pachatele při činu nebo krátké video. Většina pachatelů totiž uteče
před příjezdem policie a je obtížné jim
trestný čin prokázat. Policii také pomůže
případný popis pachatele a směr, kam
odešel.“
Oproti velkým městům nebo jiným
obcím nemůže o Velkých Přílepech
nikdo tvrdit, že by zde vandalismus
vyloženě bujel. Jak jsem však výše popsal, drobné i větší případy sprejerství
a ničení majetku se u nás již objevily.
Doufejme, že se tyto menší případy
nepromění v závažnější trestní činnost
většího rozsahu.
Tomáš Hejna, redaktor

20 školství v obci  mateřská škola

Mateřská škola v době covidu
Začátkem nového roku jsme začali

„naplno“ využívat aplikaci Lyfle pro
snadnější komunikaci mezi námi, školkou
a rodiči. V aplikaci mohou zákonní zástupci
sdílet fotky, dokumenty, omlouvat děti,
nacházet spoustu informací o dění v MŠ
a přímou cestou komunikovat s kmenovými učitelkami ve třídě. Zkušební provoz
této komunikační platformy probíhal
v měsíci listopadu a prosinci, MŠ i rodiče
již tuto aplikaci plně využívají.
Únor nám přinesl po dlouhé době sníh
a začala pravá „Ladova“ zima. Děti si zimních radovánek ve školce naplno užily.
Ani nám se nevyhnulo nezbytné karanténní opatření, které bylo nařízeno Krajskou
hygienickou stanicí Středočeského kraje
(KHS). Nejprve došlo k uzavření V. a VI. třídy
(4. února) a následně 5. února bylo vydáno
Rozhodnutí o zákazu osobní přítomnosti
všech dětí až do 22. února. Byla provedena nařízená hloubková dezinfekce všech
prostor MŠ Jablíčko. Paní učitelky zasedly
k počítačům a připravily distanční výuku
pro naše předškoláky. S touto formou
vzdělávání nemáme zkušenosti, pouze
jen jako rodiče školních dětí, ale podařilo
se nám, díky týmové spolupráci všech,
připravit týdenní plány a materiály pro
distanční vzdělávání předškolních dětí.
Téma bylo voleno s ohledem na klimatické
podmínky, nálož sněhu a ledu. Většina
dětí, a to díky zájmu rodičů o tuto formu
vzdělávání, se zapojila. Tímto děkujeme
všem za přístup, píli, snahu a hlavně za
zpětnou vazbu. Děti přinesly vypracované

pracovní listy, splněné úkoly, výrobky
a některé dokonce i fotodokumentaci.
Donesené práce jsou vystaveny v šatnách
jednotlivých tříd. Pokud nastane podobná
situace, bude distanční výuka probíhat ve
stejném režimu.
Zaměstnanci naší školy se pravidelně
každý týden účastní dobrovolného antigenního testování na covid-19, které
provádí odběrný mobilní tým ASČR ve
spolupráci s Obecním úřadem Velkých
Přílep. Doposud nebyla těmito testy
prokázána pozitivita zaměstnanců MŠ.
Vzhledem k epidemiologické situaci
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v ČR a vládním nařízením není v letošním
školním roce možné provést screeningové
šetření školní zralosti, které se každoročně
v MŠ provádí. Z tohoto důvodu bylo
rodičům, kteří uvažují o odkladu školní
docházky u svých dětí nebo kterým byl
odklad u jejich potomka doporučen z naší strany, sděleno aby se včas objednali
do Pedagogicko-psychologické poradny
(PPP) k posouzení školní zralosti.
Zápis do mateřské školy na školní rok
2021/2022 proběhne ve dnech 11. 5. 2021
a 12. 5. 2021. Forma zápisu bude upřesněna
podle vývoje epidemiologické situace.
Závěrem nám dovolte popřát mnoho
zdraví a sil v této nelehké době.
Vyhlídalová Petra, Ackermannová Lenka
Foto: archiv MŠ
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I při distanční výuce se dařilo projektům

Nový rok 2021 jsme vyhlíželi s nadějí.

Bohužel téměř všechny třídy zahájily
leden opět distanční výukou. Jen prvňáčci
a druháčci si mohli užívat školy naživo.
A využívali toho, jak se patří.
Kromě intenzivní výuky si našli čas na
projektové dny v rámci projektu UČÍME SE
NAVZÁJEM.
V I. A si zvolili téma Bezpečně na ulici.
S pozvaným panem policistou si děti
povídaly o bezpečnosti v silničním provozu, zopakovaly si své znalosti a na vycházce po Velkých Přílepech trénovaly
správné dovednosti. Domů odcházely
s novými reflexními páskami a přívěsky,
díky kterým budou v provozu lépe vidět.
II. A se v projektu Dobronauti zaměřila
na zvládání konfliktních situací. Každý
z nás se někdy dostane do nepříjemné

situace nebo vidí nevhodné chování ve
svém okolí. Dvě šikovné lektorky – Dobronautky přijely dětem představit hru na
agenty, díky které už teď děti trochu více
vědí, jak se zachovat při konfliktu.
Několik projektů zrealizovaly i paní
vychovatelky s družinovými dětmi.
V každém oddělení se věnovaly jinému
tématu, jejich skladba byla skutečně
pestrá a stejně jako u třídních projektů
se na jejich realizaci podílel přizvaný odborník.
Jeden z projektů byl zaměřen na rozmanitost přírody. Paní vychovatelka spolu
s ekoložkou, která bydlí v obci, naplánovaly vhodnou trasu přírodovědné vycházky.
Připravily dětem atlasy a klíče k určování
rostlin. Během vycházky je učily všímat si
zajímavých věcí v přírodě a zaznamenávat
si své objevy. Vedly je k šetrnému sbírání
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přírodnin a rozvoji pozorovacích dovedností.
Děti si nad nalezenými semeny
povídaly o strategiích jejich rozšiřování
a rozmnožování v přírodě. Určovaly byliny
a stromy podle atlasu a klíče k určování
rostlin. Nasbíraly materiál pro družinový
herbář. Shromáždily vhodný materiál
pro hmyzí domeček, který vyrobili žáci
2. stupně. A kromě toho všeho se pořádně
protáhly pohybem v terénu!
Zajímavý byl projekt věnovaný písemné
komunikaci mezi lidmi. Paní vychovatelka
společně se zaměstnankyní pošty dětem
vysvětlily, jak mohou posílat pohledy,
dopisy či balíky, kde všude jsou v obci
oranžové poštovní schránky. Děti si pak
vytvořily vlastní pohled, na který napsaly
pozdrav svým rodičům, nesměla chybět
ani přesná adresa. Nakonec si zahrály na
pošťáky a pohled doručily do domovní
schránky. To bylo doma překvapení!
Cílem projektu Moje kamarádka kniha

bylo motivovat žáky k četbě knih a vzbudit v nich zájem o psanou podobu slova
vůbec. Na projektu spolupracovala vedoucí Knihovny Velké Přílepy, která děti
seznámila s dělením knih podle žánrů
a podle věku čtenářů. Ukázala dětem,
kde hledat název knihy a jméno jejího
autora, případně ilustrátora, vysvětlila
jim význam ISBN a jeho umístění v knize,
děti si prohlédly vazby různých knih.
Z připravených knih různých žánrů si děti
mohly vybrat podle svého zájmu a začíst
se do ní. Poté vypracovaly čtenářský list
– odpověděly na předem zadané otázky
a doplnily práci vlastní kresbou, která souvisela s jejich prožitkem z knihy. Vybranou
knihu si děti samozřejmě mohly půjčit ke
čtení domů.
Dalším projektem bylo divadelní
představení – děti vyrobily kulisy, nacvičily
texty a prezentovaly ho svým kamarádům
z celé družiny. Nebylo to ale vůbec jednoduché! Svými zkušenostmi s přípravou
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divadelních představení přispěla paní
učitelka z mateřské školy. Během práce
na představení děti ukázaly své kreativní
dovednosti, schopnost spolupráce, ale
také dovednost vystoupit před spolužáky
a v neposlední řadě i umění improvizovat.
Představení se velice povedlo a děti měly
samy ze sebe ohromnou radost. Protože

ale nebylo možné vystupovat naživo
v jednotlivých odděleních, paní vychovatelka představení natočila a video už
mohly postupně zhlédnout všechny děti.
Ve spolupráci s nutriční terapeutkou
byl připraven projektový den na téma
Zdravá strava, jehož cílem bylo namotivovat děti ke konzumaci nutričně vyvážené
stravy. Nutriční terapeutka děti
seznámila s potravinovou pyramidou a děti se učily umísťovat
jednotlivé složky potravy do
správných pater a toto umístění
i zdůvodňovat. Skutečné ovoce
a zeleninu pak děti třídily,
povídaly si o možnostech jejich
kuchyňské úpravy a samozřejmě
také ochutnávaly. Na závěr děti
společně sestavovaly týdenní
jídelníček. Možná se pak některé
maminky divily, jak se změnilo
přemýšlení jejich dětí o jídle.

Přemýšlíme pozitivně a už myslíme na léto.
Rodičům byla představena možnost, aby se
jejich děti účastnily příměstského tábora
v budově školy. S organizátorem – společností Věda nás baví jsme se domluvili na nabídce
pěti druhů táborů.

Děti z 3. – 9. ročníku se stále
učí doma distančně. Vzhledem
k tomu, že už to s menšími
přestávkami trvá několik měsíců,
klesá motivace pro další práci. Jak
žáky, tak jejich učitele ubíjejí omezené možnosti forem práce a absence přirozené komunikace.
V polovině února naštěstí napadlo velké množství sněhu.
V tu chvíli jsme se rozhodli, že na
týden zrušíme domácí úkoly, aby
měly děti více možností trávit čas
pohybem na čerstvém vzduchu
a užili si radost a zábavu. Vyhlásili
jsme TÝDEN NA SNĚHU. Děti byly
vyzvány k tomu, aby trávily hodně
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času venku a postavily svého originálního sněhuláka. Obdrželi jsme fotografie
mnoha zajímavých výtvorů. Dokonce
jsme zjistili, že svět se vyvíjí i v této oblasti
a byla nám doručena fotka sněhuláka
postaveného z krychlí.
Nepříjemné překvapení přišlo 1. března
– dokonce i prvňáčci a druháčci museli
v tomto školním roce (již podruhé) zůstat
doma. Jsou ale velmi šikovní a přechod na
distanční výuku zvládli na jedničku. Paní
učitelky s dětmi velmi rychle navázaly na
podzimní zkušenosti s využíváním Google
Classroom a Google Meet a výuka mohla

začít hned od pondělního rána. Přesvědčit
se o tom přišel reportér ČT – nejprve
nahlédl domů k druháčkovi Tomášovi,
kterého se zeptal na jeho zkušenosti
s distanční výukou. Poté se podíval přímo
do výuky paní učitelky Jany Truhlářové.
Reportáž odvysílala 1. 3. 2021 v 18:40 h ČT
Déčko ve Zprávičkách (https://decko.ceskatelevize.cz/zpravicky).
Doufáme, že se nejen nejmladší školáci
budou moci brzy vrátit do lavic!
Děti, těšíme se na vás!
Kateřina Sedláčková
Foto: archiv ZŠ
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Mohyla Homolka
Bohumil Kášek napsal v roce 1971 kapi-

tolu Pravěká mohyla Homolka. Začíná
slovy: „Na katastru obce Lichoceves
v okrese Praha-západ stávala ještě v polovině 19. století sypaná mohyla Homolka,
která byla jako pravěký hrob z časně laténského období. Byla hrobovou komorou
význačného jedince z této doby, jak zjistil
zjišťovací výzkum prováděný Archeologickým ústavem ČSAV v Praze a jeho členem
A. Knorem v červenci 1962.
Po mnoho století zde dotvářela rámec
krajiny. Stávala ve středu mezi skálou
u Kamýka, na jejímž temeni se bělá do
daleka kamenný křížek, noutonickým
kostelíkem sv. Jana a zříceninou hradu Okoře. Lid si mohyly nesmírně vážil
a mylně ji nazýval Žižkovou mohylou,
a nebo malým Řípem.
Podle staré pověsti stojící topol na vrcholu Homolky byl viditelný až z vchodu kostela sv. Matěje na Hanspaulce. Na mohyle se
v minulém století konaly slavnosti.”
Mohylu znal také vlastenecký kněz, spisovatel a archeolog Václav Krolmus. Psal
o ní Sboru národního muzea v r. 1852: „Dne
9. máje 1852 odebral jsem se přes Kopaninu
a Tuchoměřice do Lichocevsi k veleznamenité mohyle pohanské (vůbec kopci Žižkovu
nesprávně nazvané). Tato mohyla hliněná
od lidu pohanského nanošená počítá na vrcholu v průměru 14 sáhů a 4 střevíce, výšky
10 sáhů a dolejší objem 90 sáhů a 4 střevíce.
Stromy dokola jest ovocnými obrostlá,
uprostřed strmí vlašský topol. Nemoha
se odhodlati, aby ji skromným nákladem
v krátkém čase byl mohl prokopati, ač jsa

Nákres místa, kde byla Homolka

přesvědčen, že v ní budou uprostřed na
základě vkusné popelnice a na nich ozdoby
i okrasy drahocenné odpočívati některého
velikána pohanského z okolí tohoto, buď
z Budče neb Okoře, či některého vůdce vojenského.“
Václav Krolmus se znal s Fr. Sl. Štěpánkem,
vlasteneckým spisovatelem a kronikářem
pražského okolí, který pocházel z Kopanského mlýna u Tuchoměřic. Při jednom
setkání mu prý řekl: „Vy tam máte na blízku
u Lichocevsi památnou mohylu, ale tu já
nikdy nerozkopám, bylo by jí věčná škoda.“

První nálezy na Homolce
Mohyla ale byla příliš velkým lákadlem.
V další zprávě psal Václav Krolmus: „Lichoceves, hodinu od Okoře vzdálená. Zde
se nesmírné velikosti mohyla nalézá, na ní
bylo r. 1830 na zemčata kopáno, chudým lidem od Součka Pražana držitele toho statku
ku sázení ponechána. Na vrcholu vykopali:
kruh bronzový veliký, přilbice, 2 kruhy ruční,
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meč a popelnici, ostatky v nádobě toho
bývalého pohanského velikána. Hrad starý
býval ve vsi, základy se zde nalézají.“
V Památkách archaeologických a místopisných z r. 1876 se dočítáme, že majitel
cukrovaru v Ruzyni pan von Strassern dává
„na vlastní útraty kopati v hořejší Šárce
a u Vokovic, jakož i pokopati dal mohylu
u Lichocevsi a nikoliv bez výsledku.“
Jeden z největších českých prehistoriků
Dr. Josef Lad. Píč ve svých Starožitnostech
země české, díl III., sv. 1, str. 340, uvádí:
„V letech 70. rozvezena tu obrovská mohyla,
někdy ovocnými stromy posázená. Nasypána byla z hlíny z různých míst snesené
a různě zbarvené. Podle paměti P. Kubáta
byla prý uprostřed naspodu hromada kamení, ve kterém prý nalezena zlatá jehlice
s kulatou hlavičkou, podle paměti Št. Bergra
a Dr. Rýznera byl tu nalezen stříbrný prsten
s velikým konickým křišťálem a zdobený
stříbrným zrnitým filigránem, který získal
tehdy p. Strassern a který nyní uložen jest ve
sbírkách muzea českého. Prsten tento svědčí
o pohřbu patrně kostrovém z 10. – 11. století,
obložení kamenné není v této době a okolí
vzácností…“
O mohyle psal i noutonický rodák, kaplan Karel Procházka, který pocházel ze
starého učitelského rodu, působícího
na škole v Noutonicích bezmála 150 let.
Miloval svůj rodný kraj a zajímal se o jeho
historii. V Českém lidu r. 1895 byl otištěn
tento článek: „Na západ od Kamýka, na
východním cípu Lichocevsi, ještě asi před
8 lety stávala mohutná mohyla. Dnes jí
není více, neboť velkostatek lichocevský dal
ji rozvésti na pole. Bylo tu na tisíce povozů
černé hlíny. Já pamatuji jen polovici mohyly – neboť již dávno byla prokopána

prostředkem a polovina před léty rozvezena.
Mohyla ta byla stupňovitě utvořena. Po třech
stupních mohlo se nahoru vstupovat. Jednotlivé stupně byly ořechy osázeny – nahoře
pak byl topol, což půvabně se vyjímalo.
Za dětských mých let, dobře se pamatuji,
kolovala mezi námi dětmi pověst, že ten,
kdo třikráte oběhne bez dechu mohylu tu,
uvidí z mohyly vystoupiti rytíře bezhlavého
na koni. Nevím, zda se to komu podařilo.“

Vzpomínky na Homolku
Mohylu si nakreslil její velký obdivovatel Fr. Sl. Štěpánek. V článku, psaném
do časopisu Český lid koncem 19.
století, neskrýval svou zášť vůči majiteli
ruzyňského dvora, panu Hugo von Strassern: „Zatím jen z paměti uvádím podobu
její tuto a sice bez ořechových stromů, které
teprv asi před 50 lety na ní byly ve škarpách
(za mé paměti) vysázeny a pak vykopány
a na prkna rozřezány. Popelnici neobvyklé
zachovalé krásy má vdova po Štraserovi
(Němec), majiteli Ruzínského dvora v Ruzíni u Prahy, na jehož vandalský povel tato
přes 1000 let stará hrobka byla – vykradena
a zničena.
Vždy mne srdce zabolí, kdykoliv sobě vz-

Kresba Homolky od Fr. Sl. Štěpánka
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pomenu, jak marně jsem o zachování této
památky usiloval; ale jako by to byli navzdor
Čechům udělali ti Němci! Popelnice ležela
v nejhořejším kuželi uprostřed, kamenem
plochým kryta; hlína byla černá jako uhel
smíšena popelem, kamennými kuličkami
a částkami kostiček; spodek byl kolem dokola kamením obložen uvnitř; povrch byl
travou porostlý a byly tři škarpy na homoli.“

Prsten nalezený údajně v Homolce,
Památky archeologické a místopisné, 1899

Spisovatel R.J. Kronbauer, narozený
r. 1864 v Lichocevsi, žil také několik let
v Kamýku, neboť jeho otec byl správcem
kamýckého velkostatku. Když někdy na
rozhraní 19. a 20. století navštívil svůj
rodný kraj, marně tam hledal Homolku.
Vzpomíná na to ve své knize Jizvy:
„Na vyvýšené základně tvaru pravidelného
kruhu ležela vrstva s menším průměrem, na
ní třetí, čtvrtá, stupňovitě zúžená, až poslední neměla o nic větší plochu, než co by se
tam vešla útulná besídka. Celek byl zalesněn
po stupních a koruny stromů v lahodném
vlnění nesly na sobě tvar homolky, z jejíhož
vrcholu spěl do výše jako svíce rovný topol.
Jako malý hoch vídal jsem svěží
načechranou zelení odhalený a stupňovitě
se vlnící kopeček a nevypověditelné kouzlo
vábilo nás na temeno útvaru, jehož pravidelná a úhledná forma i v dětských hlavách

budila nejfantastičtější domněnky a dohady.
Zde nám bývalo tak nějak svátečně a divoká
naše neurvalost jakoby z nás spadla v tom
velebném tichu, na těch bujných pažitech
na okrajích, po nichž se to kutálelo jako po
peřinách. Zde ani jednou nezařádil vandalismus našich všeničících rukou, jež dovedly
řezati pruty ve statenickém parku, zlomiti
růži, za kterou dostal zahradník cenu, ale
na stromy Homolčiny nikdo nesáhl a nikdo
z nás ji nezohavil a nepolámal.
A čím více paměť obnažovala zapadlé podrobnosti, zarostlé několikerou vrstvou mechu zapomenutí, tím palčivější úzkost se mne
zmocňovala. Znovu a znovu prohlédám celý
kraj, v divém chvatu vyšplhal jsem na skálu
s obíleným kamenným křížkem, hledám se
stále větším rozechvěním sympatický kopec,
ale všude kolem dokola na obzoru, stranou
zříceninu okořského hradu, ale mohylu jsem
nenašel.“
Bývalý kronikář obce Ant. Procházka napsal v roce 1966 do Zpravodaje
Vlastivědného kroužku v Roztokách
u Prahy článek o Homolce. V jeho závěru
píše: „Po dlouhém a dlouhém čase, v době
2. světové války, kopal hrobník na noutonickém hřbitově rozsáhlý výkop pro hrobku
tehdejší majitelky lichoceveského velkostatku paní Mrázkové a narazil při tom na tak
velkou hromadu kostí, že si s nimi nevěděl
rady.
Přišel k němu stařec jakýsi, ne zdejší,
a povídá mu: ,Ty kosti jsou z Homolky´.
Kopáč, zaujatý velmi obtížnou prací, propocený, umdlený, nevěnoval starcovým
slovům pozornost. A proč? Vždyť o Homolce
nic nevěděl.“
Václav Kašek
Ilustrace: archiv autora
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Kulturu nezastavíš. Ani v Přílepech!

V Sancai centru se místo cvičení hrálo a zpívalo
„Dámy a pánové,
podporujeme uměleckou iniciativu Kulturu
nezastavíš. Rádi bychom vás pozvali 11.
února v 18 hodin na zahradu Sancai centra,
ze které budete mít možnost zhlédnout živé
vystoupení umělců místních i přespolních,
které se pro vás odehraje v naší tělocvičně.
Prosíme o striktní dodržování vládních
nařízení!“
Kdo si přečetl nezvyklou pozvánku
a přišel na zasněženou zahradu Sancai
centra v Okružní ulici, žasnul, co je možné
v rámci restrikcí uskutečnit.
Mrzlo, až praštělo. Rozléval se horký čaj,
podávaly koláčky a za prosklenou stěnou
tělocvičny se připravovali účinkující. Zahrada byla ozvučená. Sešlo se kolem padesáti

Dodržovaly se rozestupy a roušky

lidí. Všichni měli roušky a dodržovali
rozestupy – na to organizátoři dbali.
A pak už šlo jedno vystoupení za
druhým. Tanečník Laterny Magiky Libor
Kettner s partnerkou předvedli moderní
Skupina LiveMotiv

Karolína Burdová, vítězka první Přílepské
superstar
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baletní kreaci. Potěšil nás krásný školený
hlas Karoliny Burdové, jejíž talent už před
lety potvrdilo vítězství v první Přílepské
superstar. Klavírních kláves a houslí se
zhostili paní Marcela Tupá a její syn David (o jejich vystoupení jsme byli před
Vánocemi ošizeni odpadnutím Zpívání
Ježíškovi).
Vše prokládala přílepská skupina Live-

Motive, za jejíhož doprovodu se část
podupávajícího publika pustila do tance.
Nálada výborná, radost přítomných
nefalšovaná.
Byl to zázrak v té šedivé době. Velký dík
nápaditým organizátorům, Petru Němcovi
a jeho paní Olze.
Eva Martínková
Foto: autorka

Co nového v knihovně
I v této složité době Svaz knihovníků

a informačních pracovníků ČR vyhlašuje
dvanáctý ročník akce Březen – měsíc
čtenářů.
Nakoupili jsme pro vás hodně knih
– podívejte se na obrázky s nakoupenými
knihami, je jich ještě více, než se dostalo

do objektivu. Jsem ráda, že jsme s obecním úřadem dohodli možnost bezkontaktního půjčování v chodbě kina, jinak
by tyto knihy ležely v knihovně a čekaly
na své čtenáře. Na začátku března nám
mají dovézt z Kladna nový výpůjční fond,
pokusím se seznam těchto knih dát zvlášť

kultura
 kulturní
kalendář
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19. ročník
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TALENT

Tentokrát zadáváme témata: Moje nejstarší vzpomínka
Co se mi zdálo
Počítač a já
Soutěžící mohou zvolit libovolnou formu a odevzdat i několik prací.
Práce však musí být čitelné, počet stran by neměl přesáhnout 50.

Soutěžní práce odevzdejte do 22.4.2021
nebo zašlete na adresu:
nebo e-mailem:

buď přímo v knihovně
Roztocká 129, 252 64 Velké Přílepy
mlkvelkeprilepy@seznam.cz

Práce budou posouzeny porotou a výsledky zveřejněny koncem června 2021.
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do odkazů na web knihovny, abyste si
z něj mohli vybírat – ovšem pokud budou
moci přijet. Pokud nemáte možnost zaslat
mi svůj výběr e-mailem, můžete poslat
SMS na číslo 728 467 712.
Také se s vámi musím podělit o radostnou novinu. V přehledu nejlepších čtenářů
minulého roku se poprvé na prvních dvou
místech objevili ti nejmladší čtenáři! Vyhrál
Natal Lytvynov a na druhém místě byla
Anetka Zikmundová. Moc jim blahopřeji.
Z dospělých čtenářů se nejlépe (na
3. místě) umístila paní Ivona Peške.
Podařilo se nám ukončit výtvarnou
soutěž z podzimu minulého roku Sport
nás baví. Největším problémem je zjistit
autory vítězných prací. Většinu jsme totiž

Marek Šubrt, 4.C

dostali elektronicky ze školy a autoři tam
nebyli uvedeni. Děkuji všem učitelům
za pomoc při identifikaci většiny vítězů
a doufám, že se podaří zjistit i ostatní
jména. Také děkuji porotě (zvláště panu
Jiřímu Šrámkovi) za výběr nejlepších prací.
Některé obrázky přikládám.
Na začátku kalendářního roku vždy
vyhlašujeme nový ročník literární soutěže
Talent. Tentokrát je to už ročník devatenáctý. Těším se na soutěžní práce,
zadaná jsou tři témata: Moje nejstarší
vzpomínka, Co se mi zdálo, Počítač a já.
Plakátek přikládám, abyste se mohli na
zadání podívat podrobněji. Doufám, že se
sejde více prací než loni.
Je mi líto, že se stále nemůžeme scházet
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v knihovně, měli jsme připravenu spoustu zajímavých akcí. Také byste mohli
obdivovat nové regály, které začátkem
roku přibyly do dětského koutku a které
jsme naplnily knihami pro děti. Letos
na jaře dovezou ještě další regály, takže
budete možná překvapeni, jaké změny
se v knihovně udály. Děkuji obecnímu
úřadu, že máme stále možnost prostředí
v knihovně vylepšovat.

kulturní kalendář
30. května – Divadlo Na Větvi,
Zvěřinec pana Ezopa
12. června – Koncert jazzové legendy
Laca Decziho
a Celuly New York

a ještě jedna nabídka:

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ve spolupráci se Svazem českých knihkupců a nakladatelů hledá
v rámci projektu Nejlepší knihy dětem
nejlepší dětskou knihu za léta 2019/2020.
Výroční katalog Nejlepší knihy dětem
vyšel již po osmé, a stejně jako v předchozích ročnících nabízí kurátorský výběr toho nejnápaditějšího, co se v posledním roce na českém knižním trhu
v oblasti původní tvorby pro děti a mládež
urodilo. Na webu projektu jsou UKÁZKY všech knih, katalog je ke stažení na
webu projektu, nebo k osobnímu vyzvednutí v Klementinu. V anketě můžete
vybrat až tři knihy, které by podle vás
měl každý předškolák i školák přečíst.
Pokud vám nějaká česká kniha chybí,
doplňte ji do formuláře na adrese ipk.
nkp.cz/formulare. Vyplněním ankety
a odesláním svých údajů se zároveň
zúčastníte soutěže o kupony na nákup knih v hodnotě 5 000 kč, 3 000 kč
a 2 000 kč. Nejlepší dětské knihy budou vyhlášeny v rámci kampaně Březen
měsíc čtenářů 2021.
Jana Kouřimská
Foto: archiv knihovny

Dříve avizovaná akce setkání
4 Přílep byla z důvodu
protiepidemických opatření
odložena na neurčito. Obec počítá
s otevřením kina a galerie
v nejbližším možném termínu,
akmile to bude možné. Aktuální
zprávy o kultuře sledujte na webových stránkách Velkých Přílep
nebo na jejich facebookovém
proﬁlu.
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První vybrané fotky
Kalendáře Velkých Přílep
Už od konce minulého roku běží v obci projekt nazvaný Fotíme Kalendář Velkých Přílep

2022, určený široké veřejnosti. Uzávěrka probíhá každý měsíc a nejlepší fotografie jsou
uveřejněny na webové stránky. Jedna z nich se potom dostane v konečném výběru
do zmíněného kalendáře. První vybrané fotografie Vám nyní přinášíme na následující
dvoustraně. Akce nadále pokračuje, takže NEPOLEVUJTE!
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ejcká
Eva Šm

Richard Hřebačka

Zdeněk
S

René Tyd

litát

uchý
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Jarmila

Plurová

dlitát
René Ty

Jitka Kostihová

Jiří Kučera
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Fronta na kapry byla letos dlouhá

Ani současná situace nezabránila našim

rybářům uspořádat již tradiční prodej
kaprů na prostranství za restaurací U Korychů. Tentokrát se neroznášelo svařené
víno ani čaj a nemohli jste si nic dát ani
v restauraci, ale naopak jsme všichni stáli
v rouškách a patřičných rozestupech.
Díky tomu letošní fronta na kapry stála až

daleko do ulice Kladenská. Pro mnohé to
byla na dlouho poslední akce, při které se
mohli setkat se svými přáteli. Doufejme, že
příští akce rybářů se uskuteční u rybníka,
a to za příznivějších podmínek.
Tomáš Hejna
Foto: autor

Zimní radovánky
Po několika letech nám zima opět nadě-

lila kvalitní sníh, a to na celé dva týdny. Bylo
ho dostatečné množství na celou řadu
sněhuláků a iglú, ale také na vydatné bobování, sáňkování, běžkování, a dokonce
i na lyžování. Svah nad rybníkem byl každý
den plný nadšených dětí i dospělých.
Někteří pořádali dokonce závody a v jed-

nu chvíli jsem zahlédl obstojný „vláček“.
Podobné to bylo i na druhé straně potoka
na poli směrem k Úholičkám. Nádherné
bylo sledovat stopy po běžkách v polích,
ale také se rozhlédnout ze skal nad obecním úřadem na zasněžené střechy Velkých
Přílep.
Radost ale měli také příznivci zimního
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bruslení, kteří se mohli po dlouhé době
bezpečně vypravit na led. A nebylo jich
právě málo. Od dopoledne se nejprve
čistil led od sněhu a potom se na něj vydávali malí i velcí bruslaři a bruslařky.
Několik starších chlapců přineslo na rybník branky, a tak bylo možné se po delší
době podívat i na klasický vesnický hokej
pod širým nebem. Škoda, že nedošlo na
nějaký skutečně velký zápas.
Bohužel ale ne vše bylo tak idylické.
Právě u rybníka se po oblevě objevily
hromady odpadků poházených kolem
rybářské „boudy“. Zanechali je zde někteří
z bruslařů, kterým bylo zatěžko odnést
prázdnou plechovku či lahev, když ji
donesli plnou. Mezi obaly od nápojů se
zde nahromadily kapesníčky, obaly od
sušenek nebo použité roušky. Snad jen
pár rukavic tu zbyl díky zapomětlivosti
majitele a ne jako důsledek nepořádnosti.
Jinak se ale zima ukázala skutečně
ve své plné kráse, a tak jsme si v tomto

obtížném období mohli dopřát alespoň
krásné výhledy a trochu té zábavy. Teď
už nezbývá nic jiného, než se zase těšit na
krásné jaro a čerstvou zeleň.
Tomáš Hejna
Foto: autor

U rybníka to bohužel vypadalo
jako na smětišti
Děti si užívaly zimu vrchovatě
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Nadšený výherce
Jak si jistě pamatujete, minulý rok v říj-

nu se konal již druhý ročník duatlonu,
který spolu se sportovním výborem
pořádal sportovec a filantrop Tomáš Slavata. Netřeba říkat, že současná situace je
obtížná i pro něj, protože musel zrušit řadu
svých aktivit po celé republice. Přesto si
našel čas a dva dny před Štědrým dnem
se u nás znovu objevil. Přivezl totiž kolo
výherci závěrečného losování, kterým se
stal Lukáš Puška. Jak se nám svěřil, na kolo
se těšil už od svého vítězství a nemohl se
dočkat. Jistě tedy chápete, že když mu
Tomáš Slavata a paní Naďa Koštovalová
kolo předávali, byl nadšením bez sebe.
My mu tedy ještě jednou gratulujeme
a doufáme, že nové kolo mu bude dělat
radost co nejdéle.
Redakce

Šťastný Lukáš Puška s Naďou
Koštovalovou a Tomášem Slavatou

Foto: archiv redakce

Klub seniorů čeká na lepší časy
Co dělají přílepští senioři? Jsou trpěliví,
nefňukají a dodržují protiepidemická
opatření. Neklesají na mysli, protože
životní zkušenost jim říká, že bude lépe.
Většina z nich se nechává očkovat. Ti nad
osmdesát už mají obě dávky.
Potěšil nás náš milý a neúnavný kamarád
Tomáš Hejna, který věnoval Klubu seniorů
své další Střípky minulosti, tentokrát
z oblasti zábavního umění. Dodal nám je
dokonce až do schránek. Děkujeme mu
za to.

Činnost Klubu seniorů se rozběhne
hned, jak okolnosti dovolí. Akcí máme
naplánováno hodně, ale teď se vraťme
k té zatím poslední, která se odehrála
v prosinci.
Využili jsme tehdy krátkého rozvolnění,
kdy se v přírodě mohlo pohybovat více lidí
pohromadě a rozhodli se společně oslavit
Vánoce.
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Vánoce v lese
Ve středu 16. prosince 2020 zažila poklid-

ná příroda poblíž okořského viaduktu
neobvyklý ruch. Dorazila sem dvacítka
přílepských seniorů a dva psi k tomu.
PředvojtvořilimanželéPokrupovi.Připravili
ohniště a nařezali pruty na opékání
špekáčků. Nečekaně se s předstihem
dostavila také Dana Motyčková, která
kromě maminky přivezla i motorovou pilu
a postarala se o dřevo. Když od autobusu
z Noutonic dorazilo jádro skupiny, bylo
již vše hotovo. Altánek i okolní stromy
pokrývala vánoční výzdoba. Nechyběla
na nich ani mrkev a jablíčka pro zvěř. Stůl

v altánku se dočkal slavnostních ubrusů
a prohýbal se pod spoustou dobrot domácí výroby. Také k pití leccos bylo. Svařák,
mandlový rum, ibiškový čaj... Sešli se tu
i lidé, kteří se dlouho neviděli. Například
spolužáci z mateřské školy, pan Ženíšek
a paní Motyčková, si opravdu měli po letech
co říci. Také bylo milé, že po delší době
mezi nás dorazili manželé Papírníkovi. Ale
ani ostatní, jak starousedlíci, tak ti novější,
se nenudili. Panovala družnost a dobrá
nálada. Ani nezbyl čas přetřásat covid.
Jen koledy jsme si nezazpívali, protože
se mezi námi nevyskytl žádný vůdčí te-
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nor. Příští rok to napravíme. Už se rýsuje,
kterého muzikanta pozvat.
Když jsme dostatečně pobesedovali
a snědli všechny zásoby, přišla opět chvíle
pro Miloše Pokrupu, který dokonale uklidil. Ohýnek byl uhašen vodou z potoka,
odpadky sesbírány, prostě veškeré stopy
zameteny. Někteří odjeli autem, ale většina
z nás v dobré náladě došla až do Přílep.
Tak za rok znovu!!!
Eva Martínková
Foto: autor

Jubilanti v době covidu
Byla to tentokrát zvláštní blahopřání.

Odehrávala se telefonicky nebo přede
dveřmi domů. S respirátory. Žádné povídání u kafíčka. Covidová opatření nedovolovala gratulantům vstoupit dovnitř,
ani potřást oslavencům rukou. Jubilanti si
museli odepřít i rodinné sešlosti. Příště to
snad už bude lepší…

 Pan Jiří Bischof oslavil 6. ledna
devadesátiny
Pana Bischofa jsme zastihli ve výborné
formě. Stále je vášnivým nimrodem, ještě
na podzim skolil pár srnců. Vystudovaný
veterinář zasvětil profesní život boji s infekcí skotu. V roce 1990 se stal dokonce
ředitelem Státního veterinárního ústavu.
K jeho profesním zásluhám patří vymýcení TBC a brucelózy u skotu, tedy nemocí
přenosných ze zvířat na lidi. Experti z EU
se jezdili dívat, jak se v Československu
bojuje např. s infekční leukózou nebo
jak se tvoří účinné hygienické předpisy,

které zabezpečují prevenci. Pan Bischof
spolupracoval s mnoha epidemiology.
Není divu, že současný boj s pandemií
napjatě sleduje. Mimochodem, očkování
každému vřele doporučuje. Slíbil, že až se
situace uklidní, přijde besedovat do Klubu
seniorů třeba o tom, jak se bojovalo s virovou nákazou v hromadném chovu JZD.
Na zahrádce rodinného domu v Pří-
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lepech odchovali s manželkou pět
vnoučat, kterými je obdařili jejich syn
a dcera. Paní Naděžda, také veterinářka,
bude mít kulatiny na podzim. Slíbili jsme
si, že pak to najednou pořádně oslavíme.

 Paní Hana Kubišová oslavila
21. února osmdesátiny
Paní Kubišová se narodila v Holubicích.
Rodina, v níž vyrůstaly tři dcery, se ještě
v jejich dětství přestěhovala do Přílep.
A tady už dívky zůstaly a provdaly se.
Měly podobné osudy. Všechny jsou už
dnes mnoho let vdovy. O to víc drží při
sobě a jsou si vzájemně nejen oporou,
ale, a to hlavně, i přítelkyněmi. Jejich hezký vztah je mezi starousedlíky známý.
Vídají se každý den. Každé ráno, když jdou
na nákup, zaskočí sestry na kávu k paní
Kubišové. V sobotu se pak jde na oběd
k sestře do Kamýku, v neděli k té další. Paní
Kubišová má dva syny, oba se prý o ní moc
hezky starají. Jeden z nich bydlí v pěkně
udržovaném domku s ní. Jubilantka žije
podle svého názoru hezky, spokojeně,
na nic si nenaříká, nic jí nechybí. Má pět
vnoučat a už se dočkala tří pravnoučat.

 Pan Eduard Zábřeský dovršil
osmdesátiny 2. března
Pan Zábřeský pochází z Prahy. Jeho profesí byly výtahy, měl zodpovědnou práci
revizního technika. Když se oženil, bydlelo
jich najednou ve vinohradském bytě příliš.
Manželé proto koupili v roce 1969 starý
domek v Přílepech. Jezdili sem každý víkend, s dětmi tu trávili prázdniny. Proto si
připadají jako starousedlíci. Domek postupně dostavěli a zmodernizovali. Před
12 lety opustili pražský byt a nastěhovali

se do naší obce natrvalo. Pan Zábřeský je
tu spokojen. Už by s Prahou neměnil. Je tu
klid, dobré vztahy se sousedy, znají za ta
léta hodně místních lidí. S manželkou vychovali dva syny, dnes mají pět vnoučat.
Zdraví jim slouží.
Eva Martínková
Foto: autor

Opustili nás
 Ve věku nedožitých 80 let nás
19. prosince 2020 opustil Václav Bradáč

 15. února 2021 zemřela ve věku 90 let
Libuše Šimková
Všem pozůstalým upřímnou soustrast.
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Čtvrtletní meteorologické okénko

– zimní, únorové počasí a lyžaři polní

Tento příspěvek píši v době, kdy se

kalendářní datum poněkud kuriózně omezuje pouze na první tři číslice desítkové
soustavy. My již delší dobu ze známého
a vtíravého důvodu omezujeme své životy,
ale příroda nám stále ukazuje svoji rozmanitost. Velkopřílepské podnebí nemůže
být srovnáváno s proměnlivosti počasí,
kterou zaznamenaly meteorologické stanice na Šumavě v polovině února tohoto
roku, kdy se na stejných místech za týden
oteplilo o téměř 45 °C. Přesto i u nás byla
zima zajímavá a vskutku snaživá i sněživá,
jak jsem s trochou opatrnosti a za použití
pranostiky psal před čtvrt rokem.
Vše začalo skromně a tak nějak obvykle
z pohledu posledních deseti let. Koncem
listopadu na teploměrech nebylo třeba
stupnice, teplota vzduchu se pohybovala
jen v intervalu od -1 do 1 °C. První sněžení
v obci nastalo 3. 12., ale 1 cm sněhu nás
nemohl vyděsit, ani nadchnout. Prosincový úhrn srážek se zastavil na nízké
hodnotě 19 mm, tj. jen 30 % normálu.
Nicméně celý rok 2020 rozhodně nebyl
suchým rokem a přinesl 580 mm srážek
(110 % normálu). Pravidelné předvánoční
oteplení vyšplhalo na teplotu vzduchu
až na 13 °C a zahnalo v nás tu poslední
naději na bílé Vánoce. A že byl prosinec
teplotně nadnormální, je asi každému jasné. Leden překvapivě přinesl požehnané
množství srážek (50 mm, tj. 180 % normálu), 11. 1. první ledový den a souvislou
sněhovou pokrývku v délce čtrnácti dnů

Únorová cesta po poli pomyslně směřující
k Hřivnáči

a výšce až 11 cm. Na určitou dobu se opět
ve velkopřílepských parcích objevili naši
zimní sousedé – sněhuláci.
To už začalo být nadějné. Ovšem až
teprve únor připomněl, jaké kdysi běžně
bývaly v zimě mrazy a také to, že sáňky
a lyže u nás nemusí být jen na půdě
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nebo v garáži. Začátkem února mohlo
někoho překvapit další sněžení a také
spad saharského písku, který způsobil na
některých místech oranžové zabarvení
sněhu. Sněžení pokračovalo, aby bylo
záhy vystřídáno silnými nočními mrazy.
Souvislá vrstva sněhu vydržela dvanáct
dnů v řadě, přičemž deset dnů po sobě
přetrvávala vrstva o výšce 10 cm a více
(16. 2. až 15 cm). A tehdy jsme nejenom
o víkendu mohli na okolních polích spatřit
nadšené běžkaře na svých prkénkách
a po nich třpytící se stopy na sněhu. Ožily
i místní svahy, na kterých již zmiňované
sáňky našly své uplatnění. Stráň u rybníka
se načas proměnila v nefalšovanou sjezdovku zaplněnou i třiceti pěti nadšenými
sjezdaři pohromadě. Nejinak tomu bylo
na bezpečně zamrzlé ploše rybníka. Mrazy totiž v některých únorových dnech
nabývaly úctyhodných hodnot blížících
se k -20°C a přízemní teplota vzduchu při
nočním vyjasnění byla bezpochyby ještě
o zhruba 5 °C nižší. Ne nadarmo jedna
z pranostik o polovině února říká: „Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna“.
Vše má svůj konec. A tak 16. 2. skončilo
devět ledových dnů v řadě a únorový sníh,
který přinesl radost nejenom dětem, se
s námi začal loučit. Jiná pranostika to potvrzuje rčením: „O svaté Juliáně připrav
vůz a schovej sáně“. Připomenu ještě, že
v polovině února, právě 15. 2. nastal asi
nejchladnější den letošní zimy, v tomto období se průměrná denní teplota vzduchu
pohybovala až 7 °C pod dlouhodobým
normálem. Minimální teplota byla -19,0 °C,
což je třetí nejnižší teplota v obci během
posledních patnácti let. Mohli jsme také
pozorovat, jak se za jasného dne ve vzdu-

chu vznášely třpytící se ledové jehličky.
Důležitá informace je vždy o množství
srážek. Už zpráva o sáňkování prozradila,
že také únor, podobně jako celý začátek
roku, byl na množství srážek bohatý. Tento měsíc přinesl 43 mm, tj. 170 % normálu.
A na závěr ještě jednu pranostiku. Pro
letošek však bohužel platí i bez ohledu
na počasí: „Březen, za kamna vlezem“
a ten dubnový dovětek raději nepřipojím.
Uvidíme!

Komentář ke grafu srážek a teploty vzduchu:
Obvyklý graf ukazuje, že ve Velkých
Přílepech se průměrná prosincová a led-
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nová teplota vzduchu pohybovala nad
normálem, teprve únor byl slabě pod
průměrem. Nebýt však jeho teplého
konce, stal by se únor chladným měsícem.
Úhrny srážek byly v prosinci velmi nízké,

přičemž po oba měsíce nového roku zase
hodně nadprůměrné a přinesly i k nám
sněžení.
René Tydlitát
Foto a grafy: autor

Královna Českého středohoří, Milešovka

v době uzávěrky tohoto čísla, na začátku

druhého roku doby covidové, platí v Česku
lockdown, v němž je možné cestovat
pouze do zaměstnání, k lékaři či za starými rodiči. Jinam se přes hranice našeho
okresu nedostaneme. Ale i teď můžeme
snít a těšit se, že po překonání pandemie
budeme moci zase objevovat krásy nejen
Středních Čech.
Milešovka, vyhaslá sopka a nejvyšší

hora Českého středohoří, vzdálená cca 60
km od Velkých Přílep, byla díky svému impozantnímu vzhledu a nadmořské výšce
837 m s převýšením 350 m oproti svému
okolí ještě před 250 lety považována za
nejvyšší českou horu. Ve skutečnosti jí
patří mezi českými vrcholky až 29. místo,
je ale držitelkou dvou meteorologických nej. Protože zde bezvětří vládne jen
8 dní v roce, jedná se o největrnější českou
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horu. A až 30 dní v roce je zde pozorováno
bouřkové počasí. Však také její německý
název je Donnersberg (Hromová hora).
Její český název je poetičtější a je
odvozen od blízké vesnice Milešov, jejíž
jméno má původ, jak asi správně tušíte, ve
slově „milý“.
Turisté se začali o Milešovku zajímat
v první polovině 19. století v souvislosti
s rozvojem lázeňství v blízkých Teplicích.
Tehdy zde vznikla „mechová chýše“, jednoduchá ubytovna pro výletníky toužící
spatřit východ Slunce, která byla brzy
nahrazena kamennou hospodou. Cesta
na vrchol nebyla v 19. století hezky upravená jako dnes, a tak méně zdatné turisty vynášeli nahoru na zádech nosiči ve
speciálních „krosnách“.
Národní přírodní rezervace o rozloze
51,3 ha zde byla zřízena v roce 1951, v roce

2013 došlo k jejímu opětovnému vyhlášení
s úpravou rozdílů mezi historickými údaji
a současnou rozlohou chráněného území.
Na vrcholu hory má své stálé meteorologické pracoviště Ústav fyziky atmosféry
Akademie věd ČR. Za příznivého počasí
po skončení pandemie snad bude opět
možno rozhlednu navštívit a potěšit se
nádherným pohledem do kraje. Za dobré
viditelnosti lze dohlédnout na Krkonoše,
Šumavu, Krušné hory, Prahu a dokonce
prý až na 300 km vzdálené vrcholky Alp.
České středohoří je turisticky dobře
dostupná a značená oblast, takže na jeho
nejvyšší vrchol vedou rovnou čtyři trasy:
z Bílky, Černčic, Milešova a Velemína.
Eva Tluková
Foto: Wikipedia

představuje...

Drahomíra Srdečná

Od Mělníka k Českému ráji
Romantická krajina Mělnicka, Kokořínska, Mladoboleslavska a Mnichovohradišťska je plná nádherných a zajímavých památek, přírodních zajímavostí
a kouzelných výhledů. Tento praktický turisticko-historický průvodce provede čtenáře okolím těchto měst, zavede ho na řadu pozoruhodných míst
a seznámí s jejich historií a také s významnými osobnostmi. Seznámíte se tak
s mělnickým podzemím, kokořínskými skalními byty nebo skalními hrady na
okraji Českého ráje, stejně jako s Kokořínem, Bezdězem, Mladou Boleslaví,
Michalovicemi, zámkem Humprecht i hradem Kost, stejně jako s kosmonoskou loretou a dalšími vzácnými místy. Stranou nezůstávají ani drobné památky a místní pověsti. Autor přitom podává čtenáři i řadu praktických návodů na
cesty a detailně popisuje jednotlivé úseky trasy. Každý se tak může dopředu
připravit, co ho cestou čeká, na který úsek připadne víc času a sil a který bude
naopak snadný. Tato kniha je vhodná jak pro milovníky pěší turistiky, tak pro
cyklisty a také koloběžkáře, jejichž potřeby autor u každé trasy zohledňuje.
S tímto průvodcem se zkrátka nikdo neztratí.

Fotbalová kniha pro malé
hráče. Jak dopadne Ben
a jeho tým v mimozemské
lize? Kniha obsahuje
i zábavné rébusy.
Vychází v ČJ a AJ.
Průvodce je určen pro pěší turisty, cyklisty i koloběžkáře
a jednotlivé trasy jsou rozděleny podle náročnosti. Kniha
volně navazuje na autorův úspěšný titul Přemyslovské
střední Čechy – Slánsko, Kladensko a Berounsko.

Benovo fotbalové dobrodružství

... pro turisty a zvídavce

BENOVO FOTBALOVÉ
DOBRODRUŽSTVÍ

Tomáš Hejna (1991) vystudoval Střední školu knižní kultury a pracuje jako
literární redaktor. Dlouhodobě se věnuje historii literatury a české historii
celkově. Má za sebou několik knih, například tituly Osudová místa Prahy,
Přemyslovské střední Čechy nebo Pověsti báje a mýty od Okoře k Vltavě.

Původní cena: 289 Kč

Nová cena: 199 Kč
ISBN 978-80-7376-596-5

  

Zařazení:
Průvodce
Cestování
Turisticko
-historický
průvodce
Historie

Od MELNÍKA k Českému ráji

Benovo fotBalové
dobrodružství

OD MĚLNÍKA
K ČESKÉMU RÁJI
Tomáš Hejna

Tomáš Hejna

ben’s football adventures

... pro malé fotbalisty

MĚLNICKO, KOKOŘÍNSKO,
MLADOBOLESLAVSKO
A MNICHOVOHRADIŠŤSKO

Vydejte se s autorem
po památkách
a zajímavostech Mělnicka,
Kokořínska
a Mladoboleslavska.
Unikátní průvodce plný
historie.
Původní cena: 299 Kč

Nová cena: 229 Kč

Knihy objednávejte na www.iolympia. cz nebo na e-mailu olysklad@volny.cz.
Rozvoz po Velkých Přílepech a okolí ZdarMa!
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René Tydlitát – Na cestě k sousedům

René Tydlitát – Po letech sníh!
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Tomáš Hejna – Vesnická idyla
Tomáš Hejna – Ladovská zima ve Velkých Přílepech
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Tomáš Hejna – Jako na horách

René Tydlitát – Zima jim moc nevadila

vzpomínka na zimu 51

René Tydlitát – Návštěvník

Tomáš Hejna – Konečně zamrzl i rybník
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MATEŘSKÁ ŠKOLA A JESLE
SMART KIDS VELKÉ PŘÍLEPY
Jsme soukromé předškolní bilingvní
zařízení pro děti od 2 do 6 let věku
zapsané v rejstříku škol MŠMT.
Filosofií SmartKids chytrá školka a jesle je
rodinné a přátelské prostředí. S dětmi
každý den pracují anglicky i česky mluvící
učitelé.
Dětem pomáháme při sebeobsluze a
věnujeme jim čas a trpělivost. Snažíme se,
aby si děti osvojily zábavnou formou
základní fráze z anglického jazyka.
Využíváme k tomu běžné denní činnosti.
Od 2.5. do 16.5.2021 probíhá registrace dětí
do naší Mateřské školy. Registraci k zápisu
pro školní rok 2021/2022 lze provést
elektronicky na webových stránkách.
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SMART KIDS
Chytrá školka a jesle

tel: +420 721 707 071
Vančurova 649 - Velké Přílepy
www.smartkidsvelkeprilepy.cz

SmartkidsSkolka
www.smartkidsvelkeprilepy.cz

