2.

2022

přílepSkÝ

zpravodaj
čtvrtletník

Jaro plné akcí je za námi.
kdy se budou konat i v nové tělocvičně?

© archiv obce
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Na úvod
Drazí čtenáři Přílepského zpravodaje,
rád bych Vás přivítal v období léta. Snad bude to letošní klidné, teplé (ale zase ne příliš)
a budeme se co nejvíce potkávat. A jako každý rok bych chtěl popřát hlavně našim
školákům a dětem ze školky, aby si užili s rodiči krásné a pohodové prázdniny, bohaté na
nevšední zážitky, výlety a především v rodinné pohodě.
Současná doba není pro mnohé vůbec jednoduchá, už kvůli rostoucím cenám, nejistotě
kvůli energiím na příští období, anebo třeba kvůli potřebě sžít se s novými obyvateli
v obci, kteří pocházejí z řad ukrajinských válečných uprchlíků. Nemohu si odpustit osobní
zkušenost, kterou jsem si prožil na zahrádce hospody U Korychů. Jeden večer se zde bavily dvě ukrajinské dámy „poněkud hlasitě“ a byly upozorněny, že nad hospodou je obecní
policie a mají se ztišit. Snad něco oslavovaly, snad se jen hlasitě bavily – ostatně my si
s nimi nemáme co vyčítat, umíme to také hlasitě! Ale když jsem s nimi o pár minut později
konverzoval napůl rusky a napůl česky, byly skvělé. Hned druhý den jsem byl svědkem,
jak je podnapilý zákazník slovně napadl už jenom proto, že spolu mluvily rodným jazykem. Slušnost mi nedovoluje jeho výrazy opakovat.
Sám nejsem zrovna aktivním ochráncem Ukrajiny a Ukrajinců na našem území, ale
zároveň se považuji za liberála, tolerantního ke všem národnostem, náboženstvím
a názorům, pokud se mi je někdo nesnaží násilím nutit. A opravdu si nemyslím, že je nutné napadat Ukrajince v Přílepech jen proto, že se tu právě nenarodili. Že je nutné napadat
kohokoliv!
Věřím, že se časem všichni popasujeme s okolnostmi a že nám bude všem dobře. Vždyť
vlastně většina z nás do Velkých Přílep také přišla odjinud! A dnes tu máme svůj domov.
Přeji Vám příjemné prožití léta
Tomáš Hejna
Redaktor
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slovo starostky

Vážení čtenáři Zpravodaje,
úvodník do letního vydání píši velmi ráda. Možná ožívá
pocit, který ve mně přetrvává z dětských let, kdy červen byl
měsícem sladkého očekávání. Už několik dnů potkávám
v ulicích Prahy dobře naladěné skupiny žáků a studentů na
červnových výletech. Lhala bych, kdybych napsala, že jim nezávidím. Přiznávám, závidím, ale také přeji. Nejenom žákům
a studentům, ale také pedagogům a všem zaměstnancům
škol. Mají za sebou opět velký kus práce a pochybovat o jejím
významu a kvalitě může jen ten, který si práci s žáky a studenty nikdy nevyzkoušel. Užijte si zasloužené prázdniny! Obec každý rok o prázdninách
tak trochu osiří. Parkoviště jsou prázdná, zástupy čekající na autobus kratší, počet chodců
řídne. Mýlil by se ale ten, kdo by si myslel, že se trůnu ujala nuda a nicnedělání. Přečtěte
si například v tomto čísle povídání o aktivitě našich seniorů. Budete se divit, co všechno
stíhají, výlety, besedy, přednášky, univerzity třetího věku, a to i v létě. V červnu se chystají do Kolína a hned na to do skanzenu v Třebízi. Pozor, ve vedlejší obci však mají aktivní konkurenci. Senioři v Úholičkách zvou sousedy na setkání na nádvoří statku. Kdo
by pozvání odolal a zavrhl tak možnost v klidu posedět, popovídat si, a navíc si v tak
hezkém prostředí poslechnout koncert profesionálních umělců? Nezapomeňte se však
včas přihlásit, informace najdete v textu plakátku uvnitř tohoto čísla. Meteorolog René
Tydlitát si ve svém příspěvku stěžuje na extrémní sucho a všudypřítomný pyl. Trápí nás to
všechny. Naše obec leží „bohužel“ v tzv. „dešťovém stínu“ a s menším množstvím srážek
už počítáme. Přesto naši zahrádkáři doufají. Doporučuji také k přečtení článek paní Marie
Palkoskové. Je knihovna stále knihovnou se 16 tisíci svazky nebo už malým kulturním centrem? Příští rok oslaví knihovna ve Velkých Přílepech rovných 100 let. Proč obec nevyužije
letní měsíce k tolik očekávané stavbě tělocvičny? Ozývají se hlasy, že tělocvična nikdy
nebude. Stavba nové tělocvičny je však pro obec stále prioritou. Také o tom bude řeč
v tomto Zpravodaji.
Přeji Vám, vážení občané, moc hezké léto s počasím tak akorát, hodně radosti, odpočiňte
si a myslete na sebe!
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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Obec řeší bezpečnost v ulici
Podmoráňská

Už v minulém roce začala rozsáhlá stav-

ba chodníku v ulici Podmoráňská spojená se stavbou opěrné zdi a zavedením
veřejného osvětlení. Tato stavba trvala
několik měsíců a průběžně jsme vás o ní
informovali v minulých číslech Přílepského
zpravodaje. Po mnoha letech tak došlo
k zajištění bezpečnosti chodců směřujících
k přílepskému rybníku nebo bytovkám
a domům v ulicích U Rybníčku a Slavíčkova. Během léta už se budou obyvatelé
Přílep procházet po hotovém chodníku
začínajícím u knihovny a pokračujícím
až na křižovatku ulic Podmoráňská
a U Rybníčku.
Opatření pro chodce zároveň přineslo
určitá omezení pro řidiče a cyklisty využívající místní cyklotrasu. Kvůli chod-

níku došlo k zúžení části silnice, což dělá
problémy především v zatáčce k ulici
Roztocká. Zatáčka byla již dříve málo
přehledná a zúžení v tomto úseku situaci
ještě zhoršilo. Za tímto účelem přišla na
obecní úřad petice obyvatel z lokality
kolem ulice U Rybníčku, v níž žádají nápravu situace. Obec již prosadila v zatáčce
zrcadlo, které umožňuje dát vozidlům
přednost v jízdě a mělo by tak eliminovat
možnost srážky v nepřehledném úseku.
Jako problém je však možné vidět vzrostlé
túje po pravé straně silnice (v době vydání
seříznuty) a také velké kameny, které se
nacházejí podél silnice v délce několika desítek metrů. Ty jsou jednak zčásti zarostlé,
zčásti vybočují až k silničním patníkům
a mohou tak být nebezpečné při vyhýbání
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se větších vozidel nebo při případné
nechodě s cyklistou. Součástí petice je
také zdůraznění nedostatečně vyznačené
krajnice, která přechází volně v úzký pruh
štěrku a není tak dostatečně přehledné,
kde vlastně silniční povrch končí.
Pozemky, na nichž se nachází zmíněné
túje a kameny, bohužel nejsou v majetku
obce, která tak nemůže vlastními silami
zajistit nápravu. Na základě petice proto
podala zprávu Krajské správě a údržbě
silnic, v níž oficiálně žádá o řešení problému, odstranění nevhodně umístěných
kamenů a vzrostlé zeleně zasahující do
profilu vozovky. V době uzávěrky Zpravodaje obec čeká na oficiální vyjádření
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příslušných míst. O výsledku Vás budeme
informovat v příštím čísle, zprávy o vývoji
situace můžete případně žádat na obecním úřadě.
Tomáš Hejna

Vzniká park pod MŠ Jablíčko
©archiv obce

Už dříve jsme se zmiňovali, že v původně

neupraveném pásu zeleně pod MŠ Jablíčko směrem k rekonstruované vodní
nádrži začne vznikat nový park. Revitalizace zeleně začala již v minulém roce
a probíhala i v letošním prvním pololetí,
především odstraňováním starých stromů
a náletů. V únoru letošního roku podala
obec návrh na výběrové řízení, v němž
zvítězila nejnižší nabídkou firma OK Garden, s.r.o.. Úpravy parku by tak měly vyjít
přibližně na 2 285 000 Kč (zadání projektu
znělo na částku 2 700 000 Kč). Součástí
projektu, který je možné vidět v detailech
na stránkách obce v sekci Aktuálně - Připravujeme, je vytvoření nových cest pro
Kontrolní den v novém parku V Luhu
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pěší, výsadba nové zeleně a její údržba,
osazení prostoru příslušným mobiliářem
a také dosazení několika herních prvků
pro psy.
Prostor určený pro revitalizaci zahrnuje
i volné prostranství mezi MŠ Jablíčko
a Základní školou Velké Přílepy. Už nyní
zde můžeme vidět novou stromovou
výsadbu a další nově vysázené stromy jsou také v prostoru směrem k ná-

drži. Odchylkou od níže uvedeného
původního plánu je zrušení plánovaných
zpevněných cest. V celém prostoru však
vznikne síť zpevněných pěšin, které prostoru dodají podobu přírodního lesoparku. Práce na revitalizaci by měly
pokračovat v průběhu letošního roku
podle klimatických podmínek nutných
k výsadbě dřevin a rostlin.
Tomáš Hejna

Nové stromy se
objevily jak
v budoucím
parku…

…tak i na volném
prostranství
v centru obce

©Helena Lorenzová

©Helena Lorenzová

Takto by měl vypadat budoucí nový park
v obci (ze stránek obce)

zprávy z obce  dění v obci
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U Statenic vzniká kruhový objezd.
Obchvat obce ale zatím ne

V posledních měsících zpomaluje řidiče

na silnici mezi Velkými Přílepy a Statenicemi stavba nového velkého kruhového
objezdu. Doprava je zde řízena kyvadlově,
fronty však nejsou nijak tragické, jedná se
většinou o zdržení v řádu několika minut.
Vzhledem k blízkosti stavby se ovšem
začala mezi obyvateli proslýchat zpráva,
že kruhový objezd by mohl být součástí již
několik let plánovaného a mezi obyvateli
stále diskutovaného obchvatu Velkých
Přílep, který by měl napomoci zmenšit
průjezdnost zejména těžké nákladní
dopravy přes centrum obce. Objezd je

skutečně součástí předpokládaného
severního obchvatu, vzniká ovšem kvůli
stavbě nového bytového osídlení v této
lokalitě.Obec Velké Přílepy v případě tohoto projektu žádala o vybudování zaslepeného výjezdu z kruhového objezdu
ve směru k oblasti H-Systému. Záměrem byla případná možnost budoucího
propojení tohoto kruhového objezdu
s ulicí Okružní, čímž by vzniklo přímé napojení této části Velkých Přílep směrem na
Horoměřice. V současné době však obec
o podobném řešení neuvažuje.
redakce
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Bude dokončena rekonstrukce
povrchu v ulici Pod Lesem
V minulém roce proběhly rozsáhlé sta-

vební práce v ulici Pod Lesem, kde procházely rekonstrukcí podpovrchové
inženýrské sítě, především místní kanalizace a vodovodní hřad. Díky dokončení
došlo ke spojení vodovodního řadu ve
Velkých Přílepech a zlepšení do té doby

zhoršeného tlaku vody v některých částech obce. Průjezd ulicí je možný, nicméně
vozovka v ulici je stále bez povrchu. Obec
v tuto chvíli jedná s firmou, která vyhrála
výběrové řízení. Předpokládaný harmonogram prací byl měl být dodržen.
redakce

Zrekonstruovaná nádrž
a její povrch se neustále udržují

© archiv obce
© archiv obce

Osazování břehů nové nádrže

Nafukovací člun,
pomocník v boji proti řasám

zprávy z obce  dění v obci

I letos se na hladině nádrže pod ulicí Hala-

sova objevily veřejností tolik spekulované
a nevítané řasy, které na pohled působí
dojmem, že je nádrže nevhodná pro
rekreační účely. Ve skutečnosti jsou řasy
příznakem čistoty vody a bujícího zdravého přírodního ekosystému. V minulém
čísle jsme Vám v rozhovoru s panem
Bečkou přinesli o tomto problému bližší
informace. Po celou dobu de obec stará
o zkvalitnění okolí této nádrže, a tak si už
nyní můžete v okolí posedět na lavičkách
nebo si udělat piknik na zde přítomném
stole. Okolí nádrže se pravidelně prosekává a nyní je nádrž rovněž součástí projektu revitalizace tohoto území, kdy má

v okolí vzniknout nový park. Na začátku
června byly na březích nádrže osazeny
nové vodní rostliny, které by měly spolu
s drobnými rybkami a dalšími vodními
živočichy zamezit většímu výskytu vodních řas a tím docílit větší čistoty vody.
Za tímto účelem obec využila k vyčištění
hladiny i nafukovací člun, s jehož pomocí
hladinu čistí. Vznik nového ekosystému
je však otázkou času, a tak si na skutečně
čistou hladinu vody v nádrži ještě budeme muset počkat. Přesto je voda
čistá, hygienicky nezávadná a vhodná ke
koupání, takže příležitostným rekreačním činnostem nic kromě ostychu nebrání.
redakce

Jistě v dobrém úmyslu
Vykácené keře a vysázeno sedm de-

sítek ořešáků. „Chtěl jsem, aby měli lidi
ořechy,“ odpověděl „pachatel“ na náš
dotaz, proč tuto činnost nekonzultoval
s majiteli pozemků. Ořešáky sázel po víkendech, sazenice nakupoval za vlastní
prostředky. Obec plánovala revitalizaci
této cesty od křížku do Statenic, staré
a suché stromy měly být postupně nahrazeny. Překážkou byl zatím nedokončený
nový územní plán a stále platná smlouva
s investorem golfového hřiště, podle
které měl revitalizaci provést na vlastní
náklady. Co teď s monokulturou ořešáků?
Nemám ráda zmařené investice a lidskou
práci, ale také nemám ráda svévolné jednání. Těžký oříšek! Na začátku každého
takového zásahu musí být jasný projekt
a snaha vysadit dřeviny vhodné do daného
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© Archiv obce

Úvozová cesta do Statenic čeká
na revitalizaci
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prostředí. Obec se obrátila na orgány
ochrany přírody a dendrology. Snad bude
v budoucnu možný jistý kompromis při
budoucím osazování této historické cesty
a ponechání některých prosperujících
ořechů. Zatím je krátce po výsadbě. Vím,
že mnozí z vás nejste spokojeni se stavem
některého koutu v obci a rádi byste
pozemky zkulturnili, třeba i na vlastní
náklady. Vždy je ale nutné domluvit se
s obcí nebo jiným majitelem pozemku.
Obec tyto aktivity vítá, ale je nutné znát
její plány v lokalitě. Nevysazovat keře
a stromy v místech, kde je v plánu chodník, přeložka sloupu veřejného osvětlení
nebo oprava sítí. Vyhneme se tak budoucímu zklamání a jak píši v článku
zmařených investic.
Věra Čermáková

© Archiv obce

Výsadba nových stromů má svá pravidla, je dobré se ptát na obci a poradit se

Biokontejnery se vrátily zpět
Chování občanů v minulých letech ve-

dlo obec k rozhodnutí zrušit službu
kontejnerů na bioodpad na území obce.
Informovali jsme Vás o tom v minulém
čísle Zpravodaje. Za tímto krokem nestála
pouze obec, ale původně i firma, která
svoz bioodpadu zajišťovala a stěžovala si
na obci na nevhodný obsah kontejnerů,
kde se objevovaly také plastové pytle,
květináče, keramika a dokonce i stavební
suť. Nepomohlo ani několik upozornění,
která byla otištěna na stránkách Zpravodaje i uveřejněna na stránkách obce. Přes
různé výzvy se nevhodný obsah v kontej-

nerech objevoval dál. Na začátku roku tak
byli obyvatelé upozorněni, že si mají buď
zakoupit za zvýhodněných podmínek
vlastní popelnici na bioodpad, nebo ho
odvážet do sběrného dvora, případně
do provozovny společnosti Jena. Rostoucí nespokojenost a nátlak obyvatel
nakonec vedla obec k návratu kontejnerů
na původní stanoviště. Bioodpad tak
nyní opět můžete ukládat do společných
kontejnerů na několika místech v obci.
V některých případech vedla původní
opatření a současná situace i k drobným
konfliktům mezi obecním úřadem a ob-
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čany, kteří si v návaznosti na situaci vlastní nádobu na bioodpad sami zakoupili.
Situace byla nakonec řešena dohodou
a příslušným vyrovnáním. Ve výsledku
je ovšem třeba zhodnotit, že vlastní nádoba na bioodpad je finančně výhodná
a usnadňuje život zejména těm obyvatelům, kteří mají velké zahrady a pozemky, nemají možnost vlastního kompostování a přitom jsou pro ně společné
kontejnery daleko, stejně jako sběrný
dvůr.
Obecní úřad by prostřednictvím Zpravodaje rád požádal občany Velkých Přílep,

aby do kontejnerů na bioodpad ukládali
pouze to, co do nich patří, tedy posekanou
trávu, drobné větvě a listí, případně zbytky rostlinné povahy. Do biokontejnerů
rozhodně nepatří keramické zahradní nádoby, suť, kamení, kovové zahraní prvky
nebo plastové pytle, v nichž uchováváte či
převážíte trávu a další odpad ze zahrady.
Uvědomte si, že za svoz bioodpadu platí
obec nemalé částky, a to z peněž všech
obyvatel. Nevhodné chování několika lidí
se tak mnohdy výrazně prodraží.
Tomáš Hejna
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Budování multifunkčního hřiště
ve Velkých Přílepech brzy začne

Projekt plánovaného multifunkčního hřiště (ze stránek obce)

Budování dlouho plánovaného multifunkčního hřiště ve Velkých přílepech,
které by mělo vzniknout v blízkosti fotbalového hřiště, má začít ještě v letošním
roce, a to i bez státních nebo evropských
dotací, na něž v předešlých letech obec
díky vypsaným pravidlům nedosáhla.
Zastupitelstvo rozhodlo, že hřiště začne

obec stavět i bez příslibu dotace. Ta je
ale stále ve hře a lze o ni požádat zpětně.
V první fázi zatím došlo k přeložce elektrického vedení, bez níž by další stavební
úpravy nebyly možné. Podrobnosti o projektu a výstavbě vám přineseme v příštím
čísle.
redakce
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Drobné krádeže v obci
Květiny jsou zpět v truhlíku…
…a vodník opět hlídá rybníček

©Archiv obce

„Řekni, kde ty kytky jsou, co se s nimi

mohlo stát…,“ táže se autor jedné populární písně. I my jsme se tázali, a to jen
několik dní od jejich výsadby. Naše snaha
zkrášlit prostředí kolem autobusové zastávky přišla vniveč a sazenice někam
zřejmě levitovaly. Nedávno nám utekl
vodník od rybníčku, zřejmě i s dušičkami,
odlepila se kovová cedulka od Stromu
čtenářů a informační deska u přílepské
svatyně se zřejmě silou tamější energie
rozpadla na kousky. Naštěstí tyto ztráty
nebyly nenahraditelné. Rodina Baráškova věnovala nového keramického vodníčka, který se už zabydlel, obec objednala novou cedulku ke stromu i informační
desku a zaměstnanci obce obratem zakoupili nové sazenice. Naštěstí všechny
lavičky, koše na odpadky a stojany na
kola jsou zabetonované. Věřme, že tyto
krádeže byly výsledkem momentálního hnutí mysli našich vandalů a v budoucnu se nebudou opakovat. Betonovat květiny či je přivazovat řetězem by nebylo příliš estetické.
Věra Čermáková

©Helena Lorenzová
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V obci vzniklo nové občanské hnutí.
Do vedení chtějí nové tváře

Blíží se komunální volby. Za tři měsíce bu-

dou občané rozhodovat, kdo povede obec
další čtyři roky. Zjistili jsme, že se volebního
klání ve Velkých Přílepech chtějí tentokrát
zúčastnit nové tváře. Vytvořily sdružení
nezávislých občanů pod názvem VIZE 22.
Zajímalo nás, čím chce nový subjekt zaujmout přílepskou veřejnost. Ptali jsme se na
to některých jeho představitelů, např. Ing.
Kamily Handlové, Šárky Musilové, Jiřího
Hanzala nebo Mgr. Daniela Koštovala.
Všichni zdůrazňují, že jejich kampaň
není negativní. Nechtějí nikoho napadat
a rozhodně nemíní zpochybňovat, čeho
obec dosáhla pod vedením současné

starostky paní Věry Čermákové. Se členy
hnutí, volebním programem i jeho pilíři
se občané mohou seznámit na webových
stránkách. Chtějí moderní, pružný obecní
úřad, který by občané považovali za svůj.
Mají jednoduché heslo: „Je tady dobře,
nám to ale nestačí!“
Protože se jedná o apolitické sdružení,
musí se ucházet o přízeň voličů již před
volbami. Pokud nezískají dostatečný počet
podpůrných podpisů, nebudou moci do
voleb zasáhnout.
Podrobnosti o novém sdružení naleznete na www.vize22.cz
Jan Steiner

Téma

V obci vznikají také
další kandidátky do
blížících se voleb.
Všechny kandidující
subjekty mohou své
kandidáty představit
zdarma v příštím čísle
Zpravodaje!
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Začátek stavby tělocvičny se odsouvá

Psal se 19. duben 2021, ten den bylo
otevřeno 14 nabídek stavebních společností, které se ucházely o mnoho
let připravovanou výstavbu tělocvičny.
Složitost nabídek a odvolávání neúspěšných uchazečů způsobilo, že až
15. 9. 2021 byl zastupitelstvem obce
schválen vítěz výběrového řízení a poté
30. 11. 2021 byla s vítězem, společností
Reader&Falge, s.r.o., podepsána smlouva
s cenou díla 58 023 433 Kč bez DPH. Samotný vítěz podal v průběhu výběrového
řízení odvolání proti rozhodnutí hodnotící
komise a jako jediný svým odvoláním
uspěl na ÚOHS. Na konci roku 2021 se zdá-

Plánovaná podoba nové tělocvičny

lo, že je již všechno připraveno k zahájení
stavby nejpozději k 1. 4. 2022.
V mezidobí probíhala řízení o obnovení
platnosti vyjádření správců sítí, které díky
zdlouhavému výběrovému řízení svoji
platnost již pozybyly. Obec také požádala o prodloužení stavebního povolení.
Další jednání probíhala se společností
ČEZ o úpravách trafostanice tak, aby byl
k dispozici dostatečný příkon pro provoz
tělocvičny. Společnost Reader&Falge, s.r.o.
oplotila budoucí staveniště a umístila zde

© Tomáš Hošek

Oplocené staveniště nikdo nepřebral
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jednu stavební buňku a mobilní toaletu.
Společnost dále poukázala na absenci
povolení kácení stromů a chybějící nové
vyjádření plynařů o existenci sítí. Z těchto
důvodu odmítla převzít staveniště k 1. 4.
2022. Obec chybějící vyjádření plynařů
obratem získala a předala zhotoviteli.
Řízení o povolení kácení stromů v prostoru budoucí stavby ale stále probíhá.
Důvodem je odvolání proti kácení, které
podal jeden místní spolek, zabývající se
ohranou životního prostředí. V tuto chvíli rozhoduje o odvolání Středočeský kraj.
Prvním krokem, který by měl být realizován, je archeologický průzkum. Ten
je objednán a čeká se na skrývku ornice, kterou má zajistit zhotovitel. Místo
převzetí staveniště, kterému již nic nebrání, zhotovitel požádal obec o jednání.
Na schůzce 6. 5. 2022 předložil zhotovitel
obci požadavek navýšení celkové ceny
díla o 24 077 980 Kč bez DPH, to je celkem
41% z ceny zakázky. Navýšení ceny obhajoval navýšením cen materiálů od podání
nabídky, což doložil optimalizovaným

© Tomáš Hošek

rozpočtem a vyjádřením právníka firmy,
že tak velké navýšení ceny je v souladu
se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Obec poukázala na fakt, že zhotovitel stvrdil původní cenu k datu podpisu
smlouvy a v době podpisu ji nerozporoval. Z jednání vyplynul také fakt, že zhotovitel od podpisu smlouvy (30. 11. 2021)
do 6. 5. 2022 smluvně nezajistil žádné subdodávky, ani si nezajistil dodávky materiálu ke stavbě včetně prefabrikátů. Z jednání
také vyplynulo, že zhotovitel nepočítá se
zahájením stavby dříve než v průběhu
června.
Požadavek na navýšení ceny zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 19. 5.
zamítlo.
Všichni si přejeme, abychom mohli
tělocvičnu využívat v plném provozu
od 1. 9. 2023, ale z výše uvedeného je
patrné, že ke slavnostnímu otevření
tohoto zařízení povede ještě velmi
složitá a dlouhá cesta, která s největší
pravděpodobností tento termín posune.
Tomáš Hošek
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Policejní okénko
Vážení občané,
léto je na dosah a pro mnohé z vás je toto období časem odpočinku na dovolené,
na prázdninách, chatách, ale i zvýšenou relaxací v podobě sportu. Mnohdy ale
dochází, zejména při sportu, k situacím, které obtěžují a ohrožují ostatní. Velmi často
dochází k porušování předpisů cyklisty v podobě jízdy po chodníku, přechodu
pro chodce, nerespektování příkazových a zákazových značek. Tímto chováním
neohrožujete jen sebe, ale i u většiny případů ostatní. Proto bych chtěl připomenout, že i cyklista nebo chodec je účastníkem silničního provozu a je nutné, aby se
tak choval! Stejně tak ale musím připomenout, že agrese a bezohledná jízda nepatří ani za volant! Obecní policie za poslední dobu eviduje časté porušování zákona ve formě telefonování za jízdy, předjíždění v místech, kde toto není povoleno,
a toto vede k častým dopravním nehodám s vážnými následky mnohdy
u osob, které se takto nechovají.
Chování některých osob je ale často
nepochopitelné. Kolem obcí, ve kterých
obecní policie vykonává svoji činnost,
se nachází skládky odpadu, přestože ve
většině těchto obcí funguje pravidelný
sběr odpadů různého druhu. V tomto
případě ale spadla klec! Pokuta příkazem
na místě ve výši 10.000 Kč a úklid odpadu! Důvodem byl uzavřený sběrný dvůr,
který dotyčný již nestihl. V tomto případě obecní policie využila kamerového systému, kde došlo k vytrasování vozidla a následnému ztotožnění pachatele.
Kamerový systém je strážníky velmi často využíván pro další důkazní řízení, dále
dochází k časté spolupráci s orgány Policie ČR, zejména při pátrání po osobách
a vozidlech. Přístup k údajům z kamerového systému mají pouze strážníci, což
ukládá zákon na ochranu osobních údajů.
Na žádost orgánů činných v trestním řízení je pak záznam poskytován na základě
předávacího protokolu pro další řízení.
Za uplynulou dobu OP reagovala na 212 oznámení, což není malé číslo. Po dlouhé
době se podařilo doplnit stav strážníků na čtyři, což zkvalitní výkon služby v pěti
obcích, kde má OP Velké Přílepy působnost. Obecní policie provozuje nové telefonní číslo 605 862 177. Nezajišťuje však nepřetržitý provoz.
Přeji krásné a bezstarostné léto.
Martin Ventura
Velitel OP Velké Přílepy
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Jak se Přílepy modernizují očima teenagera
To, že se Velké Přílepy modernizují rok

co rok, každý nějakým způsobem vnímá.
Každý den, kdy dojíždím do školy do Kralup a zpět, na některé z těchto novinek
narážím a rád vám je v tomto článku
přiblížím.

Křižovatka v centru obce
Asi nejstarší „novinka“ na mém seznamu
je rekonstrukce křižovatky v centru obce.
Křižovatka byla kompletně renovována,
vznikly zde nové přechody s ostrůvky
a zpomalovacími pásy a na kraje silnice
přibyly reflexní prvky pro bezpečnější
jízdu za tmy. Při úpravách zbylo místo
i na květinové záhonky kolem silnice. Provoz na křižovatce řídí semafory, u kterých
občas musí únavně dlouho čekat řidiči
i chodci, ale bezpečnost je hlavní.

a navíc šetří elektřinu. Za mě je to příjemná
změna a doufám, že nastane i v jiných
částech obce.

„Staronová“ zastávka linky 350
Autobus 350 znovu jezdí svou původní
trasou, přes ulici Podmoráňská, a proto
u rybníka vznikla úplně nová zastávka
této linky. Zde musím říct, že je můj
názor ovlivněný místem mého bydliště
v horní části obce. Spoustě lidí od nás
„z kopce“ (včetně mě) přesunutí zastávky
zkomplikovalo dojíždění, což je vidět
na snížení počtu cestujících, kteří linku
využívají. Pokaždé, když kolem zastávky
Podmoráňská procházím, je prázdná.

Polyfunkční dům
Nepřehlédnutelnou novinkou je budova Polyfunkčního domu v centru obce,
ve které jsou například volně přístupné
počítače, pingpongový stůl a školní
kuchyně. Vybavení mi popsali moji
přílepští kamarádi, kteří tam chodí se
spolužáky trávit volné hodiny.

Pouliční osvětlení
Další modernizaci je možné vidět v ulicích
Plachtova, Emy Destinové, Hakenova, Burianova, Peškova a Högerova, kde byly
postupně od začátku roku 2021 vyměněny
pouliční lampy. Nové osvětlení v těchto
ulicích působí mnohem příjemněji,
nezpůsobuje tolik světelného smogu,

©Pavel Maňásek
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Přírodní chodník v horní části obce
Dlouhé roky to byla jen hrbolatá zablácená stezka mezi ploty, ze které trčel
stavební odpad, a dokonce i plotové pletivo. Na podzim v roce 2021 se to radikálně
změnilo a teď je tu pro „spěchače“ na autobus a pejskaře příjemný přírodní chodník. Za každého počasí se po něm chodí
mnohem lépe, a dokonce se tudy dá projet i na koloběžce.

Tělocvična vedle školní budovy
druhého stupně
Tato novinka zatím existuje jen v plánech,
ale už je ohrazené místo na louce u autobusové točky. Až bude tělocvična hotová,
budou ji používat nejen místní školáci, ale
doufám také, že to podpoří vznik nových
sportovních oddílů a nebudeme muset za
sportem dojíždět do okolních obcí nebo
až do Prahy.

©Pavel Maňásek

V dalších letech určitě přijde spousta zajímavých projektů, díky kterým se bude naše
obec dál rozrůstat a modernizovat. Za sebe bych například hlasoval pro stavbu obchvatu. Jakou novinku byste uvítali vy?
Pavel Maňásek
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Jaro jsme využili vrchovatě
Milí čtenáři,
konečně přišlo jaro a můžeme trávit
s dětmi spoustu času venku. Stále větší
oblibě se těší školní zahrady. Během
slunečných dopolední se na velké zahradě
učí i tři třídy současně a neruší se. Každý
si najde to své nejlepší místečko a věnuje
se zadané práci. Prostředí je ideální
pro organizování čtenářských dílen,
výuku angličtiny, výtvarné výchovy, ale
i matematiky a vlastivědy, samozřejmě
prvouky a přírodopisu. Nadšený učitel
připraví jakoukoliv hodinu na zahradě.
Dětem vyhovuje pohyb a čerstvý vzduch.
Jsou uvolněné a radostně a spontánně se
učí. K výuce využíváme i zajímavá zákoutí
velkých Přílep.
Po covidové pauze opět zařazujeme
do výuky exkurze. Navštívili jsme program Včelí společenstvo ve středisku
ekologické výchovy Toulcův Dvůr v PrazeHostivaři, dále vodní elektrárnu na Orlíku
a jadernou elektrárnu Temelín. Seznámili
jsme se se záchranným programem ZOO
Praha zaměřeným na koně Převalského
na Děvíně v Prokopském údolí, přitom
jsme pozorovali stepní floru a faunu na
pískovcích barrandienu. Bohužel jsme
nenarazili na žádného trilobita. Mnoho
tříd navštívilo vzdělávací programy v ZOO
Praha s výkladem zkušených lektorů.
V badatelském kroužku jsme se věnovali
zeleným řasám v rybníku za školkou
a poté jsme je mikroskopovali. Objevili
jsme nádherné šroubatky.
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V roztockém muzeu jsme navštívili
výstavy o včelách a o archeologických
nálezech z oblasti Velkých Přílep a okolí.
Osmáci se zúčastnili výtvarného programu v národní galerii, kde pod vedením lektorů sami tvořili.
V souvislosti s nepříznivou situací na
Ukrajině jsme uspořádali dvě charitativní akce. Nejprve proběhl na druhém
stupni kytarový koncert paní učitelky
Marušky Jednorožcové a jejích žáků,
následoval prodej doma upečeného
sladkého a slaného pečiva včetně nápojů
spolužákům. Během akce se vybralo
30 000 kč. Poté uspořádaly paní učitelky
a vychovatelky z prvního stupně trhy
dětských výrobků s jarní tématikou. Děti
ve škole, nebo i doma s rodiči, vyráběly
nádherné barevné i voňavé výrobky a poté
je hrdě prodávaly. Opět proběhl koncert
a prodej občerstvení. Škola pod náporem
návštěvníků praskala ve švech. Obrovským

překvapením byl výtěžek v hodnotě
80 000 kč. Obě částky jsme odeslali na
konto organizace Člověk v tísni. Kromě
finanční pomoci někteří přispívali i do
materiální sbírky pořádané ČZU v Suchdole.
Velmi nás potěšila míra angažovanosti
dětí a nápady, se kterými samy přišly, aby
mohly také pomoci.
V dubnu se konal den otevřených
dveří. Rodiče našich žáků i budoucích
prvňáčků měli možnost zúčastnit se
výuky a nasát atmosféru naší školy. Následoval zápis prvňáčků. Budeme otevírat
dvě třídy a už se na naše nové žáčky moc
těšíme.
Děti se mohou opět účastnit sportovních soutěží. Kluci a holky reprezentovali naši školu ve florbalu, fotbalu
i v atletice. Holky z 8. a 9. ročníku získaly
na Poháru rozhlasu v Roztokách krásné
třetí místo.
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Prvňáčci a druháčci se zapojili do
hoblinkové dílny. Používali brusný papír,
kladívko, pilku a ruční vrtačku. Všichni si
vyrobili svého originálního šnečka.
Čtvrťáci se seznamovali se zlomky s využitím přírodních materiálů i výborných
karlovarských oplatek .

Blíží se konec školního roku a naši
prvňáčci už jsou dobrými čtenáři. Svou
schopnost číst předvedli na Zkoušce na
čtenáře v obecní knihovně. Za odměnu
obdrželi krásnou knížku.
Děti zažívají pestrý a atraktivní program
i ve školní družině. Využívají každé vhodné chvilky na pobyt v přírodě. Věnovaly
se pletení věnečků z pampelišek, pozorování jarních rostlin a živočichů, zasely osení, vyráběly velikonoční výrobky, kreslily
křídami na chodník a hrály hry.
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Snažíme se nadchnout pro učitelské
povolání naše žáky. Třeťáci si vybrali témata, která prezentovali ostatním (řízení
letadla, psaní komiksu, výlet do doby Karla
IV., internet). Výměnou rolí si uvědomili, jak
je důležité poutavě a zajímavě připravit,
byť jen malý, úsek vyučovací hodiny.
Současně si prožili, jak je nezbytné sdílet
své poznatky tak, aby jim ostatní dobře
porozuměli. Děkujeme všem prezentujícím učitelům za jejich odvahu, zápal a inspiraci a už se všichni těšíme na další nové
průvodce – nové učitele.
Děti jsou sice šikovné, ale ještě malé,
tak zatím doopravdy učit nemohou. Proto hledáme mezi dospělými. A nabízíme
pozici učitele matematiky, prvního
stupně a vychovatelky ve školní družině.
Pavlína Ben Saidová,
ředitelka školy

Pasování malých čtenářů
Přílepská knihovna přivítala 17. a 18. 5. mladé čtenáře. Prvňáčci zde prokázali, že již umí
číst a mohou tak směle objevovat krásy a taje mnohých knížek a knih. Jako odměnu za
krásné čtení byli pasováni na čtenáře a domů si odnesli nejen odznáček se symbolem
přílepské knihovny, ale
také krásnou knížku. Mezi
novými čtenáři ze třídy 1.
B byli pasováni také Vitaliia
a David, kteří mezi nás přijeli teprve nedávno z Ukrajiny, a přesto se jim podařilo
zvládnout českou abecedu
a naučit se v tak krátké
době číst. Přílepská knihovna se tak může těšit na další
právoplatné členy.
Juklová Jana,
třídní učitelka 1. B
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Hurá na výlety! Jaro plné zábavy

duben přinesl správné aprílové počasí

a z tohoto důvodu jsme organizovali
pro děti akce, které se dají realizovat ve
vnitřních prostorách naší mateřské školy
Jablíčko. Děti mohly zhlédnout dvě divadelní představení, zatančit si při rytmické
show a na konci měsíce jsme věřili v příznivé
počasí, kdy pro nás pedagogové III. třídy
připravili nádherné dopoledne „Pálení
čarodějnic“. Děti plnily veškeré úkoly
s nadšením a někdy i obavami. Odměnou
jim byl nejen sladký perníček z perníkové
chaloupky, ale i mnoho netradičních
zážitků.
Koncem dubna si mohli případní zájemci prohlédnout naší mateřskou školu
při dni otevřených dveří, kde dostali vyčerpávající informace o naší škole a také
o potřebných náležitostech nutných k zápisu jejich dětí k nám.
Začátkem května proběhl zápis pro

následující školní rok. K zápisu se dostavilo
celkem 63 uchazečů. Bylo přijato 45 dětí,
které dovršily věk tří let ze spádového obvodu – evidovaný trvalý pobyt.
V následujícím květnovém měsíci nás
čekal celodenní výlet do Přerova nad
Labem – skanzen. Počasí jsme si objednali
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a prožili jsme s dětmi úžasný den v malebném a poklidném prostředí plného historie ne až tak dávno minulé.
Každá třída si také v květnu naplánovala pěší polodenní výlet do okolí Přílep.
Ráno jsme nafasovali svačinky od našich

kuchařinek a hurá za poznáním některých
míst, kam nožičky malých dětí mohly dojít.
Cesta zpátky byla pro všechny náročnější,
ale vidina odměny, která čekala ve školce,
nám dodala energii a vrátili jsme se všichni
. Děti mají asi někde schovaný záložní
zdroj, čekali jsme, že všechny padnou do
postýlek a budou spát. Kdepak! Hned po
obědě sršely energií, a to 50 metrů před
školkou už všechny děti bolely nožičky .
Mezinárodní den dětí jsme oslavili
skákacím hradem, pro děti bylo připraveno
občerstvení a malé dárečky k jejich svátku.
Blíží se léto a prázdniny, pro děti je na
poslední „normální“ měsíc připraveno
ještě mnoho akcí a zážitků. Za všechny
jmenujme: celodenní výlet – železniční
muzeum v Lužné, sportovní den se Sokolem, loučení s našimi předškoláky, divadelní představení aj.
Klidné léto přeje MŠ Jablíčko
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Objev hrobky
germánského knížete v Kamýku
Na katastru našich obcí docházelo

k rozsáhlým archeologickým nálezům,
především na přelomu 19. a 20. století.
V roce 1898 prováděl odkrytí hrobů se
skrčenými kostrami ředitel zvoleněvského
cukrovaru Jan Felcman při zakládání zahrady pana Bohumila Ryšánka.
V následujícím roce 1899 prozkoumal
pole pana Jana Ženíška „pod Hajnicí“
pan Václav Schmidt. Našel zde 99 hrobů
„nejstarších obyvatel naší vlasti z pokolení skrčených koster“, jak později psal
v článku s názvem Nekropole se skrčenými
kostrami u Kamýku v časopisu Památky
archaelogické a místopisné. Uváděl, že
pohřebiště bylo „bohužel již také od mnohých povolaných i nepovolaných badatelů
vykořisťováno, o čemž jsme se během kopání
přečasto přesvědčili.“

přelomu 19. a 20. století. Všiml si, že na poli
pana Aloise Straky mezi Kamýkem a Noutonicemi se při orání dostávají na povrch
úlomky břidlice, horniny, která není ve
zdejší lokalitě obvyklá. Zašel za panem
Strakou, řekl mu, co na poli viděl a že si
myslí, že v tom místě může být nějaký
hrob. Pan Straka ho vyslechl a povolil
mu, aby v těchto místech po žních začal
kopat. Pan Blažek se pustil do odkrývání
zeminy a už v nepatrné hloubce narazil
na vrstvu kamenů, zbytků mohyly, která
byla navršena nad hrobem. Oznámil tento svůj objev prehistorickému oddělení
Národního muzea, které vyslalo do obce
pana dr. Neústupného, ten řídil práce při
odkrývání hrobu až do konce.

Objev hrobky v roce 1932
K dalšímu významnému nálezu došlo
v roce 1932. Tehdy se objevilo v dobovém
tisku několik článků o objevu hrobky germánského knížete v Kamýku. Nalezl jsem
je v agrárním deníku Venkov, Národní
politice, Národních listech a Lidových novinách. Ale určitě jich bylo víc, především
v odborných publikacích.
V článcích se psalo o objevu hrobky
germánského knížete, o jedinečném
nálezu světového významu. Hlavní zásluhu na tomto objevu měl kamýcký tesař
František Blažek, který už se podílel na
podobných objevech v okolí naší obce na

Lidové noviny 26. listopadu 1932
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Deník Venkov psal dne 27. listopadu 1932: „Hrobka je z neklidné doby
stěhování národů, kdy tudy procházely
germánské kmeny a ustupovaly zvolna
náporu přicházejících Slovanů. Patrně
jde v tomto případě o Durynky. Podle
pečlivě a hluboko pod zemí vybudované
hrobky nutno soudit, že v ní byl pohřben
kníže kmene. Názor tento je podporován
nálezem koster dvou koní. U tehdejších
Germánů byl kůň velmi ceněn a válečník,
pohřbený jen s jedním koněm, často
v prostém hrobě, vyloženém obyčejnými

Venkov 27. listopadu 1932

kameny, byl již velkým hodnostářem svého
lidu.“
Opět v deníku Venkov dne 11. prosince 1932 se psalo: „Nahoře kostry dvou
koní, kteří byli pohřbeni i s knížetem. Pod
kostrami se přišlo na ochoz, vykládaný
vkusně vytesanou břidlicí, která sem byla
dopravena odjinud. Pod ochozem byl nalezen vlastní hrob, rovněž vyložený břidlicí. Z
mrtvého zbyla jen část lebky a kosti nohou.
Byl podle všech známek pohřben se svou
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ženou. Dno hrobky bylo 4,3 m pod terénem.
Hrobka byla vyloupena současnými lupiči,
kteří na místě zanechali jen nádobku a bronzové předměty.“
O nálezu psala i Národní politika dne
27. listopadu 1932: „Zřejmě byla v hrobě
také pohřbena kostra ženy, která však byla
odnesena lupiči, kteří systematicky vykrádali v minulých dobách hroby a olupovali mrtvoly o šperky. V hrobě byly nalezeny šípy,
misky a jiné ozdoby, které zřejmě ukazují na
dobu únětickou. Nesmírně důležitý objev
jest skutečnou vzácností a zﬁlmování celého
objevu jest pěkným dokumentem pro budoucí časy.“
Další podrobnosti byly uvedeny v Národních listech dne 6. prosince 1932: „Hrob
byl již brzy po pohřbu vyloupen. Lupiči musili býti dobře obeznámeni s místními poměry
a některý asi byl účastníkem pohřbu.
Jen tak lze vysvětliti, že lupiči se ze strany
dostali zvláštní šachtou přímo k hlavám
pohřbených. Stopy po loupeži, která byla
krutě trestána, zahladili zasypáním šachty
materiálem z mohyly a ornice.“
V článku Národní politiky je uvedeno,
že „zﬁlmování celého objevu jest pěkným
dokumentem pro budoucí časy.“ Jsem
pravidelným divákem pořadu ČT Hledání
ztraceného času, asi jsem ještě neviděl
všechny díly, ale nějaké záběry, týkající se
výše uvedeného objevu v Kamýku, jsem
zatím nezaznamenal. Bylo by asi velmi zajímavé pro naše občany tento dokument
zhlédnout! Bohužel, Karla Čáslavského,
autora pořadu, už se zeptat nemůžeme.
Dr. Neústupný vydal o tomto nálezu závěrečnou zprávu, o odkrytí hrobu
germánského náčelníka měl i několik
přednášek.

V této době došlo k odkrytí podobných hrobů také v okolí Čelákovic. Objevy
v Kamýku i Čelákovicích se staly tématem pravidelné sobotní rubriky Lidových
novin s názvem Týdenní rozhlásek. Autor ale toto téma pojal ne jako obdiv
k nálezu světového významu, ale snažil
se těmito verši upozornit na trvající averzi k Němcům z dob minulých, kterou již
v této době opět přiživoval Adolf Hitler
svým razantním postupem k převzetí
politické moci v Německu a jeho fanatičtí
příznivci. Stále radikálněji také vystupovali
příslušníci různých německých spolků na
území republiky, převážně v pohraničních
oblastech. V této době žilo v naší republice více než 3 miliony Němců.

nálezy v dalších letech
V pozdějších letech docházelo v naší
obci k ojedinělým nálezům, především
v šedesátých a sedmdesátých letech 20.
století, kdy v obci probíhala výstavba
nových rodinných domů. V roce 1963 se
v obci prováděla rekonstrukce elektrické
sítě a veřejného osvětlení. Při kopání děr
pro betonové sloupy narazil v bývalé
Ryšánkově zahradě na hrob Bohumil
Blažek, syn Fr. Blažka, který objevil hrobku
na poli pana Straky v roce 1932. Na bývalé
Ryšánkově zahradě už byly odkryty hroby
i v roce 1898, jak jsem psal v úvodu tohoto
článku.
V roce 1972 došlo k nálezu osmi hrobů
při stavbě teletníků za kamýckou skálou.
Ve zprávě roztockého muzea se píše:
„Výzkumem se podařilo objevit kostrové
pohřebiště kultury zvoncových pohárů.
Celkem bylo prozkoumáno 8 hrobů,
z nichž sedm bylo orientováno hlavou
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k severu a jeden (pravděpodobně ženský)
s opačnou orientací. Kostry byly uloženy
ve skrčené poloze a byly dobře zachované.
V každém hrobě bylo několik (nejčastěji
dvě) nádob, v mužských hrobech byly nalezeny pazourkové šípky a v jednom případě
zlomek čepele. Všechny nálezy, mimo koster,
které byly předány k antropologickému posouzení, jsou uloženy v muzeu v Roztokách.
Kromě pohřebiště bylo na staveništi zachyceno rozsáhlé sídliště ze starší doby železné.
Bylo prozkoumáno 20 objektů, mimo jiné tři
chaty s dochovanými ohništi. Jedno z ohnišť
se podařilo vyzvednout in situ.“
Václav Kašek, květen 2022

Kamýcký tesař František Blažek
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Skutečné kriminální případy v podání expolicisty
Karla Tichého, který stál u takových kauz jako loterie
„Milionář“, „MON“, „Krakatice“, loterie „BINGO“, „Kmotr“
a dalších.
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Expolicista Karel Tichý je vypravěč.
V jeho vyprávění je vždy spousta
informací a desítky postav, a tak ho
jednou jeden novinář požádal, aby něco
z toho, o čem vypráví, napsal. Začalo
to články, skončilo to touto knihou, pro
kterou vybral ty nejzajímavější příběhy,
které vyšetřování kauz provázely
a svým způsobem zapadají do zvoleného
stylu detektivních příběhů. Dává tak
nahlédnout do své práce, ne však do
detailů, protože je stále vázán (pro
nás bohužel) mlčenlivostí. U policie byl
šestadvacet let. Začal jako hlídkový
policista, potom přešel na hospodářskou
kriminálku, kde honil veksláky,
a postupoval po hodnostním žebříčku
až na celorepublikový policejní útvar,
kde potíral kriminalitu těch největších
zločinců a mafiánů. Setkal se s téměř
všemi druhy zločinů a poznal mnoho
zločinců. Byli mezi nimi jak nejzrůdnější
pachatelé nejbrutálnějších trestných
činů, tak gauneři „džentlmeni“, ale
také zločinci „rádoby ctihodní“ z řad
pracovníků státní správy, justice
a politiků. Zažil nejen úspěchy, ale
i drsné pády a zákeřné útoky na svou
osobu. Při práci vystudoval obor sociální
patologie a i to mu hodně pomohlo při
objasňování řady závažných kauz
a usvědčování i těch
nejsofistikovanějších pachatelů.
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13. Obecní Jarní ples

©Archiv obce

Pandemie nás na dva roky připravila

o snad nejoblíbenější společenské události vůbec – o plesy, které v obci pořádá
hned několik místních spolků a také obec.
Teprve letošní rok a konec pandemických opatření umožnily alespoň v menším
měřítku si tuto absenci vynahradit. Obec
se rozhodla uspořádat 13. Obecní jarní
ples, který roztancoval sál U Korychů
2. dubna za doprovodu hudební skupiny
Dlouhá noc. Intimní atmosféra, podbarvená tlumeným osvětlením, lákala k tanci
a zábavě. Rozptýlení přišlo v podobě vystoupení tanečních skupin Tanec Kladno
a JDC. Návštěvnost byla sice menší než
v předchozích letech, přesto byl ples
významnou událostí uplynulé sezóny, už
proto, že nám připomněl, jak rádi se na takových akcích stýkáme a bavíme. Obec si
za to určitě zaslouží náš dík.
Jan Steiner
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Vernisáž Jan Strimpla měla úspěch
7. dubna se ve Velkých Přílepech představil

Jan Strimpl, význačný český kameraman
a fotograf, poslední z žáků Josefa Sudka.
V Galerii představil průřez svojí fotografickou tvorbou, působící často spíše
dojmem umělecké malby. Velmi živé kompozice, vznikající různými technikami, se
v mnohém liší od toho, jak běžně fotografie vnímáme. Jsou výrazné, přesto podstatu, kterou zachycují, vidíme často až
po několikerém pečlivém prostudování.
Vernisáž přilákala řadu lidí, mezi nimiž
nechyběla ani herečka Jaroslava Obermaierová.
Helena Lorenzová

©Hana Hejnová
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Rej čarodějnic
Kdo neměl čisté svědomí, ten se musel

30. dubna vyloženě bát. Kolem fotbalového hřiště se to totiž jenom hemžilo
hrůzostrašnými čarodějnicemi. Čaroději
a kouzelníky, kteří vyslyšeli volání přírody
a udělali si zde svůj slet. Ve skutečnosti se

ale nikdo bát nemusel. Šlo jen o tradiční
pálení čarodějnic, oblíbenou akci, na
kterou se těšíme každý rok. A letos si dali
organizátoři skutečně záležet. Nejenže
se tu dobře jedlo a pilo, především se tu
ale bavily děti i se svými rodiči. Oproti
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Na pálení čarodějnic přišlo tentokrát opravdu hodně lidí
© Tomáš Hejna

předchozím letům bylo hřiště plné sportovního náčiní a vybavení, které bylo
volně k dispozici všem zájemcům. A tak
se tu skákalo, běhalo, kopalo míčem.
Asi nejvíc však děti bavil tanec a zpívání
s živou hudbou, totiž s uměleckou dvojicí Myš a Maš, která zde předváděla svůj
hudebně-taneční kabaret. Děti se učily
písničky, zatancovaly si v různých rytmech
a soutěžily o drobné ceny.

Vrcholem akce bylo zapálení této hranice

Vyvrcholením samozřejmě bylo zapálení
hranice, na které stála figurína čarodějnice. Tentokrát byla hranice větší, protože
organizátoři měli možnost využít dřevo
pokácené při revitalizace prostranství
v centru obce. Vedle toho ale hořel
blízko po celou dobu malý ohýnek, takže
si buřty mohl opékat každý po celou
dobu.
Tomáš Hejna

Myš a Maš dělali radost hlavně malým,
ale potěšili i velké
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Taneční zábava, jak se patří
V podvečer 7. května se sál U Korychů

začal postupně plnit lidmi všech věkových kategorií. Tentokrát se nechodilo
v plesových róbách a společenských
oblecích, ale tak různě – lehce a pohodově, aby se nikdo nemusel škrtit
v kravatě nebo se bát posadit. V sále totiž
neprobíhal rybáři tradičně pořádaný
ples, ale rybářská Májová zábava! Za poslechu příjemné hudby a samozřejmě při
tanci se zde sešlo mnoho lidí z Velkých
Přílep i okolí, kteří po dlouhé odmlce
zatoužili po řádné zábavě. Naši rybáři
pro ně připravili také tradiční bohatou
tombolu nebo házení šipkami na terč.
Nechybělo bohaté občerstvení z restaurace U Korychů a samozřejmě dobré pití.
Po počáteční nejistotě, zda se sál zaplní
lidmi, nebo ne, byla nakonec akce velmi
úspěšná a Klub rybářů Velké Přílepy si za ní
vysloužil mnohá uznání všech zúčastněných.
Tomáš Hejna

© Tomáš Hejna

Tombola byla i letos velmi bohatá

© Tomáš Hejna

Další ročník Přílepského ladění
byl věnován šansonům
Už dlouho několik let probíhá ve Velkých

Přílepech hudební festival Přílepské
ladění, který je určen všem milovníkům
hudby. Letošní ročník byl věnován
šansonům a příjemným způsobem tak
navázal na nedávný pořad Vzpomínka
na Petra Hapku, který proběhl v závěru

minulého roku. Komorní prostředí sálu
v CVA připravilo divákům úžasný intimní
zážitek, a to hlavně díky skvělým hostům.
Hned na začátku vystoupila nám již
dobře známá zpěvačka Petra Hapková,
která připomněla velké melodie svého
otce a v přestávkách na něj i několikrát
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zavzpomínala. Pomyslnou štafetu potom předala Báře Štěpánové a jejímu
manželovi a managerovi v jedné osobě
Miroslavu Barabášovi. Ti vystoupili spolu
i každý zvlášť, mnoho lidí jistě potěšila
hlavně známá píseň Levandulová, která
zde zazněla jako duet. Mnohé překvapilo,
že Bára Štěpánová je nejen velmi úspěšná
herečka, ale i skutečně nadaná zpěvačka,
a dokonce umí hrát na klavír a kytaru.
Poklidný ráz melodií oživil poněkud
rockovějším programem Miroslav Barabáš,
nicméně skutečným vyvrcholením bylo
vystoupení herce a zpěváka Igora Šeba.
Doprovázeli ho houslistka Zuzana Grosmanová a kontrabasistka Eva Šašinková,
především ale klavírní skladatel Jiří Toufar.
Igor Šebo diváky nejen bavil, ale seznámil
je s často neznámými písničkami, které
mnozí slyšeli poprvé. A bylo na něm vidět,
že si vystoupení před diváky náležitě
užíval.
Letošní ročník Přílepského ladění byl
skutečně komorním zážitkem v komorním

Bára Štěpánová se svým manželem
Miroslavem Barabášem

prostředí, které ovšem k hlavnímu tématu
šansonů bezvýhradně patří. Pokud jste
festival promeškali, jistě se můžete už teď
těšit na ten příští. Určitě nás opět něčím
milým překvapí.
Tomáš Hejna

Pro mnohé neznámý Igor Šebo se starostkou Věrou Čermákovou.
Všichni jím byli mile překvapeni
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12. června	CVA – Divadlo PUK – Pohádka ptačí od Karla Čapka
18. září	CVA – pohádka Liduščino divadlo – Kudy cesta do pohádky
9. října	CVA – Divadlo Na Větvi – Zvěřinec pana Ezopa
4. listopadu	CVA – Den veteránů – Taxmeni
13. září

Galerie – Výstava kreseb a maleb studentů Reálného gymnasia
v Rakovníku z počátku 20.století
13. října
Galerie – Petr Fejk „Jak se dělá ZOO“
15. listopadu Galerie – výstava obrazů žáků Elišky Hesslerové (děti – senioři)
11. srpna	Letní kino v centru obce – film bude včas oznámen
23. září	Kino – 15:00 a 17:00 Zpívej 2
– 19:00
Co jsme komu všichni udělali,
			
pokračování oblíbené francouzské komedie
17. září	Louka za točkou autobusů – Den zvířat, soutěže pro zvířátka,
psí buffet a další atrakce

Hledá se ženich a nevěsta
Světový den zvířat sice připadá až na

den 4. října, ale vzhledem k tomu, že ve
společnosti našich zvířecích mazlíčků je
svátkem každý den, pojďme se sejít už
10. září a udělat něco pro jejich a naši pohodu.
Vy účastníci minulých ročníků víte
své. Vaši mazlíčci si protáhnou nožky,
předvedou, jak vás mají „na háku“ a budeme se bavit všichni. Připomínám, že
soutěž „Představte nám vašeho miláčka“
není jen pro pány psy a slečny fenky, ale
pro všechna zvířátka. Však jsme už v minulosti ocenili sportovní výkony želvy,
koček, slepice, strašilek ba i kapra. Co nezvládne soutěžící sám, udělá jeho majitel. To je hlavní kritérium soutěže. Pouze
jedna disciplína je některým statnějším
dospělým majitelům zapovězena a tou je

prolézání tunelu. Důvod nemusím jistě
uvádět. Odměna ve formě pochoutek
bude připravena, a to nejen pro majitele
chlupatých kožichů, krunýřů a peří. Vyvrcholením sportovně zábavného klání
bude opět psí svatba. Hledáme dvojici,
která by se nechala sezdat a nechtěla žít
v budoucnu jen „na psí knížku“. Pokud
bude zájemců více, můžeme uspořádat
svatbu
hromadnou.
Předpokladem
je, že se snoubenci budou brát z lásky
a dobrovolně a tím pádem se nám na
place neservou a nepokoušou!
Zájemci se mohou registrovat na telefonu 739 352 222 nebo na matrika@velkeprilepy.cz.
Těšíme se na vás v centru obce v sobotu
10. září.
Věra Čermáková
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„Čas letí jako bláznivý …“ (text písně od P. Kopty)
a od prvního vydání Přílepského zpravodaje roku 2022 uplynuly již téměř tři měsíce, během kterých proběhlo v naší knihovně několik zajímavých besed a přednášek,
měli jste možnost si prohlédnout dvě hezké výstavy obrazů autorů sdružených
v Galerii výtvarníků, pasovali jsme letošní
prvňáčky na čtenáře a v neposlední řadě
samozřejmě do knihovny přibyly další
zajímavé tituly, které si již nacházejí svoje
čtenáře. A ty nejpopulárnější jdou díky
rezervačnímu systému knihovny opravdu
„z ruky do ruky“.
Je potěšující, že vzhledem ke zlepšující
se epidemiologické situaci můžeme opět
pokračovat v setkáních s osobnostmi
z nejrůznějších oborů. Již počátkem března
proběhlo zajímavé setkání s grafoložkou
Laďkou Fischerovou, která nám potvrdila, že písmo o nás prozrazuje mnohé,
a někdy i to, co by mělo zůstat utajeno. Mohli jsme si také vyzkoušet, jak lze v lidském
písmu číst a seznámit se se zajímavostmi
tohoto tak trochu tajemného oboru.
Na konci března pak proběhlo autorské
čtení spisovatelky Markéty Harasimové,
která je autorkou již více než dvaceti
knih a u nás nebyla poprvé. Její knihy
také můžete nalézt v regálech naší knihovny. Opět posluchače zaujala svým
vyprávěním o tom, jak se rodí nová kniha
a kde hledá inspiraci pro své napínavé
detektivní příběhy. Bylo příjemným
překvapením, že kromě detektivní literatury začala psát také knížky pro děti.
Je velkou milovnicí koček a vydala již
dvě knihy příběhů o kočce Ťapičce, které

jsou krásně ilustrovány Barborou Kubátovou. Knihy také máme samozřejmě v naší
knihovně a jsou mezi mladšími dětskými
čtenáři velmi oblíbené.
V dubnu jsme se sešli nad historií obce
a zasvěceným průvodcem nám byl opět
pan Václav Kašek, jehož besedy se vždy
těší velkému zájmu posluchačů. Tentokrát
nás provedl historií Velkých Přílep v letech 1930-1938. Posluchači se dotazovali, kdy bude další pokračování. Máme
s panem Kaškem domluveno, že začátkem
příštího roku se budeme moci seznámit
s událostmi, které ovlivnily životy obyvatel
Velkých Přílep v průběhu 2. světové války.
Květnové setkání s matematikem, spisovatelem, publicistou a blogerem Marianem Kechlibarem proběhlo v duchu
„Zapomenutých příběhů“. Pan Kechlibar je původním vzděláním matematik,
jeho obory jsou algebra a kryptografie.
Pod názvem „Zapomenuté příběhy“ vydal již pět knih a nyní nám opět nechal
nahlédnout do své spisovatelské dílny,
kde se právě rodí kniha šestá. Ve svých
knihách se věnuje událostem a dějům
již opravdu téměř zapomenutým, snaží
se o nich shromáždit maximum informací a přiblížit je čtenářům. Díky svým
neuvěřitelným encyklopedickým znalostem je schopen nalézat historické souvislosti a dokazuje, že historické události,
i dávno minulé, ovlivňují děje mnohem
pozdější. Všechny jeho knihy si můžete
vypůjčit v naší knihovně.
11. května se konal další „Kytičkový
den“ Ligy proti rakovině, kterého se Kni-
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hovna Velké Přílepy aktivně účastní již
řadu let. Moc nás potěšil zájem veřejnosti
a hlavně ochota i drobným finančním darem pomoci výzkumu v oblasti onkologických onemocnění, přispět na vybavení
onkologických center a ke zlepšení kvality života onkologických pacientů. Prodejem žlutých kytiček měsíčku lékařského se nám podařilo vybrat rekordních
11 450 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli
a také samozřejmě našim dobrovolnicím,
které kytičky prodávaly – paní Anně
Březinové, Anně Jiroutkové, Evě Martínkové, Lucii Toufarové a slečně Báře
Sklenářové. Doufáme, že i další ročník
bude přinejmenším stejně úspěšný.
I v letošním roce se nám podařilo získat grant z „Malého přemyslovského
měšce“. Po dohodě s paní ředitelkou ZŠ
Velké Přílepy ho chceme v říjnu využít na
zorganizování literární dílny z oblasti sci-fi,
fantasy a komiksové literatury pro žáky II.
stupně ZŠ.
Ke každoročním nejmilejším setkáním
patří koncem školního roku setkání
s prvňáčky přílepské ZŠ, které slavnostně
pasujeme na čtenáře a těšíme se, že brzy
přibydou do rodiny našich pravidelných
čtenářů. Pasování tentokrát proběhlo
17. a 18. května za účasti rodičů, odborné poroty, která nestranně hodnotila
čtenářské výkony prvňáčků, a průvodců
z řad žáků 7. třídy ZŠ. Paní učitelky prvních
tříd odvedly neuvěřitelný kus práce, děti
krásně četly, složily čtenářský slib a staly
se rytíři řádu čtenářského. Jako odměnu
si odnesly odznak naší knihovny a knihu
a měly možnost se seznámit s prostředím
knihovny. Doufáme, že se u nás cítily hezky a brzy se stanou našimi pravidelnými

návštěvníky (a následně nás moc potěšilo,
že několik maminek přišlo i se svými malými čtenáři ještě ten den odpoledne se zaregistrovat a vypůjčit si první knihy).
Děkujeme také všem dětem i dospělým,
kteří se zúčastnili letošního ročníku naší
literární soutěže Talent na téma „Z pohádky do pohádky“ a zaslali nám nebo
přinesli příběhy a pohádky, které napsali. Všechny budou pečlivě přečteny
a vyhodnoceny. Seznámení s výsledky
soutěže proběhne během června a autoři
nejlepších příběhů budou odměněni.
Ani v době nadcházejících prázdnin
provoz v knihovně neutichne, i když bude
omezena výpůjční doba jen na pondělí.
Plánujeme výměnu poslední části regálů
a vymalování některých prostor. Čeká nás
fyzická inventura všech více než 16.000
knih, kdy bude třeba každou vzít do ruky,
posoudit její stav opotřebení a případně
vyřadit, aby uvolnila místo novým titulům.
Bohužel, vzhledem ke zvyšujícím se cenám
knih (často až o 30 %) se naše finanční
prostředky určené na nákup nových knih
velmi rychle vyčerpávají.
Přejeme všem čtenářům i nečtenářům
krásné prázdniny a dovolené plné
hezkých zážitků a odpočinku, a nezapomeňte, že:
„Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas,
ale žádný, jak ho vzkřísit“. A Einstein
(1879-1955)
Marie Palkosková
Knihovna Velké Přílepy
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„Mámin štětec, dceřin objektiv….“
Marta Hanušová – obrazy
Táňa Pekárková - fotografie

Poetické vidění světa v obrazech a
fotografiích matky a dcery
1. června - 7. července 2022
Knihovna Velké Přílepy
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Nové knihy
rádi bychom vás informovali, že se
nám podařilo zakoupit první interaktivní mluvící dětské knihy s elektronickou Albi tužkou z edice Kouzelné čtení.
To je unikátní výukový systém, který
přináší spoustu informací a zábavy
prostřednictvím Albi tužky. Máme zatím
čtyři knihy – viz obrázek – jedna z nich,
Lidské tělo, je v soupravě s Albi tužkou.
Knihou Lidské tělo nás provází malý ufon
Prokouk, který přiletěl z planety Po, aby
prozkoumal taje lidského těla. Všemu se
diví, protože na jeho planetě funguje vše
jinak.
Podobně jsou sestaveny i další knihy:
Člověk a příroda, Vesmír a Dopravní
prostředky. V budoucnu bychom rádi rozšířili nabídku knih z této edice
a samozřejmě budou potřeba i další Albi
tužky.

V květnu jsme se dočkali dlouho
očekávaného vydání knihy Kateřiny
Tučkové Bílá voda, která bude pravděpodobně aspirovat na knihu roku.
Na obrázku ji nemáte, protože jsme ji
ihned půjčili nedočkavým čtenářům. Ale
můžete si prohlédnout další novinky,
knihu Pavla Klusáka Gott, Československý
příběh, Životice od Katrin Lednické, další
příběh ze série Julie Caplinové Domek
v Irsku a další. A to nejen na fotografii, ale
přímo v knihovně.
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PIRÁTSKÉ LÉTO

PŘIJĎ SE
POBAVIT!

ve Velkých Přílepech

25. června od 10 do 18 hodin
u přílepského rybníka a v parku
v ulici Dany Medřické
ČEKAJÍ NA VÁS:
•

•

•

SOUTĚŽE:

Lukostřelba a foukačka
Lez pavučinou
Najdi klíč
Hod na terč
Tref se do kelímku
Co je na obrázku
Skok v pytli
Střelnice

•

•
•
•

•

DĚKUJEME I VŠEM OSTATNÍM, KTEŘÍ PŘISPĚLI, A DOBROVOLNÍKŮM, KTEŘÍ NÁM POMÁHAJÍ!

řízky, klobásky, párky a jiné
dobroty
chlazené pivo a malinovka pro
soutěžící zdarma!
rybářská soutěž pro malé
piráty (rybářské pruty přineste
vlastní) - od 10 do 14:30
hodin
soutěž o nejlepší pirátský
kostým - vyhlášení 12:30
skákací hrad Piráti z Karibiku
spousta soutěží pro malé i velké
bohatá tombola
o věcné ceny!
- rozdávání odměn
v
17:00 (pro děti
i dospělé)
Každý, kdo projde
všechny soutěže, má
u nás sladkou odměnu!
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Plánované akce v příštím období
1. 6. - 7. 7.

výstava obrazů a fotografií
„Mámin štětec, dceřin objektiv“
Marta Hanušová – obrazy
Táňa Pekárková – fotografie

červenec – srpen výstava prací dětí ze školní družiny přílepské ZŠ
září

výstava fotografií p. Němeček

září – prosinec

výtvarná soutěž pro děti

14. září v 18 hod. Jaroslav Seifert, přednáší p. Tomáš Hejna

Knihovna slaví 99 let
příští rok oslaví přílepská knihovna 100 let,

ale zároveň to bude 25 let, co ji skvěle vede
paní Kouřimská. Knihovna zde začala fungovat již v roce 1923, bohužel ale není známo, kde se nacházela. V průběhu dalších
let se přesunula do budovy dnešního
prvního stupně základní školy. Finální místo našla v budově vedle obecního úřadu.
Za dobu, co se nachází ve stávající budově
v Roztocké ulici, tak se sbírka knih opravdu
hodně rozrostla, a to z jedné místnosti do
celého přízemí. Bohužel byla v roce 1992
uzavřena na dobu 6 let. Naštěstí v roce
1998 knihovnu převzala paní učitelka
Kouřimská, která knihovnu vede dodnes.
Nyní máme již dvě knihovnice. Čtenářům
pomůže s výběrem i paní Palkosková.
V naší knihovně nenajdete pouze knihy.
Pravidelně se zde konají výstavy obrazů,

fotografií nebo pořádají besedy. Nesmíme
zapomenout na každoroční pasování
prvňáčků na čtenáře. Naše činorodé knihovnice zde pořádají soutěže, ať už recitační,
výtvarné nebo dokonce literární. Každý se
může zúčastnit a rozvíjet svůj talent.
Například znak naší knihovny vzešel ze
soutěže, která se zde konala. Z nedávné
literární soutěže „Z pohádky do pohádky“
budou některé příběhy vytištěny v Přílepské knize pohádek, která bude vydána
příští rok ke stému výročí přílepské knihovny.
U nás v knihovně se stále něco děje
a rozhodně stojí za Vaši návštěvu, třeba pro
knížku na prázdniny. Všechny potřebné
informace najdete na www.velkeprilepy.
webk.cz
Klára Linhartová
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Co nového v Klubu seniorů
S jarem se přílepští senioři nedočkavě

pustili do svých oblíbených aktivit, v dobré víře, že covid už je minulostí. Hned
v březnu se v hojném počtu dostavili na
přednášku o pátrání po pozůstatcích
gulagů na Sibiři. Navzdory pochmurnému
tématu přišlo lidí víc, než jich kdy Galerie
zažila. Dokonce jsme si museli z restaurace vypůjčit židle. Přišla řeč i na současný
konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Byla to
jedna z mála našich akcí, kdy se snad nikdo nezasmál. A ještě ke všemu nás tam pár
chytlo lehkou formu covidu.

Další setkání již byla veselejší - výlety
za medvědím česnekem do Hvězdy, do
veltruské obory, za hlaváčkem jarním na
stráně kolem Hole, na zámek do Brandýsa
nad Labem, se zahrádkáři do Botanické
zahrady, na Hrnčířské trhy do Berouna
a po stopách Antonína Dvořáka do Nelahozevsi.
Na své si přišli i ti, kteří turistice neholdují. V knihovně proběhl dvoudílný semináři
o chytrých telefonech. Ten nás skutečně
nadchl. Sympatický mladý lektor dokázal
vysvětlit všechny záludnosti jinak neuchopitelného přístroje a ještě nás naučil s ním
fotografovat.

© Eva Martínková

Hojná účast na besedě o gulazích
a situaci na Ukrajině

© Eva Martínková

Ve Veltruské oboře je pěkně i v předjaří

© Eva Martínková

© Eva Martínková

Seminář o chytrých telefonech byl
vskutku přínosný

Skláři zblízka

společenský
kultura
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© Eva Martínková

© Eva Martínková

V galerii skla jsme trnuli, abychom něco
nerozbili
Skleněný kostel
© Eva Martínková
© Eva Martínková

Pohoda na nádvoří zámku Lemberk

Oběd je nezbytnou součástí každého výletu

Nadšení jsou i účastníci kurzu malování
s Eliškou Hesslerovou. Na podzim by chtěli
pokračovat. Jsme zvědaví na jejich výtvory. A samozřejmě stále probíhá středeční
cvičení pro zralý věk u Petra Němce.
Vydařil se i celodenní autobusový výlet
do skláren Pačinek a na zámek Lemberk.
Myslím, že se ten den všem pětapadesáti
účastníkům
líbil.
Vládla
pohoda,
nespěchali jsme a nádherných sklářských
výtvorů jsme si užili dosyta. Vidět zahradu
a kostel naplněné skleněnou fantazií, to se
hned tak nepoštěstí. Ani Lemberk nezklamal. Oběd v penzionu Lvová byl chutný
a vydatný. Hlavně, že vládla dobrá nálada,
jak je tomu na našich výletech obvyklé.

Těší mě, že se k nám občas připojí
několik starších paní z Ukrajiny, které
dočasně žijí v naší obci. Jsou moc rády za
každý společenský kontakt.
Na červen chystáme kromě Kmochova
Kolína také národopisný skanzen Třebíz
(21. června) a komentovanou procházku
některou z pražských zahrad (28. června)
Na podzim přidáme k pravidelným
úterním výletům trochu osvěty. Plánujeme cyklus přednášek o tom, že i senioři
se mohou dobře orientovat v dnešním
složitém světě.
Eva Martínková
koordinátorka Klubu seniorů
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Jubilanti
 paní eva heřmanová oslavila
13. dubna devadesáté narozeniny

Ve Velkých Přílepech bydlí paní Heřmanová u syna a snachy už 19 let. V minulém medailonku si tato milá inteligentní dáma stěžovala na prašnou komunikaci
kolem domu, ale dnes je už spokojena.
Říká, že jí nic nechybí. V malém útulném

Opustili nás
 21. dubna 2022 zemřela ve věku 90 let
Jarmila kantová
 23. května 2022 zemřela ve věku 68 let
hana koutná

bytečku, který francouzským oknem
sousedí se zahradou, má vše, co potřebuje.
Ráda si posedí na lavičce a čerpá energii ze
sluníčka. Rodina se o ni vzorně stará a velkou radost má i ze svých čtyř vnoučat od
dvou synů, dvojčat. Důraz klade hlavně na
jejich úspěšné studium. Není divu, sama
byla učitelkou, učila, jak říká, samé hlavní
předměty, a tak dobře ví, jak je vzdělání
důležité. Když se mohla víc pohybovat,
byla častou návštěvnicí zdejší knihovny.
Moc ráda četla, ale oči už jí tolik neslouží.
Ráda by poslouchala audioknihy a těšila
se i z krásného přednesu našich herců.
Však zdejší knihovna má v novém audiokoutku co nabídnout. Bohužel, dnešní
přehrávače nejsou tolik intuitivní, stěžuje
si paní Heřmanová, tlačítka jsou malá
a se špatně čitelnými nápisy. Možná se ale
synovi už podařilo vhodný přehrávač audioknih koupit a paní Heřmanová je zase
o kousek spokojenější. Přejeme jí hodně
zdraví a mnoho hezkých chvil s milovanými knihami i s rodinou.
Věra Čermáková
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Smutná zpráva
Chtěli bychom informovat, že milovník
knih a dlouholetý pomocník v naší
knihovně, pan ing. Ladislav Chládek ,
odešel 8. 3. večer do knihovnického nebe.
Pan Chládek pracoval v knihovně v letech
2006 – 2011 nejdříve jako dobrovolník,
v letech 2011 – 2021 jako pomocný knihovník.
Pan Ing. Chládek byl neoddělitelnou
součástí naší knihovny a velkým pomocníkem paní knihovnici Mgr. Janě
Kouřimské. Všechny pořady i výstavy,
které se v knihovně konaly, pečlivě zdokumentoval. Stále ho vidím s připraveným
fotoaparátem a vždy jsem se mohla
spolehnout, že pokud chyběla fotografie
do kroniky či do galerie webových stránek,
pan Chládek ji s jistotou dodal. Málokdo ví,
že tento většinou nenápadný a vždy velmi
laskavý člověk byl nositelem téměř encyklopedických znalostí, však si ho někteří
pamatují z televizních vědomostních
soutěží, zajímal se o historii a prostředí

Po dlouhé nemoci nás 26. května 2022

v devadesáti letech opustila paní Marie
Vichrová. Znali ji všichni starousedlíci,
a nejen oni. Milá, hodná, skromná paní,
jejíž život byl pevně provázán s historií
obce. Její rod žil v domě pod přílepskou
skálou snad už od 17. století. Ona sama
bývala neodmyslitelnou součástí spolkového života, už jako patnáctiletá sokolka. Všechno o obci věděla, všechno si
pamatovala. Bude tu chybět. Je to smutné,
když pamětníci odcházejí…

© Jana Kouřimská

knih bylo pro něj živnou půdou. Budu
vzpomínat i na to, jak obtěžkán taškami
nosil starší knihy z knihovny a pečlivě
je skládat do regálů u autobusové zastávky, aby dále nosily radost. My cestující
a někdy jen kolemjdoucí jsme mezi nimi
často nacházeli „poklady“, které putovaly
do našich vlastních knihoven. Děkujeme.
Věra Čermáková
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NEPEČUJTE SAMI!
O vaše blízké se postaráme.
Tradiční poskytovatel pečovatelské služby

KPŽ, z.ú., působí i na území Velkých Přílep
a Statenic. Umožníme vám věnovat se
běžným činnostem, které potřebujete,
a my převezmeme či doplníme péči
o rodinné příslušníky, kteří potřebují
pečovatelskou službu.
Rádi a profesionálně zajistíme pomoc
se sebeobsluhou, pomoc při osobní
hygieně, přípravu a podání jídla, dovoz oběda, běžný úklid či nákup a nejrůznější pochůzky. Rádi také doprovodíme vašeho blízkého na úřad nebo
na procházku, abychom šetřili váš čas.
Pečovatelky KPŽ, z.ú. jsou profesionály
ve svém oboru a jsou připraveny být po
ruce kdykoliv bude potřeba. Nový člověk,
přicházející do domácnosti, znamená pro
seniora změnu, nové podněty a příležitost k rozhovoru. Prospívá to k udržování
jeho paměti a komunikačních schopností.

Simonka se svou klientkou

Důležité je to zejména
u klientů se začínající Alzheimerovou chorobou.
Jsme nezisková organizace a cena našich služeb
se řídí vyhláškou č. 505/2006 Sb. Máte jistotu férového přístupu. Na vaši spokojenost se službou se vás budeme pravidelně
ptát, e-mailem nebo telefonicky a budete
mít možnost sdělovat své připomínky
a přání. Na vysoké kvalitě péče o vašeho
blízkého nám totiž opravdu záleží.
Kontakt:
Zuzana Staňková, tel. 604 201 663.
Najdete nás na internetu:
www.kvalitnipodzimzivota.cz.
Využít můžete i naši půjčovnu kompenzačních pomůcek, podporovanou Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové.
Těšíme se na Váš telefonát.
Lenka Klestilová, MBA, ředitelka KPŽ, z.ú.

Miluška s panem Karlem
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Úroky rostou a s nimi i zájem o spořicí účty.
Pozadu nejsou ani termínované vklady
Rostoucí inflace a stoupající úrokové sazby na spořicích produktech
zvyšují zájem klientů. Zvýšená poptávka se týká spořicích účtů
a také termínovaných vkladů s kratší vázací dobou, především na
3 a 6 měsíců.
Spořicí účty se těší velké přízni klientů. Alespoň jeden takový má vedle běžného
účtu dle nedávného průzkumu agentury Ipsos dokonce 61 procent Čechů starších
26 let. A jejich atraktivita v očích klientů stoupá zvláště v poslední době. „Zájem
o spořicí produkty je násobně větší než za situace, kdy je inflace na obvyklé výši okolo dvou procent. Aktuální prognóza ČNB odhaduje její výši pro rok 2022 na 13 procent,“ podotýká Lukáš Hartl, předseda představenstva NEY spořitelního družstva,
které aktuálně nabízí spořicí účet s nejvyšší sazbou na trhu od 5 procent p. a.
Spořicí účty sice nemají ambice inflaci pokořit, dobrým výběrem a kombinací
produktů ji však můžete významně zpomalit. „Spořicí účty mají v osobním či rodinném portfoliu finančních produktů jednoznačně své místo. Na spořicí účet určitě
patří pohotovostní rezerva. Ta by měla dosahovat výše okolo tří až šesti měsíčních
výdajů domácnosti,“ uvádí Hartl.

Při výběru spořicího účtu je nutné se vedle úrokové sazby zaměřit i na podmínky produktu. Pro nárok na daný inzerovaný úrok je mnohdy nutné splnit nějaké
konkrétní, třeba počet plateb kartou v měsíci či pravidelný příjem v určité výši.
Může se také jednat pouze o časově omezenou akci či nabídku jen pro nové klienty.
Jedna věc je reklama, další realita. „V NEY platí úrok 5 procent ročně pro všechny
členy družstva bez dalších ‚ale‘,“ říká Hartl.
Obezřetnost je na místě i při výběru termínovaných vkladů, které rovněž zažívají
boom. Lidé zkrátka vidí, že nechávat ležet úspory na běžném účtu není výhodné.
Největší zájem mají klienti o ty s krátkou vázací lhůtou, zvýšená poptávka je po
vkladech na tři či šest měsíců. „Právě NEY spořitelní družstvo nyní nabízí u těchto
vkladů sazbu 5 procent a 5,25 procenta, při roční vázanosti dosáhnou klienti na
úrok až 5,5 procenta,“ dodává Hartl.

PR článek

Sledujte výši úroku i podmínky
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Na rybářských závodech
byla všeho hojnost
© Tomáš Hejna

Možná jste si všimli, že na začátku jara

poněkud ubylo vody v našem rybníku.
Na vině byl ucpaný přítok vody, a tak si
rybáři udělali pořádnou brigádu, přizvali
si profesionála s bagrem a ucpanou rouru
mezi potokem a rybníkem vyměnili za novou. Zároveň vyčistili část koryta u přítoku.
Rybník se tak rychle vrátil k původnímu
stavu, a tak si mohli rybáři udělat radost
a uspořádat pro členy přílepského klubu
i rybáře z okolních vesnic pořádné rybářské závody.
21. května si všichni pořádně přivstali,
protože zápis se konal již v brzkých ranních hodinách. Závody provázelo krásné
počasí i dobrá nálada, a tak si všichni
tento den opravdu užili. Jak ostřílení ve-

„Společně k dílu“ – čištění koryta

teráni, tak i rybářský dorost. Pro některé
z nich to byla první příležitost, jak dokázat
své dovednosti.
A účast byla opravdu veliká, břeh byl
plný rybářských stoliček a vybavení a rybník pro změnu vlasců a návnad, na které
se snažili rybáři vytáhnout „tu svoji“
z vody. Určitě si přitom někteří říkali, jak
by bylo hezké, kdyby jedna z těch ryb
byla zlatá. Ta sice podle zpráv vytažena
nebyla, ale Klub rybářů Velké Přílepy to
všem velmi bohatě vynahradil. Spousta
dobrého jídla a pití, skutečně bohatá tombola a hlavně hodnotné ceny pro vítěze

52 spolky

Dobré počasí a vřelé úsměvy. Rybářům
se den vydařil.

předčily jistě i všechny zázraky, jaké by jim
mohla pohádková ryba nabídnout. Pokud
vám závody unikly z hledáčku, nezoufejte.

Předávaly se skutečně hodnotné
odměny.

Rybáři pro nás určitě připraví brzy další
podobnou a úspěšnou akci, na kterou se
můžeme všichni těšit.
Helena Lorenzová
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Také letos se u nás vydatně sportovalo.
novinkou byl zorbing

Zorbing opravdu bavil

na děti se nemá zapomínat, a to ani ve

sportu. A tak si i letos mohly 7. května zasportovat všechny děti a dorost na fotbalovém hřišti na Dětském sportovním dnu,
jak jinak než pod vedením paní Válkové,
paní Koštovalové a známého sportovního
tandemu naší obce. I tentokrát se soutěžilo v celé řadě sportovních disciplín,
převážně lehké atletiky. Skok do dálky,
skok z místa, hod do dálky, sprint nebo
překážková dráha, to vše si zde mohl vyzkoušet praktický každý příchozí – a občas se zapojili i tatínkové a maminky.
Při práci s míčem a kopání do sítě se
odhalily některé nadějné talenty, které
třeba časem posílí naše fotbalové mužstvo. Asi největším lákadlem byl ovšem
zorbing, tedy velká koule, do které si člověk
vleze, připoutá se a někdo další ho přistrčí ze svahu. Samozřejmě že zorbing na
hřišti nebyl ten, který známe nejčastěji při

sjíždění z horských strání. Ten v Přílepech
byl mnohem menší, ale stejně přitažlivý
a rozhodně patřil k nejvytíženějším disciplínám dne. Hlavní událostí byl ovšem
běžecký závod kolem celého prostoru hřiště, rozdělený podle ročníků zá-

Bavili se malí i velcí. Pro některé to byl
náročný den
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vodníků od těch úplně nejmenších až
po nejstarší – dokonce až po rodiče.
A samozřejmě nechybělo slavnostní vyhlášení vítězů, medaile a malé dárky.
Akci přálo také počasí, takže si zábavu
a sport na hřišti užili všichni, včetně rodičů.
A všichni se už určitě těší, až si to za rok
zase zopakují. Třeba to již bude na novém
multifunkčním hřišti.
Helena Lorenzová
Někteří stanuli poprvé na
stupních vítězů

Přílepský fotbal měl dobrou sezónu
Na zápasy našich fotbalistů chodí stále

víc diváků, a tak je i atmosféra na hřišti
stále víc a víc opravdu sportovní. A je
nutné říct, že až na výjimky nás náš tým
většinou nezklame a opravdu se snaží.
I letos jsme viděli spoustu krásných čistých
gólů, rohových kopů a penalt, krásné
akce na hřišti i napínavé okamžiky, kdy
vítězství, či prohra závisely jen na minu-

tách. V době vydání Zpravodaje čeká náš
tým ještě poslední zápas, který by mohl
rozhodnout, jestli v tabulce skončíme
na 5. nebo 6. místě. Zatím jsme šestí s 36
body a poměrem skóre 71:70. Podrobnosti naleznete na internetových stránkách
prazsky.denik.cz v sekci fotbal-zápasy.
Stačí zadat TJ Sokol Velké Přílepy.
Filip Mácha

venku
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Čtvrtletní meteorologické okénko – jarní

Pyl ve srážkoměru
© René Tydlitát

Ne, to není článek o tom jak zvítězit nad

žízní, protože už český jazyk nám napovídá, že zde musí jít o úplně něco jiného.
Bude to smutná zpráva o suchém období
a všudypřítomném žlutém alergenu.
Přiznám se, častokrát jsem při návratu
z práce kontroloval zahradní srážkoměr
– takovou malou plastovou nádobku se
stupnicí, která ukazuje, kolik spadlo mm
srážek. Užitečná to pomůcka hlavně pro
zahrádkáře. Moje očekávání naměřených
srážek pramenilo ze skutečnosti, že se
v okolí honily přeháňky, tak proč by
alespoň jedna nepřinesla déšť do naší
obce. Bohužel mnohokrát jsem byl zklamán, buď nezapršelo vůbec, nebo těch
pár kapek sotva srážkoměr změřil. A co víc,

když už jsem konečně spatřil ve srážkoměru
vodní sloupec, byla jeho hladina pokryta
žlutým pylem. Ten byl ostatně letos na
jaře opravdu všude. Nejvíc byl vidět na
zaparkovaných autech, hladině rybníku
a nádobách na vodu všeho druhu. Konvice
na zalévání ponořená do sudu s vodou se
hned pokryla žlutým přilnavým práškem.
Měl jsem pocit, že letos během jara nepadal déšť, ale pyl. A ten, aby se ještě
zviditelnil, zneužil trochu toho deště (jen
tolik, aby ho nespláchl) a dosti protivného
větru. Díku tomu ulpěl na všem. Co z toho
plyne? Opět je sucho! A protože je letos
tzv. semenný rok smrků, tak jsme byli vystaveni mimořádné koncentraci pylových
částic. Ubránili jste se? A co pomůže? No
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přece vydatné a déletrvající srážky. Ty mj.
efektivně snižují koncentrace pylových
alergenů v ovzduší. A jak říká pranostika:
„Jestliže v máji neprší, červen to přeruší.“
Silné meteorologické sucho ve Velkých
Přílepech a okolí nastalo letos již začátkem
března a stále se zvýrazňuje. Od začátku
roku do konce května napršelo jen 115
mm, tj. asi 60 % normálu. Pátý měsíc
nepřinesl ani polovinu očekávaných
srážek! Avšak nejenom déšť rozhodoval
o letošním jarním počasí. Lednová a únorová nevýrazná zima se nám v obci ještě
v polovině března připomněla sérií 17
mrazových, slunečných a suchých dnů (od
27. 2. do 15. 3.), během které např. ve třech
dnech po sobě klesla relativní vlhkost vzduchu na velmi nízké hodnoty 10-20 %. Po
této sérii dnů konečně přišel déšť, mimochodem nejvydatnější od začátku prosince. Tak málo pršelo nebo sněžilo! Březen
nepřekonal únor v ničem. Byl překvapivě
stejně teplý (viz graf) a na srážky podobně
skoupý. V prvních dnech dubna ještě
drobně sněžilo (ležel krátkodobě poprašek sněhu) a naposledy drobná sněhová
zrna poletovala 19. 4. Květen chtěl dohnat
trochu chladný duben a hned od začátku
pravidelně zvyšoval denní maximální
teploty vzduchu. První letní den (podle
teploty vzduchu) nastal až 10. 5. a zatím jediný tropický den o dalších 10 dnů
později. Zcela v závěru byl máj chladný
a trochu deštivý. Konečně přišel na řadu

Komentář ke grafu srážek
a teploty vzduchu:
Graf zobrazuje průběh jara ve Velkých
Přílepech. Patrný je opět nedostatek
srážek (zelené sloupce), který již
způsobuje silné sucho. Teplotní křivka
ukazuje velmi teplý únor, průměrný
březen a chladnější duben.

zase můj srážkoměr. Mimochodem srážkoměr se dříve nazýval dešťoměr a odborně se mu také říkalo ombrometr.
Já ho měl na jaře snad kombinovaný
s pyloměrem. A zcela závěrem: věděli jste,
že Čechy byly v 70. letech 19. století na
prvním místě v hustotě srážkoměrných
stanic na světě vůbec? Tehdy, pod patronací České lesnické jednoty, vzniklo
převážně v lesnatých krajích 760 ombrometrických stanic.
René Tydlitát
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Z Roztok za vodními díly

Léto by mělo být teplé, a kde je v takovém
případě lépe než zrovna u vody? Dovoluji
si předpokládat, že cestu z Roztok do
Podmoráně kolem řeky zná naprostá
většina z nás, je to oblíbená vycházková
cesta, kterou máme skoro za domem.
Zaměřili jste se ale někdy na vodní díla,
která míjíte?
Vltava byla vždy důležitou dopravní
tepnou, po které se vozilo zboží z jihu
Čech do Prahy a odtud dál na Mělník, odkud zase putovalo po Labi až do Německa.
Není tedy divu, že při procházce po břehu
narazíte na spoustu zajímavých míst spojených se životem kolem Vltavy. Naše
procházka by rozhodně měla začít u zdymadla v Klecanech. Jez je úchvatný sám

Klecanský jez a vodní elektrárna

o sobě a dojem ještě umocňuje nad řekou se tyčící budova vodní elektrárny.
Protože je jez nesjízdný, v ohybu řeky se
nachází také plavební kanál s plavební
komorou. Délka kanálu je téměř kilometr a půl a v ústí komory je možné vidět
z poměrně blízkého pohledu ovládací
mechanismus jejích masivních dveří.
Ve stejném místě se můžeme pokochat
pohledem na historickou správcovskou
budovu, jejíž velikost jasně dokazuje
důležitost tohoto místa pro bezpečnou
plavbu. Pozornosti by rozhodně neměly
uniknou hodiny ve štítu budovy. Ty jsou
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autentické a sloužily pro časovou orientaci
lodí na řece. Díky nim kapitáni věděli, jakou rychlostí plují a mají plout, aby dosáhli
svého cíle v přesný čas.
Další zajímavé místo se nachází na Podmoráni, kde nás nejprve přivítá přívoz
nazývaný pro svůj tvar také jako „Želva“.
Je v těsné blízkosti úpravny vod, která je
sice impozantní budovou, nicméně z jejího vybavení není téměř nic vidět. Mnohem zajímavější jsou umělé nádrže, kolem
nichž můžete jít po pěšině až do Libčic.
Rybáři je dobře znají, ale nebyly tu vybudovány pro ně, ani jako přístavy pro loďky,
jak se občas někteří lidé mylně domnívají. Ve skutečnosti jde o systém původních
přepadových nádrží, které pomáhaly

zajistit splavnost řeky pro voraře na
co nejdelší období. Nádrže se při větší
hladině samovolně naplnily a v případě
nižší vody se uměle vypouštěly do řeky.
Vltava tak byla splavná až o několik dní
déle. Za jejich vybudováním stál Vojtěch
Lanna, jehož podnik měl na splavování
dřeva monopol.
Za zmínku a návštěvu rozhodně stojí
zdymadlo v Dolanech, musíte se ovšem
nechat převézt libčickým přívozem
na druhou stranu. Na průjezd lodi se
rozhodně vyplatí počkat. Komora totiž
nemá klasické otvírací dveře, ale hydraulicky podpíranou klapku. Voda tak natéká
do komory samospádem, což působí
neuvěřitelně efektně.

Na otevření komory v Dolanech si určitě počkejte
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Výlet můžete zakončit v Kralupech
nad Vltavou, kam se dostanete po obou
březích řeky. U jejího levého břehu se
nachází několik zajímavostí. Předně je to
původní miřejovický generátor otáček
v parku pod nemocnicí, který býval
součástí turbíny v elektrárně v Miřejovicích. Tu připomíná také obří ozubené kolo
pod nedalekými bytovkami za mostem.
Pokud se budete cítit na prodloužení
výletu o pár kilometrů dál, rád bych
doporučil cestu po Dvořákově stezce do
Nelahozevsi. Na druhém břehu se nachází přístav a budova Klubu vodního

motorismu Ardea, a o něco dál dorazíme k přístavišti Nelahozeves, kde se dá
i občerstvit. Skutečný skvost se ale nachází až o dva kilometry dál v Miřejovicích.
Jde o unikátní soustavu několika věží, ve
kterých se nacházejí automatické zdviže,
jejichž obří řetězy jsou dobře viditelné.
Zdymadlo bylo totiž navrženo jako mostovka pro vozy, a tak je možné přes něj
přejít k Veltrusům. Hned vedle se také
nachází secesní budova vodní elektrárny.
Příjemný výlet Vám přeje
Tomáš Hejna

60 pro děti
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