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Volby se blíží...
Už víte koho volit?
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Na úvod
Končící léto je pro mnohé nepříjemným obdobím. Dny se opět zkracují a večery
pomalu přestávají být teplé, naopak nám v noci oknem do ložnice občas chladněji
zavane. A už vůbec nehovořím o dětech, kterým skončila dvouměsíční prázdninová
pohoda a nastává období školní docházky – snad jen radost z kamarádů je jim útěchou.
Nicméně rozhodně není třeba smutnit. Ani se nenadějeme a stromy se obalí barevným
listím. Dlouhé podzimní a zimní večery si zpříjemníme kulturními akcemi, kterých bylo
v létě poskrovnu, začneme se chystat na nadcházející vánoční svátky, abychom později
neměli stresovici. Ale to předbíhám.
První nás samozřejmě čekají volby, které nám doslova klepou na dveře. Však uvidíte
sami, až budete listovat Zpravodajem. V provozu bude rovněž naše kino, které přes
prázdniny mělo přestávku, spoustu akcí pro Vás připravily naše knihovnice a těšit se
můžete i na hodnotné výstavy v Galerii. Zkrátka po dvou měsících nicnedělání to u nás
opět ožije. A já se těším, až se na těch akcích budeme potkávat – letos určitě.
Mějte se hezky a užijte si nastávající podzim.

Tomáš Hejna
Redaktor

Vzhledem k volebním kandidátkám musel být Zpravodaj zkrácen. Omlouváme se.
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slovo starostky

Tyto řádky pro Přílepský zpravodaj píši prvního září. Pro
mě má tento den stále zvláštní vůni. Přes prázdniny prázdné
a jakoby ospalé ulice se náhle zaplní školáky a všude kolem je
cítit „atmosféra těšení“. Vyhlíží se spolužáci, kamarádi, oblíbená
paní učitelka, či pan učitel. Všichni už v prvních minutách chtějí
vyprávět neuvěřitelné zážitky z prázdnin. Ano, „atmosféra
těšení“ ke mně zavanula i dnes, když jsem spěchala přivítat naše
prvňáčky. Ti první školáčci, před které jsem kdysi s poměrně
velkou nervozitou předstoupila na začátku starostování, jsou
už dávno dospělí, někteří z nich úspěšní vysokoškoláci, někteří
mají dokonce rodiny. Jak ten čas letí! Každé vítání prvňáčků do
školy je jiné, a přece tak stejné, rozzářené oči hledající pro jistotu
maminku, očekávání, trochu obavy, někdy malé, ale opravdu jen malé slzičky. Dnes
k těm slzám nebyl nejmenší důvod, paní učitelky i paní ředitelka se zhostily svého
vítacího úkolu na jedničku, v jídelně základní školy vládla uvolněná a veselá atmosféra.
Děti i rodiče se přesvědčili, že se není čeho obávat a že školní léta zvládnou určitě bez
ztráty kytičky. Obdivuji pedagogy a prvního září ještě více. Vidím, jak si vedou ty malé
školáčky do třídy s úsměvem, přitom s vědomím, kolik práce je čeká.
Září je hezký měsíc. Všimli jste si, kolik kulturních i sportovních akcí se koná? Jako
bychom chtěli ještě využít poslední dny teplého počasí a po dovolených a prázdninách
měli velkou touhu se potkat. Pozvání na některé akce najdete i v tomto čísle Zpravodaje.
V tomto vydání také dostali prostor kandidáti do obecního zastupitelstva. Každé
sdružení se představuje a uchází o Vaši přízeň na přidělené dvoustraně. Celkem 45
kandidátů na třech kandidátkách bude usilovat, aby se po dobu čtyř let mohli podílet na
dalším rozvoji naší obce. Každé uskupení nabízí volební program pro toto období. Čtyři
volební roky je ale krátká doba. To víme my, kteří jsme v komunální politice už mnoho
let. Nápad, projekt, možná započatá realizace a čtyři roky jsou pryč. Některé volební
programy jsou tedy spíše příslibem do budoucna, s přesahem do dalších let. Ne vše se
podaří, ale jak se říká, snaha byla. Osobně nemám ráda „koblihové programy“. Nemohu
ti dát koblihu, tak ti alespoň něco zlevním, odpustím poplatek, slíbím příspěvek a ty
by bylo, abys do mě nevložil naději a do volební urny moji kandidátku. Ve výsledku
má tato líbivá politika pozdější dopady na samotnou obec nebo stát. Jdeme, nebo
spíše běžíme do velmi nepříznivé doby. Všichni se musíme uskrovnit, všichni začneme
šetřit a obec dvojnásob. Některé i chvályhodné projekty budou muset ustoupit těm
potřebnějším. Nezlobte se proto za čtyři roky na zastupitelstvo, že se vše nepodařilo.
Přijďte 23. nebo 24. září k volbám. Jde přece o naši obec a Velké Přílepy jsou známy vysokou volební účastí. To je důkaz, že nám jejich, a tím i naše budoucnost není lhostejná.
Věra Čermáková
Starostka obce

obec
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MaTeřSKá KOla 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 KOla
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

PO Ta
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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Kdy bude nová tělocvična ZŠ

Každý z nás si poklepal na čelo, proč

© Tomáš Hejna

v centru obce vyrostlo oplocení stavby
a po měsících nečinnosti opět zmizelo
a stavba se nekoná. Jaký je aktuální stav?
Dočkáme se tělocvičny?
Obec po dlouhých jednáních nedokázala
přesvědčit vítěze výběrového řízení na
realizaci stavby tělocvičny společnost
Raeder & Falge, aby převzala staveniště
a začala stavět všemi očekávanou budovu.
Společnost přišla s návrhem navýšení
ceny o cca 40 %, což zastupitelstvo obce
ze zřejmých důvodů neakceptovalo.
Chování společnosti a jednání vedly
k tomu, že obci nezbývala jiná varianta než

ukončit smluvní vztah s touto společností.
Tento krok se podařilo realizovat, jak
se říká, za minutu dvanáct. Po uzavření
dohody o ukončení smluvního vztahu
na stavu tělocvičny změnila společnost
Raeder & Falge vedení společnosti
a pár dní na to soud zahájil insolvenční
řízení s danou společností. Osobně si
nedokážu představit, kdyby stavba plnila
časový harmonogram a společnost
Raeder & Falge potkala insolvence. To by
znamenalo zastavení a zakonzervování
stavby na relativně dlouhou dobu, možná
i několik let.
Jak se říká, něco zlé je vždy pro něco

Na jaře byl pozemek pro tělocvičnu
již oplocen, firma ho ale nepřevzala
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dobré. Za dané situace obec svým
usilovným jednáním z celé záležitosti
vyšla vítězně – i když bez tělocvičny.
V současné době je již v přípravě nové
výběrové řízení na dodavatele stavby, kdy
zastupitelstvo schválilo administrátora
nového výběrového řízení. Také probíhá
revize projektu, mimo jiné zapracování
všech připomínek a oprava nepřesností
v projektu, které byly objeveny v rámci
původního výběrového řízení a přípra-
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vy stavby. Revize projektu by také
měla přinést nový rozpočet celé stavby
v aktuálních cenách na trhu.
S podzimem proběhne také archeologický průzkum, který bude realizovat obec, tak aby při samotné
realizaci již nemohlo dojít k dalším
časovým zdržením. Tak teď si jen přát
lepšího vítěze výběrového řízení a už
žádné překážky a pasti při realizaci
tělocvičny.
Tomáš Hošek

©Tomáš Hejna

Začala výstavba multifunkčního hřiště

Prostranství u budovy zázemí našeho

fotbalového týmu v posledních dnech
rozryl bagr. Jde o avizovaný začátek
budování nového multifunkčního hřiště,
o kterém se v obci hovoří již několik let. Na
jaře bylo přeloženo elektrické vedení, což
byl nezbytný krok k začátku stavebních
prací. Ty budou pokračovat celý podzim

podle klimatických podmínek. Dokončení
projektu lze očekávat příští rok. Obci
se nepodařilo dosáhnout na dotace
z EU, zastupitelstvo se proto rozhodlo
financovat stavbu z vlastních zdrojů.
Vzhledem k povaze potřebné dotace
je možné o ni požádat i později během
stavby.
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Nečekané problémy přinesla stavba
právě našemu fotbalovému týmu i fanouškům, kteří jezdí na jejich domácí
zápasy včetně soupeřů. Stavba totiž
zabírá pozemek, který byl využíván jako

parkoviště a obslužný prostor, navíc se
přímo dotýká okraje fotbalového hřiště
a přetíná jednu z přístupových cest. Nějaký čas se tak budou muset naši fotbalisté
i fanoušci uskromnit.
Jan Steiner

©Tomáš Hejna

Přílepské otazníky

Rekonstrukce ulice Pod Lesem probíhá

už od minulého roku. 29. srpna se
obyvatelé ulice mohli na Přílepských
otaznících v budově CVA dozvědět
o dalším postupu prací. Zástupci firmy
Swietelsky spolu s paní starostkou
a panem Janem Čermákem z Odboru
správy majetku a investic seznámili zdejší občany s následujícím postupem
prací.

V další etapě dojde především k opravě
povrchu u spojnice mezi ulicemi Pod
Lesem a Pražská a dále k opravě povrchu
směrem k trafostanici. Součástí budou
i stavební úpravy pro odtok povrchové
vody a samozřejmě práce spojené
s celkovým zpevněním povrchu ulice,
kolem které se nacházejí soukromé
pozemky částečně pod úrovní vozovky.
Za tímto účelem proběhne pasport celé-
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ho okolí včetně odborné analýzy pevnosti podloží u jednotlivých pozemků.
Ulice bude po dobu výstavby uzavřena,
což pro místní obyvatele znamená ztížení
přístupu k jejich pozemkům, omezení
parkovacích možností nebo problémy při
nakládání s odpady. Po celou dobu ale
mohou komunikovat s vedením stavby
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na telefonním čísle 601 362 471. Oproti
grafickému znázornění, které se objevilo
i na obecních nástěnkách, nebude ulice
opatřena žádnými závorami a zůstane
průjezdná v jednom směru jako dosud.
Uzávěra ulice bude pouze po dobu stavby,
která by měla probíhat během září a října
letošního roku.
Tomáš Hejna

Přibližně této části ulice se týká následující etapa

Se změnou trasy linky 316
obec nesouhlasí
Obec v lednu letošního roku byla

pozvána na jednání do Kralup. Tématem
měla být nevýznamná změna na lince
316. Z jednání vyplynulo, že IDSK
(Integrovaná doprava Středočeského
kraje) na podnět města Kralupy nad

Vltavou chce změnit stávající trasu linky
316 na území města tak, aby tyto spoje
obsluhovaly nově vzniklý developerský
projekt v Hybešově ulici. To znamená,
že spoje přestanou obsluhovat zastávky
Modrá hvězda, Na Krétě, Čechova, U Po-
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© Pavel Hypš
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žárního domu, Gymnázium, U Jízku
a V zátiší. Tedy zastávky v těsné blízkosti
škol. Připomeňme, že linka 316 byla před
šesti lety prodloužena do Kralup právě
vzhledem k potřebám dostupnosti
vzdělání. Bez ohledu na záporná
stanoviska naší obce a obce Holubice IDSK
akceptovala požadavek města Kralupy
n. Vltavou a od 1. 9. změnila trasování
linky 316 na území města Kralupy. Naše
argumenty byly smeteny ze stolu s tím,
že dojíždějící děti jsou minimálně na
II. stupni ZŠ a mohou cca 400 m na zastávku dojít. Bohužel jízdní řád nepočítá
s dobou potřebnou na zdolání této
vzdálenosti. Školáci proto budou muset
využít následující spoj, nebo využít spoj
646 a přestup v Holubicích.
Obec vyjednávání nevzdala, a tím
se podařilo alespoň na původní trase

linky 316 zachovat spoj s příjezdem ke
gymnáziu v 7:24 a zpáteční spoje 13:01,
14:01, 14:49 a 16:30. O zbylých třináct
spojů jsme „přišli“. Z pohledu IDSK
nedošlo k žádné významné změně. Také
je potřeba zmínit, že město Kralupy nad
Vltavou na ztrátu linky 316 nepřispívá.
O ztrátu se dělí obce na trase v rámci
plnění standardů dopravní obslužnosti.
Závěrem bych chtěl uvést informaci
uvedenou na stránkách Středočeského
kraje, kde se mimo jiné uvádí:
„Středočeský kraj při přípravě jízdních řádů od nového školního roku
spolupracuje s obcemi. Cílem je předejít
situaci s nedostatkem kapacity školních
autobusových spojů, které tak mohou být
na základě informací obcí a ve spolupráci
s dopravci upraveny tak, aby se zabránilo
jakýmkoli komplikacím při dopravě dětí.
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Středočeský kraj i organizátor dopravy
IDSK dopisem oslovil starostky a starosty
středočeských obcí s žádostí o informace týkající se nástupu dětí do škol
v daných lokalitách. ,Vedení obcí jsme
požádali o informace, kolik žáků k 1. září
do jejich základních škol nastoupí.
Respektive ze kterých obcí a směrů
budou na danou základní školu dojíždět.
Tyto důležité informace nám pomohou
předejít situacím s nedostatkem kapacity školních autobusových spojů, vy-
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světluje náměstek pro oblast veřejné
dopravy Petr Borecký.
(…)
K 1. 9. je také s obcemi řešena například
oblast Kralup nad Vltavou, konkrétně
obsluha škol mezi Holubicemi a Kralupy
na Vltavou, kde se počítá s úpravou trasy
a jízdního řádu linky PID 316.“
Celý text naleznete na stránkách
krstredocesky.cz pod titulkem Při přípravě jízdních řádů pro školáky spolupracuje
Středočeský kraj s obcemi. Tomáš Hošek

Co bude se zdí na Podmoráňské?
Redakci přišla řada dotazů na osud

©Tomáš Hejna

betonové zdi, která vznikla v ulici Podmoráňská během výstavby chodníku.
Ta vznikla jako opěrná zeď svahu, na
kterém vyroste v příštích letech nová část
Velkých Přílep. Přibližně sto dvacet metrů
dlouhá zeď začíná u budovaného vjezdu

do této nové části a pokračuje směrem
k rybníku, přičemž postupně ztrácí
svoji výšku. Zkušenost ze sousedních
Zeď v ulici Podmoráňská je přibližně 120
metrů dlouhým lákadlem pro vandaly

10 zprávy z obce  dění v obci
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Úholiček ukazuje, že podobné stavby
často lákají vandaly a zvlášť sprejery. Tyto
obavy obyvatel se potvrdily už i u nás
v obci (článek o vandalismu ve Velkých
Přílepech naleznete v čísle 1/2021), první
sprejerská čmáranice se objevila na zdi
v Podmoráňské už nyní.
Na dotaz, zda si obec uvědomuje
naznačená rizika, jsme získali odpověď, že
ano, řešení je ovšem otázkou až příštího

První čmáranice už je na světě

roku. Jednou z možností je uskutečnit
na zdi výtvarné dílo v duchu obrazu na
zastávce Pražská ve směru do obce. Další
zvažovanou variantou je výtvarná soutěž
pro širší okruh umělců, z jejichž návrhů
by byl vybrán ten nejlepší, který by byl
za účasti obce uskutečněn. Obecní úřad
také uvítá nápady a podněty od občanů
Velkých Přílep. Podrobnosti přineseme
v některém z dalších čísel.
Redakce
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Nebezpečné kameny jsou pryč
V čísle 2/2022 jsme přinesli zprávu o do-

zovky směrem na Úholičky, zatáčka se
stala nepřehlednou a v prvních týdnech
docházelo téměř ke kolizním situacím.
Obec proto zaintervenovala u Správy
údržby silnic, která má na starost značení.
V zatáčce bylo nainstalováno nové
zrcadlo, díky kterému se průjezd zatáčkou zjednodušil a stal se bezpečnějším.

V návaznosti na to se Správě údržby
silnic, která má na starost také pozemky
kolem vozovky, podařilo přesvědčit
majitele kamenů, aby je z prostranství
kolem silnice (po pravé straně směrem na
Úholičky) odstranil. O tento krok žádala
obec, do jejíž kompetence bohužel
okolí silnice nespadá, již v minulosti.
Vozovka je tak nyní bezpečnější jak při

Nebezpečné kameny jsou pryč.

končení chodníku v ulici Podmoráňská
a o petici, kterou někteří občané donesli
na Obecní úřad kvůli nebezpečným
kamenům kolem zdejší komunikace
a omezené viditelnosti v zatáčce od
křižovatky z ulice Roztocká. Protože se
novým chodníkem zúžil profil místní vo-

vyhýbání vozů, tak v případě nehody
nebo například pádu cyklisty. I tak je
profil úseku viditelně užší a krajnice při
zmíněném okraji by snesla alespoň nový
štěrkový povrch, pokud ne přímo novou
zpevněnou krajnici.
Tomáš Hejna

10 zprávy z obce  dění v obc

17. září 2022 se uskuteční 24. ročník cyklistického závodu Pražská
padesátka - Memoriál Jana Hrubeše. Přes 1000 účastníků odstartuje
v Kampusu Dejvice na Praze 6 v 10:00, padesátikilometrová trasa
závodu následně vede také vaší obcí.
Závod kopíruje cyklotrasy 0077 a 0078, přibližně je znázorněna na
přiložené mapě. Obcí Velké Přílepy bude peloton závodníků
projíždět v čase cca 10:30 – 11:30.
Na konání akce budou upozorňovat značky „Pozor cyklistický
závod“. Prosíme o trpělivost, ohleduplnost a dodržování pokynů
pořadatelů, trasa bude ve zmíněném čase uzavřena.
Více informací o akci a dopravních omezeních naleznete na
www.prazska50.cz.
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Policejní okénko
Vážení občané,
chtěl bych vám touto cestou přiblížit
činnost Obecní policie Velké Přílepy
za uplynulé letní období v obcích,
ve kterých má působnost. Léto má
většina z nás spojené s dovolenou
a odpočinkem. Také na dopravě toto
bylo znát. Přesto ale byla OP nucena
asistovat u pěti dopravních nehod,
zaviněných především nepozorností.
V tomto parném počasí došlo k několika
požárům, u kterých OP zasahovala. Za
zmínku stojí například požár strniště
u obce Tursko, kdy jen díky rychlé
reakci jednotek HZS a perfektně
organizovanému zásahu nedošlo ke
škodám na majetku a především na
zdraví.
Ve dvou případech obecní policie
zasahovala u kolapsu osoby, kde
zajišťovala předlékařskou pomoc do
příjezdu záchranné služby.
V prázdninovém období OP reagovala na 112 oznámení, řešila celkem 57

přestupků, z toho 13 přestupků
v občanském soužití, u kterých
zaznamenala více než dvojnásobný
nárůst.
V letním období se také OP
zaměřila na výkon nočních služeb
s cílem dohlížet na porušování
nočního klidu, vyhlášek obcí, ale
především na kontrolu opuštěných
nemovitostí a pohybu závadových
osob. K tomu významným způsobem
přispívá i kamerový systém obcí
a zjištěné informace často pomohou
při trasování a následném odhalení
pachatelů a podezřelých osob.
Obecní policie působí v obcích Velké
Přílepy, Tursko, Úholičky, LichocevesNoutonice, Svrkyvně na telefonním
čísle 605 862 177. Vzhledem k počtu
strážníků nezajišťujeme nepřetržitý
provoz. V případě nepřítomnosti
strážníků je nutné kontaktovat policii
ČR na lince 158.
Martin Ventura, Velitel OP

14 zprávy z obce  reportáž

©Tomáš Hejna

Nový park získává jasné obrysy

Jedno z posledních srpnových rán,

v pondělí 29., jsem měl možnost začít
v naší obci den s fotoaparátem a diktafonem v ruce, a to při kontrolním dnu.
Co je to kontrolní den, ptáte se? Nezažil
jsem ho poprvé, a tak vím, že je to
důležitá součást každého projektu, kdy
se průběžně kontroluje pravý stav věcí,
prochází se stavbou nebo prostorem,
kde se bude stavět, dolaďují se detaily
a hlídá se harmonogram prací. Tentokrát
se jednalo o budoucí park v centru
obce, o kterém jsme Vás již několikrát
informovali. Tentokrát se na něj podíváme
zevrubněji.
Spolu se starostkou obce, Janem
Čermákem a Taťanou Zaorálkovou z Odboru správy majetku a investic a arboristou Ing. Štíchou, který dlouhodobě
spolupracuje s obcí na revitalizaci
zeleně, jsme se sešli hned v osm hodin
na okraji budoucího parku se zástupci

Kontrolní komise se sešla v 8 hodin
i se čtyřnohým společníkem

společnosti OK Garden, která vyhrála
ve výběrovém řízení. Tato společnost
si převzala prostranství už 23. března
a práce na víc než dvou hektarech dříve
zanedbaného pozemku je opravdu vidět.
Zmizely přízemní nálety a planě rostoucí
keře, prostor je na první pohled čistý
a víc otevřený, velké plochy vysokých
kopřiv jsou pryč, stejně jako další plevel.
Společnost v uplynulých měsících
prokácela staré stromy, které hrozily
spadnout, zlikvidovala křoviny a celý
prostor ošetřila prostředky, které brání
návratu plevele na původní místa. „Udělali
jsme dva postřiky, v některých místech
ho budeme ještě muset zopakovat,“ zněl
závěr, když jsme procházeli kolem malých
ostrůvků nízkorostoucích rostlinek.

©Tomáš Hejna

Důležité bylo určit, kudy povedou budoucí
pěšiny

Park už má jasné rysy. Tudy například
povede nová pěšina
©Tomáš Hejna

V kontrolní den se mezi zbylými
stromy, pod něž se skryjí přírodní pěšinky
a další parkové prvky, nacházely ještě
navršené hromady větviček a suchého
listí a také poslední odpad, kterého bylo
v zanedbaném okolí hodně. „Navezeme sem vrstvu nové zeminy a vysadíme
trávu. Ten rigol vzadu u plotu zarovnáme, úplně zmizí. Teď do října vykope
mezi stromy základ pro pěšiny, přijde
tam textilie a pak zásyp,“ seznámili nás
s dalším postupem prací. Pečlivý dozor,
pan Štícha, paní Zaorálková a pan Čermák,
vše porovnával s plánem a zapisoval.
Největší pozornost byla věnována
naplánování zmíněných pěšin, aby nezasahovaly do kořenů stromů a tím je
nenarušily. Podle situace, hlavně podle
počasí v příštích měsících, zde budou
v další fázi vysázeny okrasné keře,
instalovány lavičky a odpadkové koše.
Obec také objednala dřevěné agility
prvky pro výcvik psů, které mohou
zároveň sloužit pro cvičení dětí i sportovců. Ty budou rozmístěny v parku
a stanou se tak novým občanským
vybavením obce.
Následovala procházka po hlavní cestě,
která vede ke zrekonstruované nádrži. Ta
přímo navazuje na prostranství budoucího parku a bude tak tvořit jeho nedílnou
součást. Na vyčištěném prostranství
před ní ještě roste zbytek rákosu. „Ten
tu zůstane?“ „Ne, ten půjde pryč, ale asi
se zase objeví. Záleží na údržbě, jak ho
bude sekat.“ U sekání se celá komise na
okamžik zastavila, protože pro údržbu
parku jde samozřejmě o nezbytnou
otázku, která se musí řešit předem. „Tady
ten svah zavezeme a srovnáme, ale aby
se nepoškodily stromy samozřejmě.“ Na

©Tomáš Hejna
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Bagr už se pustil do úprav povrchu

16 zprávy z obce  reportáž

toto vyrovnání bude pravděpodobně
použita skrývka z připravovaného
archeologického výzkumu na místě
budoucí tělocvičny.
Na závěr přišlo zhodnocení již vykonané práce. Jeden strom podlehl
klimatickým podmínkám a bude se
muset nahradit, téměř nesmrtelné vrby
znovu vyrašily a musí se opět prořezat
a jejich pařezy odstranit. Poslední prob-

lém se obci podařilo „odstranit“ nedávno.
Jde o stav pozemků sousedících s budoucím parkem, které jsou v majetku
Povodí Vltavy a v zanedbaném stavu.
Obec na problém upozornila a po říjnové
inventarizaci provede Povodí patřičné
pročištění. Tím bude park působit uceleně. Jistě se tak stane dalším oblíbeným
místem v naší obci.
Tomáš Hejna

Obec pravidelně pročišťuje pozemky od starých stromů, které
nahrazuje novými. Pokácené dřevo je nabízeno jako palivové dříví
našim občanům, kteří se mohou v případě zájmu obrátit na paní
Taťanu Zaorálkovou. Kontakt naleznete na stránkách obce.
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VOLBY 2022
Poohlédnutí za končícím volebním období z netradičního pohledu
Jsme v období volební kampaně a kandidující sdružení se snaží přesvědčit voliče
proč právě volit tu či onu kandidátku. Nechci vás tímto poohlédnutím jakkoliv
ovlivnit, ani žádného současného zastupitele znevýhodnit. To rozhodně není účelem
tohoto článku. Říkal jsem si, že by bylo zajímavé se podívat na poslední čtyři roky
jinou perspektivou. Nejsem v zastupitelstvu žádným nováčkem, ale toto volební období přineslo několik novinek, které opravdu nikdo nečekal. Tou hlavní novinkou byla
pandemie, která přinesla celkovou změnu smýšlení lidí. Zastupitelstvu COVID přinesl
novinku v podobě možnosti účasti zastupitele na veřejném zasedání prostřednictvím
vzdáleného přístupu. Tuto vymoženost dnešní doby bylo možné využít i díky tomu, že
obec zavedla digitalizaci do veřejného zasedání, která umožnila i elektronické hlasování. Systém se osvědčil – podklady, zápisy, usnesení, hlasování vše na jednom místě.
Náklady na tento systém jsou cca 50tis Kč za rok. A jak se tedy zastupitelé řídili §83
zákona o obcích? Veřejné zasedání zastupitelstva v právně končícím volebním období
do dnešního dne proběhlo celkem 44x.
Zastupitel

Kandidátka

J. Klicpera

T-B

Distanční účast
2

Nepřítomnost
9

Přítomnost v (%)
80

J. Farfán

T-B

9

8

82

J. Daněk

T-B

4

8

82

N. Koštovalová

T-B

8

7

84

P. Špindler

KAM

8

6

86

M. Rykl

KAM

6

86

E. Meningerová

T-B

5

89

M. Válková

T-B

4

5

89

V. Zaviačič

KAM

7

4

91

J. Říha

KSČM

3

93

L. Smidžárová

T-B

3

93

V. Čermáková

T-B

3

93

M. Maršíková
R. Dias
T. Hošek

1

T-B
KAM

8

T-B

1

2

95

1

98

T-B – Tradice-Budoucnost, KAM – Spolek Kamýk, KSČM - KSČM

100

18 zprávy z obce  volby

§83 (1) Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce,
popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány
uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho
funkce.
rok
2018
2019
2020
2021
2022

Počet zasedání
3
9
11
14
7

přijatých usnesení
55
112
100
119
63

Zastupitelstvo během svých 44 veřejných zasedání schválilo celkem 449 usnesení.
Zastupitel díky zastupitelské demokracii rozhoduje o společných zájmech za své voliče.
Každý zastupitel hlasuje svobodně a dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Měl by si
o každém rozhodování ujasnit, zda je PRO, či PROTI návrhu. Je zde však ještě možnost
ZDRŽET se hlasování, tedy nepřiklonit se ani na jednu stranu. A jak tuto možnost
využívali zastupitelé?
Zastupitel
R. Dias
V. Zaviačič
P. Špindler
M. Rykl
J. Farfán
L. Smidžárová
J. Říha
M. Válková
T. Hošek
J. Klicpera
V. Čermáková
M. Maršíková
J. Daněk
N. Koštovalová
E. Meningerová

Kandidátka
KAM
KAM
KAM
KAM
T-B
T-B
KSČM
T-B
T-B
T-B
T-B
T-B
T-B
T-B
T-B

Zdržel se při hlasování
64
56
55
30
23
21
20
13
13
8
6
5
5
5
2

Poslední čtyři velmi těžké roky se mnohé povedlo, některá přání však zatím nenašla
své naplnění. Věřím, že následující volební období bude minimálně stejně úspěšné
a prospěšné jako to právě končící. Před novým zastupitelstvem čekají těžké výzvy,
ale věřím, že vše nakonec dobře dopadne, a i ta nejmenší přání najdou své místo
a realizaci. Děkuji všem končícím zastupitelům za jejich přínos pro naší obec.
Tomáš Hošek
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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022
kandidátky

1

2

Věra Čermáková,

Ing. Tomáš Hošek, Mgr. Libuše
Smidžárová, 55 let
42 let

69 let

3

4

5

Ing. Martina
Maršíková, 41 let

Ing. M.B.A. Jiří
Freisinger, 50 let

Ctíme minulost, myslíme na budoucnost!

6
Ing. Lubomír
Šembera, 59 let

7

8

Mgr. Eva
Pavel Škurek,
Meningerová, 45 let 46 let

9

10

Ing. Martin
Mgr. Dagmar
Studenovský, 46 let Doubková, 45 let

11

12

13

14

15

Ing. Jan Farfán,
49 let

Jan Klicpera,

Martin Bohata,

Bc. Martin Žižka,
46 let

Bc. Josef Daněk,
39 let

44 let

48 let

Pohyb je život - dokončení výstavby
tělocvičny a multifunkčního hřiště

Chráníme přírodu - výsadba nových
stromů, revitalizace rybníku a parku
Šetříme energii - snížení nákladů
obecních budov a veřejného
osvětlení
Obec je náš domov - úprava
prostranství mezi bytovými domy
na Pražské ulici
Žijeme kulturou - digitalizace kina,
rekonstrukce sálu a jeviště Domu
U Korychů
Na Vašem pohodlí nám záleží
- další autobusové zastávky,
oprava komunikací, nové chodníky,
rekonstrukce budovy pošty

JE TADY DOBŘE, NÁM TO ALE NESTAČÍ

50 let, OSVČ,
bez politické příslušnosti

54 let, účetní,
bez politické příslušnosti

46 let, majitel malé firmy,
bez politické příslušnosti

50 let, podnikatel, bezpečnostní
expert, bez politické příslušnosti

45 let, architekt,
bez politické příslušnosti

47 let, manažerka komunikace,
bez politické příslušnosti

43 let, ekonom,
bez politické příslušnosti

46 let, úřednice,
bez politické příslušnosti

45 let, manažer IT bezpečnosti,
bez politické příslušnosti

47 let, fyzioterapeutka,
bez politické příslušnosti

39 let, metodik kontrol Programu rozvoje 35 let, městský policista,
venkova, bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti

42 let, OSVČ,
bez politické příslušnosti

49 let, psycholožka, ředitelka PPP pro
Prahu 1, 2 a 4, bez politické příslušnosti

49 let, majitel centra San Cai,
bez politické příslušnosti

NAŠE VIZE
DOPRAVA
Vyvineme maximální úsilí pro vymístění
dopravy z centra obce, budeme aktivně
spolupracovat s krajem. V součinnosti
s ostatními obcemi chceme zajistit
dostatečnou obslužnost veřejnou
dopravou, bezpečný pohyb chodců
a zachování prostupnosti krajinou.

ÚZEMNÍ ROZVOJ

volte

č.

Budeme realizovat vytyčené vize. Dokončíme výstavbu
tělocvičny, hřiště a rekonstrukce povrchů ulic. Schválíme
nový územní plán, kterým nahradíme stávající z r. 1996.
Následně budeme pracovat na formování středu obce
a kultivaci veřejného prostoru kvalitní architekturou.
Zasadíme se o koncepční rozvoj veřejné zeleně. Připravíme
strategický plán obce, který pomůže stanovit investiční
priority a zajistí připravenost na účast v dotačních
programech. Prosadíme projekt komunální energetiky
z obnovitelných zdrojů ve prospěch obce a jejích rezidentů.

ŠKOLSTVÍ
Zajistíme dostatečnou kapacitu školských zařízení, kvalitní
školní a jazykovou výuku. Podpoříme působení kroužků
v rámci školy a činnost základní umělecké školy v naší obci.
Zbudujeme sportoviště pro všechny věkové kategorie tak,
aby vyhovovaly současným trendům.

ZDRAVOTNICTVÍ
Zasadíme se o zpřístupnění další lékařské péče v obci,
znovuotevření lékárny a zkvalitnění a rozšíření sociálních
služeb pro naše seniory.

VOLNÝ ČAS A SPOLKOVÁ ČINNOST

OTEVŘENÝ ÚŘAD
Moderní pojetí, otevřenost k občanům, profesionální přístup
zaměstnanců - to jsou hlavní kritéria veřejně dostupného
úřadu pro občany, součástí je zkvalitnění a zefektivnění šíření
dat a informací uvnitř úřadu a maximální informovanost
občanů pomocí všech stávajících i nových nástrojů.

Chceme se aktivně zajímat o činnost jednotlivých spolků
a podporovat je. Budeme dál pořádat oblíbené akce
a zaměříme se na podporu zdravého pohybu a činnost
sportovní klubů. Budeme podporovat vzdělávací a kulturní
aktivity.

ODPADY

FINANCOVÁNÍ
Naším cílem je rozpočtová odpovědnost a finanční stabilita
obecního rozpočtu. Předností je financování prostřednictvím
dotací a grantů. Naší snahou bude také snaha o energetickou
soběstačnost obce.

Dobře formovaný, čistý a udržovaný veřejný prostor vede ke
kultivací prostředí a pozitivnímu přístupu k životu. Důrazně
se zasadíme o úklid a údržbu v obci. Rozšíříme možnosti
třídění odpadu v obci, vybudujeme sběrný dvůr
a zefektivníme evidenci odpadů za občana.

sobota 3. 9. 2022

neděle 11. 9. 2022

PŘÍLEPSKÝ KVÍZ

BOJOVKA PRO DĚTI

středa 14. 9. 2022

NALIJEME VÁM
ČISTÉHO VÍNA

• Přijďte si s kandidáty zasoutěžit
o putovní pohár

• Děti čekají zábavné úkoly a v cíli drobné
odměny

• Těšíme se na debatu, vaše názory
a otázky

• Na statku Roztocká 134

• Startujeme na fotbalovém hřišti
v ořechové aleji

• Na prostranství u autobusové zastávky
v centru obce

• Od 15:00 do 18:00

• Možnost vyšetření mateřských znamének
zdarma

• Ochutnat předvolební guláš a strávit
pěkné odpoledne
• Od 15:00 do 20:00

• Od 15:30 do 19:00

• Začátek kvízu v 16:00
• Přihlášky na kvíz na adrese
hanzal@pastistrade.cz

WWW.VIZE 22 .CZ
facebook.com/vize22.cz

instagram.com/vize22.cz

Spolek Kamýk
KANDIDÁTI DO ZASTUPITELSTVA
1. Doc. Ing. Michael Rykl, PhD., 55 let, vysokoškolský učitel
historik architektury, předseda Dopravního a bezpečnostního výboru zastupitelstva
Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze, kde přednáší dějiny architektury a průzkumy
historických staveb. Má dva dospělé syny. Do Kamýka se nastěhoval v roce 2003. Relaxuje při
řemeslné práci a chovu domácích zvířat. Ve volném čase podniká s manželkou výlety po Čechách.
2. Ing. Vlastimil Zaviačič, 48 let
manažer logistiky, člen obecní rady a Kontrolního výboru zastupitelstva
Vystudoval ekonomickou fakultu VŠB - TU Ostrava, obor Podnikatelství a management. Pracuje
jako manažer pro Evropu v nadnárodní logistické společnosti. Ve Velkých Přílepech žije od roku
2005 se svou manželkou a dvěma dcerami. Ve volném čase rád běhá a cestuje.
3. Ing. Rostislav Dias, 62 let
soukromý zemědělec, člen Dopravního a bezpečnostního výboru zastupitelstva
Vystudoval strojní fakultu ČVUT obor dopravní a manipulační technika. Od roku 1992 podniká v
obci jako soukromý zemědělec. Do Velkých Přílep se vrátil na rodinný statek, aby navázal na
selskou tradici svého rodu, který zde hospodaří již od 16. století. Práce je mu koníčkem.
4. Ing. Petr Špindler, 63 let
projektový manažer, předseda Kontrolního výboru a člen Finančního výboru zastupitelstva
Vystudoval strojní fakultu ČVUT, přes dvacet let pracuje jako specialista v oblasti vzdělávání
dospělých formou elektronických kurzů a projektový manažer v oblasti vzdělávání dospělých.
Do obce se s manželkou přistěhoval v roce 2008. Rád cestuje, zajímá se o film, divadlo a hudbu.
5. Ing. Jiří Kubašta, Ph.D., 52 let, IT ředitel
Vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou na ČVUT, pracuje jako ředitel IT v oboru
mezinárodního auditu, daní a poradenství. V obci žije s manželkou a dvěma dětmi od roku
2006. Ve volném čase rád běhá a padá z letadla.
6. Ing. Monika Kučeráková, Ph.D., 36 let, vědecký pracovník
Vystudovala Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou na ČVUT, pracuje ve Fyzikálním ústavu AV
ČR a současně přednáší na ČVUT. V obci žije s manželem a čtyřmi dětmi od roku 2015.
Ve volném čase ráda cestuje a chodí do divadla.
7. Mgr. Marcela Tupá, 51 let, korepetitorka
8. Milan Procházka, 52 let, manažer obchodního oddělení
9. Ludmila Křížová, 56 let, učitelka
10. Eva Valentová DiS., 37 let, sociální pracovnice
11. Mgr. Martin Tupý, 51 let, hudebník
12. Ivana Procházková, 48 let, manažerka obchodního oddělení
13. Jitka Kosíková, 62 let, technik – ekolog
14. Mgr. Jaroslava Pilařová, 77 let, důchodce
15. Emil Murín, 81 let, důchodce

Jak nejlépe volit Spolek Kamýk? Volte celou kandidátní listinu!

Pokud na hlasovacím lístku vyznačíte křížek u názvu kandidátní listiny Spolku Kamýk (č. 3), tak všechny své hlasy dáte
kandidátům z této kandidátní listiny, každý z kandidátů uvedených na této listině tak dostane jeden hlas.

Spolek Kamýk
ZVOLTE SI VAŠE VEDENÍ OBCE!
NASLOUCHÁME VÁM, ZASTUPUJEME VÁS!

NÁŠ PROGRAM PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2022 - 2026
Budeme Vás nadále aktivně informovat o plánech kraje i obce,
které se Vás týkají!
Budeme i nadále zveřejňovat všechny projednávané dokumenty
před jednáním zastupitelstva obce a videozáznamy ze zasedání
zastupitelstva.
Zajistíme zavedení transparentního bankovního účtu obce na
internetu pro lepší kontrolu občanů.
Zveřejníme všechny smlouvy obce s dodavateli.

Budeme pokračovat ve výstavbě chodníků a přechodů (Pražská)
Budeme důsledně dbát na pěší prostupnost u všech navrhovaných
stavebních a územních akcí.
Zajistíme opravy dlouhodobě zanedbaných ulic ve staré zástavbě.
Budeme dbát na zachování a zlepšování veřejné dopravy, vč.
obnovení autobusové zastávky Roztocká.

Snížíme daň z nemovitostí na polovinu, tj. na původní úroveň
platnou do roku 2021!
Zřídíme nový sběrný dvůr pro občany Velkých Přílep!
Nebudeme bezdůvodně navyšovat Vaše platby za svoz
komunálního odpadu.
Zavedeme odvoz bioodpadu ze zahrad zdarma každému
majiteli biopopelnice.

Podporujeme výstavbu Jižního obchvatu Velkých Přílep kvůli
plánované masivní výstavbě v okolních obcích!
Nepřipustíme výstavbu předimenzované propojky dálnic D7 - D8
na území obce v trase, která byla odmítnuta občany v místním
referendu již v roce 2017.
Nainstalujeme radary na měření rychlosti při vjezdu do obce,
zakoupíme mobilní radar pro Obecní policii a pro zvýšení
bezpečnosti rozšíříme kamerový systém.

Zajistíme zahájení výstavby vyprojektované tělocvičny
pro základní školu i pro veřejnost!
Vybudujeme chybějící obecní byty pro učitele, obecní
policisty, dětského lékaře, lékárníka či pro případy nouze.
Zasadíme se o zachování současného rázu prostupné
zemědělské krajiny, zejména bez rozšiřování nevzhledných
skladovacích areálů v okolí obce.

Více informací najdete na www.spolekkamyk.cz
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Jablíčko vítá děti v novém školním roce
2022/2023

Na závěr školního roku jsme se rozloučili

s předškoláky mířícími do základní školy.
Děti si připravily taneční vystoupení inspirované muzikálem Pomáda. Všichni
si přípravy moc užili a vystoupení sklidilo
velký úspěch u rodičů, dětí i paní učitelek. Letní provoz byl zabezpečen do
15. července 2022 a poté začaly každoroční přípravy na nový školní rok.

Proběhly úpravy exteriéru a opravy
ve vnitřních prostorách mateřské školy.
Byly zkontrolovány veškeré herní prvky
na zahradě, proběhly opravy ve třídách.
V minulém školním roce došlo k vybudování vyvýšených záhonů, které si děti
velmi oblíbily a spolu s učitelkami pěstují
zeleninu a pečují o bylinky. V přípravném
týdnu se všichni zaměstnanci mateřské
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školy plně soustředili na zahájení nového
školního roku, uklízelo se, třídily se hračky
a didaktické pomůcky tak, aby všechno
bylo připravené a plně k dispozici dětem.
Své brány otevřela mateřská škola ve
čtvrtek 1. září 2022. Pro některé již po
několikáté, pro některé je to ale letos
poprvé. Paní učitelky jsou však připraveny
dětem pomoci překonat tento krok do
neznáma a věříme, že zakrátko k nám
budou chodit všechny děti s úsměvem
na tváři.  6. září 2022 proběhla na sále

U Korychů rodičovská schůzka, kde byli
zákonní zástupci seznámeni s provozem
mateřské školy, organizací roku, školním
řádem a vzdělávacím programem.
Mateřská škola má naplánováno mnoho aktivit na další školní rok. V září čeká
na děti exkurze o dravcích, na začátku
října Houbařská pohádka a mnoho
dalšího. Nový školní rok je tu a my se na
něj velmi těšíme. Přejeme všem hodně
zdraví, úspěchů a hlavně úsměvů na tváři
v novém školním roce.
Kolektiv MŠ
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Novinky pro nový školní rok
A hurá poprvé do školy

Milí čtenáři,
po zaslouženém letním odpočinku jsme
s úsměvem zahájili přípravy na nový
školní rok. Společně jsme plánovali, čemu
se letos budeme věnovat. Buď to budou
úplné novinky, nebo budeme pokračovat
v započaté práci.
Slavnostně jsme přivítali dvě třídy
prvňáčků i všechny ostatní žáky školy.
Novinkou je zřízení hudební učebny
v Polyfunkčním domě. Paní učitelka Marie Jednorožcová si do ní přestěhovala
hudební nástroje. Má tam s žáky ideální
podmínky pro muzicírování. Budou se
moci uvolnit a oddat své fantazii. Nebudou mít obavy, zda neruší výuku jiných
předmětů. Prostor navíc umožní neformální pojetí výuky s větším zapojením
pohybu.

Na památku dostal každý veselou placku

V září pojedou žáci 8. a 9. ročníku
na poznávací zájezd do Španělska - To
nejlepší z Katalánska. Již druhým rokem
nabízíme španělštinu jako druhý cizí
jazyk a máme zájem, aby žáci poznali
i španělské reálie a měli příležitost své
dosavadní jazykové znalosti a dovednosti
uplatnit.
V oblasti výuky všech cizích jazyků
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(angličtina, němčina, španělština) budeme pokračovat v mezinárodním projektu eTwinnig - dopisování s žáky
z jiných zemí.
Výuka angličtiny bude obohacena
o možnost absolvovat přípravný kurz
a posléze složit mezinárodně uznávané
cambridgeské zkoušky. V červnu složili
tři žáci zkoušku úrovně B1 (odpovídá
české maturitě) a tři žáci zkoušku úrovně
B2 (vyšší úroveň než maturita). Jejich
úspěchy nám dělají velkou radost a jsou
motivací pro ostatní žáky a odměnou pro
pedagogy.
V oblasti výuky němčiny chystáme
novinku, a to společný adventní koncert

První školní řazení

našich a německých žáků z partnerské
školy v Neustadtu an der Waldnaab.
Máme zájem spolupráci i nadále rozvíjet
a zintenzivnit. Pohráváme si s myšlenkou,
že by se Neustadt an der Waldnaab mohl
stát i partnerským městem Velkých
Přílep.
Již v červnu jsme zahájili spolupráci s Katedrou matematiky a didaktiky matematiky Univerzity Karlovy na
ověřování slovních úloh v reálné výuce.
Přispíváme svými zkušenostmi a poskytováním zpětné vazby katedře k tvorbě
vhodných slovních úloh a zejména
k odhalování slabých míst v procesu jejich
řešení. To umožní nejen našim učitelům,
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Všichni se do školy těšili

aby se vhodně zaměřili na kritická místa
ve výuce.
Od září startuje spolupráce s inovátorem v oblasti vzdělávání, a to s neziskovou společností Učitel naživo, která
získala akreditaci k poskytování vzdělání
v oblasti pedagogiky, psychologie a didaktiky pro absolventy vysokých škol
nepedagogického směru. První zájemkyně u nás bude celý školní rok
a zúčastní se náhledů a později i aktivní
výuky matematiky na II. stupni.
5. 10. 2022 se vybraní zájemci zúčastní
projektu Čtu, čteš, čteme, který pořádá
místní obecní knihovna. Žáci absolvují
besedu o sci-fi a fantasy literatuře. Poté
budou mít příležitost pod vedením
lektora část textu tohoto žánru i vytvořit.
Stejně jako většina škol u nás máme nové
žáky z Ukrajiny, většina jich pokračuje už

od jara. Díky tomu se celkem dobře dorozumí. Několik nováčků má vše ještě před
sebou. Pro podporu rychlejšího začlenění
do procesu vzdělávání organizujeme
tři hodiny češtiny (jako druhého jazyka)
týdně speciálně pro tyto děti.
Téma tohoto školního roku, které bude
spojovat všechny pedagogy, je práce s nadanými žáky. Absolvujeme školení, které
nám pomůže žáky identifikovat a dále
rozvíjet. Budeme opět realizovat školní
kola olympiád, kroužky, nabídneme
konkrétním žákům rozšíření nebo prohloubení vzdělávacího obsahu, případně
jeho akceleraci. Se vším uvedeným již
máme zkušenosti. Cítíme však potřebu nadané žáky aktivněji systematickými postupy vyhledávat a spolupracovat při tom s osvědčenými institucemi,
které mají v této oblasti bohaté zkušenosti.
V oblasti volby povolání, vzdělávacích

školství v obci  základní škola 31

Uvítat nové žáky přišla i paní starostka a samozřejmě paní ředitelka s kolegyněmi

nebo vztahových problémů budou
žákům i jejich zákonným zástupcům jako
vždy k dispozici výchovné poradkyně
a metodičky prevence.
Přeji všem žákům školy, ať se do školy
těší, ať ji vnímají jako místo poznávání
a setkávání s kamarády, ať se učí napl-

Poprvé společné třídní foto

no a s radostí. Zaměstnancům přeji co
nejklidnější školní rok s žáky, kteří jim
budou dávat najevo, že si jich váží, že je
potřebují a budou je překvapovat svojí
kreativitou a originalitou. Rodičům našich žáků přeji, ať jim jejich děti dělají
každý den radost.
Pavlína Ben Saidová
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Od krčmy Bouškovské
k restauraci U Korychů
V roce 2018 jsem psal ve Zpravodaji o ka-

mýckém hostinci Na Staré myslivně. Dnes
se zmíním o historii dalšího hostince
v naší obci, restauraci U Korychů.
Z nejstarších nalezených záznamů je
patrné, že poblíž tohoto místa stávala už
v 17. století krčma.
Jaroslav Jíhlavec, který spolupracoval
s kronikáři naší obce, psal v roce 1966
o jednotlivých gruntech v Kamýku. Informace čerpal z gruntovní knihy kláštera
sv. Jiří, kterou založil v roce 1618 regent
klášterních panství svatojiřských Jakub
Horčický z Tepence. K tomuto roku je
v Kamýku uváděn statek a krčma Václava
Boušky. Pan Jíhlavec psal: „Výsadní krčmu
Bouškovskou, v níž po Václavu Bouškovi od
neznámé doby hospodařili Vyšínové, v roce
1666 zakoupila vrchnost – z nedostatku
pramenů nevíme, jakým způsobem se v ní
dále hospodařilo.“
V dalších letech o této krčmě nemáme
žádné zprávy. Ani v roce 1772, kdy v na-

Hostinec pana Pelce, který provozoval
od roku 1887

šich obcích proběhlo očíslování domů
z příkazu císařovny Marie Terezie, není
v Kamýku zmiňována. V 19. století je ve
stabilním katastru uvedena jako čp. 20a,
byla součástí statku Ryšánků.
Zachovalo se i vyprávění Jana Petráka,
který vzpomínal na rok 1887, kdy Fr. Pelc
koupil „nově vystavěnou hospodu, která
nahradila starobylou Bouškovu hospodu“.
Tato nová hospoda byla postavena nedaleko místa, kde stávala původní krčma
a dostala čp. 45. Na budově byl nápis
Hostinec Fr. Pelce.
V přízemí byl výčep a řeznický krám,
v patře pokoje k pronajmutí a malý sál,
kde se hrálo divadlo, pořádaly zábavy
a v pozdějších letech cvičili i členové nově
založeného Sokola Kamýk-Velké Přílepy.
Vedle hostince, v místě dnešního sálu,
byl později postaven kuželník. Už zde byl
také řeznický krám, který vedl Žid Ehrlich.
V této době žila v obci poměrně velká
židovská komunita.
Zachoval se záznam z jednání obecního
zastupitelstva z roku 1891, dle kterého
byly schváleny „instrukce pánům hostinským.
1) Každý hostinský je povinen hostům,
u něho sedícím a dobře se chovajícím,
do 10 hodin večer nalévati. Večer po
desátý hodině musí jeho hostinec
uzavříti a světla zhasnouti!
2) Nesmí, mimo cestující lidi, po desáté
hodině tam přechovávati pod pokutou
5 zl. poprvé, pak, v pádu neuposlechnutí
se budou pokuty tuplovati.
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Restaurace pana
Korycha v roce 1929,
vlevo benzinový stojan
společnosti Naftaspol

3) Každý hostinský jest zákonem vázán, že
nesmí hazardní hry přechovávati pod
pokutou nejvyšší.
4) Dále se ukládá panu starostovi, nevydávat povolení na hudby mimo pouti
a posvícení; jen za dva měsíce jednou.
Ukládá se panu starostovi, by tyto instrukce pánům hostinským písemně vydal
proti potvrzení, aby nemohly žádné výmluvy povstati.“
Fr. Pelc s manželkou vlastnil hostinec až
do roku 1918. V tomto roce, 28. prosince,
zemřel a členové místní sokolské jednoty ho jako svého člena a podporovatele
doprovodili ve slavnostních krojích na
noutonický hřbitov. Vdova Růžena Pelcová v roce 1919 pronajala řeznický
krám Ferdinandu Šafránkovi, obchodníkus masem, ten pak celou hospodu od
paní Pelcové koupil v roce 1922.
Ale už za dva roky dochází k další
změně. V roce 1924 pan Šafránek prodal
hospodu svému kolegovi z branže Jaroslavu Korychovi. Pan Korych dále obchodoval s masem, na dvoře měl vlastní
porážku. Paní Korychová byla výborná
kuchařka, díky rozmanitému jídelnímu
lístku a umístění u hlavní silnice se re-

nomé hospody postupně zvyšovalo.
V roce 1930 byl k hospodě přistavěn sál
a v této době se na budově také objevil
nápis Restaurace a řeznictví Jaroslava
Korycha. Otevření sálu bylo v obci velkou událostí. Pan Korych byl sponzorem
a funkcionářem fotbalového klubu SK Kamýk a celá slavnost byla spojena i s turnajem na místním fotbalovém hřišti. Na
plakátech se psalo, že se jedná o otevření
jednoho z největších sálů na okrese.
Kdysi jsem si povídal s paní Šimkovou,
dcerou manželů Korychových. Ta mi
vyprávěla o dění v restauraci na počátku
čtyřicátých let. Paní Korychová dále
vládla v kuchyni, pan Korych obchodoval s masem a na place byla většinou
dvoučlenná obsluha, výčepní a číšník.
Vzpomínala i na významné hosty, kteří
restauraci navštěvovali – Vlastu Buriana
se ženou Ninou, Adinu Mandlovou, která
přijížděla se svou tetou a jejím přítelem,
Ljubu Hermanovou a další.
Pan Korych se snažil v období protektorátu udržet dostatečnou nabídku,
a proto, tak jako někteří další občané,
prováděl porážky prasat načerno. Byla
na něj podávána udání. Úředníci, kteří
to prověřovali, říkali panu Korychovi,
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že více udání píší Češi než Němci. Podle
paní Šimkové pan Korych podezříval
konkurenci.
Při květnovém povstání roku 1945 mělo
vojenské vedení obce sídlo v restauraci
pana Korycha, protože tam byl telefon.
Korychovi členy vedení po celou dobu
živili bez nároků na úhradu stravy.
Při popisu roku 1946 napsal Ant. Procházka v obecní kronice: „23. února
pořádal fotbalový klub SK Kamýk v sále
pana Korycha karneval. Vstupné bylo 20
Kčs. Pan Korych prodával bez lístků, guláš
stál 25 Kčs, řízek s bramborovým salátem
40 Kčs a černá káva s rumem 10 Kčs.“
Psal i o všedělnickém plese, který se
konal 2. března toho roku a tančila se na
něm Česká beseda: „I zde bylo možno
se dobře najíst v dobře známé kuchyni
pí Korychové, bez lístku, což podtrhuji.
Smažený vepřový řízek stál 40 Kčs, sekaná
20 Kčs, smažená jitrnice 10 Kčs. Černá
káva, jako vždy s rumem, 10 Kčs.“
V této době v obci ještě stále fungovaly
čtyři hospody. V restauraci pana Korycha
se pořádaly zábavy především sokol-

ské jednoty a také fotbalového klubu SK
Kamýk. Členové Sokola zde pravidelně
cvičili.
Na konci roku 1946 předal pan Jaroslav
Korych živnost hostinskou synovi Jaroslavovi, který se oženil s Věrou Královou,
dcerou Fr. Krále, bývalého starosty obce.
Roku 1949 se píše v obecní kronice:
„Bylo přikročeno k likvidaci vesnických
boháčů a k postupnému omezení všech
živností.“ Toto rozhodnutí se dotklo
i restaurace pana Korycha, která už na
počátku roku 1951 byla vedena v majetku spotřebního družstva Bratrství. Tento
nápis byl i na budově. Korychovi ale
nadále restauraci vedli. Ještě téhož roku
však byli oba Korychové vyšetřováni,
otec i syn, údajně kvůli nesrovnalostem
v účetnictví. Zadrženi byli od července
do října 1951. Vedoucí provozovny byla
jmenována manželka Jaroslava Korycha
ml. Věra. I ta byla v roce 1952 odsouzena
k pokutě 5 000 Kčs nebo 10 dnům vězeni
a zbavení funkce vedoucí provozovny.
Tento rozsudek byl vyhlašován veřejně
místním rozhlasem dva dny a dvakrát
Pan Korych měl
k řeznickému
krámu i vlastní
porážku,
na snímku
manželé Korychovi,
syn Jaroslav,
syn Míla a dva
zaměstnanci
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denně. Z prodejny masa byl
odvolán i pan J. Korych st.
Jaroslav Korych ml. byl odsouzen a nastoupil do práce
v uranových dolech. Odpracoval zde dva roky a po návratu
začal pracovat v JZD, ale ve
svých 52 letech zemřel.
V restauraci se pak vystřídalo
několik hostinských: pánové
Bubeníček,
Hřib,
kterému
pomáhal jeho zeť Míla Blažek,
nejdéle zřejmě Václav Helásek.
To už byla restaurace součástí
spotřebního družstva Jednota. Dle
záznamů v obecní kronice začal pan Helásek koncem roku 1966 prodávat i zmrzlinu. Kronikář napsal, že pan Helásek „si
vzal příklad z jeho někdejšího předchůdce,
který zde rovněž vyráběl a prodával zmrzlinu“. Já si z tohoto období pamatuji, že jsem občas chodil do hospody
s bandičkou nejen pro točené pivo, ale
i pro dršťkovou polévku. Dědovi jsem
tam kupoval cigarety Partyzánky, 10 ks za
1,60 Kčs. Točilo se tam pivo Staropramen
10° za 1,70 Kčs.
V roce 1972 se před restaurací postavila
nízká zídka, neboť na silnici byl kladen
nový asfaltový povrch a budova už byla
pod úrovní vozovky. Zídka měla bránit
přístupu vody do budovy při velkých
deštích.
S rostoucím počtem obyvatel už restaurace často nestačila zájmu návštěvníků.
V kronice se píše: „Nedostačující hostinec,
18. srpna 1974: O dnešní pouti v odpoledních hodinách byl hostinec plný hostů

Hostinský Václav Helásek, sedmdesátá léta
20. století

a mnozí si neměli kam sednout a to nebyla taneční zábava. Hostinec a jeho prostory, které jsou na dnešní poměry malé
(kuchyň a lokál s pěti stoly) už nedostačuje
poskytnout občerstvení a služby, kterése od
něho žádají. Ve všední dny zcela přeplňují
hostinec dělníci z teletníku, plynovodu
a stavby silnic, kteří sem chodí na svačiny
a obědy. Přijdou-li ve stejné době místní
občané, už si nemají kam sednout. Večer
a v neděli hostinec zaplňují vojáci z místní
výstavby vojenských objektů. Zde by měla
hledat Jednota řešení a spolu s MNV zjednat nápravu, zejména i proto, že se v obci
hodně staví a přibude i obyvatel.“
V devadesátých letech se restaurace
vrátila v restituci dědicům Korychových,
ti ji částečně opravili a pronajímali. Po
několika letech ji prodali obci Velké
Přílepy.
Václav Kašek
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U rybníka se sešli piráti

Je to k neuvěření, ale ve Velkých Příle-

pech skutečně přistála velká pirátská loď.
A dokonce se lidé mohli přijít podívat na
pirátské poklady do Tortugy. Ale nemylte
se. Nenatáčelo se u nás pokračování
Pirátů z Karibiku, To se děti loučily se
školním rokem a chystaly se na prázdniny. Konal se totiž další úspěšný dětský
den pod názvem Pirátské léto.
Tentokrát to ovšem nebylo tak jednoduché. Všechno už bylo připraveno, ale
sobotní dopoledne a poledne 25. června,
kdy se měla akce konat, bylo doprovázeno provazci deště, které nechtěly přestat.
Bylo přirozené, že v takovém počasí nebylo možné akci pro děti pořádat.
Naštěstí ale máme dnes k dispozici
dostatek možností, jak lidi v širokém okolí
včas upozorňovat na změny. Díky tomu
jsme mohli včas rozeslat zprávu, že se

Do Přílep připlula dokonce pirátská loď

Pirátské léto odkládá na další den, a tak se
v neděli sešlo u rybníka skutečně nebývalé množství lidí a hlavně dětí.
Pro ty zde byla připravena celá řada
atrakcí, za jejichž plnění dostávaly na
závěr diplom a také balíček se sladkostmi. Lezlo se skrz pavučinu, hledaly se
klíče v nádobách, trefovalo se do kelímků
a nechyběla ani oblíbená lukostřelba, tentokrát ještě doprovázená malou střelnicí.
Největší pozornost ale samozřejmě
přitahovala velká nafukovací loď, která
stála v parku u ulice Dany Medřické.
A potom samozřejmě množství dobrého
jídla, které se prodávalo v baru Tortuga
– jinak boudě našich rybářů. I tentokrát
se soutěžilo o nejlepší kostým a pro
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návštěvníky byla připravena bohatá tombola. A i když byla akce o den odložena,
návštěvnost byla nejméně taková jako
minulý rok, ba možná ještě větší.
Akce by samozřejmě nemohla vzniknout bez pomoci mnoha dobrovolníků
a štědrých finančních příspěvků. Děkujeme obci Velké Přílepy, která nám povolila konat akci na obecním pozemku,
zapůjčila nám některé nezbytné věci
a především nám přispěla částkou
5000 Kč na pronájem zmíněné nafukovací lodi. Dále moc děkujeme za finanční podporu firmám 100 Mega distribution, Aneta Potraviny, Elektro Chalupský, Nakladatelství Olympia, Spa Aqua
Servis, Uměleckému sdružení Artes

a VP kominík, s.r.o., za hmotný dar
Jahodárně Hanč z Vraňan. Za finanční pomoc děkujeme také panu Petru Tichému.
Jmenovitě bych potom rád poděkoval
Pavlu Zrůbeckému za iniciativu k dalšímu dětskému dni, za pomoc potom
rodině Pažitných a rodině Puškových
za dlouhodobou pomoc při přípravách
i realizaci a všem ostatním, kteří nám
pomohli vykouzlit na dětských tvářích
radost a nadšení. Zvlášť děkuji Tomáši
Hoškovi za hudební doprovod akce
a moderování a paní Libuši Smidžárové,
která kvůli nám změnila svůj program
a pokreslila dětem krásně obličejíky.
Všem moc děkuji a doufám, že se opět
setkáme na další akci.
Tomáš Hejna

©Tomáš Hejna
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Den si užili malí i velcí

Zájem byl opravdu velký
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I letos se promítalo
pod otevřeným nebem

Ještě odpoledne si někteří lidé, chodící

kolem uzavřeného prostoru na louce
u točky, říkali, že promítání komedie
Mimořádná událost (11. srpna) bude
nejspíš zbytečnou akcí. Nejspíš se báli
špatného počasí, anebo nevěřili, že
by právě tento film mohl zaujmout.
Skutečnost se ale ukázala být opakem,
protože návštěvnost se pohybovala

okolo sto dvaceti hostů, což překračuje
i běžnou kapacitu našeho kina v CVA.
Komedie se navíc setkala s pozitivním
ohlasem – zkrátka se lidé velmi dobře
bavili. Promítání pod širým nebem tak
rozhodně splnilo svůj účel, i když se
během letošního léta podařilo uskutečnit
pouze jedno. Na další si budeme muset
počkat nejméně rok.
Helena Lorenzová

Malovali před 100 lety
Chtěla bych vás pozvat na netradiční

výstavu výtvarných prací studentů rakovnické reálky z let 1927 až 1909. Kresby pocházejí z pozůstalosti pedagoga
tehdejší reálky malíře Rudolfa Pucholda,
potažmo z pozůstalosti mého otce, jeho
žáka. Téměř šest stovek kreseb a maleb leželo mnoho desítek let pečlivě uschováno na dně skříně. Teď přišla jejich

příležitost. Bylo nesmírně těžké vybrat
z tolika prací těch několik, podle našeho
soudu, „nejlepších“ a dát jim prostor
v přílepské galerii. Profesor Rudolf Puchold byl nesmlouvavý a náročný pedagog, zároveň však chápající a respektující individualitu žáka. Proto také i jeho
zásluhou vyrostlo z tehdejších „realistů“
několik významných umělců, Václav Tit-
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telbach, Pravoslav Kotík, Radomír Kolář,
Josef Lukeš, Vladimír Pleiner, Václav Zykmund a další. Bude určitě zajímavé podívat se, jak se například výtvarně projevil
ve svých dvanácti letech pozdější malíř
a pedagog Střední odborné školy výtvarné Zdeněk Balaš. Výstava by mohla
zajímat i starší žáky naší základní školy.
Mohou porovnat vlastní výtvarné projevy se stejně nebo nepatrně staršími
studenty reálky z počátku dvacátého
století, ale zajímavý pro ně bude i pohled
do soukromí tehdejší doby. Obrazy
s tématy náš byt, naše třída, náš dům

na nás dýchnou notnou dávku nostalgie a romantiky doby, která ale vzhledem k válečným událostem a následné
poválečné krizi tak romantická nebyla.
Rádi vás uvítáme ve čtvrtek 22. září od
18.00 hodin na vernisáži této ojedinělé
výstavy v Galerii domu U Korychů. Pokud
nestihnete zahájení expozice, můžete
výstavu navštívit vždy v úterý nebo ve
čtvrtek od 15.00 do 19.00 hodin, a to až
do poloviny listopadu. Pak budou obrázky opět pečlivě zabaleny a uloženy pro
příští generace.
Věra Čermáková

© archiv obce

I letos bude probíhat
Virtuální univerzita třetího věku

Od 4. října 2022 pokračuje Virtuální

univerzita třetího věku cyklem šesti
přednášek vždy od 17.00 hodin v Polyfunkčním domě. Tentokrát se jedná o cy-

klus s názvem „Arménie blízká i vzdálená“.
Rádi přivítáme nové studenty, zájemci
nechť zavolají do konce září 2022 na telefonní číslo 730 157 145.
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Kulturní kalendář
9. října 2022

– přijede Divadlo NAVĚTVI s představením
„Zvěřinec pana Ezopa“
13. října 2022
– „Jak se dělá ZOO“
21. října 2022
– kino od 15:00 a17.00 Ušák Chicky a Zlokřeček,
od 19:00 Řekni to psem
15. října 2022
– vítání občánků v Galerii U Korychů
4. listopadu 2022 – Taxmeni v CVA ke Dni veteránů
11. listopadu 2022 – kino od 15:00 a 17:00 Cesta do Tvojzemí,
od 19:00 dlouho očekávaný film Petra Jákla „Žižka“
13. listopadu 2022 – Divadélko Romaneto a Dlouhý, Široký a Bystrozraký
15. listopadu 2022 – vernisáž obrazů žáků Elišky Hesslerové v Galerii U Korychů
16. prosince 2022 – kino – bude upřesněno
18. prosince 2022 – Divadlo NAVĚTVI – Malá vánoční taškařice
23. prosince 2022 – Zpívání Ježíškovi v Kamýku u kaple sv.Gotharda

Vážení čtenáři,
Přílepský zpravodaj vychází již řadu let a doufáme, že svoji práci
odvádíme dobře. I nápady ale mají své limity, a my bychom byli rádi,
kdybyste se na tvorbě tohoto periodika aktivně účastnili. Máte-li
tedy zájem s námi spolupracovat na obsahu, případně nápady
na vylepšení a témata ke zpracování, rádi vaše podněty uvítáme.
Pište proto na zpravodaj@velke-prilepy.cz
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Léto ve znamení inventury
Léto uběhlo jako voda a vzpomínky na

bezstarostné prázdniny, dovolené, krásná
místa a prázdninová setkání jsou uloženy
v naší paměti jako kamínky na dně řeky.
Počet návštěvníků knihovny byl v červenci a srpnu, i z důvodu omezené otvírací doby knihovny, poněkud nižší, ale
i tak si k nám našlo cestu více než 130
čtenářů. Půjčovaly se především detektivky a oddychová beletrie, častými
návštěvníky byli také rodiče s dětmi
a společně vybírali dětskou literaturu
pro své ratolesti před odjezdem na prázdniny. Máme velmi rozsáhlý knihovní fond
pro děti všech věkových skupin, od pohádek a říkadel pro nejmenší, první čtení
pro začínající čtenáře až ke sci-fi, fantasy,
dívčí, naučné a dobrodružné literatuře
pro starší dětské čtenáře, a tak bylo jistě
z čeho vybírat.
Pro nás byly prázdninové měsíce především ve znamení inventury knihovního fondu, což v praxi znamenalo vzít do
ruky každou knihu, kterou v knihovně
máme, nalézt její záznam v knihovním
seznamu, posoudit její stav, aktuálnost
jejího obsahu z hlediska požadavků
současného čtenáře a případně ji vyřadit,
i když v tomto případě často srdce knihovníka „krvácí“. Vyřazené knihy byly
následně nabídnuty okolním knihovnám,
což je naše povinnost. I když to tak
navenek nevypadá, je vyřazování knihovního fondu stejně důležitou činností
jako jeho doplňování o novinky a jsme
také povinni udržovat tzv. základní knihovní fond (dle metodických pokynů
Ministerstva kultury). Některé knihy

Nové regály v naší knihovně

vyřazujeme bez náhrady, především ty
starší, ať už obsahem nebo dobou vydání, o které už čtenáři nejeví přílišný
zájem. U často půjčovaných knih, které
jsou díky tomu také velmi opotřebované, se snažíme knihu obratem nahradit. A to pak pro nás nastává práce téměř
detektivní, kdy si říkáme „zlatý internet“, procházíme stránky antikvariátů
a nejrůznějších výměnných knihovních
webů a hledáme daný titul, zjišťujeme
jeho stupeň opotřebení, aby bylo pokud
možno ho obratem koupit, často k naší
radosti za velmi slušnou cenu, která je
v řádech stovek korun nižší než cena
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knihy nové. Některé knihy jsou evidentně přečtené jenom jednou, pak putují od čtenáře do antikvariátu a tady
nastává náš čas. A pokud jde o čísla,
v současnosti máme pro naše čtenáře
v knihovně připraveno 16 315 knih.
Moc bychom chtěly tímto také poděkovat našim pomocnicím, které nám
s inventurou a vyřazováním velmi pomohly, paní Galině Bláhové a paní Anně
Březinové.
Samozřejmě, že jsme se v průběhu
prázdnin věnovaly i úklidu, údržbě
a renovaci prostor knihovny, stále nás trápí vysoká vlhkost všech prostor a některé
knihy bylo třeba i vyřadit z důvodu
poškození vzdušnou vlhkostí. Část prostor byla díky skvělé pomoci pracovníků
technických služeb obce vystěhována,
zdi byly opraveny a nově vymalovány.
V červenci pak byla odbornou firmou nainstalována poslední část nových regálů,
které jsou nejen hezké, jak se můžete
přesvědčit na přiložené fotografii, ale mají
i vysokou nosnost, byly ukotveny do zdí

Diplomy pro vítěze literární soutěže

a při manipulaci s knihami jsou bezpečné pro čtenáře i pro nás, knihovnice.
Přes všechny tyto práce jsme v knihovně nabídly ke zhlédnutí dvě pěkné
výstavy. Nejprve vystavovala paní Pekárková společně se svou maminkou,
paní Hanušovou. Výstava se jmenovala
„Mámin štětec, dceřin objektiv…“, protože
dcera vystavovala fotografie a matka obrazy. Rádi poskytujeme výstavní prostory
lidem z našeho okolí, kteří tak mohou
ukázat, jaké mají zájmy a co všechno umí.
Tak to bylo i v tomto případě.
Druhou a neméně úspěšnou výstavou
bylo „Družinové tvoření“ – práce dětí
ze školní družiny místní základní školy.
Navázaly jsme na tradiční prázdninové
výstavy dětské tvorby, které přerušilo
v minulých letech covidové období. Děti
i jejich rodiče a prarodiče se chodili podívat, zda právě jejich práce je v knihovně
vystavena. A protože paní učitelky přinesly velké množství krásných výrobků,
každý alespoň jeden „svůj“ našel.
V červnu odborná porota vybírala nej-
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lepší práce z literární soutěže Talent.
Tentokrát byly námětem pohádky.
Bylo asi opravdu těžké vybrat, a tak nakonec bylo uděleno mnoho cen. Jenom
první ceny byly čtyři. Všem úspěšným
soutěžícím blahopřejeme a těšíme se, že
pohádky vyjdou knižně.
Podařilo se nám také na základě žádosti
získat grant z Malého přemyslovského
měšce na projekt nazvaný „Čtu, čteš,
čteme“, který je zaměřený na zvýšení
čtenářského zájmu pro žáky druhého
stupně ZŠ. Ve spolupráci s naší ZŠ
uspořádáme v říjnu besedu a následně
tvůrčí dílnu, kde si účastníci za odborné
podpory profesionálního spisovatele
budou moci vyzkoušet psaní sci-fi, fantasy nebo komiksového příběhu a jeho
následnou prezentaci. A další akce nás
samozřejmě čekají i v následujících
měsících. Budeme vás o nich informovat

jak na webu knihovny, tak prostřednictvím
plakátů na naší vývěsce a na vývěsních
plochách v obci.
Pomalu se již také začínáme připravovat na oslavy 100 let trvání knihovny ve Velkých Přílepech, které, jak
doufáme, oslavíme v květnu 2023. Ve
spolupráci s obcí plánujeme společné
akce, které by zaujaly naše čtenáře
i nečtenáře, kteří se ale třeba našimi
čtenáři brzy stanou. Budeme rádi, pokud
nám na náš knihovní email mlkvelprilepy@seznam.cz nebo v anketě na
našem webu www.velkeprilepy.webk.
cz napíšete, co byste přáli naší knihovně
k jejímu stoletému výročí. A pokud
máte nějaký dobrý nápad/návrh, jak
století oslavit, podělte se s námi o něj,
moc nás potěšíte.
Jana Kouřimská
a Marie Palkosková
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Nové knihy
Ani v průběhu prázdnin

jsme nezapomínaly na
doplňování knihovního
fondu, nakoupily jsme pro vás přes padesát nových knih. Jde o knihy, které měly
kvalitní recenze v tisku nebo na internetu
nebo nám je doporučili čtenáři. Určitě se
řada čtenářek zaraduje, že jsme zakoupili
další dva díly oblíbené ságy Panský dům
od Anne Jacobsové, od téže autorky třetí
díl Kavárny U Anděla a několik dalších
knih. Hodně očekávaná byla i detektivka
Nepříliš šťastná rodina od Shari Lapeny.
Radost jsme nákupy udělaly i dětem, fond
se rozšířil i o komiksy a naučné knihy. Knihovna obdržela také několik desítek knih
darem, knihy jsme protřídily a vhodné
zařadily. Děkujeme tedy všem, kteří si
na nás vzpomněli a poslali své knihy
prostřednictvím naší knihovny k dalším
čtenářům. Část novinek si prohlédněte
na fotografiích, ostatní už jsou zapsané
v našem knižním katalogu.
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Plánované akce
Pomalu přichází podzim a s ním i čas nového setkávání na akcích pořádaných knihovnou, které již plánujeme a doufáme, že nám je covid nebo cokoliv jiného nepřekazí.
Září – říjen
Září – 28. Listopad
14. září
18. hod.
5. října
18. hod.

Říjen
26. října
18. hod.
8. listopadu 18. hod.
9. listopadu 18 hod.
14. prosince 17 hod.

Výstava fotografií p. Němečka
Výtvarná soutěž pro děti
Jaroslav Seifert, přednáší p. Tomáš Hejna
Staré cesty, přednáší p. Bolina (autor knihy Staré cesty
v krajině středních Čech bude vyprávět především
o starých cestách v katastru Kamýka a Velkých Přílep)
Autorské čtení p. Dora Čechova
Patchwork, přednáší p. Morysková
Vernisáž výstavy obrazů Elišky Hesslerové a Libora Jellúše
(výstava potrvá i v prosinci)
USA, přednáší p. P.Nazarov
Společné předvánoční posezení (četba, zvyky, koledy)

Jsem pyšná na jméno, které máme
Vlastně jak uvidíte, neodpoví-

dá nadpis přímo citaci z rozhovoru, ale rozhodně je trefný. Paní Lucie Bláhová Zaky se
v posledních letech stala známou
osobností Velkých Přílep a díky
ní je v Přílepech a okolí známá
také taneční skupina Jam Dance
Crew, kterou s dalšími lektory
vede a která právě u nás má své zázemí.
A pro obec to je rozhodně dobře, protože
Jam Dance Crew slaví úspěchy po celé
zemi a jak uvidíte, za poslední rok se dostala o pořádný kus dopředu. A s ní i děti
a mládež z naší obce a okolí.
Jam Dance Crew je v Přílepech už
známá skupina. Můžete nám ve

zkratce říct něco o její historii?
Jsem moc pyšná na to, jaké
jméno jsme si za ta léta v Přílepech a okolí vybudovali.
Ale nešlo by to bez hromady
práce, podpory našich lektorů,
dobrovolníků, rodičů a obce.
Právě teď vstupujeme do
jedenácté té sezóny. Je to
neuvěřitelné, že před tolika lety jsem
začínala se třiceti studenty a za ta
léta jsme si vybudovali v Přílepech
velmi slušnou základnu cca 170
tanečníků (od 3 let až po maminky,
s různými věkovými a výkonnostními
kategoriemi).
Celý svět žil minulé roky pandemií. Jak
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na tom byla Vaše skupina? Ovlivnilo
Vás to?
Pandemie byla pro skupinu zkouška
ohněm, a to do slova. Skupina bojovala
o přežití. Uživit skupinu, i když jsme jeli
sto procent online, náklady byly pořád
stejné, práce o to více, peněz pomálu
a množství „odpadlých“ tanečníků. Velká
pomoc pro nás byla z grantu od obce
na provoz. Ale největší motivací bojovat
bylo našich XX desítek zbylých hrdinných
tanečníků, kteří to nevzdali a makali.
A následně jsme všechnu tu práci využili
v této sezóně. Ovlivnilo to podle mě
všechny, děti nejvíce.
Zjistil jsem si, že jste v posledním roce
měli velké úspěchy.
Troufnu si říci, ANO... velké úspěchy. Na
Mistrovství středních Čech jsme získali
v juniorské kategorii Street dance formace úžasné 1. místo a porota vyhodnotila
naše tanečníky tak šikovné, že je přeřadili
rovnou do 2. ligy. Což se nestává. Jen
si to představte ve fotbale, pánové...
Stejná sestava již ve druhé lize získala
krásné 6. místo na Mistrovství České republiky mezi obrovskou konkurencí de-

vatenácti dalších choreografií. A naše děti
začátečníci v soutěžích získaly perfektní
bronz.
A na co jste za poslední Vaši sezonu
nejvíc hrdá?
Hrdá jsem na to, co jsme všechno
s mými lektory a studenty zvládli. Koronu,
odrazit se, zabojovat, vyhrát a pořád jet
na přátelské vlně, což je naší doménou.
Hlavně nás to musí bavit a přitom se bavit... Samozřejmě i na medaile a poháry,
ale též na našeho třináctiletého DJe
Šimona Štechera aka DJ Simonczech,
který o prázdninách vyhrál prestižní
DJ soutěž (2022 DMC WORLD CZECH
SLOVAK NATIONAL CHAMPION) a bude
reprezentovat Českou republiku na
světovém finále. Jsem ráda, že můžu
být u toho, když si jdou děti za svým
a mohu je podporovat a být u jejich
růstu a úspěchu.
Tančit skoro profesionálně, to
chce dávku talentu. Jak probíhá
výběr a kdo všechno se k Vám může
přihlásit?
Talent je jedna věc a pracovat na sobě
je věc druhá. Tyto dvě věci pracují ruku
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v ruce. Snažíme se rozvíjet talent, ale lze
i talent „makáním“ dohnat, ne-li předčít.
Může se k nám přihlásit v podstatě každý,
protože máme rozdělené složky nejen
dle věku, ale i dle výkonosti.
A je možné k Vám vstoupit i během
roku?
Zápis na kurzy se konal 8. 9. 2022 v sále
u Korychů, od 12. 9. začínají kurzy, kdy si
zdarma můžou všichni zájemci vyzkoušet
všechny lekce a rozhodnout se, který
kurz jim vyhovuje, samozřejmě s naším
doporučením.
Určitě se mohou studenti dohlásit
i během roku, mohu říct, že je to více než
časté.

Kam bychom se na Vás mohli přijít
podívat?
Jestli myslíte vystoupení, tak je to ještě
brzy říkat nějaký termín vystoupení,
když ještě nemáme „natrénováno“. Ale
chystáme vánoční show v prvním týdnu
prosince. A určitě se na nás můžete přijít
podívat na lekce do sálu U Korychů nebo
na přílepské akce, které se chystáme
navštívit a ukázat se.
Můžete sledovat náš instagram Jam
Dance Crew či fb, tam jsou veškeré informace, kde, kdy a co.
Moc Vám děkuji za rozhovor a těším
se na nějaké vystoupení u nás.
Tomáš Hejna
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Co nového v Klubu seniorů
Vesnička Třebíz kousek od Slaného
byla opravdovým národopisným
zážitkem. Průvodkyní nám byla
místní rodačka, takže jsme se
dozvěděli z první ruky, jak to na
středočeském venkově chodilo.

Začátek léta zastihl přílepské seniory

v dobré kondici. Hned první letní den
se vydali do skanzenu Třebíz, týden na
to vyrazili na komentovanou procházku
zahradami Pražského hradu a v sobotu 26. června se dostavili do Úholiček,
kde probíhalo tradiční setkání dříve
narozených z celého okolí.
V červenci jsme rádi využili pozvání
spřátelených zahrádkářů a vyjeli s nimi
na plavbu po Labi z Ústí do Litoměřic.
Zlatým hřebem prázdnin byl jimi organizovaný autobusový výlet na zámek
Doudleby a za krajkou do Vamberka.
S podzimem začínáme opět s pravidelnými vycházkami do okolí. Zahájili jsme
návštěvou Zemědělského muzea na Let-

né, poté půjdeme opět s Tomášem Hejnou po Praze, tentokrát nejspíš na starý
Žižkov. O cílech a termínech vycházek
budou členové klubu pravidelně informováni mailem. Náš oblíbený mladý lektor Lukáš Staněk se už těší, jak nás bude
v knihovně zasvěcovat do orientace
v digitálním světě – to plánujeme na
13. října. V listopadu zavzpomínáme na
uplynulé dva roky v besedě s názvem „Co
nám covid dal a vzal“.
Také budeme sledovat program v místní knihovně, který nabízí zajímavé večery. Například 5. října to bude vyprávění
o starých cestách v krajině v okolí Velkých Přílep.
Eliška Hesslerová ohlásila pokračování
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kurzu malování od 23. září, opět
v pátek 10 – 12 hodin. V listopadu a v prosinci bude v Galerii
U Korychů vystavovat díla svých
svěřenců, tedy i účastníků seniorského kurzu. Těšíme se na ně!
Od září se znovu rozeběhlo
středeční cvičení u Petra Němce
v San-Cai Centru.
Eva Martínková
koordinátorka Klubu seniorů

Zahrady Pražského hradu neměly
chybu. A výklad našeho průvodce
Tomáše také ne. Půvaby Prahy
s námi v poslední době objevují
i ženy z Ukrajiny, které našly
útočiště v naší obci

Setkání v Úholičkách 26. června mělo proběhnout pod širým nebem na nádvoří statku.
Déšť nás zahnal do vnitřních prostor, ale i tam jsme si kulturní program i občerstvení
náležitě vychutnali.
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JubilantiI
 Paní Miloslava Braňková oslavila
13. července 80. narozeniny

představení U Korychů, občas se vypraví
i na ples. Bohužel, kolena trochu bolí, ale
to nebrání častým výletům s potomky.
Má tři vnoučata a už čtyři pravnoučata.
A také psa, želvu a ukázkové akvárium.
Žije spokojeně.

Paní Braňková s pravnučkami

Paní Braňková se narodila za války na
Žižkově. Žila tam až do roku 2006, kdy
se s dcerou rozhodly přestěhovat do
nové výstavby ve Velkých Přílepech. Jako
zručná elektromechanička montovala
v Tesle Žižkov televizory. Později vystřídala různá zaměstnání. Ještě v sedmdesáti
ji bavilo kompletovat manikúry u jedné
soukromé firmy. Potom už se věnovala
rozrůstající se rodině a také ukázkové
zahrádce, která je potěšením i pro kolemjdoucí. Dvě děti vychovávala převážně
sama, aniž by požívala výhod, které dnes
mají matky samoživitelky. V domě s ní
bydlí dcera s vnučkou a další část rodiny
zakotvila také v naší obci. Paní Braňková
je v Přílepech velmi spokojená. Už jen
ten pohled přes silnici na pole, kde se
prohánějí srnky! A ta zahrádka! Má radost, že pravnučkám se v přílepské škole
a školce líbí. Nenechá si ujít divadelní

S předzahrádkou to paní Braňková
opravdu umí
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 Pětaosmdesátiny oslavila paní
Anna Blažková 26. července

S pravnukem Milánkem

Paní Blažková se narodila na sv. Annu
před 85 lety. Kdo by ji neznal! Vždyť celý
její život je s naší obcí propojen. Narodila se sice v Horoměřicích, ale rodiče se
záhy přistěhovali do Přílep. S přílepskými
dětmi šlapávala do školy v Noutonicích,
do měšťanky pak do Lysolaj. Chodila do
Sokola, kde cvičívala pod dozorem paní

Narozeninový oběd na Špejcharu

Vichrové. Vdala se za přílepského rodáka
Bohumila Blažka, šikovného elektrikáře
a vyhlášeného tanečníka. I ona tančila
ráda, a jak vzpomínají její vrstevníci,
dokonce i na stole. Zábavy U Korychů
bývaly prý skoro každý týden. Stůl hned
u žebřin pod pódiem byl vždy rezervován pro Blažkovy, Kantovy, Říhovy,
Kučerovy, Kostihovy a další přátele. Bavit
se prý dokázali náramně. Ale nejen bavit. Pan Blažek se kromě práce věnoval
i místnímu fotbalovému klubu, zejména
trénování žáků. A tak paní Blažková prala
dresy a společně vozili malé fotbalisty na
zápasy. Paní Blažková vařila v místní škole,
potom spolu s rodiči pracovala v restauraci U Korychů. Také byla zaměstnána
v místním JZD, a to v teletníku, kde byla
práce sice těžká, ale ani tam prý nebyla o
zábavu nouze. Nakonec spolu s mnoha
dalšími přílepskými ženami jezdila uklízet
do objektů vnitra v Dejvicích. Všechno, co
dělala, ji bavilo.
Blažkovi měli hezký rodinný život,
ale k velkému zármutku paní Anny
manžel před deseti lety zemřel. Ještě
stačil postavit velký dům, kde dnes žije
s paní Blažkovou vnuk a rodina vnučky

Na aktivitu paní Blažkové
fotbalisté nezapomněli
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s pravnoučaty. Paní Blažková má dva
syny – Milana a Františka. Od nich se
dočkala dvou vnuček a jednoho vnuka.
Má dvě pravnoučata – Aničku a Milánka,
který jí v necelých deseti letech začíná
být velkým pomocníkem. Celá rodina se

k ní chová moc pěkně. Pomáhají s nákupy,
protože nohy už paní Anně tolik neslouží.
Ráda si vyrazí na oběd na Špejchar, jen
to oblíbené pivo jí teď paní doktorka prý
nedoporučuje.
Rubriku připravuje Eva Martínková

Jak můžeme pomoci

Pokud je venku hezky,
snažíme se být venku

Všichni víme, že sociální izolace našemu

duševnímu zdraví nijak neprospívá.
Všichni tušíme, že osamělost seniorů
je problém ještě palčivější. Ale pokud
někdy narazíte na studii Americké psychologické asociace, zjistíte, že pravda je
ještě mnohem šílenější. Podlé té je totiž
samota větší zabiják než kouření nebo
alkohol.

Ironií bývá, že problém, který byl třeba
i s námi řešitelný, je sociální izolací ještě
zhoršován.
Seniorům odloučených od lidí se nedostává informací a moderní informační
technologie většinou nepoužívají. Proto
ani neví, jaké mají možnosti a kam by
mohli zavolat.
Někdy se také prostě jen obávají toho,
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co říct a někdy jim ve volání o pomoc
brání předsudky.
Je to začarovaný kruh, který nemívá
dobré konce.
Pokud máte pocit, že znáte někoho,
koho by mohla tížit samota, či potřeboval
jiné pečovatelské služby zkuste pomoct
a oslovit naši terénní pečovatelskou
službu.
Nebo pomůžete jen tím, že si s do-

Knížka pro naši klientku

tyčným popovídáte a řeknete mu o jeho
možnostech.
Tým Kvalitního podzimu života, z.ú.
terénní pečovatelská služba je tu pro
každého, kdo naši službu a pomoc
potřebuje.
Ředitelka Kvalitního podzimu života,z.ú.
Lenka Klestilová MBA
Tel: 603 463 133, Mail: klestilova.kpz@email.cz

A je tu příprava na oběd

Za rytíři z Bubna a českou krajkou
Tedy ani ne tak za rytíři z Bubna jako na
krásný zámek Doudleby stojící ve stínu
Orlických hor. Naši zahrádkáři, kteří
zájezd organizovali, nebyli v tomto kraji
poprvé. Už v době před covidem se nás
hojný počet podíval na nedaleký zámek
Častolovice. Nyní jsme se posunuli
o kousek dál a po Doudlebech se podívali
ještě do malebného městečka Vamberku.
Ale hezky popořadě.

Stejně jako tehdy nás i nyní jely dva plné
autobusy. Většina z nás se nalodila v 7
ráno ve Velkých Přílepech na autobusové
točce, jela s námi ale i celá řada lidí z okolních obcí. V takto velké sestavě jsme se
vydali na přibližně dvouhodinovou cestu,
při které nás uvítaly hlavní organizátorky Naďa Pokrupová a Slávka Chalupská
(každá velitelka svému autobusu) a seznámily nás s následujícím programem.
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hradu Potštejn. Tu jsme sice nenavštívili,
ale viděli jsme ji alespoň z dálky a v městečku pod ní jsme se velmi dobře
naobědvali. Zdejší majitel na nás čekal
již tři roky, protože jsme sem měli jet už
před pandemií. A i když nás bylo takové
množství a ještě tu čekali svatbu, obsluha
byla velmi rychlá, ačkoliv si někteří mohli
myslet něco jiného. Zbylo i dost času
podívat se na místní zámek nebo kostel,
které se nacházejí kousek od restaurace.
Na závěr jsme se zajeli podívat do
městečka Vamberk, konkrétně do
zdejšího známého muzea krajky. Ta město
i okolí proslavila, což dokazuje zdejší
skutečně bohatá expozice zabírající tři
patra. Při jejich procházení jsme se seznámili s vývojem krajkářství od jeho začátků
až po dnešní dobu. Zajímavé bylo zjištění,
že téměř celá expozice třetího patra byla
© Tomáš Hejna

Naše první zastávka byla na zmíněném
zámku Doudleby, kde nás uvítal sám majitel, potomek rodu pánů z Bubna, kterým
zámek patřil po několik generací s výjimkou komunistického režimu. Přiblížil nám
stručně historii svého rodu a potom nás
předal do rukou paní průvodkyně, která
nás velmi zasvěceně provedla prvním
patrem zámku. Musím přiznat, že patřila
k nejlepším průvodkyním, s jakými jsme
se kdy potkali. Seznámila nás s historií
zámku, s vzácnými malbami na stropech,
které přežily zázrakem (a zámek zase
díky nim) i se spoustou dalších detailů.
Po prohlídce jsme se ještě mohli projít
po přilehlém anglickém parku a všem se
líbila zvířátka v sousedství zámku. Stihli
jsme se také podívat na nevěstu. Zrovna
tu probíhala svatba.
Nedaleko Doudleb se nachází zřícenina

Bylo nás opravdu hodně

© Tomáš Hejna
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Muzeum krajek
bylo působivé a zajímavé

Někteří si zkusili vyrobit vlastní krajku
a šlo jim to

© Tomáš Hejna

věnována tvorbě akademické malířky
Evy Fialové, která pocházela z Kralup nad
Vltavou, tedy z místa kousek od nás.
Zpátky jsme se vrátili zvečera a jistě
nehovořím jen za sebe, když řeknu, že
to byl opravdu velmi pěkný výlet a že
jsme ho po tak dlouhé době už všichni
potřebovali. Už teď se všichni těšíme na
ten další.
Tomáš Hejna
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Rozpis domácích zápasů fotbalu
TJ SOKOL VELKÉ PŘÍLEPY - všechny kategorie
MUŽI

Neděle 21. 8. 2022 17:00

TJ Sokol Velké Přílepy - TJ Hostivice

ST. PŘ.

Sobota 3. 9. 2022 10:00

TJ Sokol Velké Přílepy - TJ Sokol Holubice

ML. ŽÁCI Sobota 3. 9. 2022 10:00

TJ Sokol Velké Přílepy - TJ Sokol Choteč / SK Třebotov

ST. ŽÁCI

Neděle 4. 9. 2022 10:00

TJ Sokol Velké Přílepy - TJ Hostivice

MUŽI

Neděle 4. 9. 2022 17:00

TJ Sokol Velké Přílepy - TJ Sokol Dobřichovice

ML. PŘ.

Neděle 11. 9. 2022 10:00

Turnaj Velké Přílepy

ST. PŘ.

Sobota 17. 9. 2022 10:00

TJ Sokol Velké Přílepy - TJ Hostivice

ML. ŽÁCI Sobota 17. 9. 2022 10:00

TJ Sokol Velké Přílepy - SK Roztoky

ST. ŽÁCI

Neděle 18. 9. 2022 10:00

TJ Sokol Velké Přílepy - SK Olympie Dolní Břežany B

MUŽI

Neděle 18. 9. 2022 16:30

TJ Sokol Velké Přílepy - FK Kosoř B

ST. PŘ.

Sobota 1. 10. 2022 10:00

TJ Sokol Velké Přílepy - SK Roztoky A

ML. ŽÁCI Sobota 1. 10. 2022 10:00

TJ Sokol Velké Přílepy - TJ Sokol Červený Újezd

MUŽI

Neděle 2. 10. 2022 16:00

TJ Sokol Velké Přílepy - FK Středokluky A

ST. ŽÁCI

Neděle 9. 10. 2022 10:00

TJ Sokol Velké Přílepy - FK Rudná

MUŽI

Neděle 9. 10. 2022 16:00

TJ Sokol Velké Přílepy - TJ Sokol Kněževes

ST. PŘ.

Sobota 15. 10. 2022 10:00

TJ Sokol Velké Přílepy - AFK Libčice

ST. ŽÁCI

Neděle 16. 10. 2022 10:00

TJ Sokol Velké Přílepy - TJ Sokol Holubice

ML. ŽÁCI Sobota 22. 10. 2022 10:00

TJ Sokol Velké Přílepy - TJ Hostivice

MUŽI

Neděle 23. 10. 2022 15:30

TJ Sokol Velké Přílepy - SK Nučice

MUŽI

Neděle 6. 11. 2022 14:00

TJ Sokol Velké Přílepy - FK Horoměřice

https://tjsokolvelkeprilepy3.webnode.cz/

Dementování zprávy z čísla 2/2022
V minulém čísle obecního Zpravodaje

jsme Vás informovali o úspěšné akci pálení
čarodějnic, kterou pro místní obyvatele
připravili naši fotbalisté. Součástí této
zprávy byla také zmínka o dřevu, které

poskytla obec. Jak jsme byli dodatečně
informováni, obec dřevo fotbalistům
neposkytla a ti si tak museli koupit dřevo
z vlastního rozpočtu. Za tuto chybu se
dodatečně omlouváme.
Redakce
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Čtvrtletní meteorologické okénko č. 36 - letní
Léto našich předků začínalo podle

staročeského dělení a počtu ročních dob.
V případě čtyř období první letní den
připadal již na Urbana 25. 5., ale při dělení
roku na osm vlastní léto začalo na sv. Medarda 8. 6. Pro nás je přirozené, že první
letní den nastává až kolem 21. 6. letním
slunovratem. Meteorologové nazývají
prvním letním dnem den, kdy teplota
vzduchu poprvé překročí v daném roce
25 °C. Takový den u nás v obci letos nastal 10. 5., ovšem průměrně v ČR se s ním
setkáváme již v druhé dekádě dubna.
Zajímavější než „přesné“ určení prvního
letního dne je podle staročeského
kalendáře rozdělení léta na deset až
patnáct období s charakteristickým
průběhem počasí. Toto dělení bylo nepostradatelné pro venkovský lid a nástup
určitého počasí připomínaly povětrnostní
a singulární pranostiky. Pro začátek léta je
asi nejznámější medardovské deštivé období: „Medardova kápě čtyřicet dní kape“
(8. 6.). Podle našich předků má pět vln, od
sebe oddělených suššími úseky. Vlhká
období se nazývají Vítské, Svatojanské,
Prokopské, Magdalénské a Petrské deště.
Sušší periody zase Aloisské, Pavlovské,
Markétské a Anenské léto. Nutno dodat,
že průběh počasí se v těchto etapách
potvrzuje s pravděpodobností 55 až 75
procent, což není moc, ale i v tomto roce
k několika shodám došlo. Za zmínku stojí
tzv. Aloisské léto/sucho (19. až 23. 6.),
které předci věnovali zejména kosení luk
a sušení sena. My jsme v tomto období letos prožili první tropické dny a nejteplejší

© René Tydlitát

Počasí podle lidového kalendáře

A o tom, že i letošní léto bylo horké,
vypovídá poloha ručičky teploměru meteorologického sloupu v centru obce
ze dne 19. 6. 2022

den v roce (19. 6.) s teplotou vzduchu
v obci až 36,8 °C. Nedaleká stanice PrahaŘež u Vltavy naměřila dokonce 39 °C.
Zvláštností byl výskyt válcovitého mraku (roll cloud) nad Prahou při bouřce
20. 6. Potom se konečně naplnila minule uvedená pranostika: „Jestliže v máji
neprší, červen to přeruší“. Druhá vlna Medarda, období tzv. Svatojanských dešťů,
přineslo vytrvalé a silné srážky, a to po
týdnech (na Praze-západ sedmi týdnech)
mimořádného meteorologického sucha.
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Deště se vyskytly s přerušením ve dnech
24. až 29. 6. Typickou pranostikou je:
„Svatý Jan deštěm je znám“ (24. 6.). V uvedeném týdnu, kdy k nám dorazil tzv.
evropský letní monzun, napršelo 112 mm
a celý červen skončil s úhrnem 138 mm
(tj. 190 % normálu). Největší letní vlna
veder ve Velkých Přílepech trvala čtyři
dny po sobě od 19. do 22. 7. Vzduch se
při ní zahřál až na 35 °C. Toto období se
částečně krylo s Markétským létem, též
obdobím tzv. psích dnů (podle hvězdy
Sírius), kdy dle staročeského kalendáře
vrcholilo léto a docházelo ke žním žita
a ječmene. Letos však bylo posunuto
k srpnu až do začátku periody Magdalénských dešťů. V tomto případě ke shodě
s lidovým kalendářem nedošlo.
Jediná tropická noc léta v obci nastala
na 26. 7. Připomenu, že ráno toho dne nás

překvapil zápach ze 70 km vzdálených
požárů v Hřensku. Tzv. Petrské deště,
předky umísťované na začátek srpna jako
konec medardovského období, se letos
ozvaly dřív a 30. 7. zprudka zalily naše
zahrady. Srpen přinesl dvě menší horké
vlny. První 3. až 5. 8. a druhou 16. až 18.
8. Při nich se maximální teplota vzduchu přiblížila k 35 °C. Dešťové přeháňky
přicházely celkem pravidelně, což se na
rozdíl od jara dá říct o celém letním období. Poslední dekáda srpna přinesla
Bartolomějské léto a konec uvedených
psích dnů. Opakovaně se dostavily výkyvy
i poklesy teplot, bartolomějské bouřky
a vysoká vlhkost vzduchu. Co dodat?
Snad jen, že naše astronomické léto končí
po sv. Matoušovi 21. 9., ale už se můžeme
těšit na Svatováclavské babí léto.
René Tydlitát

Graf ukazuje průběh léta 2022 ve
Velkých Přílepech. Patrný je téměř
dvojnásobně vysoký sloupec
červnových srážek. Teplotní křivka,
jak již je pro ni typické, se pohybovala
po kladných odchylkám od normálu.
Zejména v červnu významně
převýšila měsíční průměr.
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