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Na úvod
Drazí čtenáři,
je to neuvěřitelné, ale za chvíli se opět rok sejde s rokem a nezbude nám nic jiného, než si
zase zvykat na nový letopočet při psaní dat v dopisech a mailech, na rok 2022. Při pohledu zpět se mi zdá, jako by to bylo teprve před pár dny, kdy jsem Vám přál hezké Vánoce
a šťastný nový rok. Letos bych si dovolil k tomu připojit menší bilanci roku 2021.
Zasáhla nás pandemie, další a další vlny – to všichni víme a raději se snažíme vyhnout
všemu povídání o ní, i když to jde jen obtížně. Nicméně přes ztížené podmínky si myslím,
že jsme měli vcelku úspěšný rok plný zajímavých akcí a setkání, že se u nás život nezastavil a vcelku hezky jsme si užili jaro, léto i velkou část podzimu. Trochu nám v tom běžném
kulturním kalendáři scházely některé akce jako třeba plesy. Nicméně jsme se seznámili
s obyvateli dalších obcí nesoucích název Přílepy při Přílepském čtyřlístku – snad se opět
podaří nějaké podobné setkání uskutečnit i v budoucnu. Otevřeli jsme slavnostně nový
park, věnovaný památce našeho drahého Jaroslava Řepky. Na něm se objevila nová zajímavost obce – meteorologický sloup. Ani v Galerii U Korychů nebyla nouze o akce a paní
knihovnice se svojí novou asistentkou připravila pro čtenáře i ostatní občany obce opět
celou řadu zajímavých výstav a přednášek. Mohli bychom ještě jmenovat dětské dny
u rybníka, rybářské závody, den věnovaný našim mazlíčkům nebo sportovní dny určené
hlavně dětem a mnoho a mnoho dalšího.
Ano, pandemie do našich životů zasáhla skutečně hluboce. Ale můžeme být na sebe
hrdí, že jsme se nevzdali a nenechali se zastrašit, že jsme si uměli v letošním roce užívat
vše, co se nabízelo. Proto Vám nyní přeji nejen nádherné prožití svátků v kruhu rodiny
a přátel, nejen krásný a klidný příští rok – samozřejmě hodně zdraví v něm, ale také stejnou
dávku optimismu a vůle k životu, jaké jste prokázali v letošním roce. A ať je ten rok 2022
co nejlepší pro nás všechny.
Tomáš Hejna
Redaktor
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slovo starostky

Vážení čtenáři
Jsem typ plánovací. Ostatně to jsme údajně všichni, máme to
prý v genech už z pradávných dob. Plánování a zdravý strach
byly už tehdy důležité k přežití. Jenže zkuste dnes něco naplánovat. Všichni, chtě nechtě a většinou s obavami, sledujeme informace, zda v této době covidové můžeme odcestovat, navštívit nemocnice, restaurace, koncerty, divadla nebo
sportovní zápasy, zda děti půjdou do školy. Drobné obavy
v porovnání s opravdovými existenčními starostmi, spojené
se současnou epidemií, kterým musíte někteří z Vás čelit. My
na obci jsme se v listopadu do poslední chvíle obávali o osud plánovaných akcí. Budeme
přelepovat plakáty koncertů, divadel, besed a vernisáží nápisem Nekoná se? Zatím vše
vyšlo a nebyli jsme zklamáni ani my pořadatelé, ani vy diváci. Děkujeme Vám, že jste
i v této nejisté době přišli, podpořili nás a navíc respektovali všechna nařízení.
I v době adventní jsme ve fázi příprav charitativního koncertu Pro Lucinku, divadélka,
oblíbeného vánočního zpívání u kaple a doufáme, že se vše uskuteční podle plánu. Snad
jen nový kalendář s fotografiemi Velkých Přílep byl nestresující sázkou na jistotu. Vybrali
jsme do něj fotografie, které jste nám poslali Vy, naši občané. Fotografie jsou to opravdu
pěkné a navíc je z nich cítit, že k místu, kde žijete, máte krásný vztah. Moc děkujeme!
Na vánočních pohlednicích, dnes spíše v zasílaných SMS zprávách, čteme často „Šťastné
a veselé Vánoce“. Jsem na světě už dlouhou řadu let, ale opravdu veselé Vánoce jsem
ještě nezažila. I v dětství, kdy je k veselosti většinou blíže, byly vánoční svátky opředeny
spíše tajemnem, velkým a dlouhým očekáváním a následnou dětsky upřímnou radostí
z rozbalených dárků. Smích k popukání opravdu není většinou nutný, a tak Vám všem
přeji Vánoce spíše klidné, náladu sváteční s vědomím pravého významu Vánoc a dejte
svým blízkým pocítit, že je máte opravdu rádi.
Do nového roku Vám přeji hodně štěstí a hlavně zdraví. Přát zdraví není fráze, což
potvrdíme zejména my starší, ale také ti, kteří se u svátečního stolu se svými blízkými,
bohužel, již nesetkají. Ale nechci končit smutně. Vánoce i Nový rok jsou dny, kdy rekapitulujeme a zároveň plánujeme s nadějí. Naděje je motor našeho života. Ať vám všechny
plány v novém roce vyjdou a rok 2022 bude pro vás úspěšný a šťastný.
Věra Čermáková
Starostka obce

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

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

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

Úřední hodiny
Pondělí a středa
8:00 – 11:00, 12:00 – 18:00
Stavební úřad
Podatelna a sekretariát:
Tel.: 220 930 855
e-mail: su.sekretariat@velke-prilepy.cz

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

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

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

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

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

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

Otevírací doba
Pondělí a středa
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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Práce v ulici Podmoráňská
způsobila problémy

© Tomáš Hejna

V ulici Podmoráňská probíhá již několik

měsíců intenzivní stavební činnost, která
omezovala zdejší provoz. V prvotních
fázích se jednalo o semaforem řízený
jednosměrný provoz v ulici z důvodu
překládky plynu, telekomunikačního
vedení a stavby vodovodu, splaškové
a dešťové kanalizace pro plánovanou

© Tomáš Hejna

Průjezd byl občas náročný

Budování základů (24. října)

stavbu nových rodinných domů v oblasti
„K Tursku“ (podrobnější informace jsme
vám přinesli v minulém čísle). Současně,
ale bylo nutné do této stavební činnosti
soukromého investora včlenit výstavbu opěrné zdi, která je součástí obecní
stavby chodníku Podmoráňská. Právě při
této stavební činnosti docházelo často
k nepříjemným dopravním omezením,
kdy se vozidla při průjezdu musela vyhýbat různým překážkám v podobě
výkopů nebo stavebních strojů. Ty byly
navíc v pozdních hodinách mnohdy
nedostatečně označené.
18. 11. byl dokonce provoz v ulici
přerušen úplně, a to z důvodu havárie. Oprava se bohužel protáhla až do
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druhého dne a část Velkých Přílep tak
byla dočasně odříznuta bez předchozího
upozornění – obec o situaci informovala
v průběhu na svém webu, formou SMS
nebo prostřednictvím aplikace Mobilní
rozhlas. Obyvatelé museli využít objízdnou trasu přes Úholičky, a to přes to, že
v prvních hodinách nebyli zdejší dělníci
na situaci upozorněni. K nápravě však
došlo během několika hodin, druhý
den byla havárie odstraněna a úsek
zprovozněn.
V současnosti je vozovka bez pevného
povrchu (stav k 28. 11. 2021), nicméně
v polovině prosince by zde již měl být nový
asfaltový povrch. S úpravami v ulici je spo-

Již průjezdný úsek a zeď před dokončením
(27. listopadu)
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jena i plánovaná výstavba chodníku po
levé straně vozovky směrem na Úholičky
a tolik očekávané veřejné osvětlení,
práce spojené s chodníkem by měly být
dokončeny v příštím roce (podrobněji
v minulém čísle). Jeho část můžeme
najít již nyní v lokalitě u křižovatky ulic
Podmoráňská a U Rybníčku, kde je
plánována i nová zastávka linky 350 na
obnoveném úseku silnice mezi Velkými
Přílepy a Úholičkami. V protějším směru
u rybníka vznikla rovněž zastávka se
zálivem. V plánu je zde také výsadba
nové zeleně a prodloužení veřejného
osvětlení směrem od zastávky BUS k ulici
Dany Medřické.                                           [TH

Záliv nové zastávky na trase 350

Silnice do Úholiček bude brzy hotova
V příštím roce by měla být silnice do
Úholiček již v plném provozu a po víc
než deseti letech tak dojde k obnovení
této komunikace pro běžnou dopravu.
V minulém čísle jsme vás informovali
o připravované výstavbě povrchu vozov-

ky a probíhající výstavbě nové zdi nad zámkem. Cihlová zeď na zpevněném svahu
je již téměř dostavěna, povrch vozovky
je hotov a silnice je tak připravena k obnovení provozu. To se však netýká celé
délky komunikace mezi obcemi, kde je
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zapotřebí zpevnit vybrané úseky krajnice
a vyčistit její okolí od náletových dřevin,
které v současnosti zasahují až do šíře
vozovky. Nicméně podle informací Kraj-

ské správy a údržby silnic Středočeského
kraje by měly být tyto úpravy hotové
začátkem příštího roku, a s tím by mělo
být spojeno i obnovení provozu.
[tH

© Tomáš Hejna

Úsek v Úholičkách je připraven k provozu
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V části obce známé jako Bussmark
dojde k výměně osvětlení
V ulicích v části obce známé jako Buss-

mark (podle stavební firmy, která část
zdejších domů vybudovala – ulice
Peškova, Plachtova, Hakenova, Högerova, E. Destinové, Burianova) dojde v dohledné době k výměně současných
výbojkových svítidel za svítidla LED.
Na straně obce tak dojde k výrazným
úsporám za elektrickou energii a zároveň
dojde ke zkvalitnění osvětlení v ulicích.

Ledky totiž poskytují dostatek osvětlení
pro bezpečný pohyb, ale mnohem méně
zasahují do samotných domácností. Část
lokality již byla na zkoušku těmito lampami osazena v prosinci 2020, nyní čeká
osazení i zbytek. O kvalitě budoucího
osvětlení se můžete přesvědčit v ulici
Dany Medřické, Werichova, Voskovcova
nebo Oldřicha Nového.
[red.

Stavba nádrže u rybníka
V listopadu si mohli obyvatelé Velkých

Přílep všimnout na louce vedle
přílepského rybníka hlubokého výkopu,
u kterého se dlouho dohadovali o jeho účelu. Jak se ukázalo, jednalo se o výkop určený pro novou nádrž ke svodu

dešťové vody, související s budoucí
výstavbou domů v oblasti „K Tursku“.
V době uzávěrky je nádrž stále odkrytá,
do budoucna má být pod zemí a povrch
uveden do původního stavu.
[red.

© Helena Lorencová
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V příštím roce se oprav dočkají další ulice
Jak jsme vás několikrát informovali,

v ulici Pod Lesem došlo k rozsáhlé rekonstrukci podpovrchových sítí, zahrnujících dokončení uzavření
vodovodní sítě, vytvoření
odtoku dešťové vody
a další práce. V současnosti
je ulice provizorně zprůjezdněna, vozovka zůstala
bez pevného povrchu. Definitivní podobu by měla
ulice získat v příštím roce,
kdy zde vznikne zpevněná
vozovka.
Zároveň se projekčně

připravuje rekonstrukce v ulici Májová
a části ulice Oblouková. Realizace je
plánována v roce 2023.
[red.
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Úpravy kolem nádrže
pod ulicí Halasova pokračují

Zdroj: stránky obce

Při procházkách kolem nádrže pod

ulicí Halasova si mohli kolemjdoucí
povšimnout pomalu se měnícího okolí.
Naposledy zde byla doplněna informační
tabule. To však nejsou jediné změny, které
nás v této části čekají. Obec připravuje
proměnu okolí na parkovou zónu, která
bude volně navazovat na současný park
v centru obce mezi novou budovou
základní školy a MŠ Jablíčko. Už před
několika týdny zde došlo k prořezání
starších stromů, v budoucnu by zde

První návrh na nové uspořádání parku
pod MŠ Jablíčko

měla vzniknout nová asfaltová cesta vedoucí od současné dlážděné cesty až
k nádrži a také síť vyštěrkovaných cest,
v plánu jsou také parkové lavičky, okrasné
rostliny a další prvky. Současná zeleň se
dočká patřičného ošetření a bude dosazena nová. Podrobnosti vám přineseme
v některém z dalších čísel.
[red.

Zhodnocení vytíženosti linky 409 zatím není adekvátní

linka 409 mezi Velkými Přílepy a Suchdolem funguje již několik měsíců, na čísla

hodnotící její vytíženost si však budeme muset ještě nějakou dobu počkat. Fungování linky bylo totiž výrazně ovlivněno několika uzavírkami a dopravními omezeními, která teprve v posledních týdnech odpadla. Platné výsledky tak budeme
znát až za několik měsíců běžného provozu.
[red.
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Park Jaroslava Řepky
byl slavnostně otevřen
© Tomáš Hejna

V minulém čísle jsme uváděli, že upravované prostranství v centru obce je
budoucím Parkem Jaroslava Řepky,
jehož dominantou bude meteorologický
sloup s dotykovou digitální informační
deskou a na jehož prostranství se nachází i Lavička čtenářů. Nedlouho po
vydání Přílepského zpravodaje, 15. září
2021, došlo k jeho slavnostnímu otevření,
a to v duchu mysliveckých slavností. Pan
Jaroslav Řepka byl totiž kromě jiného
i náruživým myslivcem a dlouhodobě
také trubačem při zdejších mysliveckých
slavnostech a plesech. Proto zde byla
myslivecká kapela, která zahrála několik

Zájem o otevření parku byl obrovský

tradičních mysliveckých písní, a také
stánek s pivem, který nám připomněl,
jak měl pan Řepka rád tento nápoj, za
nímž chodil pravidelně do restaurace
U Korychů. Otevření parku byli přítomni
také blízcí příbuzní pana Řepky.
Součástí této slavnosti bylo rovněž
představení nového meteorologického
sloupu. Jedná se o moderní soustavu
přístrojů pro určování základních hodnot
počasí, které si tak mohou občané sami
zjistit při cestě kolem. Tyto sloupy byly

12 zprávy z obce  dění v obci

© René Tydlitát

© Helena Lorenzová

Tvůrci nápadu i realizace před novým
meteorologickým sloupem

v minulosti oblíbenou součástí náměstí
a návsí různých měst, městeček a obcí na
celém našem území, v posledních letech
se potom v některých místech staly opět
oblíbenou součástí stavební činnosti
veřejných prostranství. Přílepský meteorologický sloup slouží navíc také jako další
informační nástěnka pro obecní účely

Ukázka vnitřního zařízení sloupu

a jako dotyková digitální informační deska, na které se mohou kolemjdoucí podívat na stránky obce, aktuální dění nebo
třeba Přílepský zpravodaj.
Podrobnosti o meteorologických sloupech se dočtete v tradičním Meteorologickém okénku René Tydlitáta.         
[HL

V obci proběhly volby
8. a 9. října se konaly Parlamentní volby,
které držely většinu národa v patřičném
napětí, kdo vlastně zvítězí. U nás se
konaly již poněkolikáté v prostorách
jídelny nové budovy Základní školy Velké

Přílepy, a to za přísných hygienických
podmínek, tedy s rozestupy a plexisklem
mezi občany a komisí. Volební účast ve
Velkých Přílepech byla něco málo přes
75%, volební výsledky byl následující:
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SPOLU 41,14%, PIRÁTI a STAN 24,47%,
ANO 15,16%, SPD 5,07%, PŘÍSAHA 3,08%,
ostatní strany se nedostaly přes tři procenta. Dříve tradičně silné strany KSČM

a ČSSD skončily až na 7. a 8. místě, a to
s výsledky 2,77% a 2,53%. Kompletní
výsledky naleznete na www.seznamzpravy.cz/p/vysledky-voleb/obce.      [red.

© Tomáš Hejna

Vichřice
21. října 2021 se obcí prohnala vichřice, která
poškodila některé stromy v obci a jejím okolí.
Silný vítr působil problémy i na zahradách a na
ulicích, například na zadní zahrádce restaurace
Špejchar přerušil vítr právě probíhající svatbu
a převrátil i stoly se silnou skleněnou výplní.
Závažnější škody na budovách nebyly naštěstí
hlášeny, přesto trvalo odstranění následků,
především popadaných stromů, několik dní.
Podrobnosti naleznete v Meteorologickém
okénku na straně 50.                                         [red.
Takto dopadla zahrádka restaurace Špejchar

© Hana Hejnová
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Končíme!
Kontejnery na bioodpad byly přistaveny

pouze do konce listopadu 2021. Během
zimního období můžete odvážet větve
a jiný materiál ze zahrad do bývalé sběrny
v Kladenské ulici, a to vždy v neděli od
9.00 do 11.00. Vzhledem ke skutečnosti,
co mnozí občané dlouhodobě a téměř na
všech stanovištích považují za bioodpad,
viz foto, u tohoto systému sběru obec
zůstane. Ve sběrně od vás biologické
zbytky převezme zaměstnanec obce. Jinou možností je odvoz bioodpadu zdarma do firmy Jena (týká se pouze občanů
Velkých Přílep), nebo si můžete zakoupit
vlastní nádoby na biologický odpad.
[ve-cer

© archiv obce

Covid je stále s námi
i letošní Vánoce a zimní měsíce celkově budou poznamenány pandemickou

situací, která se projevila i v naší obci. Kvůli vládním nařízením tak bylo zrušeno
slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, které se mělo konat 28. listopadu
u autobusové točky, a Klub seniorů musel zrušit avizovaný výlet do Třebechovic pod Orebem. Vzhledem k horšícím se podmínkám hrozí zrušení i u dalších
plánovaných akcí v obci, proto nezapomeňte sledovat aktuální zprávy na
www.velke-prilepy.cz.
[red.

Více zpráv, podrobností a aktuality naleznete na webových stránkách
obce www.velke-prilepy.cz nebo na facebookovém účtu obce.
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Vandalismus na zastávce
Na „točce“ ve Velkých Přílepech opět

udeřili vandalové, kteří fixami pomalovali několik zdejších obecních vývěsních
desek, zdejší plochu i informační tabuli
s jízdními řády. Tentokrát šly následky
vandalů odstranit vzhledem k použitým
barvám, nicméně i tak se jedná o zločin
poškozování obecního majetku a při
prokázání viny hrozí viníkům vysoká
finanční pokuta řešená obecní, případně
státní policií. V případě nezletilých
pachatelů je odpovědnost přenesena
na jejich rodiče, kteří musí nejen zapla© Jan Steiner

tit pokutu, ale i nahradit veškeré vzniklé
škody.
Do redakce přišlo také upozornění
na několik případů mládeže, která se
nevhodně chová v okolí obecních pingpongových stolů. Jde především o stoupání na desky stolů, popíjení v okolí
a zanechávání odpadků. I v tomto případě může jít o vandalismus a poškozování obecního majetku. Pokud se stanete
svědky podobného chování, je vhodné
ihned zavolat obecní policii na číslo
605 862 177.                                               [red.

16 zprávy z obce  téma

MILOSTIVÉ LÉTO

JAK VEN Z DLUHŮ?

Využijte jedinečnou šanci osvobodit se od
svých dluhů a začněte znovu normálně žít!
Šance na restart pro vás, kteří dlužíte veřejnoprávní instituci. Uhraďte
exekutorovi do 28. 1. 2022 jistinu, tedy dlužnou částku, vůči veřejným institucím
plus poplatek a díky akci „Milostivé léto“ vám bude zbytek dluhu odpuštěn.
NEVÁHEJTE S PODÁNÍM ŽÁDOSTI
Akce „Milostivé léto“ je časově
omezená, a to od 28. 10. 2021 do
28. 1. 2022. Exekutoři mohou být
zahlceni počtem žádostí, proto
neodkládejte vaše rozhodnutí a jednejte hned!
JAKÉ PODMÍNKY MUSÍTE SPLŇOVAT?
O Máte dluhy za jízdu načerno, na
nájmu v obecním bytě, dluhy vůči
některým dodavatelům energií
a nedoplatky za odvoz odpadu,
dluhy vůči některým zdravotním
pojišťovnám, za regulační poplatky v některých
nemocnicích, nezaplacené pokuty či koncesionářské poplatky a další.
O Vaše dluhy jsou již v exekuci.
O Vaše exekuce je vedena soudním exekutorem.
JAK SE MŮŽETE ZBAVIT DLUHU?
O Stačí zaplatit základní nesplacenou částku, kterou dlužíte (tzv.
jistinu) a k tomu 908 Kč (poplatek
+ DPH) exekutorovi za ukončení
exekuce a budou vám odpuštěny
veškeré úroky, poplatky advokátům či penále.

O Pošlete exekutorovi doporučený dopis, ve kterém jej požádáte o vyčíslení dosud nesplacené
jistiny a zároveň jej informujte, že využíváte
Milostivé léto.
ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ
MILOSTIVÉ LÉTO NELZE VYUŽÍT?
O Vaše dluhy jsou vůči soukromým
věřitelům. Netýká se tedy půjček,
dluhů za telefonními operátory
nebo dluhů na nájmu, je-li majitelem nemovitosti
soukromý subjekt.
O Vaše dluhy odkoupil soukromý subjekt.
O Vaše dluhy ještě nejsou v exekuci nebo jste
v oddlužení.
O Vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale
příslušný úřad v daňovém a správním řízení.
NEVÍTE SI RADY, POPŘ. MÁTE
DOTAZY?
O Veškeré informace najdete na
webu www.milostiveleto.cz, kde je
i vzor dopisu pro exekutora.
O Dluhová poradna organizace Člověk v tísni
+420 770 600 800,
jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz

www.milostiveleto.cz | www.clovekvtisni.cz

R K

S Vámi
pro Vás

MĚNÍME KRAJ
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Policejní okénko
Vážení občané,
rád bych vám touto cestou přiblížil činnost Obecní policie Velké Přílepy v posledním čtvrtletí tohoto roku. Obecní policie zasahovala u sedmi dopravních nehod,
z toho u čtyř vážných. Tato čísla jsou velmi závažná a bohužel u většiny z těchto
nehod se jedná o nepozornost a vysokou rychlost. Je nutné si uvědomit, že agresivita za volant nepatří.
Obecní policie prostřednictvím asistentů přechodu zajišťuje i bezpečnost
dětí v ranních hodinách. Velmi často dochází k nerespektování pokynů těchto
vyškolených asistentů, což z pohledu zákona je protiprávní jednání. Rád bych
připomněl, že obecní policii umožňuje zákon č. 361/2000Sb. a zvláštní zákony
podílet se na dohledu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Je oprávněna
projednávat takovéto přestupky na místě příkazem, nebo oznámením na místně
příslušný úřad. Za období tří měsíců tak OP projednávala mnohdy i tak závažné
přestupky jako předjíždění na přechodu, jízda v protisměru křižovatkou, ohrožení
chodce, jízda křižovatkou na červenou a další závažné přestupky.
Dalším velmi zatěžujícím jednáním je narušování občanského soužití, ke kterému
dochází mezi osobami blízkými, ale i sousedy, kdy mnohdy dojde i k napadení.
Těchto případů bylo za poslední období tří měsíců jedenáct.
K těmto pro OP poměrně běžným událostem nyní opět přibývá porušování
vládních nařízení, dále pak časté neoprávněné užívání veřejného prostranství,
porušování vyhlášek obce popíjením alkoholu na veřejném prostranství a znečisťování veřejného prostranství. V těchto případech byly uloženy pokuty i ve výši
10 000 kč.
Vzhledem k množství událostí a malému počtu strážníků se obce rozhodly rozšířit
obecní policii. Už několik měsíců končí tato snaha neúspěchem. Rád bych tedy touto cestou upozornil na výběrové
řízení na pozici „Strážník OP
Velké Přílepy“, které je stále aktivní a naleznete je na stránkách
obce Velké Přílepy.
Přeji vám všem krásné a klidné
prožití svátků vánočních, hodně
štěstí a zdraví v této nelehké
době.
Martin Ventura
Velitel OP Velké Přílepy

18 zprávy z obce  reportáž

Přijmeme operátora/operátorku do výroby tiskových forem
Minimální kvalifikační požadavky:
učební obor
základní znalost práce s počítačem

Přijmeme operátora/operátorku DTP studia – Grafika

zaměstnanecké
výhody

Minimální kvalifikační požadavky:
zkušenost s prací na platformě Mac
zajímavé
finanční
ohodnocení

znalost Photoshopu a Illustratoru

Kontakt, bližší informace:
Eva Nováková – personalista
eva.novakova@panflex.cz
Tel.: 737 260 319
Pracoviště:
Statenice – Černý Vůl, Ve Velazu 277
Dostupná pražská MHD + další autobusové spoje.
Možnost parkování soukromého vozidla v areálu firmy.

Možnost nástupu:
ihned
Pracovní poměr:
hlavní/na smlouvu

volné víkendy

bezva
kolektiv
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Stromy nás propojily
© Tomáš Hejna

„Hlavně aby nepršelo,“ říkalo si jistě
nemálo lidí, kteří měli něco společného
s přípravou výsadby nových ovocných
stromů kolem cesty od „křížku“ k areálu
Whitetrans a také kolem nově obnovené
polní cesty spojující křižovatku cest u „křížku“ s ulicí Pražská (v místě původní benzinové stanice na okraji obce). A měli
štěstí – vlastně všichni, kteří se k této dobrovolné akci připojili. Počasí 6. listopadu
2021 totiž bylo neobyčejně pěkné, na
nebi ani mráčku, hodně sluníčka, a tak byl
i dostatek tepla, aby lidem nemrzlo nářadí v rukou. Ale popořadě.
Když jsem se s fotoaparátem vydal na
akci, očekával jsem, že budu fotit několik
hodin, nejméně do pozdního odpoledne.
Hlavou mi táhly myšlenky, kolik lidí se

Základem je dobrá instruktáž

asi předem přihlásilo a kolik jich přijde
neplánovaně. Bude to stačit? Přece jen
vysadit několik desítek ovocných stromů
není jen tak! Nicméně již od Kladenské
jsem se potkával s hloučky dobrovolníků
a další už byli na místě včetně velkého
množství dětí z naší základní školy.
Nejmenší účastník, kterého přivedla jedna
z maminek, mi sahal asi po kolena – ale
i on srdnatě lopatkou přispíval ke kolektivnímu dílu. Jinak se ale v úvodní části
činili hlavně zmínění žáci, kteří roznášeli
jednotlivé označené stromy na jejich budoucí místa.
Velkou pomocí od naší údržby bylo

20 zprávy z obce  reportáž

Sázeli velcí i malí

Dobrovolníci se ujali úkolu skvěle
a sázení jim šlo od ruky

Děti pomáhaly nosit stromky i zahrnovat
zeminou. Moc všem pomohly

vykopání jam pro budoucí stromy již
předem, takže se nemuselo složitě hloubit do země a stačilo do připravených
míst stromy postavit, patřičně je přihrnout
zeminou a vytvořit u nich „žlábek“ pro
budoucí zalévání. Ostatně všichni dobrovolníci, kterých přišlo nad očekávání velké
množství, dostali předem instruktáž, jak
stromy správě osadit a upravit jim budoucí
místo. „Měly by stát uprostřed, dejte si podél nějakou násadu nebo klacek a v zemi
by měly být dole od tohoto místa. Potom
je musíte zahrnout tady tou lepší zeminou,
pak pořádně udusat a udělat kolem takový
žlábek, aby se u kmene držela voda,“ zněly
instrukce. Ještě jak se stromky připevňují
k předem zatlučeným kůlům a jak správně
uchytit pletivo kolem kmene, aby spodní
části neokusovala zvěř.
Následující dvě hodiny se dali lidé do
práce, a to takovou rychlostí, že bylo vše
hotovo mnohem dříve, než se očekávalo.
Některé stromy sázely děti z naší základní školy pod dohledem svých učitelek
a paní ředitelky Ben Saidlové. V mnoha
případech se nad sázením stromů sešly
celé rodiny, někdy i několik generací, jindy
se zase jednalo o přátelská setkání kolegyní a kolegů nebo sousedů. Nechyběli
samozřejmě ani představitelé našeho
obecního úřadu v čele s paní starostkou
Čermákovou a paní Aulickou nebo chlapci
z naší údržby, kteří zajišťovali část nářadí
a další materiál. Všude se kopalo, zahrnovalo zeminou, udusávalo, přivazovalo.
Z druhé strany pomáhaly také vězeňkyně
z ženské věznice, které osadily úsek od
zmíněné čerpací stanice až k ohybu cesty.
Dobrovolníků přišlo opravdu mnoho,
řada z nich s vlastním nářadím, a tak šla
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práce velmi svižně od ruky. Celkem bylo
vysazeno 70 ovocných stromů, většinou
vysokokmenů starých českých odrůd,
a tak se v budoucnu můžeme těšit na
čerstvé ovoce, které nám poroste hned za
obcí.
Sázení stromů kolem zmíněných cest
bylo jedinečným zážitkem jistě pro
všechny zúčastněné. Pro mnoho rodin to
byla příležitost jak příjemně a užitečně
trávit čas. Děti zase mohou v budoucnu

chodit touto cestou kolem již vzrostlých
stromů a říkat svým láskám a dětem: „Tak
tenhle strom jsem před lety pomáhal zasadit, podívej se, jak nádherně roste.“ Pro
mne bude ale tato událost spojena se
vzpomínkou, jak se na několik hodin při
tolik prospěšné práci sešlo několik generací obyvatel naší obce a jak s radostí
udělali něco pro nás všechny. Snad bude
takových akcí víc a budou se přidávat
i další.                                              Tomáš Hejna

Sázení stromů očima žáků
Dne 6. 11. jsem se zúčastnila akce Velkých
Přílep sázení stromků. Sešlo se mnoho lidí
a někteří byli i ze základní školy. Šli jsme
ke kaštanu a pustili se do práce. Jako první
jsme nosili stromky, naštěstí nebyly těžké,
takže jsme je všichni unesli.
Poté nám pán, který tuto akci vedl, vy-

světlil, jak postupovat při sázení. Bylo to
pro mě zajímavé, ale trošku těžké bylo
přihrnovat hlínu ke stromkům.  Tuto akci
jsme si všichni hodně užili a odešli jsme
s úsměvem na tváři.  
Housová Markéta,
V. třída ZŠ Velké Přílepy

POZO
R!

Nezapomeňte si pořídit nový kalendář na rok 2022, který jsme pro Vás připravili.
Zájemci si jej mohou zakoupit v podatelně obecního úřadu.
Počet kusů je omezen.
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U nás to žije
Vážení čtenáři,
ve škole se uskutečnilo mnoho aktivit, které dělají vzdělávání našich žáků
atraktivnější.
Navštívila nás mobilní polytechnická
laboratoř EDUbus. Díky ní jsme podpořili
zájem žáků o fyziku, chemii, biologii a robotiku. Probudili v nich touhu po bádání
a ukázali jim, že využití technologií ve
výuce je ta správná cesta. Uskutečnily se
vzdělávací programy na téma Digitální
mikroskopie, Když je led suchý a Roboti z autobusu. I učitelé měli možnost
vyzkoušet si vybavení laboratoře a zeptat
se na zkušenosti s tímto pojetím výuky.
Jednalo se o výběr vhodných témat,
dostupnost vybavení a vedení žáků tak,
aby prožívali své AHA momenty.
Společnost EDUbus nám věnovala 3D
tiskárnu Průša MINI+, kterou použijeme
při výuce pro tisk pomůcek. To umožní,
aby probíraná témata byla srozumitelnější
díky vyšší míře názornosti.
Úplnou novinkou jsou kroužky v polyfunkčním domě pro žáky I. i II. stupně.
Jedná se o badatelský kroužek, příro-

dovědný kroužek, modelářský kroužek, řemeslnou dílnu a kroužek
angličtiny. Získali jsme vybavení pro tyto
kroužky z grantu zřizovatele.
Máme k dispozici 3D pera, 3D tiskárnu s fotopolymerem, digitální senzory
pro měření fyzikálních a chemických
parametrů Pasco, mikroskopy, stavebnice,
brýle pro virtuální realitu, šicí stroje, vybavení pro badatelskou činnost v terénu
včetně klíčů k určování organismů. Dále
je ve školním klubu potřebný nábytek
včetně interaktivních tabulí, počítačů
a notebooků.
Každý týden je nabízeno doučování
žákům, kteří potřebují s něčím poradit
nebo si něco procvičit. Výhodou je, že se
jedná o malé skupinky žáků, kterým je
věnováno více pozornosti. Doučování,
stejně jako čtenářské kluby a kluby komunikace v angličtině, je financováno
z grantu Šablony III, který máme na dva
školní roky.
Našli jsme partnerské školy v mezinárodním projektu eTwinning. Žáci mají možnost využívat angličtinu, němčinu
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a španělštinu ke komunikaci se svými
vrstevníky ze Španělska, Německa, Itálie
a Turecka. Máme v plánu vytvářet krátká
videa o naší škole, obci, svátcích, zájmech jednotlivých žáků. Dále se budeme
věnovat přímé komunikaci pomocí videokonferencí nebo si budou žáci dopisovat.
Jako každý rok se žáci II. stupně zapojili
do oslavy Evropského dne jazyků. Tentokrát zaměřeného na slovanské jazyky.
Každá třída připravila video o zemi, v níž
se zvoleným jazykem hovoří, a dále test
pro spolužáky ověřující jejich znalosti.
Žáci I. stupně poznávali památná místa
v našem okolí u příležitosti svátku sv. Václava. Navštívili Velké Přílepy, Tursko, Okoř,
Říp a Budeč.
Celá škola se zapojila do projektového
dne Ukliďme Česko – Ukliďme Velké
Přílepy. Žáci i zaměstnanci školy sbírali
předměty, které do volné přírody nepatří.
Během krásného slunečného sobotního
dopoledne se někteří žáci školy se svými
pedagogy zapojili do sázení sedmdesáti
ovocných stromů podél cesty do Statenic. Těšíme se na sladké plody jabloní,
hrušní, višní, broskvoní a meruněk.
Kluci z II. stupně se zúčastnili florbalového turnaje mezi školami v okrese

Praha-západ. Obsadili 2. a 4. místo. Děkuji
jim za skvělou reprezentaci školy.
Již v minulém čísle jsem se zmiňovala
o knize plné rozhovorů s pamětníky
Velkých Přílep. Pan Tomáš Hejna se sešel
s žáky a pedagogy zapojenými do projektu a seznámil je se všemi detaily. V prosinci zahajujeme aktivní spolupráci. Bude
se týkat tvorby samotné knihy, ale i zapojení novinářů, korektorů, tiskařů a dalších
profesí do výuky češtiny, vlastivědy a pracovních činností.
Na podzim žáci I. stupně se svými učiteli
a vychovatelkami navrhovali proměnu
zahrady u budovy Pražská 38. Sešlo
se mnoho zajímavých a atraktivně zpracovaných návrhů – buď formou obrázků
nebo koláží, nebo dokonce 3D modelů.
S ohledem na prostorové možnosti této
malé zahrady a přání žáků jsme na zahradu instalovali vyvýšený záhon pro
vlastní výpěstky, klouzačku a pískoviště.
Na zahradě bylo vysázeno mnoho keřů
a trvalek, které umožní žákům sledovat
proměnu rostlin v průběhu roku a také
jim udělají zahradu krásnější. Odstranili
jsme pružinové houpačky, které byly žáky
minimálně využívány.
Z důvodu přísných hygienických
opatření bylo na poslední chvíli zrušeno
rozsvícení vánočního stromu v centru
obce. Padesát našich žáků z I. i II. stupně se
nadšeně připravovalo na toto vystoupení.
Aby dětem nebylo líto, že se akce nemůže
uskutečnit, uspořádali jsme rozsvícení
vánočních stromečků v obou budovách
školy doprovázené zpěvem a recitací
žáků.
Pavlína Ben Saidová

24 historie

Honební revíry a myslivci v našich obcích
Lov lesní a polní zvěře býval od nepaměti

výsadou šlechty a nadhánění zvěře při
panských honech bývalo pro poddané
jen tíživou robotou. Po zrušení roboty
v roce 1848 nastala změna. Císař František
Josef I. vydal 7. března 1849 zákon o myslivosti č. 154, kterým zrušil robotu honební
a majitelům souvislých pozemků o minimální výměře 115 ha povolil provozovat
na vlastní půdě myslivost. Začaly vznikat
honitby vlastní nebo společenstevní.
Zachovalo se několik dokumentů o honebních společenstvech obcí Kamýk i Velké
Přílepy. Honitba každé obce sestávala
z pozemků místních sedláků, ale i dalších
majitelů větších pozemků. Ti byli členy
honebního společenstva, pravidelně se
scházeli a hlasovali při volbě honebního
výboru. Počet hlasů, kterými mohli jednotliví majitelé pozemků disponovat, se

Z alba Ant. Novotného, konec třicátých
let 20. století

odvíjel od velikosti jejich pozemku. Jimi
zvolený honební výbor pak rozhodoval o nájemci honitby a rozděloval podíl
z nájmu na jednotlivé členy dle výměry
jejich pozemku. Dále se staral o udržování
stavu zvěře a dbal na to, aby nájemce
honitby neškodil majitelům pozemků. Honitba se většinou pronajímala na šest let.

Za Rakouska
V letech 1881-1887 měl pronajatý honební revír obce Kamýk Hugo von Strassern, majitel cukrovaru v Ruzyni a nájemce
dvorů ve Statenicích a Kamýku. Od roku
1887 byla na šest let pronajata honitba
obce Kamýk Janu Ryšánkovi, majiteli statku čp. 19 v Kamýku, za roční nájemné 70
zlatých.
Pronájem honitby obce Velké Přílepy
držel od roku 1884 do 1. února 1889 Jan
Svoboda ze statku čp. 10. Výměra činila
438 jiter 649 čtver. sáhů za roční nájem 99
zl. Honebním starostou byl poštmistr Václav Kmoch.
Dalším nájemcem byl majitel velkostatku v Úholičkách hrabě Zdenko Waldštejn.
V úvodu pronajímacího protokolu se
píše: „Sepsán při honebním výboru místní obce Velkých Přílep dne 1. února 1895
u přítomnosti níže podepsaných.
Předmět: Pronajímá a skutečně pronajmul honební výbor obecní myslivost při
obci Velkých Přílep k rukoum jeho excelence
rozenému Zdenku hraběti z Waldsteina
z velkostatku v Úholičkách za cenu 105 zl.,
slovy jednostopětzlatých r.č. ročně a sice na
šest po sobě běžících let a sice od 1. února
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Inzerát v Národní politice 31. července
1929

r. 1895 do 31. ledna 1901 pod následujícíma
podmínkama.
1. Nájemce jeho excelence p. Zdenko hrabě
z Waldsteina povinen jest hned při podepsání tohoto kontraktu složiti jednoroční
nájem per 105 zl., slovy jednostopětzlatých
napřed jako kauci. 105 zl. v hotovosti, kauce
se může složiti na knížce některé spořitelny
aneb v cenných papírech dle nynějšího
kursu, která až do vyjití nájmu tohoto
u slavného Okresního výboru na Smíchově
deponována bude.
2. Nájemce jeho excelence pan Zdenko
hrabě z Waldsteina povinen každého roku
činži 105 zl. 1. února napřed honebnímu
výboru obce Velkých Přílep odváděti.“

V první republice
I v dalším období se v dobovém tisku
objevují inzeráty na pronájem honitby
v Kamýku nebo ve Velkých Přílepech. Kdo
ale revíry pronajal, není možné zjistit.
V roce 1968 vyprávěl B. Káškovi kamýcký občan Václav Kapalín: „Za prvé republiky měli honební revíry všichni sedláci
a také tehdy to byly dva revíry. Pokud vím,

byl v Přílepech hospodářem revíru rolník
Antonín Novotný z čp. 1. Nevím přesně, ani
rok nemohu určit, ale vím, že kamýcký revír
měl spachtovaný Svátek, to byl ředitel Akciové společnosti Škoda. Tak to bylo až do
německé okupace. Od r. 1939 měla revír
našich obcí Škodovka jo, a ta byla v rukou
Němců. Měla revíry i v Holubicích, Tursku,
Kozinci, Úholičkách a Statenicích. Prostě to
jako všechno ovládali Němci a my jsme do
revíru vůbec nesměli, ale sedláci také ne.
V době prvé republiky a za Němců zde srnčí
nebylo, to se sem dostalo až později.“

Po roce 1945
Opět V. Kapalín: „Po revoluci v r. 1945 jsme
Svátka a Němce vyhnali a revír převzala
Lidová myslivecká společnost, která se
jmenovala Hajnice. V ní byli členy: obchodník z Kamýka L. Hampl z čp. 28, kameník
J. Hořčička z čp. 115, drobný zemědělec
a sadař V. Kubovec z čp. 105, truhlář J. Zajdl z
čp. 4 v Přílepech, oba rolníci Novotní, mladý i
starý z čp. 1 v Přílepech, dále rolník V. Pokorný
z čp. 19 také z Přílep, no a z Kamýka to byl rolník Fr. Kalina z čp. 1 a já. Jako další kamýčtí
zde byli rolník J. Ryšánek z čp. 20 a rolnický
synek J. Kohout z čp. 19. Jo a ještě z Přílep
A. Jelínek, tehdy ještě drobnej zemědělec
z čp. 34 a další. Předsedou byl J. Novotný
a hospodářem V. Pokorný, oba z Přílep.“
Po roce 1948 bylo postupně odňato
členství všem statkářům a některým
dalším členům. Honební lístky jim byly
odebrány na základě rozhodnutí z ONV.
V padesátých letech minulého století se
objevují o Lidové myslivecké společnosti
pouze sporadické zprávy v obecní
kronice.
1950: „Při letošním předvánočním honu
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zastřelili příslušníci Lidové myslivecké
společnosti v naší obci 158 zajíců. Úlovek
byl dán do prodejny Bratrství k rozprodeji.
Zvěřiny bylo letos dosti.“
1953: „Na letošním honu bylo zastřeleno
325 zajíců.“
1956: „Myslivecká společnost naší obce
provedla schytání živých koroptví. Na
tyčích, asi 4 m dlouhých, měli nastaveny sítě,
do nichž nadháněli zátahem koroptve. Při
náletu koroptví do sítí se tato podtrhla a koroptve jsou lapeny. Bylo takto chyceno 36 ks,
které jsou určeny pro vývoz.“

Honitba obce Kamýk v roce 1899, tehdy
v pronájmu Jana Ryšánka. Ve spodní
části počátek honitby statenického
velkostatku, který měl v pronájmu Josef,
rytíř Bertel z Polzemau

1959: „…konal se hon, celkem bylo
zastřeleno 248 zajíců. Přítomní byli i střelci
od Jindřichova Hradce, asi 30 osob. Po honě
konala se veselice.“
Myslivci v této době spolupracovali
s místním JZD. Každoročně odpracovali
mnoho dobrovolných hodin, hlavně při
žních. Družstvo jim na oplátku umožňovalo
na jeho půdě vypěstovat seno pro zimní
krmení zvěře.
V dubnu 1963 schvaluje ONV Praha-západ podle ustanovení §4 zákona o myslivosti č. 23/1962 předložené stanovy
čtyřiadvacetičlenného mysliveckého sdružení Mír Velké Přílepy, utvořeného za
účelem pronájmu a vykonávání myslivosti na pozemcích JZD Rozvoj Úholičky.
V letech 1968-1975 se můžeme dočíst
v obecní kronice o činnosti mysliveckého
sdružení více informací. Je zde hodně
zpráv o stavu a odstřelu zvěře. Zimní
krmení se provádělo po všechna léta
na katastru naší obce ve zbudovaných
a udržovaných krmelcích na těchto
místech: Brčkoly, Výrovna, U Turska, Tejřín,
Hajnice, U božích muk, Trinkmocova vrška, Kalinova vrška, V pěšinkách a V mezích.
Myslivci vedle chovu zvěře pečovali
i o výsadbu lesních kultur ve svém revíru.
V roce 1968 se píše: „V odstřelu byl
zastřelen pouze jeden dospělý srnec.
Plánováno bylo odstřelit 2 srnce, ale druhý
nemohl být střelen pro politické události
ve státě. Ze stejných důvodů nemohl být
uskutečněn průběrný odstřel koroptví, který
byl plánován na dny 24. srpna a 31. srpna
1968.“
1969: „Letošní hony byly vydatné na
zvěř a všechny proběhly bez úrazu. Hlavní
hon se konal za zvlášť těžkých podmínek.
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Vysoký sníh, pod kterým byla země měkká,
znemožňoval pohyb střelcům a ti zapadali
po pás do sněhu. Přesto však bylo střeleno
285 zajíců a 5 kohoutů.“
1970: „Hluboký sníh a mrazy zapříčinily,
že zvěř nemohla k zemi a tu musila pomoci
lidská ruka. Za zimní měsíce 1969-70 bylo
v revíru zkrmeno 90g obilních odpadků,
18q čisté pšenice, 15q vojtěškového sena
a 10q krmné řepy. Přes veškerou péči
myslivců však následky dlouhé a tuhé zimy
zůstaly. To způsobilo, že prvé vrhy zajíců byly
až v dubnu. Rovněž tak byla narušena prvá
snůška u bažantů. Na hlavním honě na zajíce se zúčastnilo 36 střelců, 14 honců a 10
lovecky upotřebitelných psů. Hon se odbýval dne 19.12.1970 a bylo při něm střeleno
174 zajíců. Při honech na bažanty bylo střeleno 15 zajíců. Živých zajíců bylo odevzdáno
odchytovému středisku 50 ks.“
1971: „V našem revíru se stále nevede koroptvím. Nestřílí se již řadu let a stále jich
v revíru ubývá. Ubývají také tím, že se
změnily podmínky pro jejich chov a dále tím,

že jsou nejmenší zvěří, na kterou se zaměřuje
veškerá škodná. A tak stav koroptví zvěře jde
dále dolů.“
1973: „Na výstavě v sále Jednoty byla
zachycena práce a historie sdružení na
fotografii, vystavena myslivecká literatura,
diagramy o užitkovosti zvěře v revíru, o jejích
stavech a hubení škodné zvěře. Na výstavě
bylo vystaveno paroží, ulovené v revíru
sdružení a preparovaná zvěř, vše majetek
členů společnosti – muflon, tetřev, káně,
tetřívek, drob velký apod.
Byl proveden i lov kachen na tahu. Celkem
se provedlo 6 čekání, na kterých bylo uloveno 18 kachen divokých. Tato zvěř byla rozdána mezi členy.“
1974: „Myslivecké sdružení vlastní 2 ohaře
a 1 norníka, kteří jsou v péči členů sdružení.
Celkem má společnost ještě 5 ohařů, z nichž
3 jsou připraveni ke zkoušce v r. 1975.“
V následujících letech již obecní kronika
nebyla vedena a není možné dohledat
další informace.
Václav Kašek
Foto archiv
Upozornění: Text článku
může obsahovat výrazy
podle původních pravidel
českého pravopisu.

Stanovy mysliveckého
sdružení, schválené
v roce 1963
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Gump – pes, který naučil žít lidi
© archiv obce

Promítání zmíněného filmu mělo zcela

jiný průběh, než na jaký jsou diváci kina
ve Velkých Přílepech zvyklí. Gump se
totiž promítal hned dvakrát, pokaždé ve
zcela vyprodaném sále. Diváci se mohli
nejen podívat na samotný film, který
je plný hereckých hvězd a je příběhově
velmi pěkný, ale také se mohli setkat s autorem knižní předlohy a scénáře Filipem
Rožkem a režisérem a kameramanem F.
A. Brabcem. Oba tvůrci se s námi podělili
o své zážitky z natáčení i o příběh, který
k sepsání knihy vedl. To vše v přítomnosti
samotného hlavního hrdiny filmu – psa
Gumpa, který po celou besedu pohodlně

Autorská trojice v našem CVA

ležel vedle svého páníčka a pomrkával po
přítomných. Netřeba říkat, že pes samotný
byl největším lákadlem hlavně pro děti,
kterých přišlo opravdu velké množství.
Ze všeho nejvíc je lákala možnost psího
hrdinu si vyfotit a pohladit, a tak jim nevadilo, že se promítání výjimečně protáhlo
do pozdních večerních hodin. Promítání
Gumpa (10. září 2021) se tak zařadilo bezpochyby mezi nejúspěšnější za poslední
roky.
Jan Steiner
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Odložená premiéra
Vždy úspěšné Divadlo NAVĚTVI uvedlo
17. října v CVA premiérou pohádky Knihomoli, která byla kvůli pandemii několikrát
odložena. U diváků sklidila hra velký
úspěch a jistě se budou těšit i na další
představení, s nimiž se divadlo opět
přijede do Velkých Přílep podívat příští
rok.                                                                   [red.

Melody Boys

© archiv obce

Jazz a swing rozezněly kinosál v přílepském
CVA, a to v podání známé hudební skupiny
Melody Boys, která běžně vystupuje spolu
s Ondřejem Havelkou v rámci jeho kapely
Melody Makers. Plný sál okouzlily 16. listopadu tóny tklivého blues i harmonické

tóny jazzu. Zazněly jak známé melodie, tak
i málo známé skladby, protkané několika
sólovými výstupy jednotlivých umělců.
Pevně doufáme, že Melody Boys nebyly
u nás naposledy a že se na ně můžeme
opět brzy těšit.                            Tomáš Hejna
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Vzpomínky na Petra Hapku
přilákaly spoustu diváků
© Tomáš Hejna

Bára Štěpánová, fotograf Jakub Ludvík či

dvě z dcer Petra Hapky, to byli jen někteří
z hostů pořadu Jana Herčíka, zvěrolékaře
a starosty Horoměřic, s názvem Vzpomínka na Petra Hapku. Stylový večer, který
probíhal 25. listopadu v prostorách našeho
CVA, byl plný neobyčejných vzpomínek na
tohoto neobyčejného českého skladatele
a zpěváka, kterého můžeme směle zařadit
mezi nejvýznamnější české hudebníky
přelomu 20. a 21. století. Petr Hapka, žijící
dlouhodobě v blízké Okoři a pohřbený
na hřbitově v sousedních Noutonicích,
byl velkým milovníkem koček, a tak se
řada vzpomínek točila právě kolem nich.
Mnoho dosud neuveřejněných příběhů

Jan Herčík se svými hosty, rodinou
a přáteli Petra Hapky

z jeho soukromého života prozradily nejen jeho dcery a poslední manželka, ale
také samotný Herčík, který jako veterinář
kočky Petra Hapky ošetřoval. Zajímavé
bylo vyprávění kameramana Jana Mudry,
autora několik let natáčeného dokumentu o Hapkově životě.
Večer byl prodchnut několika Hapkovými písněmi, které zde zazpívaly Bára
Štěpánová a Hapkovy dcery. Prostředí
doplňovaly na plátno promítané fotografie z jeho soukromého života, jeho
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busta nebo zvětšené fotografie vystavené na podiu. Jejich zmenšené verze si
nakonec mohli odnést diváci domů jako
vzpomínku na nádherně prožitý večer.
Tomáš Hejna

Zpívající Bára Štěpánová s manželem
Miroslavem Barabášem

© Tomáš Hejna

Do vody se jim nechtělo
Nejošidnější u venkovních akcí bývá

otázka počasí. Nejinak tomu bylo i 11.
září, kdy se Velké Přílepy probudily do
zamračeného dne. Nicméně ani to nebránilo řadě lidí pořádně si ho užít. A tentokrát ne samotným.

© Tomáš Hejna

Děti lákala i možnost malování na obličej

Už den předem se na louce u „točky“
objevily párty stany, neklamná známka
toho, že se v obci bude opět něco dít.
A také že ano. Ráno přibyla aparatura
skupiny LiveMotive, občerstvení, stánek
s registrací a v neposlední řadě také
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stánek obchodu se zvířecími pamlsky.
Den byl totiž určen především domácím
mazlíčkům! Ti zde měli připravenu dráhu
sestávající z řady úkolů, kterými museli
projít. A nešlo jen o psy, ale také o kočky,
králíky, morčata, křečky a na místo se již
tradičně dostavila také jedna želva. Ti
všichni museli skákat na kladinu, přelézat
nebo podlézat překážky, dostat se skrz
rouru pro statečné, běžet za piškotem
nebo chytit králíka. Nejoblíbenější zábavou zvláště pejsků však byl skok na špek.
Na druhé straně do bazénku s vodou
k lovení kachen se nikomu příliš nechtělo,
až na pár čestných výjimek. Těm menším
a bojácnějším mazlíčkům pomohli jejich
pánové, případně za ně úkoly sami vyplnili.
Jako vždy nebylo vítězů ani poražených.
Vyhrál každý, kdo se zúčastnil, a stejně tak
dostal každý mazlíček při splnění úkolu za
odměnu dobrotu. Den potom zakončila
psí svatba, ovšem o jejím výsledku se dozvíme až podle toho, jestli manželé za rok
přijdou spolu, nebo každý sám.
Tomáš Hejna

© Helena Lorenzová

Kdo neměl mazlíčka, přišel alespoň
s plyšovým
© Tomáš Hejna

Voda pejsky tentokrát moc nelákala

Přednáška o meteorologických sloupech
Meteorologický sloup v centru obce

vzbudil zájem řady lidí o historii a fungování těchto zajímavých historických či
historizujících památek. Mnohé objasnila
zájemcům přednáška pana Rané Tydlitáta
(mimo jiné autora pravidelného meteorologického okénka v našem Zpravodaji),

která proběhla 19. října v naší galerii
a která přiblížila zájemcům o tuto tématiku fungování a historii meteorologických sloupů. Pan Tydlitát, meteorolog,
kterého dobře známe i z jiných přednášek
(mimochodem také jako nadšeného fotografa zdejší krajiny), je mimo jiné autorem
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© Tomáš Hejna

Přenáška pana Tydlitáta byla poučná. Za ním můžeme vidět tři ukázky meteorologických
sloupů včetně našeho

unikátní knihy s touto tématikou, a tak
seznámil publikum s osudem některých
meteorologických sloupů, s vývojem jejich přístrojů i s přístroji v našem meteorologickém sloupu. Zájemci se budou moci

podrobnosti v budoucnu dozvědět také
z desky, která bude umístěna přímo ve
vitríně meteorologického sloupu v Parku
Jaroslava Řepky.
Helena Lorenzová

Hobby výstava měla obrovský úspěch
Hobby výstava probíhá v naší obci již

osm let, a tak se dá již bezpochyby hovořit
o tradiční akci. Letošní ročník se odehrál
2. října v prostorech sálu U Korychů a bylo
na něm rozhodně nemálo věcí k vidění.
Kromě mnoha modelů válečných
automobilů, tanků a lodí zde bylo i několik
bojišť, středověké město a pohádková
krajina ze stavebnice Lego. Zaujala také

na podiu rozmístěná výstava historických
kočárků nebo výstava panenek, ukázka
tvorby patchworku, drátování nebo práce
na tkalcovském stavu. Zajímavá byla také
ukázka včelařského řemesla.
Zřejmě největším lákadlem pro děti,
ale také pro mnoho tvořivých rodičů,
bylo několik dílniček, kde si každý mohl
za pomoci zkušených modelářů vyrobit
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nějaké to letadélko nebo loď a odnést si
je domů. Starší zájemce ale jistě nejvíc
potěšilo několik veteránů. Úžasné nablýskané historické automobily stály venku na
parkovišti před bytovkami a lákaly k pokochání. Zkrátka letošní Hobby výstava měla

© Tomáš Hejna

© Tomáš Hejna

Zájem o výstavu byl obrovský

opět úspěch a vysokou návštěvnost. Nezbývá než popřát do příštího roku alespoň
podobně úspěšnou akci.
Helena Lorenzová

U starých kočárků
někteří vzpomínali
na dětství

Není třeba slov, veteráni
vždy potěší
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Zábava pro malé i velké,
tentokrát v duchu country

Na podzim jsme vás informovali
o Přátelském posezení u rybníka, které
mělo velký úspěch. Ten nás podnítil
k uspořádání další podobné akce, tentokrát v duchu country a westernu. A tak
se rybářská bouda na břehu přílepského
rybníka 4. září na jeden den proměnila
v saloon s westernovou výzdobou,
doprovázenou stylovou country a westernovou hudbou. Kolem se také potloukala
řada lidí ve stylových kostýmech i mnoho
malých indiánů a indiánek.
Opět jsme pro děti připravili řadu
zábavných disciplín, počínaje chytáním
rybiček a házením na plechovky až po
hod lasem na terč. Největší úspěch však
měla lukostřelba, střelba z foukačky
a velký skákací hrad hned u rybníka. Díky
naší starostce paní Věře Čermákové jsme

Soutěž o nejhezčí kostým měla velký
ohlas. Výběr byl těžký

se tentokrát mohli posunout od rybníka
také do vedlejšího parku, takže místa bylo
mnohem víc. Na hrázi rybníka si navíc
mohly děti pod dohledem zkušených
rybářů vyzkoušet chytání ryb a odnést si
domů svoji první „úlovenku“.
Že se dětem akce líbila, dokazoval fakt, že
řada z nich absolvovala všechny disciplíny
ne jednou, ale hned několikrát. A nebylo
to jen kvůli sladkostem, které děti dostaly
při splnění každého úkolu, ale i proto, že
je se jim líbilo trávit den na slunci, u vody,
při dobrém jídle a odpoledne také při živé
hudbě. Spolu s dětmi přišla samozřejmě
i řada rodičů, a tak se akce protáhla až do
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večerních hodin. Veliký zájem vzbudila
soutěž o nejkrásnější westernový kostým,
jejíž účast byla daleko větší, než jsme
očekávali.
Veliký dík patří všem sponzorům, kteří
nám přispěli finančními částkami, bez
nichž bychom nemohli akci uskutečnit.
A v neposlední řadě chceme velmi
poděkovat každému, kdo nám při akci
nezištně pomáhal, všem, kteří stáli u pultu

Pro mnohé první odměna
z „rybářského závodu“

Děti se bavily u mnoha soutěží.
Třeba chytání dřevěných „rybiček“

občerstvení, v kuchyni nebo u některého
ze stanovišť, a to přes to, že bylo ten den
až nemilosrdné horko. Rovněž se sluší
poděkovat všem dětem a hlavně jejich
rodičům, kteří projevili velkou trpělivost
a umožnili svým ratolestem zúčastnit se.
Moc děkujeme a těšíme se zase příště,
snad při podobně úspěšné akci.
Za organizátory akce
Tomáš Hejna
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CVA

17. prosince
19. prosince

19:00 Charitativní koncert pro nemocnou Lucinku.
Podrobnosti na samostatné stránce
16:00 Pohádka pro děti O Sněhurce a 7 trpaslících od Divadla KK
Kamila Kouly

Galerie
V lednu proběhne v Galerii U Korychů Vernisáž
výstavy fotografií Jana Strimpla, absolventa ČVUT
a FAMU – obor kamera. Pomocník a poslední student
Josefa Sudka se kvůli svému učiteli dlouhodobě vyhýbal fotografické tvorbě, které se věnuje až v posledních letech.

Kino

14. ledna 2022 Promítání pro děti bude upřesněno, od 19:00 Shoky a Morthy:
Poslední velká akce se Štěpánem Kozubem a Jakubem Štáfkem.
11. února 2022 19:00 dokument o Janu Werichovi: Jan Werich: Když už člověk
jednou je...

Venku

Čtvrtek 23. prosince

Zpívání Ježíškovi od 17:00 u kaple sv. Gottharda v Kamýku.

Společenské události

5. února 2022 Rybářský ples
19. února 2022 Ples Zahrádkářů

Vzhledem k stávající pandemické situaci může u všech akcí dojít ke změnám.
Sledujte proto pečlivě webové stránky obce a vývěsní desky v obci.

www.velke-prilepy.cz
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Poučili jsme se z loňského podzimu, kdy
se postupně zpřísňovala proticovidová
opatření, a snažili jsme se zařadit maximum aktivit hned od září. Pro děti jsme
vypsali výtvarnou soutěž Ten dělá to,
a ten zas tohle. Těšili jsme se na výkresy,
kde děti zachytí různá konkrétní povolání
nebo popustí uzdu své fantazii a namalují, co budou lidé dělat v budoucnosti.
Výsledky naleznete na dalších stránkách
Zpravodaje.
Září přineslo také výstavu obrazů paní
Jitky Koláčkové. Barvami hýřící malby nás
naladily na optimistickou strunu a ukázaly, že autorka má pěkný vztah k lidem
a k životu vůbec. Výstava se protáhla až do
© Jana Kouřimká

Karel Dudek s Jitkou Lenkovou na
přednášce o Voynichově rukopisu

© Jana Kouřimká

Podzimní měsíce v knihovně
aneb Rušné léto vystřídal rušný podzim

Ukázka tvorby Jitky Koláčkové

října, takže si ji mohl prohlédnout každý.
Od poloviny listopadu vystavujeme obrazy Elišky Hesslerové a mandely Zity Hofierkové.
Dvakrát odložená beseda o knize
pana Karla Dudka Stopa míří do Čech
se uskutečnila 15. září. Milovníci záhad
a tajemna si mohli poslechnout, jak
vznikl tzv. Voynichův rukopis. Autor nás
podrobně informoval o historickém pozadí jeho vzniku a formuloval svou teorii
o tom, že to bylo právě v Čechách. Besedy
se účastnila také spisovatelka záhadologické literatury, paní Jitka Lenková, a věnovala
knihovně svou knihu na toto téma. Oba
spisovatele jsme společně vyfotili.
Další akcí byla cestopisná přednáška
pana Petra Nazarova o Indii. Původně
jsme vás pozvali na 30. 9. na přednášku
o České Kanadě. Z technických důvodů ale
nastala změna programu. Myslím si však,
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© Jana Kouřimká

S Petrem Nazarovem jsme se podívali
do Indie

že nikdo nemusel litovat, protože jsme si
poslechli skutečně zajímavé vyprávění.
Hodně posluchačů pak informace o Indii
komentovalo tak, že by tam nikdy nejeli. A na původní téma se můžeme těšit
15. listopadu.
Další akcí měsíce září byl prodej kytiček
při humanitární akci Český den proti
rakovině. Opět děkuji všem prodávajícím
– paním Palkoskové, Martínkové a Zikmundové, slečnám Kovalové a Sklenářové
a obchodu paní Lucie Toufarové.   I když
akce nebyla tak úspěšná jako v minulých
letech, vybrali jsme téměř 8 000,- Kč.
V říjnu jsme vzpomněli výročí 200 let
od narození Karla Havlíčka Borovského.
Uspořádali jsme výstavu knih a informací
o tomto spisovateli, kterou 15. října rozšířil
a doplnil výklad pana Tomáše Hejny.
Dozvěděli jsme se hodně informací, které
nejsou veřejnosti známé, z publika zaznělo
i hodně otázek. Ocenili jsme podrobnou

obrazovou prezentaci, která přednášku
provázela. Jsem ráda, že jsme takto uctili
výročí tohoto velikána české literatury
a historie.
V úvodu jsem psala o rušných podzimních měsících. Vy, kteří knihovnu navštěvujete pravidelně, jste si určitě všimli,
že v čelní místnosti byly v tomto období
vyměněny 4 regály. Dva s literaturou sci-fi
a fantasy, dva s knihami životopisnými.
Prostředí této místnosti se výrazně
zlepšilo, k tomu přispěly i nové garnýže,
závěsy a potahy na křesla.
V předchozích číslech jsem psala
o tom, že jsme získali grant z Malého
přemyslovského měšce na projekt Čteme
i ušima. Tento projekt nám pomohl
nakoupit audioknihy pro děti i dospělé
a tři stojany, ve kterých jsou umístěny.
Koutek audioknih jsme slavnostně otevřeli
15. října. Pásku přestřihli pánové Bohuslav
Lédl a Tomáš Hejna (viz fotografie). Ve stojanech na audioknihy je stále dost místa,
proto jsme vyzvali veřejnost k darování
přebytečných CD s mluveným slovem.
Protože toto číslo Zpravodaje bude
© Jana Tydlitátová
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vycházet před koncem roku, chtěla
bych poděkovat všem čtenářům, že do
knihovny chodí – protože bez nich by
nebyla knihovna knihovnou. Také bych
chtěla poděkovat všem, kteří knihovně
pomáhají – pracovníkům OÚ, nové kolegyni, paní Marii Palkoskové, všem dobrovolným pomocníkům, které raději

nebudu jmenovat, abych na někoho
nezapomněla, a dárcům knih. Vám všem
přeji co nejkrásnější konec roku, pohodové vánoční svátky, veselého Silvestra
a šťastný vstup do nového roku.
V roce 2022 na shledanou v knihovně!      
Jana Kouřimská

Výsledková listina výtvarné soutěže Ten dělá to a ten zas tohle...
Nejlepší práce Společný výkres 5. B
1. místa: Lucie Klimešová, Matěj Teplý, Daniel Tydlitát, Natálka Frintová, Matěj Petříček,
Hana Salmi
2. místa: Emma Voců, Ema Olexa, Anna Klicperová, Katka Smolíková, Viktorie Vildová,
Anna Greinerová, Václav Garčic, Evelyn Novakovská
3. místa: Aneta Zikmundová, Zbyněk Pytloun, Ondra Svatoš, Sofie Švarc, Milana Kotlinskaja, Ondřej Jukl, Kristýna Koleňáková, Vanessa Alyedun, Adam Zeman, Magdalena
Zetková, Tomáš Linhart
Vítězům blahopřejeme a děkujeme za účast.
Výstava dětských prací bude v knihovně od 6. 12. Ve stejnou dobu si mohou děti vyzvednout diplom a cenu.
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Plánované akce v knihovně
listopad

Výstava obrazů Elišky Hesslerové

Prosinec

Výstava výtvarných prací na téma
Ten dělá to a ten zas tohle

leden
26. 1.

Výstava obrazů Elišky Hesslerové
18:00 Bohumil Hrabal, 25 let od úmrtí – Tomáš Hejna

únor – červen
16. 2.

Výstavy obrazů sdružení Galerie výtvarníků
18:00 Roky 1931 – 38 ve Velkých Přílepech – p. Václav Kašek

9. 3.

18:00 Grafologie – Vlaďka Fischerová

30. 3.

18:00 Autorské čtení – Markéta Harasimová

duben
4. 5.

Pasování prvňáčků
18:00 Autorské čtení – Marian Kechlibar

Vzhledem k pandemii se může stát, že se termíny některých akcí posunou.
Sledujte proto naše stránky a nástěnku.

774 456 434

Co vám nabízíme

Co budete dělat

Co od váš očekáváme

společenský
kultura
život
 knihovní
 klub seniorů
okénko 43
41

Závod s covidem
Mnohé jsme stihli dříve, než nás virus
dohonil. Například počítačový kurz,
který jsme již dvakrát museli kvůli epidemii odložit. Čtvrteční večery v listopadu jsme tak trávili v počítačové učebně
základní školy a snažili se pochopit
výklad pana ing. Petra Šindlera (jemuž
děkujeme).
Také jsme stihli přednášku o sousedských vztazích, která byla sice plná
suchých paragrafů, ale po ní jsme se mohli
vypovídat ze svých konkrétních problémů.
Podařilo se uskutečnit i poslední lekci loni
přerušeného kurzu malování s Eliškou
Hesslerovou.  
Do poslední chvíle jsme doufali v adventní výlet na Betlémské trhy do Třebechovic
pod Orebem. Chystalo se nás tam rovných
padesát. Covid ale o vánoční atmosféru
nedbá, a tak nám trhy, a tím i výlet zrušil.

Počítačový kurz

Povídání o sousedských vztazích
V Mariánské Týnici
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Nevadí. Slíbila jsem v Třebechovicích, že
se na nás mohou těšit příští rok
Na podzim jsme uskutečnili řadu výletů.
Například se zahrádkáři do Mariánské
Týnice. Je to opravdu barokní skvost,
kdysi téměř odsouzený k zániku. Blízké
městečko Kralovice také stálo za návštěvu.
Má sice stejně obyvatel jako Velké Přílepy,
ale je plné obchůdků, restaurací a dalších
lákadel.
Jindy jsme romantickým vláčkem bez
průvodčího dorazili z Kralup do Velvar.
Prohlédli jsme si památky a vzdělali se
v historii v dobách, kdy Velvary bývaly
důležitým hospodářským centrem.
Stále běží středeční cvičení v sancai centru s názvem Zlatý věk.
Příští rok, možná už v lednu, vypíše Eliška
Hesslerová další běh kurzu malování pro
seniory. Ten minulý měl velký úspěch.
Další akce zatím vzhledem k nejisté
sezóně neplánujeme, ale jedno víme
určitě: Covid nás nedožene!
Eva Martínková
koordinátorka Klubu seniorů

Ve velvarském kostele sv. Kateřiny

Manželé Pokorných se na výletech
dobře baví
Vláčkem do Velvar
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Jubilanti
 Paní Viktorie Kostihová oslavila
5. září 85 let

Příběh paní Kostihové by mohl být
námětem na román. Starousedlíci ji znají
mimo jiné jako manželku oblíbeného
ředitele ZŠ Zvonimíra Kostihy, který zemřel
před deseti lety.  Manželé měli podobné
kořeny. Oba pocházeli z rodin, které za
Rakouska-Uherska přesídlily z Čech na
území pozdější Jugoslávie. Druhá světová
válka tam měla krutý průběh a bída byla
veliká. Hlad a zoufalá maminka, tatínek
partyzán nezvěstný – takové jsou válečné
vzpomínky paní Kostihové.  Není divu, že
po válce rodina využila výzvy původního
domova k osídlení pohraničí. Malá Viktorie
a její dvě sestry už byly školou povinné, ale
česky moc neuměly, hovořily tak jako jejich
maminka jakýmsi staročeským nářečím.
Proto byly umístěné v Dětském domově
Anny Masarykové v Černovicích u Tábora.
Na léta strávená v domově vzpomíná paní
Kostihová jako na ráj na zemi. Uzavírala se

tam přátelství, která trvají dodnes. Protože
rodiny přistěhované z Jugoslávie držely
při sobě, seznámila se v jejich prostředí
s manželem Zvonimírem. Díky příbuzným
získali bydlení v Praze, manžel dostal po
učitelských studiích umístěnku do Lysolaj
a odtud už byl jen krůček k ředitelování
v Přílepech. Obec jim tehdy umožnila
postavit k budově školy přístavek, který
jim řadu let sloužil jako bydliště. Později
levně koupili parcelu a na té opět svépomocí postavili dům. Peněz moc nebylo,
protože každým rokem šetřili na cestu za
příbuznými do Jugoslávie. Paní Viktorie
prodávala ve známém mléčném baru na
Kulaťáku v Dejvicích, vedla bufet pro sportovce na Julisce a nakonec zakotvila ve
školní jídelně roztocké školy. Velkou láskou a koníčkem bylo pro paní Kostihovou
vyšívání obrazů. Vytvořila jich bezpočet.
Známe je z Hobby výstav i ze samostatné
výstavy v místní knihovně.  
Spolu s manželem vychovala paní Kostihová dva syny. Starší Ivo bydlí s rodinou ve
stejném domě, mladší Radek jezdí často
na návštěvy. Rodina obdařila babičku šesti
vnoučaty a zatím pěti pravnoučaty.

 Pan Michal Toufar oslavil 9. září
osmdesátiny
Pan Toufar žije ve Velkých Přílepech
patnáct let. Pochází z Vyškova. Po válce se
rodina přestěhovala do Prahy. Maturoval
na průmyslovce a pak začal do jeho života
zasahovat fakt, že tatínkovým bratran-
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dětství, brali se však poměrně pozdě, ještě
sedm let po svatbě bydleli odděleně, než
si svépomocí postavili byt.  I s narozením
jediného syna si tak museli dát načas. Před
patnácti lety se rozhodli odejít z Prahy
a zakoupili v Přílepech domek. Nadřeli se
hodně, než ho přivedli do dnešní podoby. To byl pan Toufar ještě fit.   Teď už je
na invalidním vozíku, protože nohy mu
neslouží, bohužel atrofují.  K tomu cukrovka a srdeční potíže, ale jak říká, žije celkem
spokojeně. Rodina nechce ani slyšet
o jeho umístění v LDN.
Pan Toufar se těší z tříleté vnučky Helenky a z láskyplné péče své rodiny.         
Manželka i syn o pana Toufara
vzorně pečují

cem byl známý farář Josef Toufar, hlavní
postava tzv. Číhošťského zázraku. Otec se
sice se svým bratrancem nijak intenzivně
nestýkal, nesdílel totiž jeho náboženské
zanícení, přesto příbuzenství s osobou
nepřátelskou režimu mělo své důsledky.
Michal Toufar nemohl na vysokou a byl
vyloučen z leteckého kurzu. Létání bylo
jeho velkou zálibou, kterou mohl naplnit
až později ve Svazarmu. Také vysokou
školu (ČVUT) nakonec vystudoval, ovšem
dálkově.   Pracoval v Motorletu (bývalé
proslulé Waltrovce), a to celých 43 let.
Ve zkušebně leteckých motorů podával
zlepšovací návrhy, z nichž mnohé se
využívají dodnes. Ve zkušebně se pracovalo s rtuťovými měřiči. Rtuťové výpary
mnohonásobně překračovaly normy, a to
později zřejmě podlomilo jeho zdravotní
stav.     
S manželkou Charlottou se sice znali od

 Paní Naděžda Bischofová oslavila
24. října 85 let

Paní Bischofová se narodila ve Slezsku,
kde byl její tatínek za první republiky
státním zaměstnancem. Po záboru Sudet
se museli stěhovat. Na konci války přešla
přes jejich vesnici fronta, přežili ve sklepě
a přišli o všechno. Dospívající dívka vychodila v Těšíně obchodní akademii, ale
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úřednicí být nechtěla. Jenže dostat se na
vysokou, když tatínek býval aktivním sokolem, nebylo v padesátých letech jednoduché. Časem se to podařilo a paní Naďa
absolvovala veterinární fakultu v Brně. Na
umístěnku se dostala do Prahy. Působila
ve veterinární službě a dohlížela na hygienu potravin živočišného původu. Vzpomíná na otřesné hygienické podmínky na
jatkách a ve veřejném stravování. Staré
zavánějící maso bývalo samozřejmostí.
Posléze pracovala ve Veterinárním ústavu,
kde se věnovala sérologii a imunologii.
Práce bylo hodně doma i v zaměstnání, tak
se dostavil stres jako budič rakoviny. Bojovala s ní několik let.  Zdárně ji překonala,
ale potom již zůstala doma a pečovala
o rodinu.
Do Přílep se s manželem přestěhovali
v roce 2004. Opustili pěkný družstevní byt
v Liboci poblíž Šárky a šli do svého. „Je to
tady krásný kout k žití,“ pochvaluje si paní
Naďa řadový rodinný domek, na jehož

zahrádce odchovala pět vnoučat, kterými
je obdařili syn a dcera.  Ostatně s Přílepy se
seznámila už někdy v 70. letech, kdy sem
pracovníci Veterinárního ústavu jezdili na
zemědělské brigády.
Manžel, vášnivý nimrod, už oslavil
devadesátiny. Je také veterinář. Býval dokonce ředitelem Státního veterinárního
ústavu a zasloužil se o vymýcení TBC
a brucelózy u skotu.

 Paní Marie Vichrová oslavila
11. října devadesátiny
Paní Vichrová, živá kronika naší obce,
je dobře známá všem přílepským
starousedlíkům. Čtyřicet let prodávala
v místním Textilu a vždy byla aktivní ve
spolkovém životě, už jako patnáctiletá
sokolka. Duší obce bývali i její rodiče,
manželé Zajdlovi. „Maminka hrávala divadlo a tatínek napovídal“, vzpomíná

Paní Vichrová na vzpomínkovém večeru pamětníků v místní knihovně
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paní Vichrová. V tatínkově truhlářské
dílně sídlil místní debatní kroužek. Asi
odtud pramenil zájem paní Vichrové
o věci veřejné. „Jsem zvyklá na lidi a obecní záležitosti mě baví,“ řekla například
v den svých pětaosmdesátin, kdy tak jako
obvykle navštívila zasedání místního zastupitelstva a sklidila aplaus zastupitelů.
V případě potřeby jim totiž vždy dokázala
upřesnit orientaci ve starších obecních
záležitostech.
Žije se svým synem, historikem Janem
Vichrou, ve zřejmě nestarším přílepském
domě, o němž jsou zmínky v úředních
knihách již od počátku 18. století. Jsou
přímými potomky rodu Zajdlů (Seidlů),
který v domě pod přílepskou skálou žil
zřejmě již od 17 století. Paní Vichrová se
dívá z okna na protější panelové domy
a vzpomíná, jak tudy vedla prašná cesta
na Roztoky, po které jezdily jen koňské
povozy. „Sáňkovali jsme tady,“ usmívá se.
Už dlouhá léta je vdovou.
Milá a skromná paní Vichrová. Máme ji
tady v obci rádi. Jen škoda, že zdraví už
není to, co bývalo.

Dort mamince vlastnoručně upekl syn
Jan, který se o ni láskyplně stará

 Paní Jaroslava Strouhalová
dovršila 16. listopadu 85 let

Když počasí dovolí, uchopí paní Strouhalová nordic walking hole a vyráží na
procházky

Paní Strouhalová pochází z Prahy. Ve
Velkých Přílepech žije 33 let. Její partner
tenkrát koupil v naší obci malý chátrající
domek – bez vody, bez elektřiny. Kolik
sil stálo uvést obydlí do dnešní podoby,
nad tím se už dnes paní Strouhalová jen
usmívá.  Vodu nosili od pumpy na statku,
koupat se chodili po příbuzných. Naštěstí
má pět hodných dětí, které také přiložily
ruku k dílu.  Kolem upraveného domku je
udržovaná zahrada. Péče o ni paní Strouhalovou baví. Však už v Praze mívala pronajatou zahrádku. Převážnou část aktivního
života byla dispečerkou v autodopravě
v Ústavu experimentální botaniky ČSAV ve
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Vokovicích. Začínala tam jako sekretářka,
ale to ji nebavilo. V autodopravě zvládala
šéfovat sedmnácti řidičům. Jako matka
mnoha dětí potřebovala každou korunu.
Tak k tomu pletla s kamarádkou svetry.
Ze dvou manželství vychovala pět dětí.
Oba manželé zemřeli. Před více než třiceti
lety našla dobrého partnera, s kterým
dodnes žije v Přílepech. Vdávat prý se už
nechtěla. Děti jsou rozesety po celé republice, nejblíž žije dcera na Kladně, která
už je také v důchodu.
Paní Strouhalová v mládí jezdila na
motorce, a to i závodně. Vzpomíná na
proslulého závodníka Frantu Šťastného,

s nímž se přátelila. Dodnes ji těší vzpomínky na babičku, za kterou právě na motorce
jezdívala do Luk pod Medníkem.
„Vždycky jsem si dokázala vytvořit
prostředí, ve kterým se mi líbilo,“ říká. To
dnes znamená, že vezme nordic walking
hole a vydá se na procházku. Nebo usedne
k počítači a píše si s dětmi. Na internetu
je jako doma. Sleduje na něm zprávy
a všechno, co ji zajímá. Žádné neduhy
ji netrápí, nebo si je prostě nepřipouští.
Má sedm vnoučat a také pravnoučata
přibývají.
Rubriku připravuje
Eva Martínková

 25. listopadu nás ve věku nedožitých 79 let opustila Bohumila Smíšková,
     rozená Ledrová.                                                                 Upřímnou soustrast všem pozůstalým.

Restaurace U Jaroslava Korycha
ve Velkých Přílepech
- Teplá jídla po celý den
- Polední menu
- Bohatý výběr nápojů

- V létě k dispozici zahrádka

- Víkendový rozvoz jídel
po Velkých Přílepech

- Salonek s dětským koutkem - možnost
pronájmu na společenské akce a setkání

Restaurace U Jaroslava Korycha, Pražská 45, Velké Přílepy
e-mail: ukorychu@seznam.cz, mob: 604 992 599

www.ukorychu.cz
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Vydařené rybářské závody
Po roční přestávce způsobené pandemií

se rybářům opět podařilo uspořádat
u našeho rybníka závody pro přílepské
i okolní rybáře, a to včetně dětí. Od
časných ranních hodin zde zavládl čilý
ruch a přípravy, dopoledne se potom lovilo na všech stranách. Mnoho lidí přilákalo
i dobré jídlo a bohaté občerstvení, stejně
jako velká tombola o řadu cen. Vítězové
závodů samozřejmě také nepřišli zkrátka, a to ani děti, kterým pomáhali rodiče
nebo samotní organizátoři. Jistě se tak
mezi nimi rodí nový dorost, který časem
posílí i přílepský klub.
Tomáš Hejna

© Tomáš Hejna
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Znovu k nám zavítal Tomáš Slavata

tentokrát trochu unavenější, než jak jsme

na něj zvyklí, protože se vrátil z charitativní jízdy na kolech k Baltu. I atmosféra
byla tentokrát trochu jiná, protože další
ročník Přílepského duatlonu se nekonal na
svém tradičním místě, tedy u autobusové
„točky“ v centru obce. To místo totiž bylo
tou dobou obsazeno poutí, takže se celá
akce musela výjimečně posunout o trochu dál směrem k MŠ Jablíčko. Ovšem jak
víme z historie, občas je změna k lepšímu.
Alespoň si po několika letech děti z Velkých
Přílep vyzkoušely nové trasy.
Jako vždy se už v ranních hodinách
3. října dostavil Tomáš Slavata, profesionální sportovec a filantrop, i se svým týmem do Velkých Přílep, tentokrát ovšem
bez svojí manželky, která zůstala doma

Už od rána chodily na duatlon zástupy
rodičů s dětmi

s rodinou. Tomáš Slavata se totiž stal
před rokem krátce po akci v Přílepech
novopečeným tatínkem. Jako vždy byla
hlavní hybnou silou paní Koštovalová,
bez jejíž asistence, pomoci a celkové
osobní angažovanosti by se u nás obešla
jen málokterá sportovní akce. Její pravou
rukou byla jako vždy paní Válková, která
duatlon ve Velkých Přílepech tradičně
odmoderovala.
Triatlon, olympijská disciplína, zahrnuje běžně běh, plavání a jízdu na kole.
Duatlon Tomáš Slavaty je samozřejmě
o jednu disciplínu kratší, protože plavání
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u nás a ve spoustě dalších míst samozřejmě nepřichází v úvahu. Zato se této
disciplíny mohou zúčastnit všichni od
nejmenších po dorůstající sportovce.
Tedy konkrétně děti od tří let do sedmnácti či osmnácti, a přitom není vůbec
důležité, zda se sportem zabývají, nebo
ne. Zkusit to prostě může každý.
Tomáš Slavata jezdí poslední roky s upraveným přívěsem, kde je vše potřebné
pro podobné akce. Blízko něj tak vznikl
start a cíl – nafukovací brána, ale také
depo kol, kam účastníci soutěže odkládají
svá kola při běhu nebo kde jsou ta kola,
která si půjčují. Letos přijel Tomáš Slavata s novinkou, a to se čtyřkolkou, která
sportovce provázela celou trasou oproti
předchozím ročníkům, kdy je vedl jeden
ze Slavatových asistentů na kole. Jinak se
ale nic nezměnilo a duatlon ve Velkých
Přílepech byl opět jednou z největších
a nejvýznamnějších sportovních akcí pro
děti a mládež v naší obci včetně účasti
některých velkých sportovních osobností,

Každý si odnesl svoji medaili a diplom

které kolem nás žijí, včetně olympijského
sportovce tyčkaře Jana Kudličky.
Bohužel i v případě této akce je nutné zmínit pandemii, která ovlivnila vše
včetně této akce. Tomáš Slavata totiž
v minulosti vozil do Přílep příslib horského
kola od firmy Author pro vítěze losování
podle startovacích čísel. Pandemie však
úspěšnou spolupráci s touto firmou,
kterou rovněž zasáhl úbytek zákazníků,
přerušila, a tak se po několika ročnících
poprvé losování o tento cenný věcný dar
nekonalo. Nicméně děti o své medaile
a odměny nepřišly a celý den probíhal
v duchu velkolepých osobních úspěchů,
kdy potřeba dokončit závod často předčila
jakoukoliv únavu. Vítězem tak byl každý,
kdo se zúčastnil a závod dokončil. A kdo
zrovna nedoběhl a nedojel první, ten se
jistě rád pokusí o vítězství v příštím roce.
Tomáš Hejna

Tomáš Slava, hlavní osobnost
této akce, velký podporovatel
dětských snů
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Výsledky fotbalové sezony
a TJ Sokol Velké Přílepy
Rozpis zápasů v sezóně 2021/2022 v soutěži III. třída - skupina B
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

21.08. | 17:00
29.08. | 17:00
04.09. | 17:00
12.09. | 17:00
18.09. | 16:30
25.09. | 14:30
03.10. | 16:00
10.10. | 16:00
17.10. | 15:30
23.10. | 14:30
31.10. | 14:00
07.11. | 14:00
13.11. | 13:30

Pořadí
1.SK Kazín
2.FK Horoměřice
3.TJ Sokol Vonoklasy
4.TJ Sokol Červený Újezd
5.SK Nučice
6.TJ Sokol Jeneč
7.TJ Sokol Dobřichovice
8.TJ Sokol Velké Přílepy
9.FK Kosoř B
10.TJ Sokol Kněževes
11.FK Středokluky
12.SK Třebotov
13.SK Slavia Drahelčice
14.TJ Sokol Úhonice

TJ Sokol Dobřichovice
TJ Sokol Velké Přílepy
TJ Sokol Jeneč
TJ Sokol Velké Přílepy
SK Kazín
TJ Sokol Vonoklasy
TJ Sokol Velké Přílepy
TJ Sokol Kněževes
TJ Sokol Velké Přílepy
TJ Sokol Červený Újezd
TJ Sokol Velké Přílepy
FK Kosoř B
TJ Sokol Velké Přílepy
Z
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V
12
10
8
7
8
7
5
5
5
3
4
2
2
1

VP
1
0
0
1
0
0
2
1
0
3
0
2
1
1

6:3
4:0
2:4
3:1
5:3
7:2
6:0
1:1(4:3)
1:4
5:3
2:0
9:3
2:2(5:4)
PP
0
2
0
1
0
1
1
1
2
1
1
0
0
2

TJ Sokol Velké Přílepy
SK Třebotov
TJ Sokol Velké Přílepy
SK Nučice
TJ Sokol Velké Přílepy
TJ Sokol Velké Přílepy
SK Slavia Drahelčice
TJ Sokol Velké Přílepy
FK Horoměřice
TJ Sokol Velké Přílepy
TJ Sokol Úhonice
TJ Sokol Velké Přílepy
FK Středokluky
P
0
1
5
4
5
5
5
6
6
6
8
9
10
9

S	B
56:8
38
47:17
32
41:25
24
40:38
24
30:28
24
36:24
22
34:27
20
37:42
18
42:39
17
21:35
16
27:41
13
16:39
10
10:56
8
14:32
7

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, VP - výhry po penaltách, PP - prohry po penaltách, P - prohry,
S - skóre, B - body
Výsledkové tabulky byly převzaty z oficiálního sportovního zpravodajství Pražského deníku.
Vážení čtenáři, abychom podpořili naše fotbalisty a rozšířili vaše povědomí o nich, rozhodli jsme
se od příštího čísla v každém vydání přinést medailonky o dvou hráčích našeho týmu TJ Sokol
Velké Přílepy. Pokud chcete zodpovědět od některého z nich nějakou otázku, napište nám ji na
zpravodaj@velke-prilepy.cz.
Redakce
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Nové GYMStOrY v OC Šestka není jen moderní fitness centrum.
Přijďte si zacvičit, ale i ulevit od bolesti

PR článek

nejmodernější posilovací stroje z USa značky Hammer,
největší překážková dráha v čr, běžecká dráha, kryokomora,
ale i sauna a fyzioterapie. to je jen část aktivit, které nabízí
nově otevřené Fitness centrum Gymstory v obchodním
centru Šestka v blízkosti pražského letiště.
„Přemýšleli jsme, co můžeme naším zákazníkům nabídnout navíc a rozhodli se rozšířit v centru plochy, kam mohou lidé vedle nákupů mířit za zábavou. Nejprve jsme představili Sky Gallery Šestka a nyní to je moderní multifunkční fitness centrum na ploše 1 700 metrů čtverečních,
které uspokojí i opravdu náročné klienty,“ říká Michaela Němcová, centre manager OC Šestka.
Nové fitness centrum Gymstory je koncipováno tak, aby ho mohli v maximální míře využít úplní
začátečníci, pravidelní vyznavači fitness, závodníci, ale i matky s dětmi.
Jedním z hlavních lákadel je unikátní cvičební systém ideomotorické terapie (IMT), která
využívá přirozené pohyby těla a šetrným způsobem buduje stabilitu, sílu i hybnost kloubů. Toto
cvičení ocení všichni, kteří si chtějí zlepšit držení těla a konečně se zbavit obvyklých bolestí zad,
kyčlí nebo ramen.
„Naši trenéři sázejí na přirozené pohyby a celotělové svalové souhry, které máme k dispozici
již od narození. Ať už při silovém tréninku s činkami, při intervalových lekcích, nebo józe a protahovacích cvicích, vždy dbáme především na zdravý přístup ke cvičení,“ říká školitel trenérů
Václav Rázl.
Všechny milovníky OCR, tedy překážkových závodů, jako je například Spartan Race, určitě
potěší největší interiérová překážková dráha v ČR s nepřeberným množstvím překážkových
prvků. Právě na ní mohou vypilovat techniku i vytrvalost.
Fitness centrum myslí i na všechny, kteří se chtějí cítit fyzicky lépe nebo cvičením vyřešit
některé zdravotní problémy. Kromě hodin jógy nebo fyzioterapie, si mohou dopřát regeneraci
v kryokomoře nebo v sauně.
Rodiče ocení překážkovou konstrukci, na níž se vyřádí všechny
děti. Přímo pro ně je také určen
dětský kurz Jungle gym, kde děti
při přelézání překážek různých
obtížností přirozenou formou
zlepší svou sílu i pohyblivost.
Pro stálé návštěvníky jsou
připraveny členské karty s výraznými slevami. Díky jednorázovým vstupům si může přijít
centrum zdravého těla vyzkoušet každý.
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Větrník a větroměr
Větrník je malé území na Petřinách

v Praze 6 známé pro svůj přestavěný
větrný mlýn a neklidnou povětrnost.
Větrník může být také dětská hračka
či okrasný otáčivý prvek našich zahrad. I na území Velkých Přílep můžeme
za některými ploty nebo na střešních
hřebenech zahlédnout drobné konstrukce, které roztáčí vítr. Ovšem větrník
není větroměr. V meteorologii se pro
měření směru a rychlosti větru používá
větroměr neboli anemometr. Například
letiště Praha-Ruzyně je vybaveno hned
šesti anemometry umístěnými na desetimetrových stožárech podél letištních
drah. Větroměry také mohou být součástí
domácích elektronických meteorologických stanic, kterými si můžeme vybavit
zahradu. Pochopitelně vždy záleží na
správném umístění. Zahradní měřič větru
zpravidla vždy ukazuje nižší rychlost
větru než měření ve volném prostředí
bez překážek, okolních stromů a budov.
Součástí anemometrů, v jednodušším
provedení tzv. anemoskopů, je větrná
směrovka v provedení praporku, šipky či
siluety zvířat. Takovou směrovku můžete
vidět i na stříšce našeho nového meteorologického sloupu v centru obce. Do
plochy praporku je vyřezán zjednodušený
znak Přílep a šipka směrovky se vždy staví
proti směru větru.
A proč o tom píši zrovna v podzimním
meteorologickém okénku? Ono totiž
počasí od září příliš zajímavostmi neoplývalo, až na 21. 10. Ten den se nejen nad
naší obcí proháněl silný severozápadní

© René Tydlitát

Větrná směrovka velkopřílepského
meteorologického sloupu. Šipka
směrovky ukazuje směr, odkud vítr vane.
Statisticky to bývá nejčastěji jihozápad.
Vodorovný kříž s písmeny, která
značí zeměpisný směr, slouží spolu se
směrovkou k odhadu směru větru.

vítr, který na letišti dosáhl v nárazech rychlosti až 104 km/hod. Podle Beaufortovy
stupnice síly větru šlo o vichřici. Viditelným důkazem ničivé síly větru byl např.
rozlomený strom nad obcí u silnice do Roztok a nenávratně ohnuté, ještě začátkem
října krásné slunečnice v blízkosti stejné
silnice. Právě toto vyvýšené katastrální
území obce a hlavně celý západní okraj

venku  meteorologické okénko 57

Velkých Přílep jsou vystaveny silným
větrům vanoucím od západu.
Ale abych pro vítr nezapomněl na obvyklé měsíční charakteristiky počasí.
Celkem teplé a suché září přineslo pár
letních dnů (po chladném srpnu jistě
vítaných). Avšak tropický den již nenastal.
Nejteplejším dnem u nás bylo 10. 9., kdy
teplota vzduchu vystoupala na hodnotu
28 °C. Rovněž ráno 17. 9. bylo neobvykle
teplé a začínalo na teplotě 18 °C. V září
napršela jen polovina normálu měsíčních
srážek, tj. 22 mm. Následující měsíc říjen
byl teplotně normální a srážkově opět
podnormální (jen 21 mm). Nicméně po
pravidelných letních deštích to v roční
bilanci nezpůsobí zásadní zvrat. První
podzimní mrazový den nastal 10. 10. a za-

tím nejsilnější mráz byl 25. 10. s hodnotou
-3,4 °C, ale to se brzy změní s příchodem
zimy. Nejteplejší říjnový den nastal 20. 10.
(22,6 °C). A právě den následující se v obci
proháněl již uvedený silný vítr, který teplé
počasí letošního roku nadobro ukončil.
Tradičně fádní a vlhký listopad začal
deštivými dny, zejména 1. 11. vydatně
pršelo. To jistě uvítalo více jak 70 nově
zasazených ovocných stromů za Hajnicí.
Přejme jim nejenom dostatek vláhy, ale
i odolnost proti dalším silným větrům,
které během nadcházející zimy jistě
přijdou. A když jsem toto meteorologické
okénko věnoval větru a jeho měření, vyslovím na závěr přání: Ať už konečně jednou provždy vítr odfoukne všechno zlé, co
nás trápí.
René Tydlitát

Graf ukazuje obvyklý podzimní pokles
teplot a také srážkově podnormální
měsíce září a říjen. Vyznačená hodnota
srážek pro listopad představuje stav
k 23. 11. 2021.
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Výstava betlémů v kostele sv. Matěje
Krásným slavnostním místem v našem

okolí, na němž si můžete odpočinout od
předvánočního shonu a načerpat inspiraci, je farní kostel sv. Matěje v Dejvicích,
ve kterém se koná, stejně jako v minulých
téměř 50 letech, výstava betlémů. Počátky
této tradice sahají do roku 1972, kdy místní farář dostal několik perníkových figurek
od akademické malířky Heleny Horálkové
jako dárek pro ministranty. Figurky se mu
tak zalíbily, že je v kostele vystavil, aby
se z nich mohli těšit všichni návštěvníci.
V následujících letech voňavých postaviček přibývalo a postupně se vedle
nich začaly objevovat i betlémy z jiných
materiálů: dřevěný, sádrový, keramický,
plátěný a další. Nicméně perníkový
betlém, každoročně nový a dosahující
v době největšího věhlasu počtu až 300
figurek, zůstal v předvánočním období
největší atrakcí tohoto malého kostelíka.
Od roku 2002 jej peče a zdobí nástupce
paní Horálkové, Daniel Zítka, letošní počet
figurek je okolo 250.
Rotundu zasvěcenou sv. Matěji postavil
podle legendy v hlubokých lesích za Prahou v 10. století kníže Boleslav II. a vysvětil
ji sv. Vojtěch. Původní stavba byla zbořena
v roce 1770 a na jejím místě byl během
jednoho roku neznámým architektem postaven nový kostel, jehož podoba zůstala
nezměněna i po několika přestavbách
v 19. století. Obklopuje jej hřbitov Šárka, na
kterém je pochována řada známých osobností, např. herec Josef Kemr či mykolog
František Smotlacha. Ti z nás, kteří jezdí
do Prahy autobusem č. 316, se mohou

Kostel
sv. Matěje
nad šáreckým
údolím

potěšit pohledem na bílý kostel shlížející
s barokní důstojností do Šáreckého údolí,
když projíždějí serpentinou nad Jenerálkou.
Kromě výstavy betlémů se ke kostelu
sv. Matěje váže ještě jedna mnohem
delší tradice, kterou s ním ale v současné
době spojuje již málokdo. Právě od něj
je odvozen název Matějské pouti, kterou
na toto místo pořádali Pražané poprvé
v roce 1595. Jak se postupně měnil charakter pouti z náboženského k zábavnímu,
posouval se cíl, a tedy i místo konání
pouti v novém významu do nižších úseků
její původní cesty, za první republiky na
Vítězné náměstí a po výstavbě areálu
ČVUT v 60. letech na dnešní Výstaviště.
Rozpis prohlídek výstavy betlémů najdete na stránkách farnosti www.matejstranti.cz a ke kostelu se nejlépe dostanete autobusem č. 131 z Hradčanské nebo
ze Sibiřského náměstí. Nejbližší zastávka
se jmenuje U Matěje, GPS souřadnice kostela jsou: 50,1134691 14,3803403.
Eva Meningerová Tluková

děti 59
venku  kampro
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Vážení malí čtenáři,
před nějakým časem mne oslovila paní Hesslerová
s nápadem vytvořit pro vás do každého čísla Zpravodaje návod, jak si doma něco hezkého nakreslit.
A protože děti ve Velkých Přílepech jsou tvořivé,
jak dokazují i výstavy v naší knihovně, s radostí
jsem souhlasil. Proto vám nyní přinášíme návod
k nakreslení vánočního psíka, kterého si můžete
doma podle návodu sami nakreslit, libovolně
vymalovat a použít třeba jako vánoční přání pro
rodiče a kamarády. Paní Hesslerové velice děkuji
a vám přeji krásné prožití vánočních svátků.
Autorka ilustrací Eliška Hesslerová

Obrázek krok za krokem
krok 1

krok 2

krok 3

krok 4

krok 5

krok 6

krok 7

krok 8

60 čas vánoční

Narodil se Kristus Pán
1. Narodil se Kristus pán, veselme se,
z růže kvítek vykvet nám, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám nám, narodil se.

2. Jenž prorokován jest, veselme se,
ten na svět poslán jest, radujme se.
Z života...
3. Člověčenství naše, veselme se,
ráčil vzíti na se, radujme se.
Z života...
4. Goliáš obloupen, veselme se,
člověk jest vykoupen, radujme se.
Z života...
5. Boží Syn se vtělil, veselme se,
aby hříšné spasil, radujme se.
Z života...
6. Z nebe na zem sstoupil, veselme se,
aby nás vykoupil, radujme se.
Z života...
7. Chudý s námi bydlel, veselme se,
zimu, bídu trpěl, radujme se.
Z života...
8. Ponížení přijal, veselme se,
by nám nebe získal, radujme se.
Z života...

Šťasné a veselé Vánoce,
mnoho štěstí a zdraví
v roce 2022
vám všem přeje
celá naše redakce

9. Pánem jsa všech pánů, veselme se,
snášel pro nás hanu, radujme se.
Z života...
10. Syn jsa Boha Otce, veselme se,
dán jest zemské Matce, radujme se.
Z života...
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