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Na úvod
Milí čtenáři,
máme za sebou nádherné léto plné zajímavých kulturních akcí, i když nám ho občas pokazilo trochu deštivější počasí, než na jaké jsme byli v posledních letech zvyklí. Já sám si
ovšem pamatuji, že v době, kdy jsem byl ještě malý kluk, bylo takové počasí plné letních
bouřek a přeháněk docela běžné. Každopádně jak jsem chodil v létě po naší obci, byl
jsem velmi rád, že jakkoliv špatné počasí nezbavilo lidi dobré nálady, že se chodili bavit,
scházeli se v parku, na Skalce, u rybníka nebo třeba na zahrádkách našich restauračních
zařízení. Po měsících omezení jsme si to jistě všichni užili. Nezbývá než doufat v lepší
prožití podzimu a Vánoc, než jaké jsme měli v minulém roce.
Po dlouhé době Vám v tomto čísle přinášíme nejen přehled toho, co se dělo, děje a bude
dít v obci, ale také několik zajímavých zpráv o kultuře a pozvánky na četné kulturní akce
pro příští měsíce, na které se můžete těšit. Připomeneme zde úspěšnou akci Přílepský
čtyřlístek i letní venkovní promítání na louce u „točky“, na dalších stránkách se dozvíte
o novinkách z naší knihovny a skutečně bohatém programu, který stihli uskutečnit
členové našeho klubu seniorů. Pro zajímavost také přinášíme rozhovor s Evou Martínkovou, bývalou novinářkou, redaktorkou Přílepského zpravodaje, kronikářkou obce
a koordinátorkou klubu seniorů. Nechybí samozřejmě meteorologické okénko, tip na
pěkný výlet po okolí a nová pohádka pro malé čtenáře. Kromě toho jsme kvůli zvětšení
prostoru poprvé vyzkoušeli v rubrice Zprávy z obce autorské zkratky, jejichž vysvětlivky
najdete v tiráži Zpravodaje, a také copyrighty přímo ve fotografiích. Za Vaši odezvu
budeme rádi.
Na závěr Vám přeji klidné prožití letošního podzimu, pokud možno bez větších
mimořádných opatření, ale hlavně ve zdraví. Věřím, že se s řadou z Vás setkám .při některé
chystané akci.
Tomáš Hejna
Redaktor
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slovo starostky

Chtěla bych napsat: „Vítejte v době postcovidové!“ Ale,
bohužel, není tomu tak. Opatrnost je stále na místě. Věci se
však postupně vracejí k normálu, zaměstnavatelé odvolávají
zaměstnance z domovů zpět do kanceláří, mnozí se vrátili
z letních dovolených v zahraničí, žáci a studenti usedli 1. září
opět do lavic. Buďme tedy optimisty a nebojme se plánovat.
Pryč s větou: „Vždyť nevíme, co bude.“ Doufejme a věřme, že děti
nepoznají tento školní rok on-line výuku, že nebudou trávit
čas pouze doma s přítelem Tabletem a že hřiště nezůstanou
prázdná. Zažeňme hlad po sportu, kultuře a společenském
životě. Potřebujeme se. Obec připravila do konce roku
poměrně hodně akcí. Zmiňujeme je uvnitř Přílepského zpravodaje a podrobnosti se včas
dozvíte na webu, plakátech nebo facebooku obce.
Těšíme se na vás 15. září při otevření nového parčíku, který jsme si dovolili pojmenovat
po našem milém kamarádovi Jaroslavu Řepkovi, těšíme se o den později na společné
setkání s malířem Milošem Švarcem a jeho nostalgicky romantickými obrazy, buďme
v prosinci svědky virtuózního výkonu houslisty Bohuslava Matouška a klavíristy Norberta
Hellera a přispějme tím zároveň na dobrou věc, vezměme své děti na pohádku i do kina
a svoje čtyřnohé miláčky na tradiční soutěž pro zvířátka.
Odbourejme zbytky postcovidové lenosti, zvedněme se z gaučů a televizních křesel.
Vědci sice s jistotou tvrdí, že lenost je prospěšná. Zvyšuje údajně kreativitu, odbourává
stres, dovoluje nám lépe plánovat, zlepšuje kvalitu spánku. Všeho však s mírou! Užili jsme
si dost nucených pobytů v domácí izolaci, komunikace s nejbližšími pouze na dálku.
Každý z nás, i ten nejzatvrzelejší introvert, potřebuje alespoň občas kontakt s ostatními.
Setkejme se tedy v kině, na vernisáži, na koncertech, přijďte s dětmi do divadla. Budou to
zajímavá setkání a chybí už jen to nejdůležitější, vaše přítomnost.
Přeji vám hezký podzim, možná nebude „babí“ s příjemně hřejícími paprsky, možná
často zmokneme, ale nenechme si tím zkazit náladu. Ať jsou vaše dny úspěšné.
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

Pokrok v ulici pod lesem
12. srpna 2021 došlo k finálnímu přepojení posíleného potrubí v ulici Pod Lesem. Posílení vodovodu mezi ulicemi Nová a Pod
Hajnicí bylo rozděleno do 4 etap, kdy
pravidelně docházelo k odkrytí původního
PVC potrubí. Odkrytí původního potrubí
je vždy spojeno s velkým rizikem, že dojde
k poruše stávajícího řadu. Původně bylo
poslední přepínání naplánováno na 10.
srpna 2021, bohužel v neděli 8. srpna 2021
v 16:58 hodin nás štěstí opustilo a došlo
k havárii v místě plánovaného přepojení.
Potrubí prasklo na původním řadu a ulice
Pod Lesem se proměnila v potok, ve stejné době mohli obyvatelé některých částí
zaznamenat pokles tlaku vody nebo
úplný výpadek. Díky rychlé reakci zhotovitele však došlo k obnově dodávky vody
již v 17:40 hodin, tedy ani ne hodinu od
havárie. V současné době je již veškeré
potrubí položeno a povrch ulice provizorně
začištěn pro běžný provoz. Kompletní
rekonstrukce povrchu a odvodnění komunikace jsou naplánovány na příští rok. (ea)

© Radka Linhartová

Ulice Pod Lesem se proměnila v koryto
potoka. V důsledku havárie došlo v části
obce k přerušení dodávky vody

Výběr provozovatele vodovodu
a kanalizace obce se komplikuje
Po výběru vítěze provozovatele vodovodu

a kanalizace obce se neúspěšný uchazeč
odvolal a celá záležitost byla řešena až
u Úřadu pro ochranu veřejné soutěže. Úřad
rozhodl, že podaná námitka, týkající se zadávací lhůty, která byla v tomto případě
překročena, byla oprávněná. Zastupitelstvo obce na základě tohoto rozhod-

nutí zrušilo probíhající koncesní řízení
a připravuje nové malého rozsahu, tak
abychom vítěze a nového provozovatele
znali nejpozději do konce tohoto roku. Na
zajištění koncesního řízení malého rozsahu obec uzavřela smlouvu se společností
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
(t-ho)

zprávy z obce  dění v obci
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Chodník v ulici Podmoráňská je v přípravě
Ulice Podmoráňská je jednou z posledních

v naší obci, která dosud nemá chodník
pro chodce a s ním související osvětlení.
Obec na tento projekt získala dotaci ze
Státního fondu dopravní infrastruktury
(SFDI). Budoucí chodník povede po levé
straně vozovky ve směru na Úholičky,
a to od současného zakončení chodníku
v blízkosti knihovny až po křížení ulice
Podmoráňská s ulicí K Rybníčku. Součástí
projektu je také osvětlení této ulice
a autobusové zastávky pro linku 350,
která se po několika letech vrátí v tomto
úseku na svoji původní trasu (zastávka
směrem na Prahu se zálivem u Rybníka,

© Tomáš Hejna

zastávka z Prahy ve vozovce blízko trafostanice). V uplynulých měsících proběhlo
v souvislosti s tímto projektem kácení
náletových dřevin ve svahu pod lokalitou
„K Tursku“, kde z důvodu zpevnění svahu
nad chodníkem vznikne opěrná zeď. Práce
na budoucím chodníku je však koordinována s výstavbou inženýrských sítí
soukromého investora OC Přílepy, který
ve zmíněné lokalitě připravuje šestnáct
nových stavebních pozemků. S ohledem
na složitost vzájemné koordinace staveb
a pravidel financování SFDI je výstavba
chodníku rozdělena do let 2021 a 2022.
(ea)
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Redakce dodává
Podle informací z Krajské správy a údržby
silnic Středočeského kraje by měla být
oprava silnice do Úholiček hotova již v listopadu. Během léta zde došlo k zajištění
svahu nad zahradou zámku novou zdí

s ocelovou výztuží, momentálně se
připravuje nový povrch vozovky. K obnovení provozu, včetně autobusové linky
350, dojde po více než deseti letech od
zřícení komunikace v červenci 2010.   (red)

Práce na nových komunikacích odhalila
archeologickou lokalitu
Při přípravě stavby nových komunikačních

sítí v lokalitě „K Tursku“ (podrobnosti
v předchozím článku) došlo k odhalení
pozůstatků původního osídlení na území
Velkých Přílep. V současnosti zde probíhají
archeologické sondy a zajištění drobných
nálezů. Podle všeho se jedná o pozůstatky
rozsáhlejšího osídlení z více historických
epoch. Podrobnosti přineseme v rozhovoru pro příští číslo Přílepského zpravodaje.
Tým archeologů prosí všechny obyvatele,
aby se lokalitě pokud možno vyhýbali
a nezasahovali do vykopávek.
Lokalita „K Tursku“ je určena pro výstav-

© Tomáš Hejna

bu již od roku 1996, kdy byly pozemky
zakoupeny soukromým developerem
společností OC Přílepy. V plánu byla stavba rodinných domů, později také obchodního a polyfunkčního centra. Původní projekt byl pozměněn, firmě se nepodařilo
odkoupit všechny pozemky. Začínající
výstavba je první etapou a proběhne
podle upraveného územního plánu, jehož
změnu zajišťuje firma sama.             (th)

Archeologické naleziště odhalené při
přípravě nové komunikace

zprávy z obce  dění v obci
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Autobusové spojení Přílep

a Suchdola se stalo realitou
© Tomáš Hejna

NLP>FñTG©H>
První školní den v 6:20 vyrazil

4BFE÷.ÂőFBJS

)F>ABHMEñ

na svou první jízdu přímý spoj
z Velkých Přílep, který má cíl
v Pražském Suchdole. Tímto se
stal spoj číslo 409 po mnoholetých přípravách realitou. Linka
bude v provozu v pracovních
dnech do 30. 6. 2022. Další budoucnost této linky je závislá na
vyhodnocení zkušebního provozu. Na trase linky 409 vznikly
2 nové zastávky tak, aby linka byla dostupná co největšímu počtu cestujících. Zastávky Velké Přílepy – Kladenská a Statenice
– Račanská vznikly na okrajích obce, což
potvrzuje trendy umísťování zastávek na
okrajích obcí. Od 6. 9. dojde k omezení
na trase, kdy ze zastávky Zemědělská univerzita bude spoj veden rovnou na Suchdolské náměstí. Úsek mezi zastávkami
Zemědělská univerzita a Kamýcká bude
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Nová zastávka „vyrostla“ u kaple
sv. Gotharda

na několik týdnů uzavřen.  K uvedenému
datu dojde k drobné změně jízdního řádu.
Spoj v 7:15 z Přílep nově pojede již o 10
minut dříve. Této lince přejeme mnoho
spokojených cestujících a co nejméně
výmolů.                                         
(t-ho)
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Park Jaroslava Řepky je hotov
V minulém čísle jsme Vás in-

formovali o stavebním ruchu
v oblasti centra obce, kde vznikal park Jaroslava Řepky. Během léta byl park dokončen, na
prostranství a v jeho okolí byly
umístěny nové lavičky včetně
Lavičky čtenářů a v době
uzávěrky Zpravodaje byl již na
prostranství postaven meteorologický sloup s přichystaným
vybavením pro nadcházející
provoz. Park bude slavnostně
otevřen 15. září 2021.               (th)

© Tomáš Hejna

Nová podoba parku Jaroslava Řepky
s meteorologickým sloupem

zprávy z obce  dění v obci
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Koupání v rekonstruované vodní nádrži
©Eva Martínková

Mnoho lidí od koupání odrazují řasy,
které se vyskytují na hladině. To je ale jen
drobná vada na kráse vodní plochy, v níž
dohlédnete na dno i tam, kde nestačíte.
Čistící rostliny v nádrži jsou průvodním
jevem přirozeného procesu, kterým se

ze zanedbané hasičské louže vytváří
biotop. Příští sezónu má být voda ještě
čistší. Uvidíme. Pomohou prý i vysazené rybky. Ale už letos bylo dovádění
u kamínkového břehu pro děti lákavé
a bezpečné.                                                   (em)

Došlo k oficiálnímu předání vybavení
Polyfunkčního domu
Jak jsme Vás informovali v minulém

čísle v reportáži s ředitelkou základní
školy Mgr. Bc. Pavlínou Ben Saidovou,
Polyfunkční dům získal v letošním roce
nové vybavení, které bude sloužit jak
pro výuku žáků školy, tak i pro jejich
mimoškolní aktivity v různých kroužcích.
Poslední dokončení, zejména rozmístění

zmíněného vybavení a jeho uklizení do
příslušných prostor, se uskutečnilo v období prázdnin. 25. srpna bylo vybavení
oficiálně předáno za přítomnosti paní
starostky Věry Čermákové, účetní OU
Jany Doubkové a ředitelky ZŠ do užívání
škole. O chystaných mimoškolních aktivitách v prostoru Polyfunkčního domu se

10 zprávy z obce  dění v obci

© Tomáš Hejna

dozví rodiče prostřednictvím svých dětí
v září letošního školního roku, se začátkem
provozu počítá základní škola na začátku

října. Podrobnosti o vybavení naleznete
v reportáži v čísle 2/2021 Přílepského zpravodaje.
(th)

Možnost stravování v základní škole
Základní škola Velké Přílepy nabízí volné kapacity stravování.
Cena oběda je 100 Kč.

Obědy jsou vydávány z okénka do přinesených nádob nebo je možné v klidu
poobědvat v jídelně Polyfunkčního domu, a to vždy od 12.00 do 13.30 hodin.
Seniorům od 65 let a zdravotně hendikepovaným bude oběd v případě zájmu
dovážen.
Pokud máte zájem stravovat se zdravě v jídelně základní školy, zavolejte
vedoucího kuchyně pana Lubomíra Vidmana na tel. 721 200 449.

zprávy z obce  připravjeme 11

Ukliďme Česko
Již po několikáté se ve Velkých Přílepech

mohou občané zúčastnit akce Ukliďme
Česko. 17. září bude v obci instalováno
celkem 9 pytlomatů, u nichž si mohou
občané vyzvednout svůj pytel a sbírat
odpadky ve svém okolí nebo na obecních prostranstvích. Ve dnech 18. až 26.
září potom mohou občané tyto pytle
zavázané odkládat k pytlomatům, odkud budou odváženy údržbou obce
k likvidaci. Zúčastnění dobrovolníci při
této akci pravidelně zlepšují kvalitu života v naší obci. Každý dobrovolník je tak vítán.
(th)

Sdílený kontejner
Obec ve spolupráci s Armádou spásy

umístí v obci sdílený kontejner na oděvy
a obuv. Klíče od kontejneru bude mít
obec a obsah kontejneru bude na
žádost přidělovat. Vaše pomoc
tak bude adresná, ošacení a obuv
a další bude putovat ke konkrétnímu uživateli. Pokud chcete pomoci a vytříděné oděvy, obuv,
deky, tašky, povlečení, ručníky, vše

v dobrém stavu, vhodíte právě do tohoto
kontejneru, prosíme, pro naši lepší orientaci, o zabalení do průhledných igelitových obalů. Pytle s obuví a oděvy
označte přibližnou velikostí, a zda
jsou určeny pro muže, ženu či dítě.
Neplýtvejme, a podpořme navíc
ostatní. Konkrétní umístění kontejneru sdělíme včas na webu obce
a Facebooku. Děkujeme. (ve-cer)

12 zprávy z obce  připravjeme

Klub přátel hudby
Klub přátel hudby, tak by se mohla

například jmenovat skupina těch, kteří
mají rádi hudbu a chtějí se občas scházet
na malých komorních koncertech. Projekt připravujeme společně s vedením
obce Horoměřice. Setkávání s hudbou
by se konala střídavě v našem Centru volnočasových aktivit (CVA) nebo

v horoměřickém zámku. Chcete se stát
členy? Chcete dostávat osobní pozvánky
na koncerty a setkávat se s lidmi se stejným zájmem? Přihlaste se. Napište na
kultura@velke-prilepy.cz nebo zavolejte
paní Zuzanu Kučerovou 730 157 145.
Nechme si občas „dobít baterky“ fenoménem zvaným hudba.                            (ve-cer)

Miloš Švarc konečně v galerii
Konečně se milovníci výtvarného umění

dočkají odložené vernisáže Miloše Švarce.
Ve čtvrtek 16. září se v 18.00 v galerii
v Domě U Korychů setkáme s rakovnickým malířem i muzikantem a jeho obrazy.

Městská zákoutí, podvečerní motivy, lesní
tišiny, kontrasty světel a stínů, romantika
s příchutí melancholické nálady, tak by se
dala charakterizovat jeho tvorba. Výstava
je prodejní.                                               (ve-cer)

Charitativní koncert Úsměv anděla
17. prosince 2021 od 19:00 hodin pořádá
obec v sále CVA ve spolupráci s nadací
Úsměv anděla charitativní koncert. Účast
opět přislíbili vynikající houslista Bohuslav

Matoušek a klavírista Norbert Heller. Vynikající zážitek z koncertu bude umocněn
pocitem, že jsme opět někoho potěšili
a hlavně pomohli. Srdečně zveme.   (ve-cer)

Sázení stromů pro dobrovolníky
6. listopadu zve obec všechny dobrovolníky k sázení stromů kolem cesty ve
směru na Statenice. Sázeny budou ovocné vysokokmeny starých českých odrůd,
vždy po šesti stromech od každého
druhu – třešně, višně, hrušky, jabloně,

broskvoně, meruňky a také mandloně.
Sraz dobrovolníků je v 9:00 u křížku pod
kaštanem u cesty na Statenice. Zájemci se
musí předem hlásit u Ing. Evy Aulické na
e-mailové adrese aulicka@velke-prilepy.cz.
(th)
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nezapomínejte sledovat webové stránky obce,

kde naleznete informace o aktuálním dění v obci
i o připravovaných projektech. Opomíjet byste
neměli ani zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva. K návštěvě webových stránek využijte
adresu www.velke-prilepy.cz nebo připojený QR cod.

Přílepské otazníky nebyly bez emocí

Studie proměny okolí bytovek

ale pokud nyní čekáte reportáž plnou

nadávek a pěstních soubojů, nedočkáte
se. Setkání obyvatel bytovek mezi ulicemi Pražská a Pod Lesem i z okolí tohoto
prostranství nicméně bylo plné otázek
a dohadů. O čem se jednalo? O výrazné
změně této části centra naší obce podle
projektu architekta Libora Přečka. Právě
jeho návrhy zde budily rozpaky i dohady
nad budoucností celé lokality.
Otazníky začínaly 24. srpna 2021 v 18
hodin v budově našeho CVA, a to za
přítomnosti starostky Věry Čermákové,
místostarosty Tomáše Hoška, Evy Au-

lické, která má v obci na starost výstavbu, investice a správu nemovitostí, a již
zmíněných občanů. Samotný architekt
se bohužel z diskuze omluvil jen několik
hodin předem, a tak dotazy zúčastněných
musely směřovat pouze na zástupce
obce.
Ve zmíněném prostoru řeší architektonický projekt, jehož podobu přikládáme,
nové zpevněné parkovací plochy namísto současných nezpevněných, chodník kolem sálu v sousedství Restaurace
U Korychů propojující ulici Pražská s ulicí
Kladenskou a parkovou úpravu celého

14 zprávy z obce  reportáž

prostoru kolem a mezi bytovkami. V souvislosti s touto novou úpravou musely být
odstraněny zahrádky, na které zde byli
místní obyvatelé zvyklí. Návrh řeší také
nové chodníky a výsadbu nové zeleně
při zachování maximálního množství
již existujících stromů. Místostarosta
Tomáš Hošek s paní Evou Aulickou také
připomněli, že změny v okolí bytovek jsou
součástí širšího záměru o změny v centru
obce, k nimž patří například plánovaná
stavba nové tělocvičny v sousedství nové
budovy základní školy.
Rozpaky z počátku budila část nazývaná
pěší zóna, tedy již zmíněný chodník, který
pojal architekt až příliš velkoryse. Po prvních dotazech nezapomněli představitelé obce zdůraznit, že předložený
projekt není definitivní, ale jde pouze
o ideový námět, který bude pozměněn
i podle jejich připomínek. Jak se brzy
ukázalo, těchto připomínek bylo hodně.

Nejvíc dotazů a námitek padlo kolem
chystaného budování parkovacích míst.
V současnosti jsou parkovací lokality
u bytovek vysypány štěrkem a zvlášť po
silných deštích nebo v zimě se zde tvoří
velké louže a bahno. Tento hendikep by
mělo vyřešit patnáct parkovacích míst
před bytovkou čp. 142 a dvanáct míst
u bytovky čp. 143. První námitky se
týkaly právě počtu parkovacích míst,
který se některým obyvatelům zdál příliš
nízký. Hlavním argumentem přitom byl
současný trend více aut v jedné domácnosti. V této souvislosti se obec pokusí
navýšit počet míst v projektu tak, že by ve
výsledku mohlo připadnout na domácnost
až 1,8 parkovacího místa, což překračuje
i zavedené normy v Praze. Kromě toho má
vzniknout přibližně dvacet dalších parkovacích míst pro přechodné stání v prostoru za Restaurací U Korychů. Tato místa
mají sloužit pro restauraci, sál i obecní úřad.
Takto to vypadalo na Přílepských otaznících

© redakce
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Dalším námětem k diskuzi byla podélná
parkovací místa pro vozidla s přívěsem
nebo celková orientace parkovacích míst
v prostoru. Řešila se rovněž vzdálenost
od domu a rozsah pásů zeleně mezi
parkovištěm a bytovkami na jedné straně
a hlavní ulicí na druhé. Diskuse se také
rozproudila kolem otázky zajištění parkovacích míst pro zdejší rezidenty. V tomto
ohledu jim obec nabídla hned tři možná
řešení, která však bude řešit s obyvateli
bytovek až po změnách v projektu.
K dalším tématům patřily možná zastávka v prostoru volného svahu naproti
bytovkám ve směru do centra obce, parková úprava prostranství nebo umístění
kontejnerů na běžný odpad. Během diskuze si zástupci obce zaznamenali pečlivě
všechny připomínky, které bude nutné
v příštích měsících zanést do projektu
a podle nich ho upravit. V závěru setkání
se někteří nezapomněli informovat i na
další změny v obci, jako je povrch ulice Pod
Lesem, zdejší „hnízdo“ směsného odpadu
nebo nový chodník v ulici Podmoráňská.
„Jsme rádi, že se lidé zajímali i o další projek-

ty v obci,“ komentovala tento zájem paní
starostka Věra Čermáková.
Po skončení Přílepských otazníků jsem
si odchytil dva obyvatele z bytovek, kteří
mi poskytli stručné vyjádření, nepřáli si
však být jmenováni. Z těchto důvodů
ctíme jejich přání a odpovědi uvádíme
beze jmen:
„Mě se to líbí, jenom aby z toho nebylo
jedno velké parkoviště. Ale určitě tam musí
udělat změny, mně se nelíbí hlavně ten park
mezi bytovkama, v noci tam bude randál.“
„Hlavně aby mi nešel do oken smrad
z výfuků, určitě se mi nelíbí, že by se mělo
parkovat směrem k bytovce.“
Obec přislíbila zanést podněty obyvatel
do další verze projektu. S jeho realizací se
počítá až v příštím roce, přičemž řada částí
tohoto projektu, stejně jako celkového
projektu na úpravu centra obce, záleží i na
finančních možnostech. Řešení projektu
úpravy prostor kolem bytovek tak bude
mít ještě své pokračování, o kterém Vás
budeme v budoucnu informovat.
Tomáš Hejna, redaktor

Člověk, který sázel stromy…
Jsme národem zahrádkářů. Svých několik

desítek čtverečních metrů kolem domu
pečlivě obhospodařujeme a zkrášlujeme.
Krásno, kam oko dohlédne. Oko zahradníka však často dohlédne i za vlastní plot,
na veřejné prostranství. „Jaké to nevzhledné místo“, řekne si a okamžitě přispěchá
s vlastní sadbou, aby vlastními silami zkrá-

šlil veřejné prostranství. Ale ouha, obec
nemá často pochopení a po několika letech
ničí plody zahradníkovy práce a žádá
odstranění. Důvod? Výstavba sítí, chodníku, ztížená průchodnost a podobně.
Nikdo nemá rád, když je zničena jeho
práce, velkou měrou navíc jistě vykonaná
v dobrém úmyslu. Nikdo si netroufne
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sázet stromy na sousedově pozemku bez
jeho svolení, ale sázení stromů a keřů na
pozemcích obce je běžnou praxí. Obec
má však svoje plány výstavby, oprav,
rekonstrukce atd. Vysazená zeleň záměru
často brání, a tak s těžkým srdcem, však
zcela oprávněně, žádá obec odstranění
zeleně. Lze tomu předejít? Ano. Dohodou
s obcí. Máte-li chuť vysadit keř či strom
na veřejném prostranství, obraťte se na
příslušného zaměstnance obce, který
má na starosti životní prostředí v obci,
popište záměr a zkonzultujte, zda váš plán
lze realizovat. Často vysazená zeleň, která
není dostatečně redukována, prorůstá
do elektrického či telefonního vedení,
narušuje povrch komunikace, ohrožuje
podzemní sítě, ztěžuje průchod chodcům
apod. Také obec musí při zakládání zeleně
dbát na to, aby výsadbou neohrožovala
nebo neomezovala majitele sousedních pozemků, občan má stejnou povinnost. Nechci tímto článkem omezovat

aktivitu občanů, naopak, cením si snahy
o zkrášlení životního prostředí. O to více
mě mrzí, když obec musí odstranění
zeleně nařídit.
Další kapitolou je vysazená zeleň sice
na vlastním pozemku, ale přesahující na
pozemek obce, zejména na chodníky. Léta
bojují zaměstnanci údržby s přerostlými
keři, větvemi či plazivými rostlinami, které
zužují průchodnost chodníku, či dokonce
chodec musí ustoupit do silnice. Je povinností majitele pozemku rostliny pravidelně
redukovat tak, aby zůstaly především estetickým přínosem a neobtěžovaly svojí
délkou a hmotností. Všem nám jde přece
o stejnou věc, aby obec byla upravená
s dostatkem blahodárné zeleně. Dbejme
však o to, aby výsadba byla činěna s rozmyslem a vizí do budoucna a aby ten, kdo
vysadí, se o zeleň po celou dobu její vegetace dobře staral.
Věra Čermáková, starostka

Policejní okénko
Vážení občané,
období dovolených se blíží ke konci a já bych vám chtěl touto cestou přiblížit práci
Obecní policie v období letních měsíců. Mnozí občané opouštěli během léta své
nemovitosti, a proto se OP zaměřila na častější kontroly těchto objektů. V případě
podezření na možné porušení zákona, vyhodnocovala policie také kamerové
záznamy, které mnohdy mohou vést k odhalení, případně ke zjištění důležitých
poznatků k pachatelům. Vyhodnocení kamerových bodů smí provádět pouze
školený strážník Obecní policie, dále pak Policie České republiky. Při tomto úkonu
se využívají místní znalosti, dále pak databáze PČR. V případech, kdy nelze identifikovat pachatele nebo vozidlo, spolupracuje Obecní policie s Policií České republiky, která je oprávněna záznam zveřejnit. Právě zveřejnění vede velmi často ke 
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 ztotožnění osob, případně věcí. Musím podotknout, že kamery jsou velmi

účinným pomocníkem a OP se snaží ve spolupráci s vedením obcí kamerový systém neustále zdokonalovat.
Obecní policie se dále zaměřila zejména na nepořádek v nočních hodinách. Často
je v naší obci rušen noční klid a veřejný pořádek včetně popíjení alkoholu v parku,
v prostoru zastávek, prodejny potravin atd. Během léta udělili strážníci několik
pokut příkazem na místě. Dále byla činnost strážníků zaměřena na dopravu, a to
zejména na mladé „závodníky“, posilněné omamnými látkami. Zadržet a předat
k dalšímu postihu se podařilo i řidiče, kteří se projížděli ulicemi navzdory rozhodnutí soudu o zákazu řízení.
Činnost OP Velké Přílepy je velmi různorodá a je nutné, aby strážníci často upravovali rozpis služeb podle vzniklé situace. To je velmi náročné na osobní a zejména
rodinný život. To byl také jeden z důvodů, proč nás opustil jeden člen našeho týmu
a našel si v tomto směru výhodnější zaměstnání. Náš tým tak byl oslaben o jednoho strážníka a úkolem obce je najít další posilu OP. Proto bych touto cestou odkázal
na zveřejněné výběrové řízení na pozici „STRÁŽNÍK OP Velké Přílepy“.
Chtěl bych Vám touto cestou popřát mnoho úspěchů v dalším náročném ročním
období a rád bych připomněl nové číslo hlídky OP Velké Přílepy - 605 862 177,
případně PČR OOP Libčice - 974 866 400 nebo linku - 158.
Vrch. kom. Martin Ventura
Vedoucí strážník OP Velké Přílepy
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Školní rok 2021 začíná,

Jablíčko vítá nové žáčky

© redakce

Rok se s rokem sešel a už je tady nový školní

rok 2021/22. V první polovině července
byla školka pro přihlášené děti ještě
otevřená a vzhledem k hezkému počasí
trávily děti většinu dne na zahradě nebo
na procházkách. Poté již začaly probíhat
úpravy v celém areálu MŠ Jablíčko. Na
zahradě byly opraveny nebo natřeny
stávající herní prvky, také přibyly nové,
stejně jako praktické doplňky. Na děti také
nově čekají vyvýšené záhony, kde budou
mít možnost zkoušet pěstovat různé bylinky apod. Pilně se pracovalo i ve třídách.
Malovalo se, probíhaly základní opravy,
myla se okna… V přípravném týdnu na
konci srpna všichni zaměstnanci chystali školku tak, aby 1. 9. přivítala stávající
i nové děti. Pro ty nové je nástup do školky
velkým krokem do neznáma, některé jsou

rozkoukané hned, jiné si zvykají déle.
Věříme, že s pomocí paní učitelek, rodičů,
kamarádů ve školce a spousty krásných
hraček, které ve školce na všechny čekaly,
si nově příchozí děti na další etapu ve
svém životě brzy zvyknou.
Vzhledem k tomu, že se uvolnilo několik
míst, proběhl 24. 8. 2021 dodatečný zápis
do MŠ Jablíčko.
2. 9. 2021 v 17:00 proběhla na sále
U Korychů schůzka zákonných zástupců,
kde byli seznámeni s organizací školního
roku a aktuální protiepidemickou situací. Věříme, že letošní rok nebude tolik
narušen jako ty dva minulé a školka bude
otevřená pro všechny děti po celý rok.
Přejeme všem pevné zdraví a mnoho
školních a pracovních úspěchů.
Kolektiv MŠ
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První dny nového školního roku byly krásné, děti si je užily
© redakce
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Plány základní školy

© Tomáš Hejna

Vážení čtenáři,

na úvod bych se ještě ráda krátce ohlédla
za uplynulými prázdninami. Naše škola se
zapojila do projektu MŠMT Letní kempy.
Uspořádali jsme čtyři kempy pro celkem
60 žáků. Děti se dopoledne věnovaly opakování i objevování hravými formami v matematice a českém a anglickém jazyce.
Odpoledne si užívaly pěkného počasí
a na školním hřišti a na školní zahradě
měly dostatek přirozeného pohybu
a zábavy. Celodenní jídlo a pití jim zajistili zaměstnanci naší školní kuchyně.
Dále si prostory školy pronajala
společnost Věda nás baví. Její lektoři
připravili dalších šest kempů pro
devadesát dětí. Věnovali se badatelství
a vycházkám v přírodě. Celkem dostalo
150 dětí z Velkých Přílep příležitost užít
si týdenní příměstský tábor. Jednalo se

První usednutí do školních lavic

o třetinu žáků naší školy. Děti se zabavily,
něco si zopakovaly, naučily se i nové věci
a rodičům ubyla starost se zajišťováním
prázdninového programu. Navíc zcela
zdarma.
Z projektu profitovali i naši učitelé.
Vyzkoušeli si párovou výuku a vyhodnocují ji jako formu práce, která výrazně
přispívá k jejich profesnímu rozvoji.
Z tohoto důvodu budeme párovou výuku
využívat i v průběhu školního roku.
Naše škola je učící se instituce. Proto se
učí nejen žáci, ale i její zaměstnanci. Všichni
učitelé se v listopadu zúčastní školení Formativního hodnocení, jehož prvky jsme
využívali během distanční výuky. Celý
pedagogický sbor se zaměří na používání

školství v obci  základní škola 21

ověřených technik, které přispějí k efektivnějšímu učení žáků. Více je povedeme
k převzetí vlastní odpovědnosti za učení.
Dále si všichni pedagogové zpracovali
svůj Plán osobního pedagogického rozvoje. Zvolili témata podle vlastní potřeby
a nastínili cestu, která povede k získání
důkazů o učení jednotlivých žáků.
Zapojili jsme se do projektu Erasmus+
jako partnerská škola ZŠ Kunratice a spolu
s dalšími pěti českými školami budeme
ověřovat nástroje rozvoje pedagogických
zaměstnanců. Na tomto projektu spolupracují školy z pěti evropských zemí.
Učitelé cizích jazyků (angličtiny,
němčiny a nově i španělštiny) hledají
partnerské školy pro spolupráci s našimi
© Tomáš Hejna

žáky v projektu eTwinning. V závislosti na
jazykové vyspělosti si budou děti mezi
sebou dopisovat, pracovat na společném
projektu nebo živě komunikovat. Když se
epidemická situace ve světě zklidní, tak
bychom rádi partnerské školy i osobně
navštívili.
Budeme pokračovat v rozvoji čtenářské
gramotnosti. Stále rozšiřujeme žákovskou
knihovnu a připravujeme žákům čtenářské
dílny. Letos se zaměříme i na rozvoj pisatelství. Kromě práce v hodinách českého
jazyka se zájemci zapojí i do tvorby knihy
založené na rozhovorech s pamětníky
Velkých Přílep.
Učitelé se budou učit využívat badatelskou formu výuky nejen v přírodovědných
předmětech.

Zahájíme dvouletý projekt Šablony III.
Tentokrát zaměřený na doučování, čtenářské dílny, kluby komunikace v anglickém jazyce a projektové dny.
Po skončení vyučování budou moci děti
trávit volný čas ve školní družině nebo
ve školním klubu. Čekají je programy
v přírodě, jazykové kroužky, keramika,
šachy, přírodovědné kroužky, šití na stroji
nebo hry na hudební nástroje.
Plánů máme spoustu a všechny spojuje
jeden cíl – aby se každé dítě učilo naplno
a s radostí!
Pavlína Ben Saidová
Ředitelka ZŠ

26 školství v obci  základní škola
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Boje o školu
Během prázdnin osiřely školní budovy
v naší obci. Čilý ruch se sem vrátí se
začátkem školního roku. Ve zdejší škole se
učí kromě místních dětí i jejich spolužáci
z okolních obcí. V minulosti to ale bývalo naopak, děti z obcí Kamýk a Velké
Přílepy docházely do škol v Noutonicích
a Úněticích, později starší děti začaly
dojíždět do škol v Lysolajích, Roztokách,
Libčicích i některých dalších.
První zmínky o školní docházce máme
z druhé poloviny 19. století. Obec Velké
Přílepy patřila do farnosti únětické
a přílepské děti docházely do Únětic do
školy. Kamýk byl součástí noutonické farnosti, kamýcké děti chodily do noutonické
národní školy. Tento stav trval i po roce
1864, kdy došlo ke sloučení do té doby samostatných celků, a vznikla politická obec
Kamýk-Velké Přílepy.
Teprve od roku 1872 začaly děti z obou

Poslední práce před otevřením školy.
Srpen 1961. Foto: J. Rédl

Budova čp. 38 v počátku adaptace

obcí docházet do noutonické školy.
V březnu roku 1872 psal c.k. okresní školní
rada Karásek:
„Obecné škole v Noutonicích
Panu řídícímu učiteli se dává na
vědomost, že c.k. okresní školní rada propustila obec Statenice ze svazku školy
Noutonické a ke škole této přiškolila za
to obec Velko-Přílepskou a že nařízené
zároveň, aby dítky z Velkých Přílep dnem
1. května t.r. začaly navštěvovati školu
v Noutonicích.“
Každá obec si volila své zástupce
do školní rady, která řídila chod školy
a zároveň každá obec platila noutonické
škole školní přirážky. Ty bývaly dost vysoké
především z našich obcí, neboť do školy
odtud docházelo nejvíce dětí. Částku platili za své děti zámožnější občané, za děti
z chudých rodin byla určená částka dorovnána z obecního účtu.
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První jednání o zřízení školy v obci
Již koncem 19. Století tak začali obecní
radní uvažovat o zřízení obecné školy
v obci. Je to patrné ze zápisu z 15. února
1888: „Stalo se usnesení, by členové místní
školní rady prozatím se školou posečkali,
popřípadě stavba na pozdější dobu
odložena byla, kde by se příhodné místo pro
školu vynašlo.“
Další jednání o zřízení školy je zmíněno
v roce 1910. V Pamětní knize školy Noutonice se píše: „Dne 28. listopadu t.r. konána
byla ve škole v Noutonicích za účelem zřízení
obecné školy v Kamýku-Velkých Přílepech
komise řízená c.k. místodržitelským radou p. Alf. Pokorným, jíž se zúčastnili: c.k.
okresní školní inspektor p. B. Halaburt,
c.k. místodržitelský inženýr p. K. Bejšovec,
členové místní školní rady a zastupitelstva
všech přiškolených obcí. Přesným měřením
vzdálenosti Noutonic od Velkých Přílep bylo
shledáno, že činí vzdálenost od školy Noutonické k prvnímu stavení v Kamýku 1680 m,
k silnici velvarské 2345 m, k poslednímu
stavení ve Velkých Přílepech 2854 m.
Počet žactva školou povinného obnášel
z Velkých Přílep-Kamýka 111, z ostatních obcí
183. Všemi přítomnými byl projeven souhlas, aby byla ve Velkých Přílepech-Kamýku
zřízena samostatná dvoutřídní obecná
škola a v Noutonicích aby redukována byla
škola na trojtřídní.“
V obci byla zvolena pro záležitosti školní
expozitury čtyřčlenná komise, jejímiž
členy byli Jos. Novotný, Jos. Tomek, Jos.
Douša a Jan Helásek. V zápisu ze schůze
je uvedeno: „Zastupitelstvo spojených obcí
Velké Přílepy-Kamýk projevuje svůj souhlas
s vyškolením těchto obcí ze školní obce noutonické a se zřízením samostatné dvoutřídní

Škola otevřena - prohlídka začíná! Srpen
1961. Foto: Karel Pechoušek

obecné školy ve Velkých Přílepech-Kamýku,
i uvoluje se nésti náklad spojený se zřízením
a vydržováním školy této, pokud to zákon
obcím za povinnost ukládá s tím, že vzhledem ke špatným finančním poměrům zemským prozatím o zemskou subvenci žádati
nebude, avšak ponechává si právo po čase,
kdy zemské finance zlepšeny budou, o zemskou subvenci na školu tuto žádati.“
O škole se opět jednalo v roce 1913.
V listopadu je v protokolní knize uvedeno: „Ve příčině místa pro školu uvoluje se
p. K. Benda na všeobecnou žádost, že v té
věci dopíše majetníku dvora a sdělí příště,
možno-li snad na ochotu z té strany počítati.“
Pan Benda byl nájemcem velkostatku čp.
18 v Kamýku, majitelem byl pan Bela von
Harmos de Hihalom, c.k. komoří a rytmistr
husarského pluku St. Ved a/a Glan Korutany, vnuk barona Dlouhoveského.
Na březnové schůzi roku 1914 pan
Benda sděluje, že majitel panství odmítl poskytnout pozemek pro stavbu
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dvoutřídní školy. Starosta sděluje, že bude
„vyhlídnuto obecní radou místo na obecních
pozemcích.“ To už se ale blížila Velká válka
(1914-1918), která na čtyři roky všechny
úvahy o zřízení školy znemožnila.

Mezi válkami
V závěru roku 1921 povolila zemská
školní rada výnosem ze dne 6. prosince
1921 vyčlenění politické obce KamýkVelké Přílepy „ze školní obce noutonické
a aby se pro školou povinné dítky z KamýkuVelkých Přílep zřídila veřejná samostatná
dvoutřídní obecná škola s vyučovacím
jazykem českým v Kamýku-Velkých Přílepech“.
Z této doby se zachovaly dva dopisy,
které reagovaly na toto rozhodnutí. První
dopis podepsali převážně místní statkáři
a živnostníci a je adresován Okresní
správní komisi v Praze-Smíchově. Uzná-

vají, že stavba školy v obci je třeba, ale
požadují odložení této stavby na pozdější
dobu především z důvodů finančních,
kdy obec by se musela zadlužit a následně
by došlo ke zvýšení obecních přirážek
k daním, které už tak byly velmi vysoké.
Druhý dopis byl podepsán členy obecního zastupitelstva, zvolenými v r. 1919 za
stranu sociálně demokratickou. Uváděli
jako důvod výši školních přirážek a také
vzdálenost školy od obce, kdy hlavně děti
z chudších rodin chodí v zimních měsících
nedostatečně oblečené a hrozí jejich
nachlazení.
Vyjádření komise není známo, ale škola
se v této době nestavěla.
V roce 1925 jednali obecní zastupitelé
s panem Kollinerem o koupi jeho domu
čp. 38. Je to ta budova, která byla později,
v letech 1957-1961, na školu adaptována.
Tehdy ještě k domluvě nedošlo.

Přílepanka, dechová hudba OB vyhrává při otevření školy za řízení E. Pokrupy. Srpen
1961. Foto: Karel Pechoušek
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Po roce 1945
Už v červenci roku 1945 se opět uvažuje
o zřízení školy v budově čp. 38, tehdy v majetku Fürstenberského pivovaru, na který
byla uvalena národní správa. V roce 1946
byl zvolen školní výbor, který se měl starat
o shromažďování finančních prostředků
na stavbu školy. Do dvouletého plánu na
roky 1947-48 byl schválen bod Technická
příprava stavby školy. Krajské a okresní
úřady však v této době stavbu školy v obci
nepodporovaly.
V roce 1956 se ONV rozhodl zařadit do
svého rozpočtu náklady na adaptaci budovy MNV (čp. 38) na školu. Částka však
kryla pouze materiál a některé odborné
práce. Funkcionáři MNV se zavázali, že vše
ostatní bude řešeno brigádnicky v akci Z.
Pracovalo se zdarma, jen v neděli dostal
každý brigádník tři vuřty, chléb a pivo.
Každou sobotu a neděli vyhrával místní
rozhlas a zval na brigádu.
Před zahájením adaptace získala obec
zásluhou Bedřicha Bradáče v PrazeStřešovicích bouračku truhlářských dílen,
kde nastoupili první naši brigádníci, a do
konce roku bylo dovezeno družstevními
traktory do obce cca 60 000 ks cihel. Na
brigádu chodili místní občané, důchodci,
krátce zde pracovali i vojáci z útvaru ve
Svrkyni. Pomocných prací a závěrečného
úklidu se účastnily i děti.
Během stavby došlo ke změně projektu.
Nově bylo projektováno šest tříd místo
původně plánovaných tří. Provizorní
vyučování ještě v nedokončené škole
začalo 14. listopadu 1960.
Slavnostní otevření školy se konalo
27. srpna 1961. Při této příležitosti bylo
odměněno mnoho našich občanů Zlatým

odznakem za výstavbu nové socialistické
vesnice. V I. kategorii to bylo 63 občanů,
kteří odpracovali více než 100 hodin. Plný
úvazek, který byl na školu vypsán, 200
hodin, odpracovalo celkem 17 občanů,
mnozí ho značně překročili.
1. září začalo vyučování pro 5. až 9.
ročník. Někteří učitelé přišli ze školy v Lysolajích. Byl mezi nimi i Zvonimír Kostiha,
zástupce ředitele lysolajské školy, která
v prvním roce naši školu řídila. Od roku
1962 už se přílepská škola osamostatnila
a Zvonimír Kostiha se stal jejím ředitelem.
Ve školním roce 1961-62 docházelo do
školy 152 žáků. V pozdějších letech již
kapacita nestačila a došlo ke stavbě další
školní budovy.
Václav Kašek

Zařízení učeben školy ve Velkých
Přílepech. Srpen 1961. Foto: J. Rödl
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Přílepský čtyřlístek
© Tomáš Hejna

Náš silný soutěžní tým

Čtyři obce (lépe řečeno tři obce a jedna

osada) na různých místech naší země,
a přece mají jedno společné. Každý nese
ve svém názvu Přílepy. Ty naše, Velké
Přílepy, hostily první ročník jejich setkání
pod názvem Přílepský čtyřlístek. Akci
uvedla a soutěžící představila naše paní
starostka Věra Čermáková, popřát jim
přišel i náměstek hejtmanky Středočeského kraje Ing. Bc. Jiří Snížek.
Akce, která se uskutečnila na louce
„u točky“ 12. června, nebyla nepodobná
známé soutěži Dva z jednoho města.
Každá obec vyslala do Velkých Přílep
své oficiální zástupce v šestičlenných týmech. Ty potom plnily sérii úkolů, vtipně
řešených jako skutečné problémy, s nimiž

se každá obec musí během roku potýkat.
V našem týmu byly například paní starostka Věra Čermáková, ředitelka MŠ Jablíčko
paní Libuše Smidžárová nebo nám všem
dobře známá paní Eva Aulická, která
má na starosti výstavbu a infrastrukturu
v obci.
Základem samozřejmě je najít vždy
svůj domov. První disciplínou tak byl
hod šipkou na mapu České republiky
co nejblíže svému domovu. Dále se
přebíhalo přes „rozbitou cestu“, „hasily se
požáry“, tedy „to, co obce nejvíc pálí“ nebo
probíhalo pneumatikami symbolizujícími
problém s odpadem a černými skládkami.
V závěru se potom bojovalo „o dotace“ na
losovacím kole. Samozřejmě, že si nikdo
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žádné peníze neodvezl. Tato soutěž totiž
nebyla pro nikoho výdělečná, šlo o radost
ze setkání s novými lidmi i ze zdravého
soutěžení.
V soutěži čtyř Přílep rozhoně nikdo
hmotné ceny nevyhrál, přesto se i zde našel někdo první. Hodnotilo se totiž podle
získaných bodů, které se průběžně zapisovaly do tabulky k jednotlivým soutěžím.
S jasným náskokem s počtem 402 body
vyhrál soutěžní tým z Přílep u Holešova, za
nímž s 305 body následoval tým z Přílep
u Rakovníka, s 292 body naše Velké Přílepy
a na posledním místě skončily Malé
Přílepy s 242 body.
Celým dnem provázela jako komentátorka Marie Válková a neutuchající
dobrá nálada umocněná nadšením
fanoušků i odhodláním závodníků, kteří
si s překážkami uměli poradit i s notnou
dávkou humoru. Vítězové i poražení si
samozřejmě odvezli vzpomínkové dary,
aby měly na tento nádherný den trvalou
upomínku.
Dopolední počasí přálo klidnému odpočinkovému posezení, k němuž samozřejmě nechybělo vydatné občerstvení.
Na své si přišly i děti, když jim pauzu mezi
soutěžemi a závěrečným předáváním cen
vyplnilo originální představení oblíbeného divadélka Romaneto. Bohužel
závěrečný koncert David Vrobel Kvintetu přerušil silný déšť. I tak byl Přílepský
čtyřlístek velmi úspěšnou akcí, která by
se mohla v budoucnu opět opakovat.
Doufejme, že se na ni můžeme opět těšit.
Tomáš Hejna

© Tomáš Hejna

„Skutečný souboj“
© Tomáš Hejna

A další se připravuje závodní tým
Malých Přílep
© Helena Lorenzová

Každý si odnesl dárek. Zde vítězné
družstvo Přílep u Holešova

kultura  kulturní léto 2021 29

Přátelské posezení u rybníka

© Tomáš Hejna

Dobrý den naši spoluobčané.

Jak si jistě mnozí všimli, 26. 6. se uskutečnil u našeho rybníka den věnovaný nejen
dětem, ale i jejich rodičům a každému, kdo
měl právě chuť v klidu si posedět a pobavit se. To se také odrazilo na návštěvnosti,
která velmi překonala naše očekávání.
Přišly rodiny nejen z Velkých Přílep, ale
i z Úholiček, Noutonic, Statenic, Svrkyně,
a dokonce až ze Suchdola. Omlouvám se
všem, jejichž obce jsem nejmenoval.
Dětskému dni ale předcházela brigáda,
sekání trávy na louce u rybníka a velký
úklid rybářské „bašty“. Zde si dovolím
poděkovat nejen našim rybářům, ale
hlavně dámám Lence Pažitné a Veronice
Puškové, které při úklidu zdejší kuchyně
odvedly skutečně kus práce. Další, komu
bychom chtěli poděkovat, je rodina Hejnova s Lucií Vandasovou, kteří sestavili

většinu atrakcí pro naše malé soutěžící.
Na obsluze a celém provozu se podíleli
kromě již jmenovaných také Dita Valentová, Jiří Vondráček, Stanislav Pažitný,
Karel Bartl a další.
Každý soutěžící obdržel při startu svoji
startovací listinu, kam dostával razítka
za splnění každé ze soutěží. K tomu dostali sáček, do kterého na jednotlivých
stanovištích sbírali sladkosti, zakoupené
z finančního příspěvku věnovaného obcí
Velké Přílepy. Po odevzdání vyplněné listiny dostal každý účastník čestný diplom
za účast a úspěšné splnění všech disciplín.
Že se dětem soutěže líbily, dokládá fakt,
že někteří zúčastnění prošli celou trasu
i čtyřikrát!
Malinovku, kterou dostávali účastníci
zdarma k zahnání žízně, věnoval na akci
Petr Prošek z restaurace U Korychů. Ob-
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čerstvení zde ale bylo samozřejmě i pro
dospělé. Ti si zde mohli dát vychlazené
pivo, víno nebo něco ostřejšího, ale také
kuřecí a vepřové řízky, guláš nebo párek
v rohlíku. A přitom posedět u kvalitní hudby, určené jak dětem, tak dospělým.
Při akci se uskutečnila i dobrovolná
sbírka na pomoc tornádem zasažených
obcí na Moravě. Výtěžek této sbírky v zaokrouhlené hodnotě 3 000 Kč byl odeslán
na účet zřízený krizovým štábem Jihomoravského kraje.
Některé důležité osoby a sponzory
jsme již zmínili, opakování je však matka
moudrosti. A tak nám dovolte, abychom
na závěr poděkovali zejména OÚ Velké
Přílepy za finanční podporu, dále Petru

Proškovi za věnování sudu malinovky,
majitelům Kvalitního výčepu na Praze 6 za
zapůjčení píp a přispění na zmiňovanou
sbírku pro obce na Moravě a všem, kteří se
s námi na organizaci a zajištění celé akce
podíleli. A samozřejmě jsme vděční všem,
kteří nás přišli podpořit. Děkujeme.
Na akci dorazilo kolem sto dětí a nespočet jejich rodičů, babiček a dědečků,
kteří se zde vystřídali v několika vlnách
během dne. Jako organizátoři ji hodnotíme úspěšně a už teď víme, že to nebyla naše akce poslední. Těšíme se proto na
Vás i na dalších akcích, které plánujeme.
Organizátoři Pavel Zrůbecký st.
a Tomáš Hejna

Letní promítání na louce „u točky“
Kina byla dlouho zavřená kvůli pan-

demické situaci, a ani po rozvolnění neměla vyhráno, stejně jako jejich návštěvníci, kteří museli (a stále musí) přetrpět
návštěvu nových filmů v rouškách a za
dalších omezení. Mnoho obcí však zvolilo
pohodlnější a pro veřejnost příznivější alternativu – venkovní promítání v letních
kinech. Pojízdnou venkovní filmovou
produkci, Putovní kino, si objednaly také
Velké Přílepy, a to hned dvakrát. Poprvé
se na louce „u točky“ promítalo 26. června,
a to francouzská komedie Co jsme komu
zase udělali? s Christianem Clavierem
v hlavní roli. Druhé promítání následovalo
5. srpna, kdy se diváci mohli pro změnu
podívat na český film Bábovky, kde mohli

vidět v hlavních rolích Jiřího Langmajera,
Ondřeje Vetchého, Lenku Vlasákovou
a další. Obě promítání doprovázelo slušné
počasí, to druhé nedopatřením také naše

© René Tydlitát
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Obecní policie, která dostala hlášení
o rušení nočního klidu. Ihned po jejich
upozornění však došlo ke ztlumení zvuku
a vše se v pořádku vyřešilo. Úspěšnost této
příjemné kulturní vložky je samozřejmě

těžké posoudit, nicméně lavičky improvizovaného venkovního kina rozhodně
nebyly prázdné. Třeba se tak v budoucnu
dočkáme dalších filmů.
Tomáš Hejna

Léto v knihovně
V době mého mládí jsem si právě v době

volna o prázdninách chtěla přečíst knihy,
na které ve školním roce nebyl čas – ale
ouha, knihovny byly zavřené. Z toho jsem
se poučila jako knihovnice a knihovnu
o prázdninách nezavíráme jako některé
jiné knihovny, ale zůstává otevřená v omezeném režimu.   Letos to bylo v pondělí
od 15 do 20 hodin. Nemyslete si ale, že
se uvnitř knihovny nic neděje, i když tam
zrovna nejsou čtenáři. Letos jsme malovali v největší místnosti a těšíme se, že
v nejbližší době tam pověsíme nové
závěsy. Už jsou ušité a čekají na koupi
garnýží. Škoda, že se nepodařilo získat
grant na nové regály, tím by se i v této
místnosti prostředí výrazně zlepšilo.
V nejbližší době čekáme dodávku
stojanů na audiokazety, dostali jsme na
ně peníze z Malého přemyslovského
měšce. Část peněz zbyla i na nové audiokazety. Jsem ráda, že někteří občané
reagovali na naši výzvu a nepotřebné
kazety z domácnosti nám darovali.
Dostali jsme také hodně knih, ještě
ani nebylo možno všechny zpracovat.
Milovníkům sci-fi a fantasy prozradím,
že právě oni budou mít z darů nejvíce
radosti. Přibylo nejen hodně knih Julese

Verna, ale hlavně knihy novějších autorů
– Františka Kotlety, Sergeje Lukjaněnka, Terryho Pratchetta a dalších. Protože
o prázdninách mnohá nakladatelství
zvýhodňovala nákupy, také jsme hodně
knih koupili.
Aby bylo možno nové knihy v knihovně
umístit, pustili jsme se do vyřazování. To
se týká hlavně knih opotřebovaných, ale
i zastaralých. Správně by se mělo každý
rok v knihovnách obměnit asi deset procent fondu, to se nám ale ještě nikdy
nepodařilo. Máme teď fond kolem sedmnácti tisíc knih.
Pokud se týká akcí, v posledním období
jsme pořádali v knihovně jen soutěže
a výstavy. O prázdninách jste si mohli
prohlédnout výstavu sakrálních fotografií
paní Jaroslavy Ondrušové nazvanou Pokora a dětské výkresy z výtvarné soutěže
Sport nás baví. Každý podzim také
vyhlašujeme novou výtvarnou soutěž
pro děti. Letošní téma bude (podle písně
Jana Wericha): Ten dělá to a ten zas tohle... Budu se těšit na výkresy, kde budou
známá i méně známá povolání zachycená
v různých činnostech, kde děti mohou
popustit uzdu své fantazii a zachytit, co
by v budoucnu rády dělaly, kde by
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© Jana Kouřimská

působily, nebo mohou nakreslit své známé a příbuzné v jejich současném
zaměstnání. Termín odevzdání prací je 15.
listopadu 2021.
Těšíme se také, že nás podpoříte
v každoroční humanitární akci Český den
proti rakovině – prodeji kytiček. Bude
i letos probíhat až na podzim, své prodejce kytiček potkáte ve středu 29. září,
případně si kytičku za 20,- Kč můžete
koupit v knihovně. Pokud nám budete
chtít pomoci, rádi přivítáme nové dobrovolníky.
Dvakrát odloženou besedu o knize Stopa míří do Čech, kterou pan Karel Dudek
věnoval Voynichovu rukopisu, můžete
navštívit 15. září v 18,30 hod. – hned po
slavnostním otevření blízkého parku
Jaroslava Řepky. Prosím nezapomeňte

Výstava fotografií Jaroslavy Ondrušové
s názvem Pokora

respirátory. A doufám, že uskutečníme
i vyprávění Petra Nazarova o České Kanadě, protože pan Nazarov měl už u nás
několik velmi úspěšných cestopisných
přednášek. Jsme domluveni na 30. září
v 18 hodin. 15. října nám Tomáš Hejna
představí K. H. Borovského známého a neznámého od 18. hodin.
Na závěr bych vám chtěla připomenout,
že v nově upraveném parku máme svou
lavičku a strom – javor červený.  Přeji vám,
abyste se tam rádi posadili a případně si
něco pěkného přečetli. Do knihovny to
nemáte daleko.
Jana Kouřimská, knihovnice
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1.. v 18 hodin

O tajemném rukopisu vypráví
pan Karel Dudek, autor knihy.
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Co nového v knihovně
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Kulturní kalendář
akce v obci
Středa 15. září 18:00 – Slavnostní otevření Parku Jaroslava Řepky v centru obce
u autobusové točky
Sobota 18. září – Ukliďme Česko
Čtvrtek 23. prosince – Zpívání Ježíškovi, kaple sv. Gotharda

Sál U Korychů
Sobota 23. října 19:00 – Róza Víznerová s romantickou komedií Sylvie

Galerie u Korychů
Čtvrtek 16. září 18:00 – Vernisáž obrazů Miloše Švarce
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Sobota 16. října – Vítání občánků (informace na straně 22)
Úterý 19. října 18:00 – René Tydlitát: Meteorologie – od historie po současnost

CVA
Neděle 19. září 16:00 – Divadélko Romaneto: Námořnická pohádka z Kampy
Neděle 17. října 16:00 – Divadlo Na Větvi: Knihomoli  
Neděle 14. listopadu 16:00 – Divadlo Před branou Rakovník
Úterý 16. listopadu 19:00 – Koncert Melody Boys swing band
Čtvrtek 25. listopadu – Vzpomínka na Petra Hapku (ve stádiu příprav)
Pátek 17. prosince 19:00 – Charitativní koncert Nadace Úsměv anděla
Neděle 19. prosince 16:00 – Divadlo KK: Sněhurka a 7 trpaslíků

Kino
Pátek 8. října – 15:00, 17:00 Cesta za živou vodou, 19:00 Prvok, Šampón, Tečka a Karel
Pátek 12. listopadu – 15:00,17:00 Vzhůru za sny, 19:00 Deníček moderního fotra
Pátek 10. prosince – Program bude včas upřesněn
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ve Velkých Pílepech
v Sále U Korych
sobota 23. íjna 2021
19:00
hod.

vstupné 250 K
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Dnes jsou Přílepy úplně jiné
S Evou jsem se poprvé setkal před několika
lety na výletě s tehdy začínajícím Klubem
seniorů, který v obci vede. Jak jsme se potkávali stále častěji, stali se z nás přátelé,
a tak zajisté prominete, že jí v tomto rozhovoru tykám. Eva Martínková, absolventka
Filozofické fakulty UK, bývalá redaktorka
Československého rozhlasu, Svobodného
slova, Lidových novin a řady dalších médií,
má za sebou bohatou profesní kariéru,
a přesto je nesmírně skromná. V naší obci žije
již přes dvacet let, má čtyři děti, je babičkou
pěti vnoučat a často ji můžete vidět v obci
v doprovodu retrívří fenky Elsy, kterou zachránila z množírny. Většina lidí ji bude
znát hlavně z Přílepského zpravodaje, který
dlouho vedla a do kterého stále přispívá. Už
také deset let píše obecní kroniku.
Ty jsi za minulého režimu vystudovala FF UK a po revoluci jsi již byla
novinářka. Co bylo před tím?
Za minulého režimu nebylo moc
příležitostí využít humanitního vzdělání,
aniž by se člověk musel společensky
angažovat. Našla jsem si proto „zašívárnu“
v zahraničním vysílání Čs. rozhlasu.
Neseděla jsem za mikrofonem, ale
připravovala v češtině reportáže a povídání
o zvycích, kultuře a zajímavých lidech.  To
se pak překládalo a vysílalo do různých
zemí. Bylo na mně, jaká témata jsem si
našla. Potkala jsem se tak se spoustou pozoruhodných lidí, třeba vědců, sportovců,
umělců, kteří doma neměli publicitu.
Celkem mě to bavilo. Ale nenaplňovalo.

A po revoluci?
Nejdřív jsem se už během revoluce
v roce 1989 stala redaktorkou Svobodného slova. To byly noviny vydávané
Melantrichem na Václavském náměstí
a hodně přispěly k tehdejšímu průběhu
událostí. Už dřív mě bavila politika, bedlivě
jsem sledovala, kdy to „praskne“. Konečně
jsem se pak mohla věnovat opravdové
novinařině, kterou jsem se ale musela učit
za pochodu. Byla to tehdy euforie, bylo
úžasné být uvnitř dění. Brzy jsem přešla
do Lidových novin, které jsem ještě jako
ilegální tiskovinu pomáhala distribuovat
a lidi kolem nich jsem znala. Zůstala jsem
tam dlouho a věnovala se právě politice
a politickým komentářům.   A taky jsem
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s předními politiky procestovala jako zpravodajka kus světa. To ještě nefungoval internet, takže psát pro lidi do novin mělo
smysl, přinášeli jsme jim aktuální zprávy,
získávali informace a ty předávali dál.
Později jsem pracovala i v jiných médiích,
třeba ekonomickém týdeníku Profit.
A skončila jsem u Přílepského zpravodaje.
Já jsem už uvedl, že ve Velkých
Přílepech žiješ víc než dvacet let. Jak se
ti tu žije? Máš tu svá oblíbená místa?
Žije se mi tu fakt hezky. Mám tu skoro
všechno, co k životu potřebuju. Mohu
zde chodit cvičit, na angličtinu, mám
tu kadeřnici, je tu knihovna, vernisáže
v Galerii, literární večery v knihovně
a různá společenská setkání. Občas i kino.
A restaurace a vinotéka Lampa. Jsou
tady pěkná místa na procházky. Ráda
chodím na Skalku nad obecním úřadem,
samozřejmě na Hajnici, ale taky se ráda
projdu v sadech směrem k Úněticím nebo
přes louku do Úholiček. Letos v létě jsem si
chodila zaplavat v rekonstruované nádrži.
A třeba jízdy na kole – vyjedeš kousek za
Přílepy a máš všude opravdovou přírodu.
Jaké jsou tvoje vzpomínky na první
roky?
Bylo to úplně jiné. Zažila jsem H-Systém nahoře na Pražské. Když jsem se
nastěhovala, tak existovaly sotva dvě ulice
a ty naše čtyři domy na kraji, to byly holostavby. S místními lidmi jsem přišla poprvé
do kontaktu, když jsem hledala někoho
třeba na vybetonování podlahy. Přílepy
byly ještě poznamenány nešvary minulosti – omšelost, šeď. Doprava dost špatná,
chyběly chodníky, skoro žádné služby,

obvodní lékařka ordinovala v ponurém
přízemí domu na Kladenské, který je dnes
na zbourání. Ale lidi se mi zdáli už tenkrát
fajn.  Dnes Přílepy prosperují, to je znát na
první pohled.  Díky občanům, díky obci.
Teď jsme hovořili o pozitivech, o tom,
jak se obec za tu dobu změnila. Je něco
negativního, co ti ve Velkých Přílepech
vadí nebo co by se mělo podle tebe
změnit?
Asi bych řekla, že mě mrzí malá účast na
některých společenských akcích v obci.
Je fajn, že aspoň plesy bývají vyprodané.
Ale koncerty, výstavy v Galerii, literární
večery v knihovně nebo akce „u točky“
bývají navštěvované méně. Škoda, jsou
to akce hodnotné, často s účinkujícími,
za které v Praze zaplatíte dvojnásob. Na
druhou stranu chápu, že lidé v produktivním věku, kteří pracují v Praze, a ani zde
nemají školou povinné děti, nejsou s obcí
nijak srostlí, tak je to asi všude.
Jak ses se dostala od redaktorky
Lidových novin k šéfredaktorce Přílepského zpravodaje?
To souviselo s mým postupným
odchodem do důchodu. Měla jsem víc
času a jednou jsem si řekla, že navštívím
zasedání, ať se taky něco dovím o fungování obce, kde žiju. Přišla jsem tam, a nevím
dodnes jak, ale paní starostka mě poznala
a jen tak pronesla: „A paní redaktorka by
nám mohla pomoct se Zpravodajem“. Tak
jsem do něj začala přispívat, a nakonec
ho léta vedla. Moc se mi to líbilo, protože
jsem poznávala lidi a historii obce a taky
mi trochu práce v médiích chyběla. Může
se to zdát úsměvné, ale přistupovala jsem
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k Přílepskému zpravodaji úplně stejně
jako k práci v Lidových novinách.
I dnes jsi ale velmi aktivní, pokud jde
o život ve Velkých Přílepech. Vedeš třeba
Klub seniorů. Jak ses k tomu dostala?
Před pár lety mě v obci jmenovali do
komise pro sociální záležitosti a tam jsem
navrhla, že by u nás mohl vzniknout klub
seniorů. Inspirovaly mě k tomu hovory
s pamětníky. Ráda jsem s nimi probírala
jejich životy a historii obce. Postupně jsem
se tak trochu dostávala mezi starousedlíky
a zjišťovala, jak jsou tady všichni propojeni, kolik je tu příbuzenských vztahů,
přátelství i napětí. Narazila jsem přitom
na oblíbenou úholičskou společnost
Babyděd, kterou dříve navštěvovali
i přílepští senioři. Proč nemít něco podobného i u nás? Na obci se nápad líbil, i když
na začátku nebylo jasné, jak to bude fungovat. Někteří to chtěli řešit spíš „shora“,
jako oficiální záležitost pod vedením obce,
ale na to by lidé neslyšeli. Tak jsem obešla
seniory, které jsem znala a udělali jsme
setkání asi v patnácti lidech, nezávazně,
přátelsky – a ujalo se to. Takže teď jsme
Klub seniorů, neformální uskupení, kde
se schází několik desítek lidí, dokonce
i mladší, děláme besedy, přednášky, výlety,
a to s podporou obce, za niž děkujeme.
Klub seniorů funguje, což to je dobře.
Co teď plánujete?
Před covidem se klub rozjel úžasně,
pořádali jsme i několik akcí za měsíc. Potom jsme se museli přizpůsobit situaci.  
Ale i během první vlny pandemie jsme
komunikovali. Hodně seniorů už dnes má
mail, takže jsem jim posílala zprávy, jak vy-

padá situace v obci, kde se co dá koupit,
kdo jim donese nákupy, roušky, apod.
Dočasné uvolnění jsme využili k výletům,
na Vánoce jsme se setkali venku a pak
zase byla pauza. Teď chodíme na výlety,
zájem je velký. Pokud se zase vše nezavře,
tak se rozběhne cvičení pro seniory, snad
by mohl pokračovat kurz malování, ale
hlavně bychom měli konečně uskutečnit
počítačový kurz. A besedy na zajímavá témata. Moc se na to všechno těšíme.
Evo, moc děkuji, že jsi mi věnovala
svůj čas, a určitě ti můžu poděkovat
i za čtenáře Zpravodaje a naše seniory,
že ses nám tak dlouho věnoval, stále
věnuješ a věnovat chceš. Na závěr
bych rád připomněl, že Eva Martínková
byla dlouho nejen šéfredaktorkou
Přílepského zpravodaje, ale je několik
let i obecní kronikářkou. Věřím, že její vitalita a aktivity v obci budou příkladem
pro mnoho dalších a že bude ještě velmi
dlouho pomáhat rozvíjet ve Velkých
Přílepech kulturu i spolupráci s našimi
seniory.
Tomáš Hejna, redaktor
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Co nového v Klubu seniorů
© Eva Martínková

Letošní léto zasvětil Klub seniorů výletům.

Díky Klubu zahrádkářů, kteří nás nezištně
zvou na své akce, se rejstřík našich cílů
rozšířil. Byli jsme např. v Průhonicích,
Lidicích, na zámku v Roztokách, v muzeu
věžáků na Kladně a plavili jsme se lodí
z Prahy do Mělníka. Jeden výlet zdařilejší
než druhý. Na všech spojujeme nenáročnou turistiku s vlastivědným poznáním.
A s dobrou náladou. To platí i o srpnovém
výletě k úchvatným výhledům na Bránu
Čech v Dubici. Samozřejmě jsme si nemohli nechat ujít ani návštěvu zrekonstruovaného zámku Veltrusy.
Od září opět zveme seniory na protažení
těla v Sancai centru. Cvičí se každou středu

V rozkvetlých Průhonicích
– byla to nádhera

v 18 hod, tentokrát pod výstižným názvem
názvem „Zlatý věk“.
Doufejme, že covidová situace dovolí,
abychom na podzim přenesli naše setkávání i do uzavřeného prostoru.
Máte-li i vy zájem o aktivity přílepského
Klubu seniorů, stačí zavolat.
Eva Martínková, koordinátorka klubu
tel.: 723 147 817
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1) Náš malý kolektiv ve Veltrusech
2) Ojedinělý výhled na Bránu Čech
3) Odpočinek v historickém centru
Mělníka
4) Občerstvení po toulkách Českým
středohořím
5) Komentovaná plavba lodí do Mělníka
6) Pod kostelíkem sv. Barbory v Dubici
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Jubilanti
 Nejstarší obyvatelka obce paní
Zdenka Pokorná oslavila 6. června
93 let

Vzpomíná na toto období jako na nejhezčí
léta svého života. Pak už přišel život všední
– práce ve výzkumném ústavu, dvě děti,
manžel s vlastnostmi bohéma. Rozešli se,
ale dodnes zůstali přáteli.   Paní Pokorná
byla vždy velmi hezká a jemná žena. Není
divu, že před několika lety dostala malou
roli po boku Květy Fialové v televizním
seriálu Život je ples, pojednávajícím
o družném životě v domově důchodců.
Seriál to byl pěkný, ale paní Zdena by do
domova důchodců nechtěla. „Jsem ráda,
že jsem u svých,“ říká. Bydlí v rodinném
domě s dcerou a jejím manželem. Starají
se o ní opravdu pěkně. Paní Zdena milovala kulturu, zejména koncerty v Rudolfinu. Vychovala dvě děti, má dvě vnoučata.

Cesta z Bardějova, kde se paní Zdenka
narodila, do Velkých Přílep, kde dnes
žije v rodině dcery, byla zajímavá, jak už
tak lidské osudy bývají. Tatínek Čech,
maminka Slovenka. Ze Slovenského štátu
je před válkou vysídlili, rodina se dostala
do Domažlic, kde se dvanáctiletá dívka
dostala k chodské keramice. Malovala ji
celou válku a hned potom šla studovat
na uměleckou průmyslovku do Karlových
Varů. Po maturitě k velkému překvapení
pedagogů i rodiny nepokračovala v uměleckých studiích, ale rozhodla se pro
chemii. Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou, obor anorganická
chemie. Dívek tam tehdy bylo jako šafránu.
Studentka Zdenka měla jedno velké hobby
– lidový tanec, nejraději ten slovenský.
Tančila ve Vysokoškolském uměleckém
souboru, kde se seznámila s manželem.

Rubriku připravuje
Eva Martínková

Za války se jako mladá dívka věnovala
paní Pokorná malování chodské
keramiky. Vztah k umění zůstal pozdější
inženýrce chemie po celý život.
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Opustili nás
 4. června 2021 nás opustila ve věku 92 let
paní Hedvika Malá

 3. července 2021 zemřel po delší nemoci
ve věku 89let Jaroslav Matuška
Upřímnou soustrast všem pozůstalým

nejen Morava byla zasažena tornádem. Obec Velké Přílepy přispěla částkou
50 000 Kč na pomoc obyvatelům obce Stebno v lounském kraji, kterou
rovněž tento přírodní živel poškodil. Dalších 5000 Kč zaslal Stebnu náš Klub
zahrádkářů. Za tuto solidaritu jim patří dík.
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Sportem ku zdraví
– hlavně v „době pocovidové“

© Tomáš Hejna

Pro děti byly připravené zajímavé sportovní soutěže

Uspořádat sportovní akci ve venkovních

prostorách je vždy náročná a riskantní
akce, při které mají organizátoři strach
nejen kvůli účasti, ale i počasí. O to víc je
zapotřebí organizátory obdivovat za jejich
odvahu i píli. Nejinak je tomu již několik let
na fotbalovém hřišti ve Velkých Přílepech,
kde se koná akce s názvem Dětský sportovní den ve Velkých Přílepech. Organizátory jsou v tomto případě členové
sportovního výboru a v jejich čele Naďa
Koštovalová, olympionička a organizátorka sportovních aktivit nejen v naší
obci. Akci jako již tradičně podpořili ČUS
a Kaufland.

13. června 2021 se na fotbalovém hřišti
sešly desítky (nebojím se použít termín
stovky) rodičů a jejich dětí všeho věku,
od nejmenších capartů po již téměř
dospělé teenagery. Některé přilákala
vidina prosté zábavy, jiné touha po
sportovních výkonech a aktivitách,
které zde byly nabízeny. Skok do dálky,
kop míčem na branku (tentokrát do
předem určených míst), hod do dálky
a poprvé také olympijský víceboj,
to vše pod vedením profesionálních
sportovců a vzácných hostů. Svůj prostor zde dostal i Miroslav Onderka, majitel přílepského Cykloservisu, který zde
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řídil terénní jízdu přes různé překážky.
Vrcholem byl ale jako vždy běžecký
závod. Ten byl rozdělen na několik etap,
z nichž každá měla své vítěze. Začínalo se
od nejmenších dětí, které běžely jen pár
desítek metrů, a byl to pro ně většinou
naprosto první sportovní zážitek v jejich
životě. Že se jedná o nejroztomilejší část
závodu, není třeba zdůrazňovat. Postupně
se zvyšoval věk závodníků a samozřejmě i náročnost trasy, která vyvrcholila u nejstarších účastníků
hned dvěma celými oběhy
hřiště. Ale aby si rodiče nemysleli, že se budou svým
znaveným a vyčerpaným
dětem jenom smát v cílové rovince, byl i pro ně
uspořádán tradiční běh na
závěr.
Počasí akci skutečně
přálo, a tak si náš sportovní
výbor mohl připsat další
velmi úspěšnou akci, která
byla zároveň i vítaným roz-

ptýlením po tak dlouhém období pandemických restrikcí. Vše samozřejmě
probíhalo za patřičných hygienických podmínek, nicméně už jen možnost sejít se po
tak dlouhé době a k tomu při sportovní
akci pro děti bylo jistě vítaným zpestřením
začátku léta. Už teď se těšíme na další
ročník a přejeme organizátorům, aby se
vydařil nejméně tak jako ten letošní.
Tomáš Hejna

Vrcholem byl
samozřejmě běh

© Jan Steiner
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První zápas nic, doma úspěch

I pro naše fotbalisty začala nová sezóna
a všichni samozřejmě doufají, že tentokrát nebude přerušena lockdownem.
V prvním zápase, který sehráli s místním
týmem v Dobřichovicích, pohořeli fotbalisté SK Velké Přílepy výsledkem 4:6, což je
ovšem přese všechno slušný výsledek zápasu a dokazuje, že se naši jen tak nedali.
Mnohem víc jim sedělo domácí prostředí,
kde ve svých oranžových dresech sehráli
v nedělním odpoledni 31. srpna zápas
s týmem Třebotova. V napínané první
polovině dal náš tým většinu gólů, zatímco ve druhé většinou bránil. Oba týmy

předvedly téměř čistý zápas s výjimkou
ataku jednoho z třebotovických hráčů.
Náš zraněný fotbalista byl ze hřiště odveden a celý incident vzbuzoval mezi
fanoušky obou týmů zasloužené emoce,
které skončily velmi hlasitou hádkou.
Nicméně zranění naštěstí nebylo až tak
vážné a naši fotbalisté se tak mohli radovat ze své první zasloužené výhry nové
sezóny, při níž si připsali výsledek 4:0.
Přejme jim tedy štěstí i v dalších měsících
letošní fotbalové sezóny.
Jan Steiner
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Čtvrtletní meteorologické okénko č. 32

- letní: Deštník nebo slunečník?

Panáček nebo panenka? Deštivo nebo
slunečno? Ti z vás, co jste ještě měli za
oknem domeček na předpověď počasí
s „mokrým“ panáčkem a „suchou“ panenkou, už víte, o čem je řeč. V minulosti
oblíbený rádce našich babiček v podobě
malého domečku fungujícího na hygroskopickém principu, by během letošního
léta neměl chvilku klidu. Střídání deštivého
a slunečného počasí by pravidelně, díky
změnám vzdušné vlhkosti, vysunovalo
z domečku jednu či druhou postavičku.
Panenka by ovšem dlouho venku
nezůstala, neboť k ustálenému suchému
a teplému počasí téměř nedošlo. Jaké
tedy bylo uplynulé léto v naší obci z hlediska počasí? Pro někoho bylo příjemné
s dostatkem srážek a bez vln veder, pro
jiného poněkud chladné a příliš vlhké.
Kombinace deště slunce vytvářela
úžasné scenérie
© Libuše Smidžárová

Každý z vás na to může mít jiný názor, ale
ani ten domácí prognostický domeček by
vám nedal jasnou odpověď.
Po chladných jarních měsících jsme doufali, že červen přinese změnu a ohřejeme
se. A opravdu se tak stalo. Třetí červnový
den se konečně stal tím meteorologicky
pravým letním dnem. Stalo se tak po
23 dnech čekání, kdy teplota vzduchu
konečně překročila hranici letního dne
a zastavila se na hodnotě 26 °C. Nutno
vzpomenout, že do 31. 5. ve dvaceti dnech
předchozích teplota vzduchu nedosáhla ani na 20 °C. Příjemné oteplování
pokračovalo a 17. 6. do naší obce zavítal
první letošní tropický den (31 °C) a odstartoval jedinou letošní „vlnu veder“, při které
v pěti dnech po sobě maximální teplota
vzduchu překračovala 30 °C. Nejteplejším
dnem letošního roku v obci se stala sobota 19. 6., kdy rtuť teploměru vyšplhala
na hodnotu 34,1 °C. Bezprostředně následovala jediná „naše“ letošní tropická noc
(teplota neklesla po 20 °C). Konec měsíce
(29. 6.) vyvrcholil výskytem silné bouřky
velkých rozměrů, které se odborně říká
Derecho. Ta byla doprovázena prudkým nárazovitým větrem o rychlosti
v obci okolo 65 km/hod. Skoro se mi chce
napsat, že tím povětrnostní zajímavosti
letošního léta skončily. Červen nám totiž
v jakési zkratce ukázal nástup vlny veder
i sílu bouřlivého počasí. Ostatní dva letní
měsíce proti tomu byly celkem nezajímavé a konec srpna vskutku chladný.
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© redakce

Komentář ke grafu srážek
a teploty vzduchu:
Graf ukazuje nástup teplotně silně nadnormálního června, průměrný červenec a
silně podnormální srpen (červená křivka).
Z hlediska množství srážek byl každý
letní měsíc mírně nadprůměrný (zelené
sloupce). Vyznačené hodnoty za měsíc
srpen byly odhadnuty.

Častá předpověď, hlásající, že Česko zasáhnou velmi silné bouřky, se v naší obci
nepotvrdila. Za zmínku stojí jen prudká
přeháňka za bouřky 13. 7., kdy za necelou
hodinu napršelo 25 mm. Popravdě i srpen
měl teplé dny. 13. až 15. 8 teplota vzduchu
přesahovala mírně 30 °C. Přišel ovšem sv.
Bartoloměj (24. 8.) a ten ukončil teplejší
část léta a ve shodě se související lidovou
pranostikou předznamenal přelom mezi
létem a podzimem. Bartolomějská pranostika říká: „Bartoloměj svatý odpoledne
krátí“ nebo také „Svatý Bartoloměj létu
hlavu zlomí“. Jen s opatrností dodávám
další „Jaký čas jest na sv. Bartoloměje, ta-

kový celý podzimek bude“. Nemusíte se
mnou souhlasit, ale v porovnání s jinými
místy v ČR nebo v Evropě byla „naše“ letní
povětrnost vcelku přívětivá. Posuďte sami:
24. 6. tornádo na jihu Moravy, v Polsku
naměřili největší kroupu v historii, 29. 6. se
Českem prohnalo Derecho, způsobilo rozsáhlé škody, 14. 7. Baltské moře extrémně
teplé, ve Finském zálivu naměřili 26,6 °C,
1. 8. Balkán hlásil rekordní vlnu veder,
teploty často přesáhly 40 °C a 10. 8. na Sicílii teplota vzduchu téměř 49 °C. Užívejme
si toho našeho proměnlivého počasí,
vždyť vytáhnout deštník nebo slunečník
není nic těžkého.
René Tydlitát
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Dvořákova stezka
Dnes vás pozvu na příjemnou procház-

ku mezi Kralupy a Novými Ouholicemi,
která je stejně jako jedna z nejdelších
přílepských ulic pojmenovaná po Antonínu Dvořákovi.
V obci Nelahozeves kromě jeho rodného domu, zámku a přístaviště Marina Vltava, jímž jsme se v naší rubrice již
věnovali, za zmínku stojí také cesta, kterou syn místního řezníka a pozdější slavný
hudební skladatel chodíval jako malý
chlapec jako ostatně asi celé generace
nelahozeveských a kralupských dětí.
Po cestě prý sledoval vlaky projíždějící
soustavou tunelů, které byly již od dětství
vedle hudby jeho velkou vášní.
Osm kilometrů dlouhá trasa byla vybudována v roce 2009 a je součástí cyklostez-

ky Praha – Drážďany. Začíná na nádraží
v Kralupech, vede přes Hostibejk na Lobeč,
dolů k Vltavě a po levém břehu k zámku
v Nelahozevsi. Dále cesta pokračuje do
obcí Hleďsebe a Nové Ouholice, kde na
vlakové zastávce končí.
Podél celé trasy jsou rozmístěny
informační panely, které navzdory jejímu
názvu neseznamují návštěvníky s Antonínem Dvořákem, ale podávají informace
o geologii, paleontologii, ekologii, místní
bohaté fauně i flóře, i o řece Vltavě samotné. Cesta je lemována vzrostlými stromy, které poskytují stín i v parném létě,
a krásnými pískovcovými skalami ozdobenými mnoha otvory vymletými erozí,
ale bohužel také graffiti. S činy vandalů se
na stezce můžeme setkat na více místech,

© Eva Meningerová Tluková
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o jejich „procházkách“ tudy svědčí poškozené či úplně chybějící naučné tabule.
Pokud se chcete po Dvořákově stezce
projít, výlet radši neodkládejte, protože
v současné době probíhá územní řízení
o projektu rekonstrukce nelahozeveských
tunelů, jehož součástí je i vykácení stromů
v prostoru mezi zámkem Nelahozeves
a přístavištěm Marina Vltava. Důvodem

odlesnění prostoru je budování přeložky
tělesa dráhy sloužícího k narovnání oblouku tratě a s tím spojené rozšíření železnice
i do prostoru Dvořákovy stezky. Na její
obranu vznikl spolek, o jehož činnosti si
můžete přečíst více informací na stránkách
www.dvorakovastezka.cz
Eva Meningerová Tluková

Typ na krásnou procházku
léto i prázdniny jsou u konce. Pro někoho

konec dlouhých volných dní a voňavých
dálek, pro jiného návrat k aktivnímu
užívání víkendů. Pohodu, klid a krásu si
však můžeme vychutnávat i kousek od
domova.
Víte, že je v kopci nad Úholičkami,
směrem na Libčice krásné golfové hřiště
– Snail Golf Úholičky? Je to krásná procházka, z Přílep cca 3-4 km podle volby
trasy. Jedna cesta je po silnici z úholičského
náměstí směrem na Libčice, druhá kolem
úholičské obří houpačky a dál po zelené
okrajem pole k velkému dubu, pak dolů
k lesní chatce a nahoru kolem vodopádů.
Ale nejkrásnější, i když teď dost zarostlá,
je cesta z Podmoráně od vlaku. Je to lesní cesta směrem na vyhlídku, hodně do
kopce, ale ve stínu stromů. Směrovky vás
zavedou až do Lesní kavárny na golfu,
kde si můžete odpočinout a trochu se
občerstvit třeba kávou z pražírny z Otvovic.
Samotné golfové hřiště není sice tak
velké, má 9 jamek a rozlohou sahá až na
okraj skal, odkud je krásný výhled na
Vltavu, Řež a okolní vesnice.

V horní části zázemí golfu je malá výstavní
galerie, kde se každou 2. neděli v měsíci
pořádají prodejní výstavy uměleckých děl
amatérských i profesionálních výtvarníků
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ze sousedství i z různých jiných měst.
Například v červnu zde vystavoval malíř
Evžen Novák z Libčic a v srpnu obyvatelka
z Velkých Přílep, paní Jana Motolová, která
zde pro zpestření ještě předváděla ukázku
vlastní ruční výroby obuvi, tzv. Barefoot.
Do konce sezóny budou v galerii
ještě 2 akce – výstavy, vždy od 14 hodin
odpoledne.

12. září bude vystavovat své obrazy
Anna Matějčková a Iva Vodrážková a 10.
října paní Ivana Visičová. Tak se můžete
přijít podívat na výstavu nebo se jen tak
projít a pokochat se krásným výhledem.
A vezměte s sebou i děti, ty se zde mohou podívat, jak žijí malé holandské kozy
s kůzlátky.
Marcela Hanáková
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Jak přílepský vodník chránil své kapříky
To bylo tehdy v létě, kdy sluníčko hrozně

pálilo, voda z rybníka se odpařovala,
kapříci se drželi až u hladiny, každou
chvíli nadskakovali nad hladinu a lapali
po vzduchu. Ani Vodníkovi Třískovi nebylo nejlépe. Seděl na své vrbě, každou
chvíli si smáčel šos ve vodě a ten rychle zas
vysušilo sluníčko. Tříska tak neměl klid na
své bafání, a navíc se bál, aby se mu kapříci
neobrátili bříšky nahoru.
Jeden takový horký den se kolem rybníka potulovali i malý Pepík a Honza. Procházeli se po hrázi s rukama v kapsách,
sem tam kopnuli do nějakého kamínku
a nudili se, Třísky na vrbě si ani nevšimli.
A jak tak chodili kolem rybníka, najednou
je zaujali kapříci u hladiny.
„Schválně, jestli tímhle kamenem
nějakého kapra trefím,“ řekl Pepík, sebral
ze země kámen a chystal se ho hodit po
nejbližším kapříkovi. Tříska to z vrby sledoval, a jak viděl v ruce kámen, hned spustil:
„Brekeke, ať tě o ani nenapadne!“
Oba kluci se rozhlíželi kolem sebe
a hledali, odkud hlas přichází. Když ale
nikoho nezahlédli, vzali zase kameny
a chystali se házet.
„Brekeke, jestli je hodíte, tak Vás utopím,“
řekl ještě důrazněji Tříska.
Tentokrát se Honza podíval na vrbu
a tam uviděl vodníka, jak je oba pozoru-

je a bafá u toho z fajfky. Pepík, který byl
odvážnější, Třísku také spatřil, ale na rozdíl
od Honzy se ho vůbec nelekl a na jeho
hrozby nedal.
„To tak. Já si budu házet kam chci
a kdy chci,“ odpověděl na Třískovu hrozbu,
napřáhl se a tentokrát kámen opravdu
hodil. Ten přistál mezi bezmocnými
kapříky a kolem se začaly dělat ve vodě
kruhy. Tříska se zamračil, fajfku odložil
do rozsochy větví, dvakrát před sebou
zašátral rukama ve vzduchu a řekl kouzelnou formuli. Pepík stihl jenom vykřiknout, když se z rybníka vyvalil proud vody,
chytil ho za nohy a stáhl pod hladinu.
Honza všechno jen sledoval a hrozně se
bál o svého kamaráda. Když to Tříska viděl,
slezl k němu z vrby a povídá:
„Chceš si taky hodit kmenem po mých
kapřících?“
Honza jen polekaně zavrtěl hlavou
a začal pomalu od vodníka couvat zpátky,
aby nedopadl jako jeho kamarád.
„Tvého kamaráda tentokrát pustím, ale
jestli mi zase přijdete házet kamení do
rybníka, bude to už horší. Po kapřících se
kamení nehází, rozumíš?“ zeptal se Tříska,
a jak mávl rukou, z rybníka obloukem
vyletěl promočený Pepík a přistál přímo
vedle svého kamaráda. Honza ani nestačil
odpovědět, a už oba utíkali co nejrychleji
pryč od rybníka a od Třísky. Ve vsi potom
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všem holkám a klukům řekli, co se jim
přihodilo, a aby radši nezkoušeli do rybníka házet žádné kameny. A od těch dob
jsou kapříci vodníka Třísky před dětmi
v bezpečí, jenom to horko je čas od času
trápí.
Helena Lorenzová
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