1 / 2011

ˇ

Masopustní průvod na silnici z Kamýka do Velkých Přílep (cca 30. - 40. léta 20. století)

Srdečně Vás zveme na Velkopřílepské

VELIKONOČNÍ TRHY
2. dubna 2011
sál restaurace U Korychů

9 - 17 hodin.
PRODEJ:
Velikonoční perníčky
ručně pletené pomlázky
kraslice, jarní květiny
velikonoční osivo
tradiční dřevěné hračky
batika
cukrovinky a koření
přírodní kosmetika
a biokosmetika ....

Program bude opět bohatý a děti se mohou těšit na malou sladkost
čních ozdob se Studiem Neposedná pastelka,
a výrobu velikono
velikonočních
navlékání korálků apod.
Děti ze ZŠ Velké Přílepy připravují
s paní u
čitelkou Veronikou Ří
čařovou hudební a tane
ční vystoupení.
učitelkou
Říčařovou
taneční

NEVAŘTE

A PŘIJĎTE NA

OBĚD

Co takhle řízek a bramborový salát ?
Pořádají: o.s. PRO Přílepy, Studio Neposedná pastelka,
Tradice-Budoucnost, přátelé a obecní úřad Velké Přílepy

Literární večer v knihovneˇ
Další z večerů v prostorách
knihovny byl věnován mladé
básnířce Radce Deváté
Deváté. Když ji
porota loňského roku vybrala jako
vítězku velkopřílepské soutěže
Talent 2010, netušila, že má před
sebou verše mladé básnířky, nositelky mnoha ocenění v českých i
mezinárodních literárních
soutěžích. Absolventka politologických i filosofických studií
pracovala jako novinářka i obchodní referentka. V současné
době se chystá pobýt delší dobu
ve Velké Británii. Literární tvorba
je jejím největším koníčkem, už v
osmnácti letech publikovala své
básně v almanaších, o dva roky
později vydala svoji první
básnickou sbírku Afroditin deník.
V knihovně nám představila průřez dosavadní tvorbou. Její podání bylo velmi milé
a bezprostřední, prokládáno mnohdy humornými popisy, jak některé básně vznikaly.
Verše Radky Deváté doplnila Zdenka Lorencová
Lorencová, zpěvačka, textařka, legenda českého
folku. A nejen to, Zdenka Lorencová je také autorkou několika knih pro děti.
Návštěvníci večera v knihovně si
nejen poslechli křehké a romantické
verše Radky Deváté a písničky v podání Zdenky Lorencové, ale mohli si
také zakoupit knihy těchto dvou
autorek.
Večer se velmi líbil. Po skončení
hlavní části večera poseděli mnozí
návštěvníci nad sklenkou vína a zábava pokračovala povídáním i čtením
dalších veršů, tzv. mimo program.
Těšíme se na setkání při některém
z dalších pořadů v místní knihovně.
Za pořadatele
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ˇ Čermáková
Vera

ˇ obce v roce 2010
Hospodarení
V roce 2010 obec hospodařila s rekordním přebytkem 13,7 mil. Kč a to především díky
řádnému splnění podmínek a konečnému proplacení získaných dotací v celkové výši 12,1 mil.
Kč. Na nový pavilon MŠ jsme tak získali 11 milionů 455 tisíc Kč, na fotbalové kabiny 605 tis. Kč
a na rekonstrukci rámu barokního obrazu 62 tis. Kč. Příjmy obce dosáhly rekordních 41,6 mil.
Kč a výdaje 27,9 mil. Kč. Obec nemá u bank žádné dluhy, pouze využívá od roku 2009 krajskou
bezúročnou výpomoc na přípravu rekonstrukce ČOV ve výši 2,3 mil. Kč.
Základním pilířem pravidelných příjmů naší obce je podíl na celostátně vybíraných
daních. Z těch obec loni obdržela 17 mil. Kč. V nich nejpodstatnějšími položkami jsou daně
fyzických osob a to jak zaměstnanců (3,7 mil. Kč) tak i osob samostatně výdělečně činných (1,3
mil. Kč), daně právnických osob (3,8 mil. Kč) a DPH (7,9 mil Kč). Výše těchto daní závisí
čtu trvale hlášených obyvatel a proto je pro obec velmi významné, kolik ob
čanů
především na po
počtu
občanů
čané chtějí pomoci své obci ekonomicky, neměli by otálet s
je přihlášeno. Pokud tedy ob
občané
přihlášením k trvalému pobytu.
O jakou částku obec přichází, když se nepřihlásíte? Zjednodušeně lze spočítat, že pokud
tento hlavní příjem rozpočítáme na počet nyní hlášených obyvatel, zjistíme, že na jednoho
občana na rok získáme částku necelých 6 tis. Kč, tedy asi 500 Kč měsíčně. Částka není vysoká,
ale je faktem, že každých 100 nových občanů obci zajistí 600 tis. Kč ročně do rozpočtu, což již
může významně pomoci. Tolik nás například stojí základní provoz veřejného osvětlení na celý
rok. Pro srovnání, jak zákon spravedlivě dělí daně, můžeme uvést, že Praha obdrží na občana
více než 30 tis. Kč ročně.
Další významnou položkou příjmů jsou příspěvky na přenesenou působnost státu, které
byly loni poprvé významně posíleny a dosáhly tak 4,4 mil. Kč (za služby, které obec vykonává
„za stát“), což je především stavební úřad, matrika, v menší míře jsou v této dotaci zohledněna i
školní zařízení. Bohužel v tomto roce má být tento příspěvek, v rámci úspor státu, zredukován o
17 %.
Nemalá část příjmů, ale také výdajů obecního rozpočtu, se týká odpadového hospodářství.
Příjmy z něj loni dosáhly 1,9 mil. Kč a výdaje byly jen o 70 tis. Kč vyšší. Především díky tomu,
že obec získala 400 tis. Kč za výkup tříděného odpadu. Díky tomu, že naši občané třídí
významnou část svých odpadů, nebylo nutno pro rok 2011 zvyšovat poplatky za svoz.
Ve výdajích na pozemní komunikace loni figurovala především rozsáhlá rekonstrukce ulice
Ke Křížku za 1,1 mil Kč a nový povrch ulice Formanská, jenž stál necelých 300 tis. Kč.
Na rekonstrukci točky autobusů a nové čekárny obec vydala 940 tis. Kč. Aby do obce jezdily
linky MHD, musela obec přispět na úhradu ztráty spojů částkou 727 tis. Kč. Na komunikace
a silniční dopravu tak obec vydala 12,7 % z celkových výdajů obce.
V rámci příprav posílení přivaděče vody bylo provedeno zaměření stávajícího stavu
přivaděče a byl zpracován projekt pro územní rozhodnutí. Dále jsme investovali do projektů
na úpravu a rekonstrukci naší vodovodní sítě a ČOV. Na tyto práce obec vynaložila 380 tis. Kč.
Obec loni také doplatila „generel vodovodu a kanalizace“ (920 tis. Kč s DPH, 760 tis. Kč
bez DPH). Je vhodné uvést, že u položek týkajících se vodovodu a kanalizace, jsme od loňska
plátci DPH, což přináší úspory. Celkově v těchto kapitolách obec vydala 1,2 mil. Kč.
Mateřská školka získala od obce na provoz dotaci 1,3 mil. Kč, na opravy zimních škod
88 tis. Kč a na rekonstrukci sociálních zařízení ve staré budově 250 tis. Kč. Základní škola
obdržela od obce na provoz dotaci 1,9 mil. Kč a do majetku obce byl zakoupen pozemek zahrady
u školní družiny za 691 tis. Kč. Během prázdnin se podařilo v „nové“ budově školy za necelých
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700 tis. Kč kompletně vyměnit okna a dveře. Díky velkému zájmu dodavatelů se podařilo
cenu této akce snížit z původně předpokládané částky 1,4 mil. Kč. Byla také provedena
kompletní rekonstrukce sítí a vybavení kuchyně základní školy za 600 tis. Kč, aby bylo možné
zvýšit její kapacitu. Na další, především havarijní, opravy v základní škole obec vydala 570 tis.
Kč. Celkem dosáhly výdaje obce související se školou a školkou v loňském roce výše 6,2 mil. Kč
(22 % z celkových výdajů obce) a zohledňují úsilí, které obec vynakládá na zajištění provozu
těchto zařízení.
Další významnou položkou rozpočtu ve výši 1,1 mil Kč jsou výdaje na kulturu a
kulturní aktivity v obci. Jde o mnoho aktivit a položek, především o zajištění provozu knihovny,
kina, vydávání zpravodaje, opravy památek, pořádání kulturních akcí. Příjmy z kulturních
aktivit dosáhly loni takřka 250 tis. Kč. Pro oživení těchto suchých čísel pár zajímavostí z této
oblasti. Obecní knihovna vydala na nákup knih a časopisů v uplynulém roce 35 tis. Kč
a především díky využívání výhodných cenových nabídek tak získala 809 zajímavých a
hodnotných publikací, takže současný fond knihovny již obsahuje 12.861 kusů. Od června
začalo pravidelné promítání v kině a od 1007 návštěvníků jsme utržili 45 tis. Kč. Přímé náklady
na půjčovné, promítače a nezbytné poplatky dosáhly 60 tis. Kč. Ač je celková bilance mírně
záporná, doufáme, že zájem diváků dále poroste. Na budově kina (a knihovny) byla na severní
straně kompletně vyměněna rozpadající se krytina. Díky tomu, že se podařilo získat výhodně
dostatek zachovalého původního typu krytiny, oprava stála jen 50 tis. Kč. Obec nechala za
44 tis. Kč zrestaurovat obraz sv. Gottharda a pořídit jeho kopii, která je nyní v kamýcké kapličce
umístěna v již dříve zrestaurovaném barokním rámu. Ku příležitosti získání vlajky a znaku obec
uspořádala za cca 70 tis. Kč oslavu formou historické slavnosti.
V loňském roce obec na tělovýchovu vynaložila takřka 970 tis. Kč, především byla
dokončena rozsáhlá rekonstrukce fotbalových kabin a jejich vybavení za 900 tis. Kč. Provozní
příjmy v této kapitole byly 13 tis. Kč. V souhrnu na kulturu a tělovýchovu obec loni vydala 7,7 %
z celkových výdajů obce.
Na budování, opravy a provoz veřejného osvětlení bylo loni vydáno 890 tis. Kč, což je
přibližně 3,2 % z celkových výdajů obce. Na ulici Formanská bylo nově vybudováno osvětlení
za necelých 100 tis. Kč. Na elektrickou energii pro veřejné osvětlení bylo vydáno 446 tis. Kč.
Na péči o veřejnou zeleň (veřejná prostranství, odpadkové koše pro psy a pod.) bylo loni
vydáno 733 tis. Kč, což bylo 2,8 % z celkových výdajů obce. V této položce je také roční splátka
ceny komunálního nosiče Rondo ve výši 300 tis. Kč ( letos bude uhrazena třetí a poslední
splátka).
Obecní policie stála loni obec 1,8 mil Kč (6,4 % z celkových výdajů obce), ale obce Tursko
a Úholičky zpětně obci proplácí 50 % nákladů, tedy skutečné náklady jsou poloviční. Loni
na podzim byl po několikaletém úsilí o navýšení stavu přijat třetí policista a tak na tento rok
předpokládáme nárůst nákladů o necelý milion korun. Vzhledem k nejistotám se zajištěním
bezpečnosti ze strany státní policie to považujeme za nezbytné.
Poslední významnou částí výdajů obce je zajištění vlastního chodu obce a obecního úřadu.
Zahrnuje převážně činnosti povinně zajišťované obcí, včetně činností zajišťovaných pro stát,
tedy provozu stavebního úřadu a matriky. Na zajištění těchto základních povinností a služeb
obec vydala 9,2 mil Kč (32,8 % z celkových výdajů obce). Převážnou část výdajů tvoří
tabulkově určené mzdy a povinné odvody (24 % z celkových výdajů obce), na které zčásti
dostáváme příspěvek od státu. Zbytek jsou hlavně výdaje na služby, spotřební materiál a energie
pro provoz budovy OÚ. Například jen povinné obesílání všech dotčených při projednávání
staveb stojí nemalé náklady, na poštovné bylo vydáno 170 tis. Kč.
I v tomto roce se budeme snažit hospodařit tak, abychom mohli velkou část získaných
prostředků použít na investice pro zlepšení infrastruktury, služeb a vzhledu naší obce.

Petr Morysek
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Jaká je další budoucnost výstavby ve Velkých Prílepech ?
Jdete po ulici a do očí vás „praští“ stavba jako z jiného světa, která se vůbec nehodí
do okolní zástavby. Většinou jde o přístavby k jiným stavbám, ale najdou se i zdánlivě zcela nové
„skvosty“. V části případů jde o stavby nelogicky povolené před lety stavebním úřadem, v části
o stavby, které využívají děr a nepřesností v územním plánu, který vzniknul v devadesátých
letech. Každopádně jde o stavby, které narušují vzhled a řád našeho okolí, byť jsou ve většině
případů v souladu se všemi zákonnými požadavky.
Jak do budoucna zlepšit možnosti obce ve věci ovlivňování vzhledu nově budovaných
staveb a přístaveb? Mimo jiné aktivity se právě tím nyní zabývá nově ustavený výbor pro výstavbu a životní prostředí při obecním zastupitelstvu. A má k tomu naštěstí ideální časové
podmínky. Do čtyř let totiž podle stavebního zákona musí vzniknout nový územní plán naší
obce. Tento proces, byť bude trvat odhadem asi dva roky, umožňuje stanovit nové a závazné
regulativy pro výstavbu i v centru obce a navazujících souvisle zastavěných oblastech.
Příprava nových regulativů je jednou z klíčových priorit výboru pro výstavbu a životní
prostředí ve funkčním období 2011-2014 a práce na nich začnou již v letošním roce. Bude
probíhat v rámci příprav nového zpracování územního plánu za účasti profesionálních architektů
a s odbornou pomocí členů výboru. Cílem bude jasně definovat co je a co není možné v již
zastavěné oblasti stavět a zajistit, aby nové stavby esteticky zapadly do svého okolí.
Výbor pro výstavbu a životní prostředí se bude podílet i na dalších významných aktivitách, které
obec v nebližších letech čekají. Mezi jeho priority patří rovněž:







Podpora přípravy a realizace koncesního řízení na výběr provozovatele
vodohospodářské infrastruktury obce od roku 2014
( stávající smlouva s provozovatelem vyprší na konci roku 2013)
Spolupráce na výběrovém řízení na svoz komunálního odpadu v obci Velké
Přílepy (vyprší letos)
Pomoc při správě a posílení vodohospodářské infrastruktury obce (rozšíření
čistírny odpadních vod, posílení přivaděče vody do vodojemu a posílení tlaku ve
vodovodním systému obce)
Rozšíření kapacity základní školy a revitalizace (architektonické a dopravní řešení)
Centra obce

Zmíněná připravovaná změna územního plánu a stanovení regulativů může vyvolávat
obavy z dalšího velkého stavebního rozvoje. Tyto obavy v současné době nejsou namístě, neboť
většina nově zvolených zastupitelů jasně deklarovala, že do doby vyřešení posílení
vodohospodářské infrastruktury a vyřešení dopravní situace v obci a jejím okolí nepodpoří
žádnou větší novou výstavbu v obci, tedy neschválí výrazné rozšíření územního plánu pro další
zástavbu. Výjimkou mohou být stavby pro chybějící služby v obci a pro sportovní vyžití.
Každopádně se bude jednat o dlouhý proces, ke kterému se na veřejných projednáváních bude
moci vyjádřit kterýkoli občan Velkých Přílep.
Výbor pro výstavbu a životní prostředí přivítá od občanů jakékoli náměty a připomínky pro
svou činnost na e-mailové adrese velkeprilepy@seznam.cz.

Richard Kapsa
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Nový provozovatel
vodovodu a kanalizace
Od 1.1.2011 máme v naší obci nového provozovatele vodovodu a kanalizace,
společnost STAVOKOMPLET spol. s r.o. z Brandýsa nad Labem. Protokol z
výběrového řízení byl zveřejněn na stránkách obce v sekci 'Mohlo by vás zajímat.
Koncem loňského roku nechala obec distribuovat informační leták, na kterém byly
i nezbytné kontakty a informace o novém provozovateli. Byly tam také informace
o kontrole odběrných míst, které byly provedeny, aby z nich získané údaje bylo možno
porovnat s podklady poskytnutými od bývalého provozovatele. U některých odběratelů
se tuto kontrolu doposud uskutečnit nepodařilo a tak uvítáme, pokud tito občané nahlásí
na podatelně OÚ (tel. 220 930 535) svůj kontakt a kdy by u nich bylo možné uskutečnit
kontrolu. Za spolupráci při těchto důležitých kontrolách tímto občanům děkujeme.
Pro zákazníky je příznivé, že se kontaktní místo nachází na Kladenské ulici tam,
co dosud. Je smluvně zajištěno u bývalého provozovatele (1.VHS). Lze ho navštívit
ve středu od 8 do 10 hodin a také od 16 do 18 hodin, nebo dle telefonické domluvy
(tel. 603 314 308), i v jiné dny.
Nepřetržitou pohotovost najdete na tel.: 733 128 657. Pokud Vás pracovníci
nového provozovatele přijdou navštívit, je důležité vědět, že mají služební průkazy,
které máte právo po nich vyžadovat.
Nově uzavřená smlouva velmi přesně a obsáhle stanovuje povinnosti provozovatele a dává obci možnost za porušení podmínek okamžitě vymoci finanční sankci, dle
daného sazebníku.
I přes krátkou dobu spolupráce při správě obecních vodovodů a kanalizací, již
máme „za sebou“ první vážnou havárii. Jednalo se o komplikovanou poruchu
napájecího kabelu tlakové posilovací (AT) stanice na vodojemu, která se projevila
významným poklesem tlaku v některých lokalitách obce. Provozovatel velmi aktivně
pracoval na vyhledání a odstranění poruchy a poskytl dokonce cisterny pro náhradní
zásobování postižených lokalit dříve, než mu to ukládá uzavřená smlouva. S přístupem
provozovatele k řešení problému a také s průběžným poskytováním informací jsme
spokojeni.
Nové podmínky, za kterých nyní obec s provozovatelem pracuje, nám významně
pomohou řešit nemalé problémy našich sítí.

Petr Morysek

Junior FK Velké Přílepy hledá posilu pro tým školičky.
Brzy bude oslaben tým trenérů školičky o jednu asistentku
trenéra a proto JFK hledá posilu. Chcete pomoci trenérovi
s dětmi při tréninku? Pokud máte chuť věnovat kousek svého
volného času dětem a pohyb vám není cizí

volejte:
nebo pište :
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731 515 461
jfk.velke.prilepy@seznam.cz.

Známe své sousedy ?
V nové rubrice Přílepského zpravodaje přinášíme vizitky našich zajímavých spoluobčanů.
Chceme tím napravit skutečnost, že my, přílepští (zvláště ti noví), mezi sebou příliš
neznáme. A protože něčím zajímavý je vlastně každý z nás, prosíme čtenáře, aby se
rozhlédli po sousedech a poslali nám typy pro další vizitky.

Sportovní pár
Kateřina Baďurová (28)

přední česká atletka tyčkařka,
držitelka stříbrné medaile z Mistrovství světa 2007
Tomáš Janků (37)
přední český atlet - výškař, patnáctinásobný mistr ČR
a držitel stříbrné medaile z Mistrovství Evropy 2006
Oba nedávno ukončili závodní kariéru a po několika letech společného soužití
uzavřeli manželství. Z Kateřiny Baďurové se stala paní Janků.
Krásný výhled není všechno
Tomáš pochází z Jablonce nad Nisou, Kateřina z Ostravy. „Oba jsme panelákové děti,“
smějí se. Proč zakotvili právě ve Velkých Přílepech? „Během sportovní kariéry jsme
bydlívali na ubytovnách, potom tři roky v Praze v pronájmu na nábřeží, odkud jsme viděli
Pražský hrad.“ Ale ani neotřelý výhled nedal Kateřině a Tomášovi zapomenout, že jsou
lidé přírodymilovní, a že ruch velkoměsta není pro ně do budoucna to pravé. Od kamaráda
se dozvěděli o nové výstavbě ve Velkých Přílepech a rozjeli se sem. Okolí se jim
zamlouvalo, svou roli sehrál i fakt, že autem je odtud na Duklu pouhých deset minut.
Vzali si hypotéku, získali novou občanku a především nové přátele.
Od ukradeného auta k hasičům
Začátek nebyl právě nejšťastnější. Kdosi se jim vloupal do domu, ukradl klíče od auta a
ujel s ním. Auto se našlo a díky policejnímu pátrání se Kateřina s Tomášem seznámili a
postupně skamarádili s Michalem Vocílkou, kriminalistou žijícím v Holubicích. Jeho
prostřednictvím poznali řadu dalších lidí z Přílep a okolí. Spřátelili se i se členy Obecní
policie. Tomášovi se začal plnit klukovský sen. Od malička ho lákala práce hasičů, na
základce se dokonce „angažoval“ v kroužku Mladých požárníků. Teď tedy logicky vedla
jeho cesta do hasičského sboru v nedalekém Kozinci, kde se propracoval až do funkce
Starosta sboru dobrovolných hasičů. Hasiči z Kozince vyjíždějí i k požárům v Přílepech.
V okolí prý hoří často, nejzáludnějším oříškem pro hasiče jsou zdejší stohy.
Pro radost dětí a vlastní
Kozinecký Hasičský sbor nejen hasí, ale pouští se i do mnoha kulturních a sportovních
akcí. Jejich dětské dny jsou pro malé účastníky zážitkem už proto, že organizátoři sami
zůstávaji malými kluky a na akcích se obrovsky vyžívají. Pořádají tematické víkendy,
kde se děti učí rozdělávat oheň, otloukat píšťalky, zkrátka „skákat přes kaluže“... „Sám
jsem byl jako dítě n ejšťastnější, když js me si bez dozoru hráli někde na smetišti, než nás
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mámy zavolaly domů. Dnes je to jiné, děti mají svůj čas organizovaný a rodiče se o ně právem
bojí. Chceme jim proto poskytnout právě tu vzácnou volnost a spontánní pohyb,“
vysvětluje Tomáš a zdůrazňuje, že všechny akce kozineckého hasičského sboru jsou
otevřené i pro přílepské děti a jejich rodiče. Zve je tímto na masopustní průvod a na konci
dubna na rej čarodějnic, letos prý
vskutku mohutný.

Od sportu k podnikání
Tomáš i Kateřina už ukončili
aktivní sportovní dráhu. Kateřina je
dnes šéftrenérkou na Dukle.
V tak mladém věku, při tenzích,
panujících ve vrcholovém sportu, to
jistě nemá lehké. Je to však dívka
křehká jen zdánlivě. Zvládne toho
docela hodně. V Suchdole založila
prosperující mateřskou školku se
zaměřením na sportovní výchovu.
Kapacita školky je 20 dětí, zájem je
velký, už se zapisují čekatelé na
příští školní rok.
Tomáš si ponechal manažérskou péči o sportovce při Českém atletickém svazu, ale
především se začal věnovat své firmě - obchodu se dřevem v Černém Volu. I odtud pramení
jeho propojení s novým bydlištěm, neboť místní podnikatelé u něho nakupují.

Žádná nuda v satelitu
Nářky nad nudou v satelitech Kateřina s Tomášem nesdílejí. „My jsme si tu našli svoje místo
mezi novými lidmi i mezi starousedlíky. Jenže člověk pro to musí něco udělat, být aktivní.
Jestli někdo utekl z Prahy a teď mu tu chybí bary a nonstopy, tak musí vzít na vědomí, že je na
vesnici, “ říkají a hned dodávají, že i v Přílepech je kam zajít. Na oběd Na Špejchar, na dortík
do cukrárny, je tu bowling, pizzérie, dokonce i taneční pro dospělé. A také dobře zásobený
krámek paní Kettnerové. Takže když se Tomáš někdy ráno rozhodne přinést ženě čerstvou
snídani do postele, nemusí daleko.
S Kateřinou a Tomášem žijí i čtyřnozí kamarádi - černý labrador Baski a kavkazský pastevecký pes Kessy. Kessy je z útulku a odjinud by manželé Janků psy ani nechtěli. Jsou to
členové domácnosti, kterým se odpouští i to, že se okrasná zahrádka postupně mění v psí
výběh. „No, je nás dost,“ usmívá se Kateřina. „Měli jsme ještě malého nalezenečka, který se
nedávno zaběhl někam za hárající fenkou. A máme i tři kočičky.
Sportoviště nevyšlo, ale kdo ví?
Jediné, čeho Tomáš s Kateřinou litují, je neuskutečněný projekt sportoviště. Měli zajištěné
prostředky od soukromého investora, který chtěl na obecních pozemcích v Přílepech
vybudovat sportovní komplex. Každý by si tam prý našel to své. Jenže se ukázalo, že
pozemky již byly v minulosti prodány developerům. Škoda, mohli se sem sjíždět lidé
z celého okolí a kvalita života v Přílepech mohla opět stoupnout.
Tento záměr nevyšel, ale kdo manžele Janků zná, ten nepochybuje, že je určitě napadne
něco dalšího, něco, z čeho budou mít užitek i ostatní.
Eva Martínková
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ˇ
Vzpomínky pametníka
Sedlák

Josef Ženíšek, přílepský rodák

První písemná zmínka o selském rodu Ženíšků, hospodařícím v okolí Velkých Přílep, je doložena
z roku 1680. „Ale nejspíš tu moji prapradědové klučili lesy pro své polnosti už dříve,“ dodává
potomek rodu, pan Josef Ženíšek starší.
Ani čtyřicet let, po které byla rodina Ženíškova násilím odtržena od své práce a majetku, hluboký
vztah k půdě nenarušilo. Uvěznění otce, vystěhování maminky se synkem ze statku do mrazivé
truhlárny, předčasná tatínkova smrt v důsledku úrazu z kladenských dolů, bolestný pohled na
chátrající hospodářství... To všechno už je pryč a pan Ženíšek je šťastný, že se návratu na statek
dožila alespoň maminka.
Když vzpomíná, tak raději na to dobré. Například na to, jak se žilo v Přílepech po druhé světové
válce. On sám byl tehdy malý kluk. Zde je jeho vyprávění:
Tři hospody, hotel i řemeslníci
Možná, že mi současníci nebudou chtít věřit, ale obec měla po roce 1945 něco přes 600 obyvatel,
tedy téměř pětkrát méně než dnes. Přesto se tu dobře uživily tři hospody a hotel. Byla to hospoda
U Korychů, Na poště (tedy u Kmochů) a U Kalinů. Hotel býval u Holubů. Dále zde byl mlýn u
Kandů, kde se mlelo obilí a pekl chleba. V obci stálo několik prodejen se smíšeným zbožím, k
těm nejznámějším patřil krám u Peků v Kamýku, pak u Hamplů a u Kettnerů. Byla tady i porážka,
tedy malá vesnická jatka u pana Jaroslava Korycha. Na žádné vesnici nesměli chybět kováři.
Měli jsme tu hned dva, pány Krákoru a Hejla. Rovněž tu pracovali a žili truhláři a koláři, pan
Saidl a pan Kajml. V obci se nacházela spousta dalších drobných řemeslníků, např. krejčí,
švadlena, kominík, sedlář, prodejci bižuterie aj. Dále tu bylo pět lomů na kámen, který se zde
těžil a používal na stavbu silnic.
Velké Přílepy se tehdy neoficiálně dělily na dvě původní části Přílepy a Kamýk. Okres se
nazýval Praha-venkov-sever.
Hospodařilo tu mnoho sedláků
A teď bych se rád zmínil o těch, kteří po dlouhá staletí tvořili vesnici o vesnických hospodářích,
tedy sedlácích. Bylo tu několik menších, kteří se vedle zemědělské činnosti zabývali i jinou
prací, jako pan Háša, pan Hrabánek, pan Hlásek a pan Kalina. A pak tu byli větší hospodáři, kteří
měli 20 a více hektarů půdy. V Přílepech to byla hospodářství u Tomků, Jelínků, Ženíškových,
Novotných a Po-korných. V Kamýku se hospodařilo u Kohoutů, Ryšánků, Nebeských a také u
Tomků (to byla shoda jmen). Nesmím zapomenout ani na panský dvůr, dnes nazývaný
Špýchar, ten patřil panu Strakovi ze Statenic a funkci správce tam vykonával pan Kněžourek.
Dobrý hospodář se těšil úctě
Právě vzpomínka na naše hospodáře mě nutí k zamyšlení. Vždyť některé rody tu žily po staletí.
Utvářely tvář vesnice. Dávaly lidem práci a samozřejmě chleba. Víte, zemědělství bývala strašná
dřina a přesto to tito lidé dělávali rádi. Takový správný hospodář musel vědět, co kam zasít,
vyléčit koně i krávu, opravit fasuněk, jak se říkalo povozu taženému koňmi, musel umět řadu
dalších věcí, které byly den co den v hospodářství zapotřebí. Proč se o tom zmiňuji? Protože
dobří hospodáři byli chováni ve všeobecné úctě. Bohužel, toto vše platilo jen do roku 1950. Pak
už toho o našich vesnických, jak bychom dnes řekli - podnikatelích, bylo řečeno málo dobrého.
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Věřte, že takový pořádek, jako byl tehdy, by se nám hodil i dnes. Lidé si více pomáhali. Dluhy se
platily. Pokud byl někdo „rošťák“, ví se to o něm dodnes.
Rád jsem proto připomněl jména lidí, kteří u nás, ve Velkých Přílepech, bývaly solí země. Pokud
jsem na některé zapomněl, snad mi to odpustí.

Pan Ženíšek dnes s rodinou žije na navráceném statku v blízkosti kapličky Panny Marie.
Zvelebil hospodářství svých rodičů, ale nezastavil se před vlastním prahem. Spolu s obcí dbá o
kapličku a její okolí, má „na svědomí“ i parčík u bytovek, kde za pomoci obce vytvořil zajímavé
zátiší z kamenů a jezírka. Působil řadu let v místním zastupitelstvu. Jádro hospodaření přenesl
do Číčovic, kde vlastní polnosti a chov koní. Vybudoval soukromé muzeum, nad jehož exponáty
by zajásala nejedna celostátní sbírka. Najdete tu vše, co provázelo sedláky na poli, ve stáji i v
domácnosti, ruchadlem počínaje, přes cepy, fasuňky, vazače snopů, až po unikátní historické
traktory. A také řadu veteránů. Přijďte se podívat, pan Ženíšek vás svým královstvím rád
provede.

Text a foto:

Eva Martínková

M&A Reality - Specialista na Prahu-západ
Nabídněte nám Vaši nemovitost k prodeji či pronájmu.
Pokud hledáte nemovitost v této lokalitě,
neváhejte nás kontaktovat.
Kompletní právní servis a osobní přístup.
Kontakt: Andrea Petráková 777316416, mareality@seznam.cz
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Zveme Vás do knihovny
Novinky v knihovně
Devátá, Radka
Špaček, Ladislav
Motl, Stanislav
Styron, William
Murakami, Haruki
Topol, Jáchym
Newcomb, Eric
Cawthorne, Nigel

Afroditin deník
Velká kniha etikety
Mraky nad Barrandovem
Sophiina volba
Po otřesech
Sestra
Zmizelé Sudety
Mág David Copperfield
Největší vojevůdci v dějinách

básně vítězky Talentu 2010
nová kniha o spol. chování
literatura faktu
světoznámý román
povídkový soubor
román současného autora
literatura faktu
záhadologická literatura
literatura faktu

Pro děti
Drijverová, Martina
Drijverová, Martina
Vondruška, Pavel
Disney, Walt
Prokopová, Libuše

Příšerné bytosti
Rytířovo kopí
Kryptologie
Veselé Vánoce
Vařím, vaříš, vaříme

ˇ knihy
Brezen
- mesíc
ˇ
Místní lidová knihovna Velké Přílepy je partnerem projektu "Březen - měsíc
knihy" v paláci knih Luxor na Václavském náměstí. V 1. patře proti knižnímu klubu
můžete navštívi zajímavou výstavku dobových fotografií z různých knihkupectví,
plakátů, kreseb a archivních portrétů.
Každý březnový den od 14.00 do 16.00 hodin s výjimkou soboty a neděle
se můžete setkat s významnými hosty. Účast přislíbilo celkem 150 umělců
a spisovatelů, např. Jana Paulová, Zdeněk Mahler, Radim Uzel, Vladimír Páral,
Marta Kubišová a další. Jména účinkujících v jednotlivých dnech můžete
sledovat na adrese www.neoluxor.cz
www.neoluxor.cz.
Přijďte si zavzpomínat na čtvrteční fronty před knihkupectvími, výherní knižní
poukázky, knižní prémie, "podpultovky", atd.
O knihovně ve Velkých Přílepech bude řeč v úterý 29. března.
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Místní lidová knihovna Velké Přílepy
vyhlašuje 9.ročník literární soutěže

TALENT
Soutěžící mohou psát na libovolné téma a zvolit si formu,
která jim vyhovuje.
Neomezujeme věk účastníků.
Počet stran soutěžní práce by neměl přesáhnout 50.
Svou práci odevzdejte
do 30.5.2011 v MLK Velké Přílepy
nebo zašlete na doručovací adresu:
Roztocká 129, 252 64 Velké Přílepy
nebo na e-mailovou adresu:
mlkvelkeprilepy@seznam.cz
Práce budou posouzeny porotou
a výsledky zveřejněny v září 2011.

Výstava výtvarných prací
Od 2. 2. 2011 si můžete prohlédnout v prostorách knihovny ve Velkých
Přílepech výtvarné práce vytvořené tzv. ubrouskovou technikou ( decoupage ).
Tato technika si získává v naší zemi stále více příznivců, zvláště mezi ženami.
Pro naši výstavu své práce zapůjčily paní Mgr. Zdeňka Hloušková z Horoměřic
a obyvatelky naší vesnice paní Jaroslava Kučerová, Mgr. Ivana Lédlová a paní
Darina Pavelková.
Srdečně Vás zveme, přijďte se podívat.
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Nově otevřena ambulance praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Miroslava Kuglerová
Libčice nad Vltavou
Ordinační hodiny
Pondělí:

11:00 - 15:00 hod.

Úterý:

8:00 - 13:00 hod.

Středa:

11:00 - 17:00 hod.

Čtvrtek:

8:00 - 14:00 hod.

Pátek:

8:00 - 12:00 hod.

Kontakty:
K Sídlišti 744, Libčice nad Vltavou
tel.: 233 313 044, 775728800
www.terapiedeti.cz

Nové moderní prostředí
Minimální čekání
Objednávání se na konkrétní čas

Ze školičky ...
Mateřská škola Jablíčko Velké Přílepy, okr.: Praha-západ
Na Parcelách 250, 252 64 Velké Přílepy
IČO 70988111

tel.: 220930546

Oznámení - zápis do MŠ Jablíčko Velké Přílepy, okr.: Praha-západ
pro školní rok 2011/2012
Zápis do Mateřské školy Jablíčko Velké Přílepy, okres Praha - západ se koná:

ve středu 6. 4. 2011 a ve čtvrtek 7. 4. 2011
vždy od 8:00 hod. do 11:00 hod.a od 13:00 hod. do 16:00 hod. v budově MŠ.
K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem.
Doklady potřebné k zápisu:
- občanský průkaz rodičů (zákonných zástupců)
- rodný list dítěte
Formulář žádosti o přijetí do mateřské školy je možno si vyzvednout
v mateřské škole od 8. 3. 2011 každý den vždy:
od 7:00 hod. - 8:00 hod.

od 12:15 hod. - 12:45 hod.

od 15:00 hod. - 16:30 hod. u pí učitelek.
Libuše Smidžárová

Ve Velkých Přílepech dne 26.1.2011

ředitelka školy

Den otevřených dveří v MŠ Jablíčko proběhne dne :
31.3.2011 od 13,00 hod. do 16,00 hod.
*
*

nový pavilón - III. třída
starý pavilón - II. třída
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Provoz mateřské školy
Provoz mateřské školy je zahájen v 6:30 hod. a končí v 17:00 hod. V 8:00 hod. se
uzamykají jednotlivé třídy a v 8:30 hod. se z bezpečnostních důvodů uzamyká celý areál.
Na začátku školního roku jsou zákonní zástupci seznámeni s provozním řádem, kde si
odsouhlasí režim dne včetně uzamykání mateřské školy.
Zákonný zástupce pokud dopředu ví o pozdějším příchodu dítěte do školy, tuto
skutečnost nahlašuje dopředu a v případě pozdějšího příchodu má možnost zavolat.
K dispozici pro omluvy jsou tři telefonní čísla.
Do mateřské školy se přijímají pouze zdravé děti. Potvrzení od lékaře z důvodů
poplatků byly zrušeny. Potvrzení se vyžaduje pouze po dlouhodobém onemocnění nebo
v případě, že zákonný zástupce chce bezprostředně po kontrole u lékaře dítě odvést do mateřské školy.
Snažíme se naučit děti základním pravidlům a normám dnešní doby. Pokud je však
chceme něco naučit je třeba, abychom tyto pravidla dodržovali především my „ dospělí“.
Vždyť nástup do základní školy je pro dítě jedním z nejdůležitějších kroků v životě, proto
naší snahou je dítěti tento krok co nejvíce usnadnit. Chceme vytvořit u všech dětí dobré
předpoklady pro učení, životní hodnoty a samostatné postoje a vychovat z nich zdravě
sebevědomé budoucí školáky.
Období zimy je čas, kdy se často nemůže ven. Vycházky jsou v kratším časovém
rozsahu, což nám nabízí více času pro tvořivé činnosti.

15.2. 2011 bude zahájen plavecký kurz pro starší děti. Budeme jezdit do plaveckého
klubu Šipka. Plaveckého kurzu se zúčastní 50 dětí.
Připravujme sled besed s obecní policií. V měsíci únoru proběhne beseda na téma
vybavení policie a názorná ukázka. Tématem dubnového setkání bude bezpečnost na
silnici - v dopravním povozu a jako poslední setkání se opět děti seznámí s technikou
záchranných složek.
Již nyní se připravujeme na veřejný karneval, který je naplánován na 5.3.2011
od 14:00 hod na sále U Korychů. Touto cestou zveme všechny kamarády a kamarádky.
Následující pondělí bude pro děti z mateřské školy připraveno karnevalové dopoledne, děti
do MŠ již přicházejí v maskách.
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Z denníku Obecní policie ...
Strážníci obecní policie začali využívat nového pomocníka, jedná se o převaděč
radiového signálu.
Vzhledem k členitosti terénu scházelo strážníkům potřebné pokrytí radiovým
signálem. Strážníci si tak museli v kritických situacích vypomáhat mobilním
telefonem a vystavovali se tak se případnému zranění v důsledku odvádění
pozornosti od konkrétní situace. Není dost možné pronásledovat pachatele a ještě
obsluhovat mobilní telefon nebo se rozptylovat obsluhou telefonu v okamžiku, kdy
máte plné ruce s agresivním osobou. V minulosti se opakovaně ukázalo, že kvalitní
spojení mezi strážníky je nutností, bez které se neobejdou.
Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se na vzniku převaděče podíleli a převážně
pak starostům obcí Velké Přílepy, Úholičky a Tursko za jejich podporu.
Obecní policie společně se starosty obcí připravuje také projekt, který má ochránit
seniory v domácím prostředí. Jde o možnost přivolat hlídku obecní policie v okamžiku, kdy může dojít ke zdravotnímu selhání, nebo se dotyčný senior ocitne v jiné
složité situaci. Strážníci se již v minulosti setkali z několika případy, kdy nalezli starší
spoluobčany bez pomoci v bytě. Jednalo se většinou o pády spojené s úrazy, kdy si
dotyčná osoba nebyla schopna sama přivolat pomoc. Zájemcům bude do domácnosti
nainstalováno zařízení, které v případě uvedení do provozu, vyšle na mobilní telefon
strážníkům sms zprávu. Strážníci se pak s poškozeným telefonicky spojí, nebo se
dostaví přímo na místo. Zde provedou kontrolu situace a v případě potíží poskytnou
první pomoc a vyrozu-mí rychlou záchrannou službu. Dále umožní otevření
nemovitosti před příjez-dem záchranářů.
Neustále také probíhají přípravy k montáži kamerového systému v všech třech obcích,
jehož realizaci brzdí nevlídné počasí.
Strážníci také připravují návštěvu školy
a školky, kde se chtějí zaměřit na ty nejmenší.
Důraz bude kladen na přednášku z dopravy
a bezpečného pohybu po komunikaci.
Strážníci se zmíní o neustále opakujících
se pokusech odlákat dítě neznámou osobou.
Děti budou poučeny, jak se mají chovat v případě, že se s tímto jednáním setkají, koho
a jak mají upozornit. Strážníci obecní policie
jsou na tyto případy připraveni a mohou
přijmou okamžité opatření.
Věříme, že se nám společnými silami
podaří ubránit před různými individui, které
slušným lidem pouze komplikují život.

Karel Král
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Kdy volat hasiče ?
O sníh na střeše se stará majitel, nikoli hasiči
Lidé by se měli v těchto dnech mít na pozoru, v případě, že mají větší množství sněhu na
střechách. Zejména při výrazném oteplení, kdy se sníh stane těžším a bude se ze střech
sesouvat. Majitelé těchto objektů mají povinnost vypořádat se s touto sněhovou nadílkou,
sněhovými převisy a nejrůznějšími ledovými rampouchy a to tak, aby neohrozili zdraví, životy
a majetek dalších osob.
Odstranění nebezpečných stavů na střechách svých nemovitostí, ale musejí vlastníci budov
zaplatit ze svého. Příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR sníh ze střech neodklízejí, je
odpovědností majitelů, aby si na tuto službu včas objednali soukromou firmu. Profesionální
hasiči jsou určeni k záchranné činnosti a zasahují pouze v případě, kdy jsou bezprostředně
ohroženy životy, zdraví popř. majetek občanů. Hasiči také mohou pomoci v místech s větším
pohybem osob (např. centra měst), na školách nebo zdravotnických zařízeních.
Ve stavební dokumentaci objektu je uvedeno a schváleno, kolik centimetrů prachového a
těžkého sněhu může na konkrétní střeše maximálně ležet. Jen pro ilustraci. Pouhých 20
centimetrů z jednoho metru čtverečního mokrého sněhu má hmotnost kolem 75 kg. Podle statiků
si mohou majitelé větších objektů sami prověřit zatížení střechy, které vychází z obecných
pravidel. Po výstupu
na střechu je nutné označit prostor 1 x 1 metr, sníh lopatou vyházet do
pytle a celý obsah zvážit. Pokud váha sněhu překročí 50 kg, měla by být střecha uklizena.
Jak se chovat, při volání na tísňové linky 150 a 112.
Při volání z okolí Velkých Přílep na tísňovou linku 150 se dovoláte do operačního střediska
Středočeského kraje se sídlem na Kladně. V případě volání na evropské číslo tísňového volání
pro všechny složky integrovaného záchranného systému 112 se s největší pravděpodobností
dovoláte na stejné operační středisko, avšak v případě vytížení se můžete dovolat například od
Ostravy,Brna atd. Telefonování na tísňová čísla je bezplatné. V případě potřeby se nebojte na
tísňovou linku telefonovat, avšak zneužití tísňové linky je trestné!
Při samotném hovoru se snažte zachovat klid a rozvahu, rozmyslet se, co chci říct a hovořit
srozumitelně, uveďte co se stalo (např. požár v bytě, dopravní nehoda, únik nebezpečných
látek), kde se to stalo (adresa, obec; pokud neznáte název ulice, všímejte si orientačních bodů
např. obchodní dům a popište okolí), operátor s Vámi bude komunikovat a vyptávat se, jelikož
vaše informace bude srovnávat s aktuálními mapovými podklady. Nikdy nezavěšujte dokud vás
k tomu operátor tísňové linky nevyzve. Vždy mějte na paměti jednoduchou zásadu. Po prvotním
oznámení co se stalo, odpovídejte stručně a jasně na dotazy operátora tísňové linky. Nic
neurychlíte, když všechny informace vychrlíte během několika sekund!
Kdy volat hasiče ?
Pokud hoří, pokud se stala dopravní nehoda a v havarovaných vozidlech jsou uvězněni lidé,
pokud se stala dopravní nehoda a její následky mohou poškodit zdraví osob, případně životní
prostředí, pokud jsou následkem živelních pohrom (voda, vítr …) ohroženy životy, majetek,
životní prostředí, pokud se nemohu dostat do bytu a hrozí nebezpečí z prodlení - v bytě je dítě,
starší osoba, případně je ohrožen majetek (zapnutá žehlička, vařič, atd. …), v případě nutnosti
vyproštění osob z výšek, hloubek, vody, ledu a pod. A ve všech případech, kdy je ohrožen lidský
život nebo zdraví.
Tomáš Hošek
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Oslavíme masopust ?
Masopuste, masopuste, do kola mě holky pusťte !
V dřívějších dobách se říkávalo, že rok má pět období - jaro, léto, podzim,
zimu a masopust. Ano, je to prazvláštní období, kdy ještě vládne zima, ale ve vzduchu je
už příslib jara. Lidé zapomenou na „ dobré vychování“, tancují, veselí se, křepčí,
převlékají se za různé roztodivné tvory, pijí, jedí tučné pokrmy a vůbec se chovají trochu
ztřeštěně a bláznovsky. Kořeny tohoto obyčeje jsou prastaré, až v římských bakchanáliích
a saturnáliích… Tak jako většina starobylých výročních obyčejů, nebyl ani masopust
pouze zábavní záležitostí. Bylo v něm mnoho magie, pověrečných rituálů a víry lidí, že
právě tímto chováním si zabezpečí reprodukci vlastního rodu a prosperitu hospodářství...
Samotný masopust trvá od Tří králů do Popelce. Popeleční středa udělá konec všem
radovánkám a zahajuje šestinedělní předvelikonoční půst. Popelci ale předchází několik
dnů nevázaného veselí, hodování a pití. (zdroj: Kamila Skopová : Hody, půsty, masopusty)
Dle vzpomínek pamětníků a několika dochovaných fotografií v obecní kronice bývaly
oslavy masopustu ve Velkých Přílepech událostí spojenou s velkolepým průvodem
maškar, který obcházel celou vesnici. Tradice ale bohužel zanikla a zbyly jen ty staré
fotografie; na rozdíl například od Holubic, kde je dodnes tradice oslav masopustu velmi
živá a každoročně je obcí a místními spolky pořádán nádherný průvod masek, spojený s
pochováváním Bakuse a zabijačkovými hody.
Byli bychom rádi, kdyby se podařilo navázat na masopustní tradici i ve Velkých Přílepech.
Zveme proto všechny malé i velké příznivce legrace a dobrého jídla pití na :

ˇ
VELKOPRÍLEPSKÝ
MASOPUST 2011
KDY (start): v sobotu 19. 2. 2011 od 11:00 hod., bude za hudebního doprovodu vycházet
masopustní průvod od kamýcké kapličky sv. Gottharda. Všichni jsou v průvodu vítáni,
ať velcí či malí, masky, maškary či nejroztodivnější bytosti obzvlášť!
KDE (cíl): cílem průvodu je dvůr pohostinství „U Korychů“, kde bude zcela určitě veselo
bez ohledu na počasí .
V 11:30 hod. nás potěší masopustní vystoupení dětiček ze soukromé školičky Babbles!
Bude uspořádána soutěž o nejlepší masku! Jedlíky a milovníky dobrot potěší soutěž
v pojídání jitrnic či koblih!
CO NÁS ČEKÁ: pravé zabijačkové hody (jitrnice, jelita, ovar, zabijačková polévka),
vše čerstvě připravováno panem řezníkem přímo na místě. Pro milovníky sladkých
specialit budou připraveny čerstvě upečené masopustní koblihy, koláče, perníčky s masopustními motivy, pro příznivce dobrého moku bude čepováno pivo přímo od pípy, svařené
víno a další nápoje dle přání.
Akce je připravována ve spolupráci obce a místních občanských sdružení.

E. Kapsová, M. Palkosková
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Opět nás potrápila sněhová nadílka ...

Foto. R. Tydlitát

Bioodpady se mohou stát zdrojem energie i živin pro půdu.
Jejich třídění a využití má tedy smysl!




Bioodpady tvoří více než 30% komunálního odpadu. Ročně je tak
ve Středočeském kraji na skládky odvezeno téměř 80 000 tun odpadu,
který by šlo relativně jednoduše recyklovat.
Tento odpad lze relativně snadno zkompostovat a přeměnit jej tak
na hnojivo. Proto nás předpisy směřují ke třídění a využití bioodpadu
ulehčí se tak skládkám a mimo jiné se i sníží produkce skleníkových
plynů, tj. metanu a CO2. Podle legislativy musí být množství
bioodpadů ukládaných na skládky sníženo do roku 2020 o 65% oproti
stavu z roku 1995.

V měsíci březnu si můžete v podatelně obecního úřadu zakoupit známky
na popelnice na biologický odpad i popelnice samotné. Známka na popelnice
o obsahu 120 litrů stojí 800.- Kč, na popelnici 240 litrů musíte nalepit známku
v hodnotě 1.000,- Kč. Cena popelnic na biologický odpad je 500.- a 700.- Kč
podle obsahu. Svoz bioodpadu je čtrnáctidenní.
Svozová firma vyhlašuje svozové období dle klimatických podmínek. Obvyklá
svozová doba je od začátku dubna do konce listopadu.

KAM S VAŠÍM ODPADEM?
Co kam patří a nepatří

přímo na Vítězném nám.
u stanice metra Dejvická
objednací systém
ordinační hodiny i večer
telefonické a emailové
konzultace

222 366 166

příjemné prostředí a dobré
vybavení (EKG, CRP, …)
online registrace
wifi zdarma, dětský koutek
všechny zdravotní
pojišťovny

www.young.co.cz

Veterinární ordinace M
MVDr. Michaely Riedlové
Maďarská 3,

Praha 6

Nabízíme kompletní veterinární péči pro Vaše psy, kočky a další zvířecí miláčky,
laboratorní diagnostiku, kompletní rozbor krve včetně stanovení hormonů,
ultrazvukové ošetření zubního kamene, sonografické a rentgenologické vyšetření....

Ordinace Maďarská 3
NOVĚ ORDINUJE O VÍKENDECH
Ordinační hodiny :
Po, Pá

9 - 21

So 9 - 13
Ne 16 - 20
tel.: 606 516 523

Pobočka veterinární ordinace
Chelčického 1889 , Roztoky
Ordinační hodiny :
Po, Čt
Út, Pá

9 - 21
9 -15

St

15 - 21

tel. 739 443 837

www.vaseveterina.cz
www.vaseveterina.cz

Vše pro Vaši originální svatbu
i jiné důležité životní události
Oznámení, pozvánky, jmenovky
vínečka, čokoládky, meníčka, ....
Vše na www.gajastudio.cz

Gaja
´ studio
graficke
Www.gajastudio.cz

Seifertova

666

´
´ prilepy
velke
tel.: 777 610 930
´´

Sky O O O O O
Cosmetic

Jana Kochová
Diplom - Kosmetička
Dvořákova 476
Velké Přílepy

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

klasické ošetření pleti
luxusní ošetření SOTHYS
ošetření pleti pro muže
make-up, permanentní makeup
galvanic spa - ošetření proti vráskám
manikúra, pedikúra
chemický peeling
depilace horkým voskem
poradenství ve vizážistice
doplňková ošetření

Objednávky na tel.: 602 934 169

_

Zdravotní cvičení
SM - Systém

Společenská kronika
Paní Alexandra Rofe se 8. března dožívá
devadesáti let. Ve Velkých Přílepech bydlí
teprve tři roky. Pochází z Gruzie, kde její rodina
zažila léta strádání a nepokojů. S postupným
přesídlením pomohli čeští přátelé, horolezci,
jimž rodina kdysi ve Tbilisi poskytla přístřeší.
S paní Alexandrou bydlí ve Velkých Přílepech
dcera. Obě jsou zde velmi spokojené. Na zahradě mají skleník, kde pěstují opravdová
gruzínská rajčata. Nemohou si vynachválit
dobré sousedské vztahy. Jsou přesvědčeny, že
našly nový domov.
Paní Emilie Sasková oslavila 21. ledna v rodinném kruhu své 85. narozeniny.
Dobrá nálada jí pomáhá překonávat zdravotní problémy, kvůli nimž nemůže v poslední
době vycházet.
V plné práci na renovaci navráceného statku oslaví
18. března 80. narozeniny místní rodačka paní
Jaroslava Diasová. Mezi gratulanty nebude chybět
syn, dcera, dvě vnoučata a pravnouče. Paní Diasová má
jedno velké přání: zvelebit hospodářství u Tomků
do podoby, v jaké ho museli před lety opustit její rodiče.

Stále aktivní a činorodá paní Miroslava Říhová
oslaví 24. března 80. narozeniny. Na oslavu se těší
zejména manžel, s nímž paní Říhová žije již více než 60
let. Oba jsou přílepští rodáci. K blahopřání se připojí i
čerstvě narozené pravnoučátko, čtyři vnoučata a dvě
děti.
Pevné zdraví a dobrou pohodu do dalších let přeje Přílepský zpravodaj
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.............................................
ZVEME VÁS:
.............................................
26. února 2011 Ples záhradkářů
sál restaurace U Korychů od 20.00 hraje HARMONIE.

Večer v knihovně
pátek 25. března 2011 od 19.hodin,
vernisáž výstavy „Nejstarší dokumenty obce Velké Přílepy“
spojená s besedou s pracovníky okresního archivu, hudebním vystoupením
a představení obecní kroniky

.............................................
Kino Velké Přílepy

uvede:

Pátek 25. 2. 2011
15.00 a 17.00 hod.
19.30 hod.

Pátek 25. 3. 2011
15.00 a 17.00 hod.
19.30 hod.

ZLATÝ KOMPAS

Verneho fantazie ožívají . . . v jiných světech

OBČANSKÝ PRŮKAZ

Český film nejen o prolínání minulosti s přítomností

NA VLÁSKU

Skvělá pohádková hudební komedie, skvělý dabing

Rodinka nový český film, volné pokračování Takové normální rodinky

Pátek 29. 4. 2011
15.00 a 17.00 hod.
19.30 hod.

MEGAMYSL

. . kdo je padouch a kdo hrdina? Superman? To néé . .

FOTŘI JSOU LOTŘI - „souboj“ s tchánem pokračuje za hvězdného obsazení

, Náklad: 1.200 ks
Datum vydání: 11.2.2011
Datum uzávěrky: 5.2.2011
Příspěvky: zpravodajvp@gmail.com
Foto: E. Martínková, V. Čermáková, R. Tydlitát
Realizace: G. Kubová, www.gajastudio.cz
Tisk: FALON, www.falon.cz

NATUR APATYKA
CESTA KE ZDRAVI

Zveme Vás
do nově otevřené NATUR APATYKY ve Velkých Přílepech.
Zabýváme se alternativní medicínou, IRIS DIAGNOSTIKOU.

IRIS DIAGNOSTIKA
Alternativní medicína pro děti, dospělé i seniory
Provedení oční diagnostiky
Odhalení příčin nemocí a genetických disharmonií
Přípravky z hlívy ústřičné a bylin
Oko každého z nás zobrazuje veškeré změny v našem těle.
Oční diagnostika dokáže odhalit zdravotní problémy člověka
již v počátku. Díky tomu můžeme předejít zdravotním potížím.

Otevírací doba:
Pondělí
Úterý
Čtvrtek

9:00-12:00
9:00-12:00
9:00-12:00

13:00-16:00
13:00-16:00
13:00-16:00

Po telefonické domluvě lze objednat
i mimo otevírací dobu.
Telefonický kontakt:
Inka Krákorová: 776 247 653
Lucie Krákorová: 777 794 306
Najdete nás:
Areál ZD Agrivep, Kladenská 62, Velké Přílepy

Zveme Vás na
4. JARNÍ OBECNÍ PLES
sobota 26. března 2011
od 20:00 hod. sál restaurace U Korychů

K tanci hraje
Dlouhá noc

výtěžek plesu podpoří sportující mládež v naší obci
vstupné: 100.- Kč,
předprodej vstupenek od 8. března v podatelně obecního úřadu

