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Na úvod
Trochu se mi poslední dva roky zdá, že se Mayové ve svém kalendáři s koncem světa
spletli. Tvrdili, že to bude v roce 2012, možná se „sekli“ o deset let. V minulých číslech jsem
několikrát psal, jak moc se těším, až Vás přivítám v době po covidu. Než jsem to stihl, je tu
nepříliš vzdálená válka. Jenom doufám, že to těm Mayúm nevyšlo o víc desetiletí, vše se
zase přežene a zavládne kolem nás mír. Ale dost filozofování.
Důležité je, že se už blíží jaro. Příroda to sice zatím nedává příliš najevo, ale je tu coby
dup a s ní bychom se měli radovat a bavit, chodit na procházky, navštěvovat kulturní akce,
potkávat se. A že je v Přílepech kde, o tom není třeba ani hovořit. Kolem Hajnice vedou
nové aleje, u zrekonstruované nádrže jsou už lavičky a stůl, na několika místech máme
ping-pongové stoly a u rybníka je pořád stejně hezky. A nezapomínejme na příjemné
hospůdky, cukrárnu nebo kulturní akce, kterých se opět chystá požehnaně (jak zjistíte
v kulturní rubrice).
Jistě všichni víte, že ne vše, co se děje ve Velkých Přílepech, je vždycky růžové. Občas
mezi námi dochází ke sporům, někdy k omylům, čas od času si někteří lidé nerozumí.
Chtěl bych proto všem popřát, aby se jim v tom letošním jaru podobné věci vyhýbaly,
těšil je svět a neobtěžovaly malicherné spory. Konec konců můžeme být rádi, že na rozdíl
od jiných částí světa panuje kolem Přílep klid a mír.
Tomáš Hejna
Redaktor
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slovo starostky

Vážení čtenáři
Dnes, než jsem usedla k počítači, abych napsala pár řádek
do Zpravodaje, jsem byla nakoupit v místním obchodě Aneta. Spolumajitelka, příjemná a empatická žena Katka mně na
mobilu ukazovala dodávky s potravinovou pomocí Ukrajině.
Sama ji pomohla naložit, sama opakovaně dovezla na hranice Ukrajiny. „Dnes jsem už unavená,“ povzdechla si, „ale brzy
pojedu zase.“ „Kdybych měla kloubouk,“ povídám, „smekla bych
před Vámi“. Vlastně bych smekla i před mojí kolegyní, která
v naší obci ubytovala rodinu s osmi dětmi, klobouk bych
odložila před všemi Vámi, kteří jste ochotni slevit ze svého soukromí a nabízíte část svého
domova uprchlíkům, také před rodiči našich školáků, kteří vychovali svoje děti k empatii.
Naši školáci připravují sbírky, kreslí obrázky na podporu našich skorosousedů, ti mladší
v mapě hledají Ukrajinu, vyptávají se, ale také mají strach. I my dospělí máme obavy,
žijeme dlouho v míru, válečné konflikty byly dosud pro nás vzdálené. Teď jsme vystaveni
hmatatelné realitě. Víme, že sankce dopadnou nejen na Rusko, ale také na nás, přirozeně.
Obáváme se snížení životní úrovně, ještě většího růstu cen. Jenže bez obětí nelze vyhrát
žádný boj. Mnozí z nás si při sledování zpravodajství uvědomují, jak malicherné byly
a jsou, ve světle obav o životy Ukrajinců, některé naše starosti. Jsem ráda, že se u našich
občanů setkávám čím dál tím více s ochotou pomoci, s otevřenou rukou, ale především
s otevřeným srdcem. Každý může pomoci, každý podle svých možností. Zastupitelstvo obce bude schvalovat finanční pomoc, ředitelky naší mateřské i základní školy jsou
připraveny přijmout do škol děti z Ukrajiny. Příští dny a týdny teprve ukáží, co všechno
můžeme udělat. Při čtení sociálních sítí i při rozhovoru s Vámi ve mně narůstá přesvědčení,
že Vám osud Ukrajiny není vůbec lhostejný. Těší mě to. Nedokážeme předvídat, jak se
situace bude vyvíjet, vždyť i renomovaní komentátoři ještě v polovině února psali, že
Rusko jen vydírá, že válka je pro něj nejistým podnikem s hranicí zkázy na dohled.
I po skončení této agrese ponese Ukrajina následky mnoho let. Naše pomoc bude ještě
dlouho potřebná. Budeme se ale moci vrátit ke svým drobným starostem a velkým radostem. Nechci ale skončit pesimisticky. Po dlouhé době karantén a jiných covidových
omezeních, Vás zvu na kulturní akce, které pro vás připravila obec a knihovna. Chystejte šaty na obnovený jarní ples, dva roky jsme si nezatančili, přijďte na připravované
besedy, výstavy, filmy. Kompletní nabídku najdete v tomto čísle Zpravodaje, další jsou ve
fázi příprav. Těšíme se na Vás a já Vám na závěr přeji brzký nástup jara, hřejivé nabíjející
paprsky slunce a co nejméně starostí.
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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Silnice do Úholiček po kolaudaci

© Helena Lorenzová

Mnoho let neprůjezdná silnice mezi Velký-

mi Přílepy a Úholičkami, kde se v sousedství zámku zřítila nosná zeď, se v loňském
roce dočkala rekonstrukce, o níž jsme
vás průběžně informovali v předchozích
číslech. Na začátku letošního roku již byla
silnice průjezdná a podle informací Krajské
správy a údržby silnic (KSÚS) prošla oficiální kolaudací. Po více než deseti letech tak

byl obnoven silniční provoz mezi oběma
obcemi, a to bez dalších dopravních omezení. Pouze v úseku výstavby nového
chodníku v ulici Podmoráňská a napojení
dopravní komunikace pro lokalitu „K Tursku“ může v budoucnu dojít k drobným
omezením. Začátkem dubna se na tuto
silnici vrátí i veřejná doprava, konkrétně
autobusová linka 350.
[TH

Stavba chodníku v ulici Podmoráňská
pokračuje
Již v loňském roce jsme vás několikrát

informovali o budování chodníku v ulici
Podmoráňská, která spojuje nejen jednu
z hlavních přílepských ulic, Roztockou, se
sousedními Úholičkami, ale je také spojnicí
s naším rybníkem a s „bytovkami“ a domy

v ulicích U Rybníčku a Slavíčkova. Z tohoto
pohledu byla ulice pro chodce a také automobily nebezpečná a docházelo zde
k nepříjemným situacím. Chodník tak zajistí
bezpečnost nejen pro chodce, ale i automobily. V současné době jsou již hotové
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© Helena Lorenzová
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Budoucí chodník má již své obrysy
pevně dané

© Tomáš Hejna

Nový přechod u zastávky
Podmoráňská je už i osvětlen

úseky kolem nové zastávky Podmoráňská,
kde také vznikl nový přechod a osvětlení.
Náznak další části od trafostanice a k ústí
budovaného vjezdu do nové lokality
„K Tursku“, tedy podél již stojící opěrné
zdi, můžeme vidět už nyní, a to v podobě
již napevno zabudovaného obrubníku.

© Tomáš Hejna

Podle plánu by měl chodník dosahovat až
k místu, kde dnes končí chodník u knihovny na křižovatce ulic Roztocká a Pražská
(tedy u budovy CVA). Kompletní dokončení by mělo proběhnout v letošním roce,
a to včetně osvětlení.
[red

Bezpečí především
V době neprůjezdnosti silnice mezi

Velkými Přílepy a Úholičkami si lidé navykli využívat komunikaci jako pěší zónu
vhodnou k relaxaci, odpočinku i sportu.
Obnovení provozu tento stav narušuje
a přináší rizika spojená s běžným
silničním provozem. Jak jsme avizovali
Rozcestník do Úholiček je hned
na okraji cesty kolem potoka
© Tomáš Hejna
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již ve 2. čísle Přílepského zpravodaje
z minulého roku, v návaznosti na situaci
vznikla bezpečná cesta mimo silniční
provoz. Tato cesta začíná v zatáčce ulice
Dany Medřické směrem k Werichově
a odtud pokračuje po proudu potoka
lesní cestou až na katastr obce Úholičky.
Zde je možné projít buď po vyšlapané
pěšině přes pole do úholičské ulice

Nad Parkem, nebo se nově vydat
přes lávku v místě cvičiště pro psy
a odtud pokračovat dál až k již existující vyštěrkované komunikaci, která
ústí do ulice Roztocká blízko začátku
obce Úholičky. Cesta je nezpevněná,
v době sucha je však vhodná jak pro pěší
a cyklisty, tak i pro maminky s kočárky,
a to zcela bezpečně.
[th

Obec Velké Přílepy
hledá

reFerenta/kU StavebníhO úřadU
Požadujeme:

Nabízíme:

- minimálně středoškolské vzdělání
/ obor stavební nebo veřejnoprávní /

- práci v dobrém kolektivu zkušených
kolegů

- praxe výhodou

- příspěvek na dovolenou

- uživatelská znalost Word, Excel

- příspěvek na penzijní připojištění

- řidičský průkaz skupiny B

- příspěvek na stravování
- možnost dalšího vzdělávání
Nástup dle dohody.
Další informace podají:

Ing. Dana Kuchařová, tel.: 734 465 499
nebo Věra Čermáková, tel.: 739 352 222
případně pište na: su.kucharova@velke-prilepy.cz
starosta@velke-prilepy.cz
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Okolí nádrže se mění v rekreační zónu

© Tomáš Hejna

Rekonstruovaná nádrž pod úrovní ulice

Haškova a její okolí mění postupně svoji
tvář. Po rozsáhlé rekonstrukci samotné
nádrže získává i její břeh ráz rekreační
zóny a parkové úpravy. Kromě informační
cedule o Velkých Přílepech už přibyly nové
lavičky a také stojan na kola, upravená je
i přístupová cesta, která nyní spojuje již
dříve existující cesty lesním porostem pod
areálem MŠ Jablíčko s ulicí Halasova. Samotná nádrž má sloužit nejen k zadržování
vody, ale také k rekreační činnosti, tedy ke
koupání. Na povrchu se sice dosud nachází
vodní řasy, nicméně nový biotop nádrže,
o jehož udržování se obec stará, charakter
hladiny pomalu mění k lepšímu obrazu.
V letních měsících se tak mohou obyvatelé Přílep těšit na příjemné osvěžení.
Výběrové řízení na revitalizaci prostoru
pod zmíněným areálem MŠ Jablíčko, kde

Přijďte si posedět k nádrži, jsou tu lavice
i stoly…
…a místo tu je i pro kola

© Tomáš Hejna
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již došlo k rozsáhlému kácení slabých
a nemocných stromů i náletových
dřevin, zároveň i k náznaku v budoucnu
plánovaných nových cest, bylo vypsáno
v únoru roku 2022. V prostoru s parkovou
úpravou by měly být nové lavičky, herní
prvky i prvky určené psům. Předpokládaná
hodnota zakázky se pohybuje kolem 2 700
000 Kč, návrhy projektů byly odevzdány

7. března letošního roku. Kvůli termínu
uzávěrky tak nemůžeme poskytnout informace o výherci výběrového řízení. Podrobnosti včetně již schváleného návrhu
přineseme až v příštím čísle. Jisté však je,
že Přílepy se tak dočkají nového parku
v centru obce, navazujícího na současné
volné prostranství mezi MŠ Jablíčko, ZŠ
Velké Přílepy a točkou autobusů.
[th

Ať se jim dobře bydlí!
parta nadšenců nabídla letos na jaře na

Hajnici další útočiště zpěvnému ptactvu.
„Jsme dobrá parta,“ říká organizátor a autor projektu Zdeněk Švajda, „věnujeme
se geocachingu a máme rádi přírodu“.
Opakovaně už parta přátel vyvěsila ptačí
budky. Ty starší byly opraveny a vyčištěny
pro nové nájemníky. Kdo má rád přírodu,
není mu lhostejný nepořádek v ní, a tak
došlo i na sběr odpadu v lese. Moc
děkujeme této skvělé partě a vy ostatní
se můžete připojit k akci Ukliďme Česko.
Během víkendu 2. a 3. dubna budou na
devíti stanovištích připraveny pytle na sběr
odpadků a rukavice. Těšíme se na setkání,
všichni chceme čistou obec.
[ve-cer

© Zdeněk Švejda

Jsme dobrá parta! Nová budka dá
nový domov dalšímu ptactvu
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Stále dochází k drobným krádežím
I když Velké Přílepy nejsou eldorádem

zločinu, k drobným krádežím stále dochází. Výjimkou nebyly ani zimní měsíce,
kdy několikrát došlo ke krádežím vánoční
výzdoby. O případu ve Dvořákově ulici
z 20. prosince loňského roku nalezneme
například zprávu na webu obce v dotazech občanů. Ve dne byl odcizen LED
stromek. V návaznosti na to přinášíme
smutnou zprávu, že na konci loňského
roku zmizela také dřevěná socha vodníka,
která zdobila prostranství kolem jezírka
a parku u ulice Roztocká. I přes veškeré
zajištění ji zloděj sundal z „podstavce“
a vodník tak, zřejmě nenávratně, zmizel.
[red
Obecní vodník nejspíš nenávratně
zmizel

© Tomáš Hejna

Při přecházení dávejte pozor!
Není to vlastně nic nového. Před několika

lety se stala na Pražské blízko autobusové zastávky ošklivá nehoda, kdy
byl autem sražen přecházející chlapec.
Také při přecházení na křižovatce ulic
Pražská, Roztocká a Kladenská docházelo dříve k řadě nebezpečných situací
při přecházení, dokud nebyla křižovatka
modernizována a osazena světelnou signalizací. A ve výčtu nejsme ani zdaleka
na konci. Rizikové bývá občas přecházení
na přechodu proti I. stupni základní školy

a díky nezodpovědným řidičům, kteří
ignorují žluté kříže na vozovce, je často
nebezpečné přecházet i na přechodu
u bankomatu v centru obce. Pozor je
vhodné dávat i na nově vytvořeném
místě pro přecházení u ústí ulice Nová
přes Pražskou. Jde o přechod, kde nemá
chodec přednost.
Vraťme se však do lokality na Pražské,
která se ukázala být v posledních
dvou měsících značně nebezpečnou
– až nečekaně. 19. ledna letošního roku
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překvapila řidiče nepříjemná kolona,
která je přinutila stát ve směru na Přílepy
až stovky metrů, a to téměř hodinu. Na
vině byla čelní srážka dvou automobilů,
ke které došlo v blízkosti přechodu na
Pražské hned za zatáčkou. Na místě zasahovali policisté i hasiči, prostor musel být
kvůli přehlednosti monitorován policejním dronem. Přitom zmíněný úsek se
zdá být v porovnání s jinými celkem
přehledný a hlavně široký. Ještě v prosinci se přitom na tomto místě odehrála nehoda, kdy autobus zachytil přecházejícího chodce (podle informací chlapce).
Nehoda se naštěstí obešla bez zranění, na
vině byl podle všeho chodec samotný.
Obě zmíněné nehody dokazují, že
ačkoliv se zdá být přechod i okolí na
Pražské přehledným místem, hrozí zde
nebezpečí nehody i úrazu. Na vině přitom
mohou být jak chodci, tak i řidiči, kteří
v této části obce často nedodržují povolenou rychlost a nemusí včas zareagovat. Přechod je podle všech předpisů
označen, osvětlen a uprostřed se nachází bezpečnostní ostrůvek. Nicméně zde,
ale i na dalších přechodech v obci platí,
že pozor na své zdraví a životy musí dávat
především chodci samotní.
[TH

© Helena Lorenzová

Místo pro přecházení u ulice Nová.
Chodci zde nemají přednost
© Helena Lorenzová

Přechod u zastávky Pražská vypadá
bezpečně, ale…

Linka 409
Od 1. 9. 2021 je v provozu linka 409, která

spojuje 7x denně naši obec se Suchdolem.
Jako každá nová linka zažívá svůj hořký
začátek. Vzpomeňme na prodloužení
linky 316 do Kralup. Zpočátku byly vozy
nevytížené a dnes ve školním spoji vystu-

puje na jediné zastávce u gymnázia v Kralupech více jak 20 studentů.
Obdobné to je i s naší 409tkou. Již nyní
některé její spoje využívá uspokojivý
počet cestujících. Zkušební provoz linky je
zabezpečen do 30. 6. 2022. Předpokládá
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se však, že linka bude zachována i po
tomto datu, a navíc by mohla zvýšit svůj
význam prodloužením své trasy o úsek
Velké Přílepy – Úholičky-železniční stanice. Tento úsek by byl provozován jen
v ranní a odpolední špičce, tak aby spoje
navazovaly na železniční spojení do a z
Prahy. Na konci února proběhla v tomto
úseku zkušební jízda s vytipováním míst
pro nové zastávky cestou po katastrálním

území Úholičky. Zda tento záměr bude
realizován (pracovní termín je 1. 9. 2022),
je závislé na nutných úpravách v oblasti
železniční stanice v Úholičkách a ekonomické náročnosti celého projektu.
Co můžeme s jistotou konstatovat, je
změna jízdního řádu na aktuální trase
od 1. 4. 2022, kdy spoje pojedou z Přílep
v časech 6:15, 7:10, nově 8:15 a 11:50, 13:23,
15:23 a 16:58.
[t-ho

Současná trasa linky 409 projíždí celými Přílepy až na konec Kladenské,
kde pokračuje směrem na Lichoceves. V buducnu by mohla linka pokračovat
až na Podmoráň.

Jaro se blíží. Kam s odpady?
Nechci v tomto článku už apelovat na

ty, kteří se stále nenaučili ukládat tříděný
odpad, pohazují ho kolem kontejnerů,
do kontejnerů vkládají celé krabice,
papír zabalený v plastu, oleje odhazují
v otevřených lahvích, bioodpad zpestřují

plasty a cihlami, domácím odpadem plní
koše na veřejném prostranství. Nebudu
poukazovat na video, které obec vytvořila
ve snaze zlepšit tuto situaci, a fotografie
a články dokumentující nepořádek. Jen
připomenu, že obec to stojí nemalé peníze
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Kontejnery na bioodpad plnila suť
a další odpad. Po letech domlouvání
letos kontejnery nebudou

a v podstatě to pak zaplatíme my všichni.
Dnes bych chtěla jen připomenout
možnosti odkládání některých odpadů,
které nepatří do popelnic se směsným odpadem.
Obec nemá zatím sběrný dvůr, velké
elektrospotřebiče však můžete odložit
každou neděli od 9.00 do 11.00 hodin a ve
středu od 15.00 do 17.00 hodin v bývalé
sběrně v Kladenské ulici. Pro odložení
malých elektrospotřebičů je určen kontejner ve dvoře restaurace U Korychů.
Na bioodpad ze zahrádek je možné zakoupit v podatelně OÚ biopopelnici, která
bude v sezóně vyvážena každých 14 dnů.
Roční poplatek za svoz bioodpadu letos
zastupitelé snížili na 600,- Kč za popelnici
na 120 litrů a 1 100,- Kč zaplatíte za popel-

nici o obsahu 240 litrů. První svoz biopopelnic bude zahájen v pátek 08. 04. 2022.
Větší množství rostlinného odpadu lze
už v tuto dobu a po celý rok odvážet do
sběrny v Kladenské ulici vždy v neděli od
9.00 do 11.00 a ve středu od 15.00 do 17.00
hodin, případně do kompostárny Jena.
Odebrání odpadu v Jeně je pro občany
Velkých Přílep zdarma.
Velkoobjemový odpad je toto jaro
naplánován v katastru Kamýk na sobotu
2. dubna a v katastru Velké Přílepy na sobotu 9. dubna. Podrobnosti o stanovištích a čase ukládky najdete na webu obce
a na plakátech.
Nebezpečný odpad si od vás přebere
odborná firma v sobotu 2. 4. od 9. 00 do
11.00 před budovou pošty.
Staré pneumatiky odevzdávejte celoročně vždy ve všední den v areálu Kralupská 470, Statenice-Černý Vůl.
[ve-cer

© Tomáš Hejna

zprávy z obce  dění v obci 13

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
a
KOVOVÉHO ODPADU
Sobota 2. dubna 2022
kontejnery budou přistaveny od 8.00 do 11.00 hod.
Stanoviště:
ul. Kladenská – u kapličky sv. Gottharda
ul. Kladenská – u otočky busu, bývalá samoobsluha
ul. Boženy Němcové - u bytových domů
ul. Svrkyňská – u pošty
Do kontejnerů neodkládejte papír, sklo, plasty, bioodpad, suť, kovy,
nebezpečný odpad a pneumatiky !
Kovový odpad uložte ke kontejnerům.

Sobota 9. dubna 2022
kontejnery budou přistaveny od 8.00 do 11.00 hod.
Stanoviště:
ul. Roztocká – u panelových domů
ul. U Rybníčku – u bytovek
ul. Peškova, Plachtova – u kruhového objezdu
křižovatka Roztocká, Okružní
křižovatka Škroupova, Dvořákova
ul. Svahová x ul. Nová
Do kontejnerů neodkládejte papír, sklo, plasty, bioodpad, suť, kovy,
nebezpečný odpad a pneumatiky!
Kovový odpad uložte ke kontejnerům.
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Kontejner na nebezpečný odpad bude přistaven

v sobotu 2. 4. 2022 v čase 8:00 – 11:00 hod.
před vjezdem do dvora pošty, ulice Svrkyňská.
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat
zdarma tyto níže uvedené nebezpečné odpady:
zářivky a výbojky
autobaterie a monočlánky
vyjeté oleje a použité olejové filtry včetně obalů
barvy a laky včetně obalů
kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii
nádobky od sprejů
staré a nepotřebné léky

Neodkládejte staré pneumatiky!
Pneumatiky můžete zdarma odevzdat každý všední den
v areálu Kralupská 470 Statenice-Černý Vůl.
Nakládka bude kontrolována pracovníkem firmy,
aby nebyly ukládány odpady od právnických osob.
Občané by měli prokázat bydliště ve Velkých Přílepech.
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Mapky s místy Pytlomatů budou včas vyvěšeny na vývěsních deskách v obci
nebo na internetových stránkách obce
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Policejní okénko
Obecní policie Velké Přílepy za uplynulou dobu zasahovala u dvanácti případů,
kde bylo nutné zajistit bezpečnost občanů následkem silného větru. Jednalo se
především o pád stromů, částí střech a překážek na komunikacích.
Dále se také zaměřila na porušování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,
zejména na porušování zákazu vjezdu nákladních vozidel. I v těchto případech podala policie několik oznámení přestupků na odbor dopravy s rozšířenou působností
MÚ Černošice.
V poslední době se policie zaměřila na pohyb závadových osob v nočních
hodinách. Bylo zkontrolováno a prověřeno několik osob a vozidel. Tato činnost
probíhá ve spolupráci PČR a SKPV.
Obecní policie je také složkou IZS na
základě dohody HZS Středočeského kraje,
z čehož vyplývá i využití techniky a sil OP
při živelných pohromách a spolupráce při
zásahu složek IZS.
V rámci této spolupráce je OP vybavena
a vyškolena k užívání AED (defibrilátor), který
je nedílnou součástí služebního vozidla.
Martin Ventura
Velitel OP Velké Přílepy

Zastávka Roztocká v ohrožení.
Řeší se točka autobusů
Změnil jsem ráno své zvyky a šel výjimečně

na autobus na zastávku Roztocká. Stálo
na ní už několik lidí, pán za mnou mě
předešel na přechodu a do fronty se také
zařadil. Nebylo nás právě málo. Tak deset, dvanáct lidí, několik seniorů, hodně
mladých se školními batohy. „Jak asi bu-

dou jezdit do školy za pár dní?“ prošlo mi
hlavou.
Ve 2. čísle Přílepského zpravodaje v minulém roce jsme vás informovali o dostavbě propadlé vozovky mezi Velkými
Přílepy a Úholičkami, jejím chystaném
zprovoznění, a s tím také souvisejícím na-
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vrácením linky 350 do původní trasy. Cituji:
„Zachování provozu zastávky v ul. Roztocká
je nyní předmětem vyjednávání s okolními
obcemi a ROPID. Nejpravděpodobnější variantou se ukazuje varianta navrácení linky
na původní trasu, zřízení zastávky U Rybníka
a dále vést trasu k zastávce na Roztocké
ulici,“ a dále obsahuje zpráva větu: „V této
variantě bude nutné výjezd z Okružní ulice
upravit tak, aby bylo možné vůz i s cestujícími otočit a autobus mohl pokračovat
zpět do centra obce.“ Autorem byl Tomáš
Hošek, místostarosta, který má na starosti
také dopravu v obci.
Doba od vydání této zprávy již značně
pokročila a kolem linky 350 se zatím
rozvířil „prach“, přesněji kolem točky, která
by měla vzniknout v prostoru křížení ulic
Roztocká a Okružní. Zastávka u rybníka
je již dostavěná, na konci února se zde
objevily i označníky, je zde nový přechod

i osvětlení, silnice do Úholiček je po kolaudaci a v plném provozu (až na omezení
vyplývající z budování nového chodníku v ulici Podmoráňská), od 1. 4. 2022
dojde k již avizovanému navrácení trasy linky 350 do své původní trasy před
mnohaletou uzavírkou komunikace mezi
Přílepy a Úholičkami a zastávka Roztocká
bude snad dočasně nahrazena zastávkou
Podmoráňská (u rybníka).
Už krátce po vydání zmíněného Zpravodaje se objevily otázky, jak bude zastávka na Roztocké fungovat. Ozvaly
se především hlasy několika obyvatel
z okolních ulic Okružní a Dvořákova, které
se ptaly po řešení „točky“, jejíž úprava pro
otočení běžného autobusu by byla nevyhnutelná. Obcí ihned proběhly zprávy,
že tito obyvatelé jsou z různých důvodů
proti zastávce i proti zmíněnému řešení.
Jak ale vyplývá ze zápisu z obecního za-
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stupitelstva ze dne 1. 2. 2022, problémem
se zdá být především už zmíněný prostor
pro otáčení autobusů.
„Občané jsou proti nelegální otočce, což
jsou dvě odlišné věci,“ je uvedeno v zápisu. Problém je tedy v technickém řešení
zajištění prostoru pro otáčení linky 350. Ke
kauze se pro Zpravodaj vyjádřila i jedna
z osob, které mají proti nové točce námitky. Z materiálů, které jsem obdržel a které
byly odeslány také na obec, cituji dva
z uvedených argumentů. Ty byly zároveň
myšleny jako otázky kvůli platnosti dvou
anket vyhlášených obcí:
Ve všední dny, kdy jede 28 spojů směrem
Dejvická a 28 spojů opačným směrem, tj. 56
spojů, by došlo při zálivovém zajíždění linky č.
350 do stanice Velké Přílepy – Roztocká navíc
denně k obtěžování emisemi 112 průjezdy

autobusů v intravilánu obce (jednak „tam“,
jednak „zpět“). (k otázce proč nebyl tento
fakt zohledněn v anketě obce)
Toto vše po trase od křižovatky Roztocká
x Podmoráňská ke křižovatce Roztocká
x Okružní a takto by byli dotčeni všichni
obyvatelé žijící podél celé trasy od bytovek
u první křižovatky s Podmoráňskou ulicí po
křižovatku Roztocká x Okružní a Roztocká
x Destinnové. (opět k dotazu proč fakta
nebyla k dispozici při anketě)
Odpověď, opět velmi rozsáhlou, jsem
dostal i na otázku, proč by točka autobusů
neměla být realizována. Kvůli prostoru
opět pouze výběr:
- Není zde chodník – nemusím vám asi
říkat, že byste sám nebyl nadšený, kdyby se vaše děti musely každý den ze zastávky motat okolo točícího se 12 metrů

© Tomáš Hejna

O tento prostor se jedná. Část komunikace vznikla podle všeho bez povolení už při
stavbě H-Systému. Dojde zde k úpravám na točku linky 350?
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dlouhého a 20 tun vážícího autobusu.
- Nezapomeňte na hluk, vibrace a další
dopady ekologického charakteru jako
např. ropné tekutiny, které tam autobus
zanechává na vozovce.
- Dále otázka bezpečnosti: tušíte, jak je
ulice Okružní extrémně vytížená v ranních hodinách a odpoledních špičkách?
Umíte si představit, jak se tam ještě otáčí
autobus?
Jedním z důvodů je také doba provozu,
kdy poslední autobus zajíždí do obce před
1. hodinou ráno a první odjíždí již krátce
po 4. hodině. Největším problém ovšem
zůstává, že výjezd z ulice Okružní směrem
k poli zřejmě nikdy neměl stavební povolení a parcela, přes níž vede, je podle
územního plánu určena pouze pro zeleň.
Tato skutečnost je pozůstatkem stavební
činnosti firmy H-Systém a poukázali na ni
právě obyvatelé, kteří se stavějí proti točce
v tomto místě. Obec tedy pro vytvoření
točky musí požádat o stavební povolení a právě tento krok přišel později než
ohlášený záměr.
O vyjádření k celému problému jsem
poprosil pana místostarostu Tomáše
Hoška:
„Obec již v roce 2021 se již snažila
vzniklému problému předejít. Při zahájení
oprav komunikace v Úholičkách bylo jasné,
že se blíží konec pěší zóny kolem čistírny.
Proto obec změnila harmonogram výstavby
v ulici Podmoráňská tak, abychom ke dni
navrácení linky 350 do původní trasy, měli
hotovou novou autobusovou zastávku (což
se podařilo). Dále proběhly 2 nezávislé ankety na téma zachování provozu linky 350
i v ulici Roztocká, kde byl jasně uveden záměr
zálivového řešení.

Obec na konci letních prázdnin 2021
upravila vlastní pozemky (bez stavebních
úprav) v křižovatce Roztocká a Okružní,
tak aby zde mohla být zakončena linka
409. S provozem linky 409 začaly protesty
některých nespokojených občanů s točkou.
Obec se snažila o kompromisní řešení, které
dopravce dodržuje.
Dále byl požádán MěÚ Černošice o povolení dopravního značení a byl proveden
výpočet minimálních poloměrů otáčení
běžného BUS, který byl podkladem ke
drobným stavebním úpravám uvedené točky. Bohužel v průběhu těchto řízení bylo
zjištěno, že existující komunikace potřebná k realizaci točky není předmětem kolaudačního rozhodnutí infrastruktury
H-Systému z devadesátých let. Díky této
skutečnosti obec hledá takové opatření,
které by umožnilo aktuálně zachovat obsluhu zastávky Roztocká linkou 350 i po 1. 4.
2022. Věřím, že se situace vyřeší a že se v letošním roce linka 350 do této zastávky vrátí.
Tato křižovatka má další body, které
musí obec řešit. Je to zejména bezpečnost.
V současné době je zadán projekt na zvýšení
bezpečnosti této křižovatky, která nikdy
neměla být jediným výjezdem z areálu
horního H-Systému. Výsledek tohoto projektu není zárukou rychlého řešení, jelikož obec
v místě nedisponuje potřebnými pozemky,
což je také jeden z důvodů neexistence chodníku mezi Roztockou a Dvořákovou ulicí.“
V oblasti žije velké množství lidí, kteří
zastávku pravidelně využívají, a to včetně
víkendů. Vytíženost Roztocké je tedy
značná. Za zachováním zastávky stojí
také dopravní výbor obce, který poukázal
například na fakt zvýšení osobní dopravy
v lokalitě v případě, že zde lidé o své pravi-
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delné linkové spoje přijdou. Roli zde hraje
i nepřiměřená vzdálenost nové zastávky
autobusu pro obyvatele H-Systému a dalších lokalit v okolí, přičemž třeba argument, že je tu ještě zastávka na Pražské
ulici nemůže obstát, protože lidé jezdící
linkou 350 často dojíždí na vlak do Roztok
a opačně. Svoji roli hrají také dvě nezávislé
ankety, které obec mezi místními obyvateli a obyvateli Přílep vyhlásila, jejichž
výsledky vidíte v přiloženém grafu. Obě
ankety jsou jednoznačně pro zastávku na
Roztocké ulici, ovšem, jak jsme již uvedli,
někteří obyvatelé lokality jejich platnost
rozporují kvůli chybějícím informacím.
Nicméně další obyvatelé nezapomněli
přispěchat i se samostatnou peticí pro zachování zastávky v provozu. Podrobnější
vyjádření občanů i členů zastupitelstva
a vedení obce naleznete v již citovaném
zápisu, který je umístěn na internetových
stránkách obce s datem 15. 2. 2022.
„Je to hloupost. Když už tady zastávka jed-

nou je, tak by tady měla zůstat. Rušit kvůli
pár lidem fungující zastávku, když odtud
jezdí tolik lidí, je nesmysl. Mělo by jít o zájem
celku, ne jednotlivců,“ vyjádřila se pro
mne jedna paní z ulice Dvořákova, která
si však nepřála být veřejně jmenována.
Podobných vyjádření ale bylo slyšet víc
a stále se v nich, i když různými slovy, opakoval jeden výraz – zájem celku. V tomto
ohledu má celý problém dalekosáhlý
přesah a jeho řešení nebude jednoduché.
Rozřešení situace je, zdá se, během na
dlouhou trať, a tak se o osudu zastávky Roztocká a točky zřejmě podrobnější informace dozvíme až v řádu měsíců. Budeme
vás tedy informovat i v dalším čísle, jak se
situace vyvíjí.
Tomáš Hejna
Chceme znát Váš názor! Napište nám, co
si o celém problému a točce myslíte, a my
Váš názor rádi otiskneme v příštím vydání.

Anketní otázka:
Přeji si zachovat obslužnost zastávky Velké Přílepy,Roztocká linkou číslo 350
i po navrácení do původní trasy (tj. do ulice Podmoráňská)

Stejná anketa byla provedena mezi registrovanými
občany v systému Mobilního rozhlasu obce. Osloveni byli
občané, kteří mají vyplněnu adresu odpovídající
spádovým ulicím této zastávky. Osloveno bylo 161
občanů pomocí emailu či mobilní aplikace.
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Rozhovor s Davidem Bečkou
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Drazí čtenáři, v minulém čísle vám

Přílepský zpravodaj přinesl reportáž ze
sázení ovocných stromů v nových alejích
pod Hajnicí a v lokalitě U Křížku. Sešlo
se nás tehdy opravdu mnoho, ovšem při
psaní se objevil onen pověstný „šotek“
a na jednu důležitou věc jsme zapomněli.
Respektive na jednu důležitou osobu,
která je s touto alejí, a nejenom s ní, spojena. Naštěstí chyba nebyla nenapravitelná, a tak vám nyní přinášíme rozhovor
s Ing. Davidem Bečkou, který ve Velkých
Přílepech žije skoro sedmnáct let a jako
odborník pomáhá obci s posudky a projekty týkajícími se otázek ekologie, obecních prostranství a zeleně. Ostatně jeden
čas byl také členem obecního zastupitel-

stva a právě otázky životního prostředí
v obci byly jeho doménou.
Čím se vlastně zabýváte, pokud právě
nepomáháte obci při projektech?
Já jsem zaměstnán jako pedagog na
České zemědělské univerzitě, ale zároveň
jsem i členem redakční rady jednoho agro
časopisu, píši odborné články a zabývám
se i zemědělským poradenstvím. I když
není studium rostlinné produkce tak atraktivní obor jako například kynologie a chovy exotických zvířat, snažím se studenty
pro věc jednak nadchnout, ale především
pravdivě o zemědělství informovat na rozdíl od některých medií. I řepka, kterou
se profesně zabývám, není „zhouba naší
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krajiny“, jak se kolikrát z médií dovíte,
ale plodina s nezastupitelným místem
v osevních sledech, která zvyšuje půdní
úrodnost a současně je i nejvýznamnější
na poli pěstovaná nektarodárná plodina
s produkcí až 60 kg medu z hektaru.
Já ale vím, že se hodně angažujete
v obci právě v oblasti ekologických
projektů, tedy výsadby rostlin a tak
dále. Naposledy jste se třeba podílel
na výsadbě stromů v nových alejích
pod Hajnicí a v oblasti U Křížku. Jaký
byl váš podíl na její realizaci?

Už když jsem byl v zastupitelstvu, tak
jsem měl sen vytvořit v Přílepech alej
jedlých kaštanů. Jenomže nebyly k dispozici vhodné obecní pozemky a obnova
původních polních cest teprve začínala.
Když mě potom paní Aulická oslovila
s nápadem na vysázení nových alejí pod
Hajnicí a U Křížku, tak jsem byl nadšený
a rád jsem jí pomohl s výběrem vhodných
ovocných druhů, podnoží i odrůd. Teď se
o stromy budu pravidelně starat. Zalévání
mají na starosti pracovníci obce. Já řeším
výchovný řez, který je v prvních čtyřech
letech velmi důležitý a rozhoduje o tom,

© Tomáš Hejna

„…řasy jsou důkaz zdravého životního prostředí a za tu bujnost může
v podstatě místo, kde žijeme.“
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jak stromek poroste. Právě minulý týden
jsem stříhal jabloně a hrušně.
Na co se mohou lidé v budoucnu těšit?
Cílem byla „duhová pestrost“, tedy
aby v aleji byly zastoupeny všechny
u nás běžně rostoucí ovocné dřeviny, ale
i druhy z jižních krajů, které s postupujícím
oteplováním lze již v našich podmínkách
pěstovat. Jsou tam jádroviny, tedy
jabloně a hrušně, peckoviny, kam patří
slivoně, višně, meruňky, broskvoně, z těch
teplomilnějších pak mandloně, a i ty jedlé
kaštany. Nechybí ani jeřáby a je tam i jeřáb
oskeruše, což je takový velmi, řekl bych,
magický druh jeřábu, který se pěstoval už
ve starověkém Řecku a Římě a je hodně
dlouhověký.
Všechno to jsou odrůdy starší, dá se říct
krajové, a jedná se o polokmeny a vysokokmeny, což je dáno právě podnoží, která
určuje bujnost růstu a celkovou výšku
stromů. Tím že jsou stomky naroubované
či naočkované na podnožích bujněji rostoucích (stromy mají mohutnější a hlubší
síť kořenů, pozn. red.), tak z nich vyrostou
vzrostlejší stromy, které mají samozřejmě
své výhody a nevýhody. Výhody v tom, že
jsou dlouhověké, minimálně náročné na
ošetřování (hnojení, závlahu a řez) a vydrží
i větší sucha a jiné extrémy počasí. Nevýhodou je, že plodnost se dostaví až
čtvrtým nebo pátým rokem, zatímco
u intenzivní výsadby na méně bujných
podnožích si můžete první plody utrhnout
již dva nebo za tři roky po výsadbě. Ale
zase intenzivní výsadba vydrží maximálně
dvacet let, zatímco naše alej tu může bez
problémů kvést a plodit padesát, ale i více
let a oskeruše i několik set let.

Zmiňoval jste jedlé kaštany a také
mandloně, to ale nejsou v našich
končinách zrovna tradiční stromy. Myslíte, že se u nás ujmou?
Ujmou se určitě, otázka je, jak moc
a pravidelně budou plodit. Mandloň je
v podstatě teplomilnější broskvoň, jen ji
nesklízíme kvůli dužině, ale kvůli semínku
v tvrdé pecce. Nicméně klima se stále
otepluje, takže je možné, že se u nás budou do budoucna běžně pěstovat (na
jižní Moravě již sady mandloní rostou).
Bohužel v ovocnářství záleží často na
krátkém čase, kdy působí nějaký stresor,
takže když přijde ranní mrazík a stromy
jsou už v květu, tak je vlastně celá roční
úroda zničená. Takže otázkou je spíš, jak
často budou plodit a v jakém množství,
ale porostou určitě.
Kromě aleje se ale staráte i o další místa
v obci a v mnoha případech jste se stal
iniciátorem nejrůznějších výsadeb,
třeba borůvek u MŠ Jablíčko. Kromě
toho jste ale také iniciátorem rekonstrukce vodní nádrže, je to tak?
Přiznávám, že ano. Snil jsem o takové
rekonstrukci, už když jsem byl zastupitel,
dokonce jsem to měl i ve volebním programu. Bohužel v té době nebyly vypsané
žádné dotace a bez nich to nešlo. Podařilo
se nám však připravit projekt a získat
stavební povolení. A když za mnou přišli
z obce, že ten záměr je opět živý a že je
šance získat na realizaci peníze, tak jsem
byl rád nápomocen.
Doporučoval jste třeba i jaké vodní rostliny by tu měly být?
To téma jsme řešili, ale já nejsem archi-
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Pan Bečka se stará také o naši novou alej. Jabloně už jsou ošetřené, další stromy
péče čeká

tekt zahrad a okrasných jezírek, takže jsem
doporučoval, aby to udělal někdo zkušený
a renomovaný. Nicméně nezávazně jsem
hovořil se starostou Tuchoměřic, kde
nedávno také rekonstruovali nádrž, a ten
mi dal kontakt na jednoho realizátora vodních nádrží, který si také sám pěstuje vodní a bažinné rostliny, takže pokud bude
mít obec zájem, rád jí kontakt předám
a budu se v tom angažovat. Teď jsou sice
břehy takové holé, ale i tak mám z nádrže
velkou radost.
V minulém roce se velmi řešily řasy,
které se objevily na vodní hladině nádrže. Co k tomu můžete čtenářům říct?
Je potřeba si uvědomit, že je to nově

vybudované vodní dílo a to potřebuje
svůj čas, aby se nastavil nový ekosystém.
Řada lidí si určitě myslela, že tam bude
azurová voda od prvního napuštění třeba
dalších deset let, ale to není reálně možné.
Je to přírodní biotop a ta rovnováha se
tam musí teprve vytvořit. Nebyly tam
například ryby, ty se tam loni podařilo
vysadit, teď předpokládám výsadbu vodních a bažinných rostlin. Ono všechno
souvisí se vším, čím více řas, tím méně rostlin a obráceně. Na druhou stranu ty řasy
jsou důkaz zdravého životního prostředí
a za tu bujnost může v podstatě místo, kde
žijeme. Máme tady kolem spoustu úrodné půdy a ty živiny se samozřejmě splavují podzemními a povrchovými prameny
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i do vody a vytváří ideální podmínky
bohaté na živiny (především fosfor a dusík), které řasám prospívá. Ale všimněte
si, že sice v nádrži jsou řasy, ale voda je
krásně průzračná s velkou viditelností.
A kolem už teď žije spousta živočichů,
například užovky, žáby, dokonce jsem tu
viděl i ledňáčka. Rozhodně je to unikátní
prostředí a je dobře, že se dočkalo revitalizace a údržby stejně jako plánovaná
odpočinková zóna pod MŠ Jablíčko. Tam
jsem na žádost obce zpracoval ekologické
stanovisko pro potřebu získání dotace.
Bohužel kvůli rozsahu našeho Zpravodaje nemůžeme hovořit úplně o všem,
nicméně čtenáře by jistě zajímalo, jak
jste u nás v obci spokojený?
Tak já jsem tu spokojený velmi. Přílepy
mají pro mě optimální velikost, dobrou
dopravu, občanskou vybavenost – jsou
tu hospody, obchody, cukrárna, pekárna,
příjemní lidé… A je tu prostor pro sport
i kulturní vyžití, i když já mnohem radši
chodím do přírody. Ale i ta je tady nádherná. Co mi tu trochu chybí je pořádná
tělocvična, která by se snad měla začít
brzy stavět vedle základní školy. A takový

můj sen je obecní vinice, protože tu jsou
nádherné a nevyužité jižní svahy, kde by
se vínu opravdu dařilo.
A je v Přílepech nějaké místo, které
máte zvlášť rád?
Určitě Hájnice. Je to krásný a nevyužitý
prostor s velkým potenciálem, jenom by
to chtělo prokácet suché stromy, křoví
a nálety. Ale tam je to otázka majetkových
poměrů, co je a co není ve vlastnictví
obce. Do budoucna by to ale určitě byl
nádherný přírodní park. Stejně tak jako
v současnosti nevyužitý lom pod křížkem.
Ale jeho čas určitě ještě přijde.
Děkuji Vám za rozhovor!
Náš rozhovor proběhl ve velmi přátelském
duchu a já doufám, že se s panem Bečkou
na stránkách Zpravodaje ještě někdy setkáme. Třeba se do budoucna sejdeme
právě při přípravě nějakého hezkého projektu přírodního parku na Hájnici nebo
nějaké obecní vinice. Ostatně nikdo neví,
co bude zítra, a tak je klidně možné, že se
to v budoucnu podaří.
Tomáš Hejna
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Zprávy z mateřské školy
v uplynulých měsících byl provoz ma-

teřské školy omezen z důvodu covidových
opatření. Všichni se těšíme na běžný provoz bez striktních omezení.
Koncem února k nám přijel pan Procházka na projektový den „Zvířecí obludky“.
Děti si to moc užily. Měly možnost se
seznámit s živými exempláři nevšedních

a zároveň nepopulárních živočichů, od
bezobratlých až po savce. Mohly si je
prohlédnout, něco nového se o nich
dozvědět, ale především si je mohly pohladit. Našli se i takové děti, které se schovaly
v koutku. Ke konci setkání byla pro děti
největším překvapením Karla – hroznýš
královský.
© Archiv MŠ

školství v obci  mateřská škola 27

Již na začátku března jsme pro děti
uspořádali třídní karnevaly. Celý den se
nesl v duchu karnevalového veselí.
V pátek 4. 3. 2022 v mateřské škole
proběhlo screeningové šetření školní
zralosti. Tohoto šetření se zúčastnily děti,
které nastoupí následující školní rok do
základních škol. V odpoledních hodinách
měli zákonní zástupci možnost se na
základě individuální konzultace seznámit s výsledky šetření.
Mateřská škola se opět zapojila do
operačního programu „Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání“. Čekají
nás projektové dny mimo školu, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/
školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv a projektové dny ve
výuce.
MŠ Jablíčko

Do masek
a bavit se…

© Archiv MŠ
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Užili jsme si zasněžený Špindlerův Mlýn
Nejčastěji skloňované slovo letošní zimy

je lyžák. Ten letošní se opravdu moc
povedl. Na žáky, učitele i lyžařské instruktory čekal zasněžený Špindlerův Mlýn
s nádhernými sjezdovkami ve Svatém
Petru a na Medvědíně. Počasí bylo opravdu zimní – mrzlo, svítilo sluníčko, občas
připadl i nový sníh.
Tentokrát na hory vyrazila skupina
téměř sedmdesáti žáků převážně ze
sedmého a osmého ročníku. Přidalo se
k nim i pár deváťáků. Všichni účastníci
se naučili lyžovat, někteří už jen pilovali
své lyžařské nebo snowboardové dovednosti. Celodenním pobytem v přírodě
všichni posílili svou fyzickou i psychickou
schránku, prožili spoustu veselých situací se spolužáky i z jiných tříd, všichni se
vzájemně lépe poznali, osamostatnili se,
stali se zodpovědnějšími za své věci, radovali se ze svých úspěchů a prožili týden
plný zábavy.
Ve škole pokračuje komunikace našich
žáků v rámci mezinárodního projektu
e-Twinning. Žáci natočili krátká videa
o sobě i o škole a dopisují si s dětmi
z Francie, Německa, Turecka, Španělska
a Itálie. Ke společné komunikaci využívají
angličtinu, němčinu a španělštinu.

Prostory knihovny školního klubu
využívají ke svému rozvoji i místní senioři.
Jsou zapojeni do Virtuální univerzity
třetího věku, kterou organizuje Provozněekonomická fakulta České zemědělské
univerzity v Praze.
Na konci 1. pololetí vystoupili žáci
5. ročníku pod vedením paní učitelky
Filipové s divadelním představením
v angličtině v CVA. Zadaptovali příběh
o dívce se zápalkami.
V průběhu ledna a února probíhala
školní kola olympiád. Žáci 6. – 9. ročníku
poměřovali své znalosti a dovednosti
z českého a anglického jazyka, dějepisu,
zeměpisu a přírodopisu. Nejúspěšnější
účastníci pokračují do okresních kol.
Pavlína Ben Saidová

školství v obci  základní škola 29

Výtvarná výchova v 7. a 8. ročníku
Ve výtvarné výchově v sedmém a os-

mém ročníku se žáci věnují základnímu
povědomí o kresbě a malbě. Z dalších
technik se zaměřují například na koláž,
kombinovanou techniku, prostorovou
tvorbu (např. práce s písmem), fotografii
a dokumentaci vlastní práce.
V sedmém ročníku pracují žáci s tématem komiksu. Na ověřených postupech

(teorie komiksu) hledají žáci vlastní cesty,
jak komiks využít ke svému komentáři
nějaké současné otázky či problému. Na
studijní kresbě a malbě si zase vyzkouší
studijní charakter kresby a snaží se postihnout skutečnost a využít základní perspektivní jevy.
V osmém ročníku pracují žáci dle zadání s tématem užité grafiky a propagace. Zaměřují svoji pozornost na praktické využití v reklamě, a sice návrhem
loga pro fiktivní společnosti (organizace).
Návrhem CD-bookletu si vyzkouší spojit
vlastní představu s praktickým využitím.
V současné době se v hodinách věnuje-
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me výkladu dějin výtvarného umění
s jednotlivými praktickými etudami
stylizace obrazu, rozpoznávání
uměleckých směrů, kresebným
zkratkám a malbě/kresbě jednotlivých uměleckých směrů.
Alena Dědourková
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Z Kamýka do Říšské rady
Když jsem si prohlížel staré výtisky
Národních listů, zaujalo mě několik článků
o muži, který byl tři roky poslancem Říšské
rady tehdejší rakousko-uherské monarchie. Předtím žil a podnikal v naší obci.

Ze statku v Tursku do mlýna
v Kamýku
Na bývalém Světlíkovském dvoře, statku
čp. 19 v Kamýku, se narodil 9. března 1824
Josef Ryšánek. Vyrůstal se svými třemi bra-

Josef Ryšánek (1824-1894),
převzato z článku v časopisu Mlynář
16. února 1891

try a pěti sestrami. Po absolvování obecné
školy v Noutonicích začal pracovat se
svým otcem na rodném statku. Byl šikovný
a pracovitý a ve svých dvaceti letech si
vzal Marii Haindlovou, narozenou 14. srpna 1822, z velkého statku v Tursku čp. 17.
Statek byl v neutěšeném stavu, ale Josef
Ryšánek ho náležitě opravil a stal se dobrým hospodářem. Byl první v okolí, který
si koupil mlátičku a další stroje a nabádal
i své sousedy k podobným krokům.
V revolučním roce 1848 byl členem
turské gardy, která v červnu táhla na pomoc Praze. V 60. letech 19. století se stal
majitelem parního mlýna v Kamýku, na
čas pronajal i statenický pivovar a později
statek v Tursku prodal. Spolu se svým
otcem se podílel v roce 1866 na dovozu
stavebního materiálu pro nově budované Národní divadlo. Na stavbu tehdy
přijelo dvacet dva povozů, ozdobených
červenobílými prapory z obcí Kamýka,
Přílep, Turska, Svrkyně a Noutonic. Na
jeho statku a později ve mlýně často
navštěvovaly Josefa Ryšánka významné
osobnosti z českých kruhů politických
i literárních jako např. Jan Neruda, bratři
Vávrové, dr. Podlipský a mnozí další.
S manželkou vychovali pět dětí, dcery
Annu a Marii a syny Antonína Ladislava, Tomáše a Bohumila. Všechny děti
vyrůstaly v tomto vlasteneckém prostředí,
účastnily se i divadelních her, které jejich
otec nacvičoval s ochotnickým souborem,
a využívaly otcovu bohatou knihovnu se
svazky tehdejších českých autorů.
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Bohumil Ryšánek
Bohumil Ryšánek se narodil 30. července
1861. Po studiích na reálce a obchodní
akademii se díky otci a starším bratrům
brzy seznámil s mnoha osobnostmi ve
vlasteneckých, ale i hospodářských kruzích. Všichni tři bratři byli členy Národní
strany svobodomyslné (mladočeši).
Když koupil jeho otec v 60. letech 19.
století od svého bratra Antonína parní
mlýn v Kamýku včetně pekárny a továrny
na řepkový olej, stal se jeho společníkem
nejstarší syn Antonín Ladislav a založili
firmu Ryšánek i syn, která provozovala
mlýn, pekárnu a velkoobchod moukou
a obilím. V roce 1882 pak zakoupila firma
parní mlýn válcový v Otvovicích, jehož
majitelem se později stal právě Ant.
Lad. Ryšánek. Bohumil ho poté nahradil
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v roli otcova společníka. Všichni se stali
členy nově založeného spolku českomoravských mlynářů, jehož byl později B.
Ryšánek dlouholetým předsedou.
Další syn J. Ryšánka, Tomáš, narozený
v roce 1850, pracoval 30 let jako ředitel
několika cukrovarů v Rusku. Díky němu
mohla firma Ryšánek i syn nabízet dodávky
ruského semene a dalších plodin.
V 90. letech 19. století byl B. Ryšánek
aktivním členem Hospodářsko-politické
besedy v Kamýku, jejíž představitelé z tehdejšího smíchovského okresu hájili zájmy
zemědělců. Jednali s cukrovarnickými
kartely, vystupovali proti zvýhodňování
odběratelů z tehdejšího Uherska, zvali
na své schůze poslance zemského sněmu
a okresního výboru. Také představovali
významné technické novinky a propagovali nové postupy v zemědělství.
Jednoznačně podporovali stranu mla-
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dočechů, volili svého zástupce do
zemědělské rady pro království české.
V časopisu Vysloužilec se psalo 5. března
1896 o valné hromadě Spolku ku podpoře
českých vojenských vysloužilců, záložníků
a domobranců pro obce Kamýk, Velké Přílepy
a okolí, který se připravoval na slavnost
svěcení praporu. V článku je zmíněno, že
„protektorství nad spolkem přijal velectěný
p.c. nadporučík 2. pluku jízdy zemské obrany Bohumil Ryšánek, velkoobchodník
v Přílepech u Kamýka.“
Na počátku 20. století byl členem obecního zastupitelstva obce Kamýk-Velké
Přílepy.
Po smrti svého otce se stal jediným
majitelem firmy. Jelikož se stále více
angažoval v celostátní politice, prodal
v roce 1904 mlýn v Kamýku a přestěhoval
se do Prahy.
Bohumil Ryšánek byl jedním ze zakladatelů Pražské plodinové burzy a dlouholetým členem její burzovní rady.
Používal titul komerční rada.

Po odchodu z Kamýka
Na přelomu 19. a 20. století probíhaly
v oblasti Josefova a části Starého Města
rozsáhlé demoliční práce staré nevyhovující zástavby. Bohumil Ryšánek si v nově
vzniklé Mikulášské třídě (dnešní Pařížské
ul.) zakoupil dům a na jeho místě nechal
vystavět novogotický bytový dům. Tohoto domu si všiml i císař František Josef
I. při své návštěvě Prahy v roce 1907. Jeho
tehdejší návštěvu popisoval dobový tisk,
uvádím zde část článku z Národních listů,
ze dne 17. dubna 1907: „Při jízdě Mikulášskou
třídou na Starém městě povšiml si včera
odpoledne panovník domu p. Boh. Ryšánka,
vystavěného ve staropražské gothice a české
renaissanci. Panovník tázal se místodržitele,
komu tento dům náleží, načež vyslovil uspokojení nad stavbou.“
Články z února 1905 v Národních listech
informují o volbě Bohumila Ryšánka do
Poslanecké sněmovny Říšské rady tehdejší
rakousko-uherské monarchie. Byl zvolen
za pražskou obchodní a živnostenskou

K článku v Österreichs Illustrierte Zeitung ze dne 13. května 1906
je přiložena fotografie českých poslanců v Říšské radě, B. Ryšánek je sedící
druhý zprava
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komoru, 15. února složil poslanecký slib.
Hned při prvním jednání sněmovny je
uváděn mezi českými poslanci, kteří se
připojili k diskusi o stále přetrvávající
česko-německé otázce v našich zemích.
Poslanecký mandát vykonával do roku
1907.
Od května do října roku 1908 probíhala
na pražském Výstavišti ve Stromovce Jubilejní výstava obchodní a živnostenské
komory, kterou zahajoval následník trůnu
arcivévoda František Ferdinand d’Este. B.
Ryšánek byl členem výkonného výboru
této výstavy.
V letech první světové války (1914 – 1918)
je uváděn v seznamech dárců. V roce 1916
jako člen správní rady Pražské úvěrní
banky je mezi dárci spolku na ochranu
matek a kojenců a na vánoční nadílku
vojínům v poli, v dalším roce ve prospěch
České dětské nemocnice. Seznamy dárců
byly tištěny v dobovém tisku.
V mlynářském průmyslu pracoval
více než 40 let. V roce 1921 o něm psal
čtrnáctideník Mlynář: „Bojoval proti rozpínavé soutěži mlýnů, zejména uherských.
Jeho neúnavná činnost s jeho spolupracovníky v bojích o mlecí řízení s úspěchem
vybojovaná, jeho boj proti uherské mouce

a propagační činnost ve prospěch české
mouky, z českých pšenic mleté, získala mu
lásky a úcty nejen v kruzích mlynářských
a zejména konzumentských.
Bohumil Ryšánek byl vynikajícím pracovníkem ve spolcích mlynářských, byl
dlouholetým předsedou Spolku mlynářů
českomoravských, byl předsedou svazu
československých obchodních mlýnů, založil
kurzy odborné a družstvo mlynářské. Byl
průkopníkem školy mlynářské a bylo vždy
jeho tužbou, aby mlynářská škola vzdělávala
nejen české mlynáře na řádné a odborné
průmyslníky, ale i české dělníky na snaživé
podporovatele mlynářského průmyslu.“
Zemřel po dlouhé nemoci 26. června
1921. O jeho pohřbu, který se konal o tři
dny později, opět psal časopis Mlynář:
„Jeho přátelé rozloučili se s ním jednak
v kostele týnském, jednak na idylickém
hřbitůvku noutonickém, když dříve pohřební
automobil se schránkou tělesnou zastavil se
naposled u mlýna v Kamýku, kde Bohumil
Ryšánek do roku 1902 působil jako mlynář,
občan a politik. Nad hrobem promluvil na
rozloučenou předseda Pražské plodinové
burzy a mlynář p. Jan Koštíř tklivou řeč,
v níž mimo jiné pravil: Jeho ideje, jeho snahy a jeho práce byly uznány nejen v kruzích
mlynářských, ale i v kruzích
hospodářského průmyslu
vůbec.“
Václav Kašek

Parní mlýn v Kamýku
koncem 19. Století
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Charitativní koncert
pro Lucinku měl úspěch
Zahrát přijeli Bohuslav Matouše
a Norbert Heller

© Tomáš Hejna

I když nebyl sál naplněn „až po střechu“,

jak by si jistě všichni zúčastnění přáli,
i tak se 17. prosince sešlo v sále CVA dost
lidí, které sem přivedla možnost přispět
v čase předvánočním na dobrou věc.
Nadační fond Úsměv Anděla, pomáhající
rodinám s dětmi postiženými onkologickými chorobami, spolu s obcí Velké Přílepy
zde uspořádal charitativní koncert pro
čtyřletou Lucinku. Hlavními účinkujícími
byli houslový virtuóz profesor Bohuslav
Matoušek, kterého doprovázel klavírista
Norbert Heller. Překvapením pro diváky
bylo velmi pěkné kytarové vystoupení
Jana Šídy, studenta 3. ročníku mezinárodní konzervatoře.

Díky daru obce, zakoupeným vstupenkám, vydraženým předmětům a sponzorským příspěvkům se nakonec podařilo
vybrat pro malou Lucinku 63 600 Kč.
Symbolický šek předal rodině čestný host
– poslankyně Věra Kovářová.
Pokud jste se nemohli osobně zúčastnit
charitativního koncertu, můžete přispět
na transparentní účet nadace, jehož číslo
je 115-5604390217/0100, a to s variabilním
symbolem 17122021. Každý příspěvek je
vítán. Podrobnosti o Nadačním fondu
Úsměv Anděla naleznete na jeho facebookovém profilu.
[red
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© Tomáš Hejna

Pro Lucinku se vybralo přes 63 000 Kč

Zpívání Ježíškovi si lidé ujít nedali
Myslím, že je to jedna z nejkrásnějších

obecních tradic, jaké u nás máme, spojená s časem Vánoc, setkáváním lidí
a s hudbou. Zpívání Ježíškovi 23. prosince opět přilákalo davy lidí z Velkých
Přílep, aby se potkali u kaple sv. Gotharda, popřáli si krásné prožití vánočních
svátků a zazpívali si. Netřeba říkat, že velkou část návštěvníků tvořily děti, těšící
se na přicházející Štědrý den. Vybaveny
malými zpěvníčky doprovázely zpěvem
celou atmosféru, podchycenou mnoha
malými světýlky, která si lidé přinesli s sebou v podobě lampionů a svítilniček.
Jako obvykle doprovázela celý pohodový
večer hrou na housle a klávesy rodina Tupých.
[red

© Tomáš Hejna
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Souznění
Dne 3. února jsme společně se Zitou

Hofierkovou pořádaly vernisáž výstavy
obrazů Souznění v galerii Velkých Přílep.
Název Souznění mě napadl, když jsem
přemýšlela o naší společné tvorbě. Se
Zitou si velice rozumíme, naše díla také
a jako třetí rovinu jsem viděla působení
našich děl na diváka.
Co se týče mých prací, jde převážně o krajiny kreslené suchým pastelem na černém
podkladu. Tématem mi byly především
výjevy z cest na Island, z Třeboňska,
z Liberecka a pražské Stromovky. Kromě
pastelů jsem vystavila i mé dva nejnovější
obrazy malované olejovými barvami.
Námětem mi byly fotografie fotografa
Františka Valčíka z Olomouce, který se rád
prochází naboso krajinou a fotí od rána
do večera přírodu. Jeho fotografie mě

Autorka Eliška Hesslerová se svými díly

okouzlily a domluvila jsem se s ním, že
jeho náměty použiji. Obě olejomalby jsou
malovány pouze třemi barvami. Indigem,
zlatým okrem a doplňkovou barvou bílou.
A jelikož mám rámování, rovnou jsem
i pro své obrazy vybrala zlaté rámy.
Zita Hofierková je pro mě osobně takovým zázrakem. Celý život se věnovala
účetnictví ve velkých firmách a najednou
si uvědomila, že se již takové práci nechce
věnovat a chce tvořit. Přišla za mnou do
mého rámování se svými prvními mandalami s léčivým přesahem. Viděla jsem,
že je šikovná. Zita ke mně chodila zas
a zas a pokaždé přinesla ještě lepší práce.
Velice věřím v její tvorbu, a tak jsem jí
nabídla společnou vernisáž. Nejprve v naší
přílepské knihovně a pak v přílepské galerii. Zitiny mandaly jsou tvořeny mimo jiné
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křišťálovými kamínky Preciosa od českých
sklářů z Jablonce nad Nisou.
Naše první společná vernisáž začala v 18
hod 3. února. Poté, co se galerie naplnila
až po chodbu, zahájila výstavu paní starostka Věra Čermáková, které tímto děkuji.
Po rozhovorech s ní vystoupila muzikálová
zpěvačka, textařka a vokální kouč Petra
Slaninová, která zazpívala písně z muzikálu Robinson Crusoe, kde v současné době
vystupuje. Společně s ní zazpívala i její
svěřenkyně Lucie Habadová s dojemnou
písní Díky mami! Můžete ji najít na YouTube :)
Poté jsme se se Zitou již věnovaly všem
hostům vernisáže.
Ráda bych poděkovala za vynikající
občerstvení Gabriele Modrové, která,
ač je kadeřnicí zde v Přílepech, zvládla

občerstvení jako profesionál v oboru cateringu. A nemohu opomenout naši kulturní referentku Zuzanu Kučerovou, která
se mnou a Zitou byla od začátku do konce
celé akce a skvěle se starala o hosty.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem
hostům, kteří dorazili. A že jich bylo
skutečně hodně. Byl to velmi příjemný
večer.
V únoru ještě proběhla jedna komentovaná výstava a 8. března bude galerijní
animace, kterou povedu společně se Zitou. Návštěvníci si tak mohou vyzkoušet
něco z naší tvorby.
Mějte se hezky a ještě jednou děkujeme,
Eliška Hesslerová a Zita Hofierková
(ateliér Artelis)
(ateliér Zita)

Na vernisáži
vystoupila
i zpěvačka
Petra
Slaninová
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CVA

20. března 16:00
23. dubna 16:00
22. května 16:00
3. června
19:30
		
		
		
12. června 16:00
		

Divadélko Romaneto – Pejsek a kočička jdou do divadla
Liduščino divadlo – Kudy cesta do pohádky
Divadlo Kamila Kouly – Pohádky pana Pohádky
Hudební festival Přílepské ladění, tentokráte
v komornějším duchu – Večer šansonů, představí se vám
Petra Hapková, Bára Štěpánová, Miroslav Barabáš
a Igor Šebo
Divadlo Puk s Pohádkou ptačí – krásná pohádka Karla
Čapka ze slavného Devatera pohádek

KINO

18. března

15:00, 17:00
19:00
29. dubna
15:00, 17:00
		
		
19:00
		
27. května 15:00, 17:00
19:00
		

GALERIE U KORYCHŮ

Willy a kouzelná planeta
Cesta domů od režiséra Tomáše Vorla
Myši patří do nebe, český animovaný film o myšce Šupito
a lišákovi Bělobřichovi. Film byl nominován na festivalu
v Annecy.
Zátopek, film o legendě Emilu Zátopkovi a jeho ženě
Daně Zátopkové
Tajemství staré bambitky 2
Večerní představení bude včas oznámeno na webu obce,
FB Obce Velké Přílepy a plakátovacích plochách

7. dubna od 18:00 vernisáž výstavy fotografií kameramana a fotografa Jana Strimpla. Na rozdíl od realistické tvorby kameramanské se ve fotografii Jan Strimpl uchyluje
k abstraktnímu vnímání světa.
12. dubna od 18:00
přednáška a následná beseda s profesorem Cyrilem
Höschlem, českým psychiatrem, popularizátorem vědy
a vysokoškolským pedagogem na téma „Dopad covidu
19 na duševní zdraví“
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Březen – měsíc čtenářů
Za mých mladých let byl březen měsícem

knihy. Teď je měsícem čtenářů. Obojí je
pěkné, a tak v naší knihovně může být
březen měsícem knihy i čtenářů. Jak se
komu líbí. Je to také první jarní měsíc,
a budeme tedy netrpělivě vyhlížet první
lístky Stromu čtenářů v Parku Jaroslava
Řepky. Nevíte, komu vadila cedulka „Strom
čtenářů“, že ji musel strhnout a odnést?
Hodně se vás sešlo 26. ledna při vzpomínce na Bohumila Hrabala. Tomáš Hejna nám připomněl, že již uplynulo 25 let
od autorovy smrti. Zajímavé skutečnosti
z autorova života doplnily promítnuté obrázky a malá výstavka knih na stole pod
oknem.
Velký úspěch měla i výstava obrazů
pana Jiřího Šrámka. Většinu z nich jsme
ještě neviděli, i když pan Šrámek u nás
nevystavoval poprvé. Obrazy před námi
zhlédli návštěvníci Středočeského muzea
v Roztokách.
Opět jsme vyhlásili literární soutěž Talent. Soutěž je určena pro děti i dospělé,
i když téma je Z pohádky do pohádky.
V příštím roce, kdy budeme slavit 100 let

knihovny ve Velkých Přílepech, by mohla
vyjít Přílepská kniha pohádek. Pomůžete
nám vymyslet nové pohádkové hrdiny
a jejich příběhy? Termín odevzdání prací
je 23. května.
V jarním období, stejně jako v tom
podzimním, bývá největší zájem o různé
akce – přednášky, besedy, autorská čtení
apod. I letos jsme naplánovali zajímavé
akce, hlavně ty, které jsme zatím nestačili
uskutečnit. Srdečně vás na ně zveme.
Však jsme si také všimli, že je už málo těch,
kteří se obávají chodit za kulturou. Všem
nám společná setkávání chyběla. Sledujte vývěsku, kterou máme vedle vchodu
do knihovny a webové stránky knihovny,
některé akce jsou ještě v jednání.
A nezapomeňte číst, máte z čeho vybírat – poslední statistika ukázala 16 703
knih a CD nosičů.
Jana Kouřimská

© Eva Martínková

© Jana Kouřimská
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Plánované akce v knihovně
březen – červen

Výstavy obrazů sdružení
Galerie výtvarníků

30. 3.

18:00

Autorské čtení – p. Markéta Harasimová

4. 4.

18:00

Komunitní hraní „Řekni mi” (Centrum paliativní péče)

13. 4.

18:00

Přednáška Roky 1931-38 ve Velkých Přílepech
– p. Václav Kašek

19. a 20. 4.
4. 5.

8:15
18:00

Pasování prvňáčků
Autorské čtení – Marian Kechlibar
(Zapomenuté příběhy 1 – 5)

23. 5.

Termín odevzdání prací do literární soutěže
Z pohádky do pohádky

Knihovní novinky
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„ ŘEKNI MI ”
Malá hra pro velká témata
www.reknimi.cz

Pojďme se společně sejít nad konverzační karetní
hrou Řekni mi, která pomáhá lidem otevírat důležité
otázky, týkající se života a smrti. Nabízíme prostor
pro sdílení a diskuzi na téma hodnot a přání v
souvislosti se závěrem života.

KDY:

pondělí 4/4
18:00 – 19:30

KDE:

Knihovna Velké Přílepy
Roztocká 129

Prosím o potvrzení účasti Bc. Kateřině Procházkové:
prochazkovak@yahoo.com nebo sms 602 66 44 45
Vstup zdarma
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vyhlašuje další ročník literární soutěže
TALENT pro děti i dospělé na téma

„Z pohádky do pohádky“

Staňte se autory nových pohádek, vymyslete nové pohádkové hrdiny a
napište jejich příběhy. Nejlepší pohádky v jednotlivých věkových kategoriích
budou oceněny a vyjdou vytištěné v Přílepské knize pohádek
Své literární práce odevzdejte do 23. května 2022 v Knihovně Velké Přílepy.
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Co nového v Klubu seniorů
Zdatní členové Klubu seniorů uspořádali

letos už tři vycházky – jednu přes Pučálku
na Babu, druhou přes Šárku a Nebušice
na Jenerálku a třetí zámeckou oborou
z Všestud do Veltrus. Ve vycházkách po
okolí budeme samozřejmě pokračovat,
pokud možno každých 14 dnů.
Nesmíme však zapomínat ani na ty, kteří
turistice neholdují. Covid snad už vážně
odchází, takže se opět můžeme scházet
i v uzavřených prostorách.
V úterý 15. března nás v 16 hod v Galerii čeká povídání o expedici, pátrající po
někdejších gulazích v SSSR. Aktuálně
bude téma rozšířeno o situaci na Ukrajině.
Koncem března absolvujeme jednorázový seminář o používání chytrých
telefonů. Proběhne v místní knihovně,
termín bude upřesněn.
V březnu by měl začít také kurz malování
s Eliškou Hesslerovou.
Po Velikonocích si zopakujeme přátelské
posezení ve zdejší vinotéce Lampa,
které před Vánocemi zaznamenalo velký
úspěch.
V sobotu 21. května jedeme autobusem na sever Čech do unikátních skláren
Pačinek a na zámek Lemberk. Zájem
o tento výlet je veliký, bohužel někteří
přihlášení jsou zatím vedeni jako náhradníci.
V červnu plánujeme komentovanou
vycházku po pražských zahradách
(s Tomášem Hejnou).
Na podzimní podvečery chystáme cyklus besed na téma s provokativním názvem, který má parodovat jeden známý

© Eva Martínková

Část výpravy na Jenerálce

© Eva Martínková

Zimní výstup na Babu

film: Opravdu tenhle svět není pro starý?
Po absolvování přednášek samozřejmě
zjistíme, že senioři mohou v současném
komplikovaném světě docela dobře obstát.
Každou středu v San Cai Centru v 18
hodin probíhá příjemné cvičení pro starší
generaci.
Eva Martínková
koordinátorka Klubu seniorů

společenský život
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Potlesk v knihovně
po přednášce
Tomáše Hejny
o Bohumilu Hrabalovi

Na vernisáži maleb Elišky
Hesslerové v Galerii

Srdečné setkání v Lampě

Jubilanti
 Pan Bohuslav Lédl oslavil
6. prosince pětaosmdesátiny
Manželé Lédlovi žijí ve Velkých
Přílepech dvanáct let. Přistěhovali se
sem ze severu Čech, kde se oba věnovali
pedagogické dráze. Žije se jim tu hezky.
Nejen proto, že tu bydlí syn s rodinou, ale
i proto, že prý je to příjemné místo, kde
jim nic nechybí. Duši kantora v sobě pan
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Lédl nezapře. Vyučoval češtinu, dějepis
a hudební výchovu. Rád se o své vědomosti dělí i na literárních večerech v místní
knihovně nebo na akcích Klubu seniorů.
Původně chtěl jít na konzervatoř, ale
v rodině nebyly peníze, tak musel volit
něco praktického. Vystudoval pedagogické gymnázium a potom ještě pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem.
S manželkou se seznámili ve škole ve
Verneřicích, kde pak založili rodinu. Auto
neměli, vždyť ze dvou učitelských platů se
toho moc pořídit nedalo, ale prázdninové
turistické toulky po vlasti byly k nezaplacení. Občas se jim podařilo jet do Řecka,
protože odtud pochází rodina manželky.
Jenže za minulého režimu to vůbec nebylo jednoduché. Někdy povolení dostali,
jindy ne. Na pohřeb manželčiny maminky
je nepustili.
Rodinný život a výchova dětí, to bylo
pro Lédlovy hodnotou nejvyšší. Však se
také ukázaly výsledky. Starší syn Bohuslav
je zanícený muzikant, hraje i komponuje.
Mladší Petr je úspěšný architekt. Právě on
přišel s nápadem přestěhovat rodiče do
Velkých Přílep, kde se sám před časem
usadil. „Mít vnoučata takhle blízko je
báječné pro obě strany“, pochvaluje si pan
Lédl. Vnoučata mu dělají radost. Všechna
zdědila hudební nadání, jak dcery staršího
syna, tak i ti přílepští, Zuzka a Martin. Snacha pana Lédla učí na zdejší ZŠ. Od dvou
synů mají Lédlovi pět vnoučat a zatím tři
roztomilé pravnučky.

 Paní Marie Poštolková oslavila
8. prosince pětaosmdesát let
Paní Poštolková se narodila v nedalekých
Číčovicích. Vyučila se kuchařkou, ostatně
perfektně vaří a peče dodnes. Když jí bylo
osmnáct, vydala se na přílepskou pouť
a to se jí stalo osudným. Protančila noc
s mladíkem, který tři měsíce na to narukoval na vojnu. Dva roky na něho čekala,

Paní Poštolková (vlevo) s kamarádkami
v přílepské cukrárně

pak se vzali. Letos by to bylo již 65 let.
Jenže pan Jaroslav před čtyřmi lety
zemřel. V paní Poštolkové zůstal velký
smutek, ale i krásné vzpomínky na šťastné
manželství. Svépomocí postavili spolu
s manželovou rodinou dům na Pražské,
později se osamostatnili a postavili si dům
vlastní. Narodil se jim syn a zručná mladá
paní si přivydělávala pletením.
Když už byl syn větší, začala jezdit
s dalšími přílepskými ženami do Dejvic
uklízet budovy ministerstva vnitra. Každé
ráno prvním autobusem před čtvrtou
hodinou, zato ale byla už dopoledne zpět
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a mohla se věnovat domácnosti i zahradě.
Vždycky to byla vzorná hospodyně.
Zaměstnaná byla až do 72 let, nakonec
v místním zemědělském družstvu. Má
hodného syna a radost ze dvou vnuků,
které pomáhala vychovat.
Poté, co manžel odešel, se dostavily
neduhy. Mrzí ji, že už není takový nezmar,
jako bývala. Čas od času bývá v nemocnici a rodině se pak stýská po její péči. Od
vnuků se už dočkala dvou pravnoučat
– Martínka a Marečka.

 Pan Pavel Švec oslavil
13. prosince osmdesátiny

Pan Švec se narodil ve Vodňanech, ale
rodina se brzy přestěhovala do Prahy, na
Staré Město. Tam bývalo klučičí eldorádo.
Hrávali si na policajty a zloděje a každé
zdejší zákoutí znali jak své boty. Ještě
donedávna se staří kamarádi z této čtvrti
scházeli. Pan Švec se vyučil montérem ro-

zvodových zařízení. Dojížděl do mnoha
podniků ve zdejším okolí, např. v Úněticích
nebo v Horoměřicích., až nakonec zakotvil
jako elektrikář ve zdejším JZD. S rodinou
tu získali byt v tehdy nových bytovkách.
Konečně se pak mohli odstěhovat z Prahy
od tchyně. To bylo téměř před čtyřiceti lety.
V Přílepech vychovali dva syny. Manželka
bohužel předčasně zemřela, takže již více
než 25 let žije pan Švec sám. Obstará se
bez problémů, pere si, uklízí, jen obědy
si nechá vozit. Synové se vyvedli, první
je také elektrikář, druhý je muzikálně
založený, hraje na bicí v kapele a působí
v divadélku RAPID.
Poté, co odešel do důchodu, začala
pro pana Švece nová profesní etapa.
Měl na starosti topení a klimatizaci v divadlech. Nejprve ve Státní opeře, potom
ve Stavovském divadle. Atmosféra divadelního prostředí se mu líbila. Dostal se
ke vstupenkám, ale hlavně vídal všechny
zkoušky. Dodnes vzpomíná třeba na
Sluhu dvou pánů s mladým Miroslavem
Donutilem.
Pan Švec byl celý dospělý život komunista. Poctivý, přesvědčený. Z členství
v KSČ neměl žádné výhody. Ze strany
nevystoupil, ani když už se to nenosilo.
Vzpomíná, když na schůzích stranické
organizace v přílepském JZD sedávalo
na 150 lidí. Dnes se k tomu nikdo nezná.
Místní organizace má pět členů, spíše
starších, pomalu odcházejí. Ale pan Švec
není zatrpklý. Uznává, že obec se rozvíjí
a lidé žijí dobře.
Má dvě malá vnoučata. Rád chodí na
procházky. A vůbec nejraději jezdí do
Prahy, na Staré Město, do zákoutí, která
objevoval s klučičí partou za dětských let.
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 Paní Pavla Strádalová oslavila
15. prosince osmdesátiny
Strádalovi žijí ve Velkých Přílepech
od roku 2008. Odstěhovali se tehdy
z pěkného nájemního bytu v Dejvicích,
kde se začalo neúnosně zvyšovat nájemné. Než činže, tak raději hypotéka, řekli si.
A vyšlo to. Řadový domek v Přílepech je
světlý, přívětivý, energeticky nenáročný
a má zahrádku. Malou sice, ale vypěstovat
se toho na ní dá dost. A co je hlavní - obklopují ji hodní sousedé.

Strádalová jeho záliby. Dnes ji synové
často vyvezou na místečka v šumavských
lesích, kde se stačí rozhlédnout a košík
je plný. Bohužel, nohy paní Strádalové
už špatně slouží, takže delší procházky
si musí odpustit. Aspoň vzpomíná, jak
s manželem chodívali po Praze, kde znali
každý palác, každou památku. Mívali trabanta, s kterým procestovali celou republiku a všechny tehdy spřátelené země. Zálibou paní Strádalové je sledování sportu
v televizi. A má fakt přehled. Líbí se jí Eva
Samková, raduje se z občasných úspěchů
biatlonistek a už léta fandí Špotákové.
S patnáctiletým vnukem Martinem
prožívá radosti i starosti školního věku.
Oba synové jsou starostliví a hezky se
o maminku starají.

 Paní Ludmila Rychnovská
oslavila 16. února 85 let

Paní Strádalová má v synovi oporu

S paní Strádalovou žije jeden ze synů,
druhý bydlí nedaleko ve Statenicích.
Manžel k zármutku celé rodiny před dvěma lety zemřel. Do diamantové svatby
chyběly pouhé dva roky.
Paní Strádalová bývala knihovnice,
později pracovala jako ministerská úřednice na obraně v Dejvicích.
Manžel přednášel na Zemědělské
univerzitě v Suchdole. Byl to náruživý
houbař a rybář. S radostí sdílela paní

Paní Rychnovská se narodila v Mukačevu, ale nic si ze zakarpatské Ukrajiny
nepamatuje. Jako dvouletá prchala před
2. světovou válkou v náručí rodičů na
Moravu. Zakotvili v Ivančicích, kde prožila

S dcerou Lídou rekonstruují dům
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hezké dětství a mládí. Tam také vystudovala zdravotnickou školu. Její profesní
péče se pak točila převážně kolem dětí.
V prvním manželství se jí narodil syn
a teprve 19 let po něm, v druhém manželství, přišla na svět dcera Lída, s kterou dnes
bydlí. A právě s druhým manželem se před
padesáti lety ocitli ve Velkých Přílepech.
Sháněli domek k rekreaci a ten zde byl
k mání. Pravda, v dost hrozném stavu,
dokonce bez vody, ale to nevadilo, trávili
tu jen léto. Kus za domem býval prasečák,
takže při pobytu na zahradě je doslova pokrývaly mouchy. A těch komárů!
Domek stál na horním okraji obce,
a protože tenkrát ještě ne všichni měli
popelnice, lemovaly jejich plot odhozené
odpadky. Přesto se Rychnovským v obci
líbilo. Prý si to tu zamilovali, nejvíce snad
dcera. Manžel byl veselý společenský
člověk, zdatný tanečník a muzikant, zapojil se i mezi zdejší myslivce a dodnes paní
Lída vzpomíná, jak to vytáčeli na plese
v náručí se zajícem z tomboly. I dcera Lída
vzpomíná, jak to u nich doma bývalo
pěkné. Tatínek hrál na akordeon, maminka zpívala, prostě pohoda. Bohužel, paní
Lída je už 11 let vdova a stále se jí po
manželovi stýská. Do Velkých Přílep se už
přestěhovala nastálo. Prodala pražský byt
a teď s dcerou rozšiřují přílepský domek,
v němž bydlí i dva vnuci.
Mívala spoustu zájmů. Malovala, pletla,
vázala koberce, drhala, šila. A také psala
básničky, inspirované tím, co právě zažila.
Ještě před covidovým útlumem chodila
na akce zdejšího Klubu seniorů, dokonce
i na cvičení a malování. Pak ale přišly lockdowny a také neléčená borelióza, která ji
hodně oslabila. Jakoby jí to vzalo životní

energii. Ztratila prý trpělivost na své
koníčky. Zůstalo jí jen sudoku. Ale to se
teď prý zase změní. S jarem se opět začne
rýt v hlíně a vyrazí mezi lidi.
Paní Rychnovská má syna a dceru, pět
vnoučat a dvě pravnoučata.

 Paní Jarmila Kantová se
25. února dožívá devadesáti let

Paní Kantová pochází z Moravy, z vesnice Radkovice. Právě tam jezdil její budoucí
manžel za přáteli a tam odtud si do Velkých
Přílep přivezl nevěstu. Nejprve bydleli
u manželových rodičů, ale potom si svépomocí postavili pěkný dům, v němž bydlela
paní Kantová ještě nedávno. Manžel před
dvaceti lety zemřel. Byl to šikovný elektromechanik a dobrý tanečník. Na plesech
U Korychů mívali vyhrazený stůl hned
pod pódiem, tam sedávali s Motyčkovými,
Kučerovými, Říhovými, Blažkovými a dalšími přáteli. Jsou to hezké vzpomínky.
Paní Kantová vystřídala řadu povolání.
Pracovala v Libčicích, chodila s poštou,
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uklízela spolu s dalšími přílepskými ženami v budovách ministerstva vnitra a ještě
jako důchodkyně pomáhala v horoměřické pekárně. Ráda se starala o zahradu
a moc pěkně pletla a háčkovala. Do
vysokého věku řídila auto. Dnes tráví své

dny v kladenském zařízení pro nemocné
seniory, ale až donedávna o ní synova rodina pečovala doma. Paní Kantová má jednoho syna, tři vnoučata a pět pravnoučat.
Rubriku připravuje Eva Martínková

 21. prosince 2021 zemřela ve věku 90 let
Jaroslava vošahlíková

 1. ledna 2022 zemřela ve věku 93 let
Zdenka pokorná

 29. ledna 2022 zemřel v nedožitých 70 letech
václav Zavázal
Upřímnou soustrast

Díky za pomoc pro Ukrajinu
do centra obce
Začátek války na Ukrajině prožíval

intenzivně celý „normální” svět. Čeští
občané díky historické zkušenosti se stejným agresorem o to víc. Vzedmula se
obrovská vlna solidarity, kterou jsme už
dlouho nezažili. Ve svém okolí neznám
téměř nikoho, kdo by nepomohl osobním nasazením, materiální či finanční pomocí bez ohledu na to, odkud pochází.
Jsem hrdý na to, jak jsme se všichni semkli a snažíme se pomoci obětem nesmyslného konfliktu. Jsem hrdý na to, že jsem
občanem České republiky, která v tuto
těžkou dobu dala svým postojem a aktivitou na frak i řadě vyspělejších a bohatších
zemí.

Všichni, kteří se zapojili do pomoci
pro ukrajinské ženy a děti nebo pro
muže bránící svoji vlast, si zaslouží velký
dík. Přesto bych rád vyzdvihnul jednu
konkrétní, obrovskou a nezištnou pomoc,
u níž jsem shodou náhod mohl se svou
manželkou být a snad jí i trochu napomoci. Vzápětí po napadení Ukrajiny jsme se
dostali do komunity ukrajinských občanů
organizujících pomoc pro svou těžce
zkoušenou rodnou zemi. Rozhodli jsme
se pomoci nákupem většího množství
teplých přikrývek, teplého prádla a trvanlivých potravin. První dvě položky jsme
pořídili v obchodě v Kladenské ulici, který
vede paní Dao Bien (Katka). Když jsme se
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zmínili, že jde o dar pro Ukrajinu, tak paní
vedoucí neváhala a k nákupu přidala zdarma další deky a teplé prádlo. Už to samo
o sobě stačí na velké poděkování. Paní
Dao Bien se nám ale druhý den ozvala,
že chce spolu s dalšími přáteli z vietnamské komunity pomoci ještě více a přivezla přímo k ukrajinskému kamionu velkou dodávku do posledního místečka
zaplněnou potřebnými věcmi od dětských
zimních čepic přes hygienické potřeby po
konzervy a trvanlivé potraviny. Společně
s ní a dobrovolnými hasiči jsme je vyložili.
Další den přivezla další plnou dodávku,
kterou jsme zase vyložili a další den znovu.
Za poslední tři dny před psaním tohoto
textu tři dodávky narvané k prasknutí.
A další jsou slíbené na příští dny.

Smekám a i jménem ukrajinských přátel
děkuji, nejen paní Katce (Dao Bien) z obchodu v centru Přílep.
Richard Kapsa

v týdnu od 7. 3. do 11. 3. 2022
proběhlo v San cai centru
petra němce charitativní cvičení,
kdy výtěžek ze vstupného
včetně odměn lektorů byl spolu
s dalšími ﬁnančními příspěvky
zaslán na bankovní účet
ukrajinské ambasády jako
podpora Ukrajině a jejím
obyvatelům.
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Za uměním do Obchodního centra šestka
nejen na nákupy láká návštěvníky Obchodní centrum šestka v praze 6.
Majitele v době složitých dnů lockdownu během covidové pandemie napadlo, že když
jsou galerie zavřené, přiblíží lidem umění v obchodním centru, které alespoň částečně
zůstalo otevřené. tak vznikla myšlenka Sky Gallery šestka. Od té doby v prostorách
obchodního centra pravidelně vystavují díla výrazných současných českých umělců
a část galerie se nyní nachází i ve vstupní hale nově otevřeného ﬁtness centra Gymstory.
klienti tu mohou obdivovat pětici obrazů pasty Onera.

Mladý český výtvarník Pasta Oner je jedním z nejvýznamnějších českých představitelů cartoon
a pop art stylu v České republice. „Jeho styl tvorby přesně zapadá do industriálního interiéru
a designu fitcentra Gymstory. Pro návštěvníky je to skvělé zpestření,“ říká manažerka centra Michaela Němcová.
V obchodním centru se mohou návštěvníci setkat i s díly dalších umělců – do konce března zdejší
Sky Gallery vystavuje reprezentativní výběr z tvorby Jiřího Načeradského. Šest obrazů vypůjčených
ze soukromých sbírek vykresluje vývoj autora od geometrizovaných obrazů s námětem ženy či
Vršovic přes expresivní figuraci s motivem hysterické rotující ženy a surrealistické hrátky s nahými
těly až po sošnou postavu nahého muže.
V prostorách nákupních pasážích jsou umístěny také laminátové sochy Jana Kováříka, který je
známý například svým dílem Marie Terezie v Praze 6 pod Prašným mostem, a železobetonová
skulptura Ondřeje Filípka.
Výstavní prostor se na podzim rozšířil i před budovu obchodního centra, když byla nad nájezdovou rampu instalována monumentální čtyřmetrová socha z leštěného nerezu s názvem Vodní
elektrárna od malíře a sochaře Lubomíra Typlta.
Vystavovaná díla galerie postupně obměňuje. Už od dubna budou k vidění díla prezentující
průřez českou a evropskou moderní tvorbou.
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Teplo, tepleji, větrněji

© René Tydlitát

Rok 2021 končil nečekanými teplotními

zvraty a mimořádně vysokými teplotami vzduchu. Na Štědrý den teplota ve
Velkých Přílepech dosáhla téměř 10 °C,
přičemž o dva dny později klesla na -12,4
°C (tj. nejnižší teplota zimy), aby na Silvestra vystoupala na 14 °C nad nulu. Celá
silvestrovská noc měla teplotu vzduchu
kolem 10 až 11 °C. Dost na venkovní oslavy.
Také průměrná denní teplota vzduchu na
přelomu roku byla až o 12 °C nad normálem, který je kolem nuly. Příjemným klimatickým ukazatelem roku byl roční úhrn
srážek, který v naší obci po osmi letech
o 14 mm konečně překonal hodnotu 600
mm (normál je v Česku 686 mm). Roční
průměrná teplota vzduchu pro náš region

Ukázka měření rychlosti větru
anemometrem na stráni nad čistírnou
odpadních vod v polovině února.
Ve stejném období loňského roku kopec
sjížděly děti na sáňkách a bobech,
kdežto letos se zde po několik dnů
a nocí proháněl silný vítr.

se v podstatě neodchýlila od normálu (viz
graf ročních hodnot).
Ovšem o tom, že končící zima nebude
teplotně průměrná, již není pochyb. A jak
jste se cítili venku během zimy vy? Asi jak
kdy. Přestože nám zaokenní teploměry zejména v únoru ukazovaly teplotu vzduchu
často i nad 10 °C a zprávy o počasí nás in-
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formovaly o teplém únoru, ne vždy jsme
pociťovali ono teplé počasí. Na vině byl
častý výskyt silného větru. A kde se vzal?
Je známo, že letos výrazný (cirkum)polární
vír si studené počasí nechal pro sebe a uzamknul ho ve stratosféře daleko severně od
nás. Ba co víc, způsobil velký rozdíl tlaku
vzduchu, který se zase projevil větrným
počasím. Od západu silně foukalo jak
v lednu, tak zejména na začátku a ve druhé
polovině února. Rychlost větru v nárazech
dosahovala na letišti v Ruzyni opakovaně
hodnot i 100 km/h.
Jestli se někdo těšil na zasněžená pole
kolem Přílep, tak jak tomu bylo loni
v únoru, tak se nedočkal. Zima v obci
sice začala nadějně (první sněžení 26. 11.)
a začátkem prosince několikrát padal sníh.
Nejvíce nasněžilo 10. 12., kdy jsme mohli
naměřit 7 cm bílé peřiny. Nicméně schopnost letošní zimy vytvářet sněhovou

pokrývku postupně odeznívala, a i vlivem
západního proudění cyklóny k nám
přinášely jen déšť se sněhem nebo pouze
déšť, a i toho bylo poskromnu. Víc než
sněhový poprašek či 1 cm vrstvu sněhu
jsme již od ledna v obci neviděli. Zato
hned od začátku roku bylo více dní v řadě
s teplotou vzduchu nad 10 °C a již koncem
prvního měsíce se na lískách objevily žluté
jehnědy. Ty v následujícím období těžko
odolávaly náporu silných větrů, i když je
doprovázelo teplé počasí. A jak jste se cítili vy? Podle tabulek na výpočet pocitové
teploty při 10 °C a rychlosti větru kolem 50
km/h pocitová teplota klesá už o 5 °C. Pocit vás neklamal, ale ani teploměry nelhaly. A nezapomeňte: „Když větrové na konec
února uhodí, moc obilí se na poli urodí.“
René Tydlitát

Graf ukazuje průběh zimy 2021-2022 ve Velkých
Přílepech. Patrný je úbytek srážek (délka zelených
sloupců), který je doposud kompenzován na srážky
bohatým loňským rokem. Teplotní křivka se pohybuje po kladných odchylkách, které se v průběhu
zimy ještě zvětšily. Vyznačená hodnota srážek pro
únor představuje stav k 25. 2. 2022.

Na grafu počasí ve Velkých
Přílepech za rok 2021 je vidět
studené pozdní jaro (duben
a květen) a také nečekaně
chladný srpen. Horké období
loni vrcholilo již v červnu.
Oproti minulým letům bylo
celé letní období bohaté na
srážky.
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Židovský hřbitov v Blevicích

Pokud budete mít některou neděli chuť

udělat si krátký výlet na klidné místo,
můžete navštívit starý židovský hřbitov
v Blevicích, vzdálených 10 km od Přílep.
Pomineme-li zdlouhavou cestu autobusem přes Dejvickou a Zákolany, lze se
do Blevic od nás dostat jen autem či na
kole. Hřbitov najdete na jižním okraji obce,
jeho GPS souřadnice jsou 50°12’25.8“N
14°14’15.94“E.
Je to jeden z téměř 350 židovských
hřbitovů a hřbitovních oddělení, které se
v Čechách a na Moravě dochovaly a na
nichž lze spatřit historicky i umělecky cen-

Náhrobky na hřbitově v Blevicích

né náhrobky. I téměř 400 let starý blevický
hřbitov je kulturní památkou. Na ploše
necelých 2,5 ha stojí okolo 300 náhrobních
kamenů barokního a klasicistního tvaru,
z nichž nejstarší s čitelným nápisem pochází
z roku 1720. Poslední pohřeb se zde konal
v roce 1945. Bývalý hřbitovní dům z konce
19. století je nyní využíván jako rekreační
objekt, jehož majitelé se o hřbitov starají.
Z tohoto důvodu je celý areál přístupný
pouze v neděli resp. po dohodě s nimi.
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Mezi křesťanskými a židovskými hřbitovy
je na první pohled rozdíl v úhledném
uspořádání a nazdobenosti křesťanských
hrobů, které kontrastují se zdánlivým
chaosem židovských náhrobků a jejich
strohostí. Je to dáno zásadou neporušitelnosti židovského hrobu, která
nedovoluje pohřbít do jednoho hrobu
více zemřelých, ani přenést ostatky do
společného hrobu, pokud je po letech
na hřbitově málo místa. Pokud bylo
třeba plný židovský hřbitov rozšířit, navezla se na stávající hroby vrstva zeminy,
do které se znovu pohřbívalo, zatímco
jejich náhrobky se zasadily na povrch.
Tímto způsobem mohlo na některých
židovských hřbitovech během staletí
vzniknout i několik vrstev hrobů s hustě
nahromaděnými náhrobky. Židé také nenosí svým zemřelým květiny, ale kamínky.
Ve středověku byly židovské hřbitovy
zakládány uvnitř měst, v novověku ale
byly kvůli mnoha antisemitským omezením budovány za hradbami či mimo
katastrální území obcí. Oproti křesťanským
zvyklostem židovské pohřby nijak nesouvisejí se synagogou. Proto od nich bývají
hřbitovy značně vzdálené, a pokud spolu
výjimečně sousedí, jde o náhodu.
Náhrobní kameny na židovských
hřbitovech jsou dvou typů: častější je
deska zapuštěná do země – stéla. Na

některých hřbitovech je možné najít také
tumby připomínající antický sarkofág, což
jsou většinou hroby významných lidí. Od
poloviny 19. století se vzhled židovských
náhrobních
kamenů
přizpůsoboval
vzhledu křesťanských náhrobků. Jejich
tvar a zdobení se měnily podle soudobého architektonického stylu, krajových zvláštností a také v souvislosti
s původem a společenským postavením
zemřelého. Nejčastějšími symboly jsou
Davidova hvězda nebo koruna na hrobech
starožidovských rodů, ruce nebo rituální
nádobí na hrobech duchovních, symboly
zaměstnání, např. nůžky, kniha a symboly
jména jako ptáci, ryba.
Nápisy na náhrobcích bývaly až do
19. století pouze hebrejské, poté se na
našich hřbitovech začaly objevovat nápisy hebrejsko-německé, texty v jidiš či
v němčině psané hebrejským písmem
a poté i nápisy hebrejsko-české. Mnohé
náhrobky z 20. století mívají už jen české
nebo jen německé nápisy ukončené obvykle pěti hebrejskými písmeny (zkratkou
tradiční náhrobní formule).
Některé židovské hřbitovy mají řady
nebo tzv. okrsky pro pochované duchovní, děti, a dokonce i pro neopravitelné svitky tóry. Laik neznalý hebrejského písma je
ale samozřejmě nerozezná.
Eva Meningerová Tluková
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