Zpráva o činnosti obce na zasedání 18.6.2008
10. a 14. dubna přezkoumal Krajský úřad Středočeského kraje hospodaření obce za rok 2007,
které následovalo po dílčím přezkoumání hospodaření v listopadu loňského roku. Zjištěné
nedostatky byly napraveny. Závažné nedostatky nebyly zjištěny.
12. dubna uspořádala obec 1. jarní obecní ples v sále U Korycha. Výtěžek plesu a sponzorské
dary budou požity k rekonstrukci přílepských kapliček. Předběžný rozpočet na opravy je
100.000.- Kč.
V měsíci dubnu jsme začali s postupným rozšířením a rekonstrukcí Místní lidové knihovny.
Byla upravena několik let prázdná místnost, kam byla přesunuta část knih v majetku knihovny
a počítačové pracoviště. Největší místnost knihovny získala více volného prostoru a
v budoucnu bychom ji chtěli využít i jako malou výstavní síň a pořádat zde besedy,
vystoupení atd.
17. dubna byli v knihovně už tradičně přivítáni naši prvňáčci a pasováni na čtenáře.
Proběhlo také první kolo výběrového řízení na nového referenta Stavebního úřadu Velké
Přílepy a vedoucí stavebního úřadu. Po druhém kole byla vybrána zkušební dobu nová
referentka paní Kovaříková / byla zajišťovat agendu ve Velkých Přílepech /. Vedoucí SÚ se
stala Ing. Dana Kuchařová.
22. dubna jsme v upravených prostorách pořádali akci Den Země. Besedu s odborníkem
provázela výstava obrazů pana Šrajera ze Statenic a o hudební doprovod večera se postarali
žáci místní ZŠ: Občerstvení zajistily a podávaly pracovnice obecního úřadu.V těchto akcích
bychom chtěli opět pokračovat na podzim.
Středočeský kraj prominul obci zmeškání termínu žádosti o navýšení počtu žáků ve školní
družině v roce 2008-2009 z 50 dětí na 75. Všechny požadované podklady jsme už zaslali na
Středočeský kraj.
V měsíci dubnu jsme intenzivně pracovali na přípravě podání žádosti o dotaci z Regionálního
operačního programu, která by měla být v případě úspěchu použita na výstavbu nového
pavilonu MŠ. Žádost jsem podala na krajský úřad 2. května.
29.dubna jsme absolvovali další schůzku na Ministerstvu financí ve věci půjčky na akci
Vodovod Velké Přílepy. Ministerstvo žádá splacení dalších půjčených finančních prostředků,
které obec na akci nevyčerpala. Vzhledem k tomu, že obec nebyla schopna doložit
uznatelnými dokumenty čerpání vlastních zdrojů v tomto období / doba výstavby H-systému
/, musíme předložit odhad části vodovodní sítě / postavené z tzv. vlastních zdrojů / ,
provedený soudním znalcem – soudní znalec už má práci téměř dokončenu.
28. dubna byla zahájena oprava silnice Velké Přílepy Úholičky. Rekonstrukce trvala
přibližně jeden měsíc. V současné době zbývá ještě domalovat značení na křižovatce v obci.
29. dubna proběhlo také v místním kinosálu jednání o výstavbě rodinných domků v lokalitě
Pod Hajnicí. Přítomna byla zástupkyně investora, architekt územního plánu naší obce,
předsedkyně stavebního výboru a majitelé sousedních pozemků. Hlavním tématem bylo

vedení přístupové cesty do lokality. Pokud je mi známo, konečné rozhodnutí ještě nepadlo.
Druhé jedná, které se mělo konat v květnu, bylo odloženo.
Na 5. května připravily děti základní školy vystoupení v sále U Korycha, věnované
maminkám ke Dni matek.
6. května jsem na krajském úřadě podepsala smlouvu o přidělení dotace ve výši 120.000.- Kč
z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje. Peníze se spoluúčastí obce budou použity
na dokončení rekonstrukce sociálního zařízení sálu restaurace U Korychů, který slouží z větší
části ke sportu. V tomto roce jsme získali ještě dotaci na podporu knihoven ve výši 38.000.Kč / z peněz se nakoupí především nábytek do knihovny / a dotaci na rekonstrukci objektu
školní družiny ve výši 134.000,- Kč, vše z fondů Středočeského kraje.
Obec má v úmyslu uvést do lepšího stavu přístavek staré budovy školy sousedící se zahradou
tak, aby místnosti sloužily školní družině. V současné době žádáme o vyjádření hygienika a
zahájila jsem poptávku na stavební firmu.
6. května jsem se také sešla na našem obecním úřadě se starosty Úholiček a Statenic, Ing.
Ivanovem z 1. vodohospodářské společnosti a projektantem. Tématem byl přivaděč vody,
společný pro obce Úholičky, Velké Přílepy a Statenice. Vzhledem k malému průměru
přivaděče vody / 15 cm / a velké výstavby, plánované ještě zejména ve Statenicích vyvstala
naléhavá otázka, zda je nutné a jak rychle posílit přivaděč. Další jednání plánuji na tento
měsíc. Společně zadáme odborné posouzení situace z hlediska kapacity a případně i projekt
na posílení stávajícího přivaděče / jdoucího pravděpodobně ve stejné linii /.
17. května pořádal Klub rybářů rybářské závody.
O týden později v sobotu 24.5.se uskutečnila brigáda na „ Gumovém vršku „, jak se pomalu
vžívá název lokality U Průhona. Děkuji všem, kteří se jí zúčastnili a nevzdaly tuhý boj
s vysokou travou a plevely. Protože počasí přeje trávě více než jiná léta, budeme muset
brigádu brzy opakovat. Do nově vzniklé lokality s novými stromy obec umístila pro
návštěvníky i dvě lavičky a jednu na rozcestí ke kaštanu u křížku.
20.5. přijeli na obec zástupci SUSky dohodnout se na opravě Kladenské ulice. K tak rychlé
reakci SUS po invazi těžkotonážních vozů během objíždky, přispěla i petice občanů
Kladenské ulice. Kladenská ulice byla začátkem června opravena. V současné době jednáme
se Středočeským krajem o opravě zdemolované komunikace na Roztoky.
21.5. jsem se setkala se starosty Středočeského kraje,. Setkání proběhlo na půdě Magistrátu.
27.5. oslavili děti ZŠ Den dětí v objektu Na Střelnici, který jim propůjčili myslivci.
A 27.5. jsme byli pozváni společně s panem místostarostou na jednání obyvatel obce
Noutonice-Lichoceves s investorem společností Ballymor, která plánuje v těchto obcích
megalomanskou výstavbu nového městečka. Zástupci společnosti představili nejnovější verzi
svého projektu.. Z obcí o několika stovkách obyvatel by se mělo stát město se 6.tisíci
obyvateli. Na jednání byli i někteří obyvatelé Velkých Přílep. Zástupci Ballymoru si během
večera vyslechli převážně záporná stanoviska obyvatel.
28. května bylo poslední z řady jednání s ROPIDem o posílení linky 316, zejména ve
špičkách. Po mnoha schůzkách a posunování jízdních řádů tak, aby ROPID vyšel vstříc všem
obcím, jsme se nakonec dohodli na posílení spojů a na výši úhrady ztrátových kilometrů. Při

té příležitosti jsme obdrželi i přehled provozu na linkách – vytížení jednotlivých spojů.
Umístila jsem jej pro zajímavost na webové stránky. Posílení linky se už promítlo do nového
jízdního řádu od 16. června. Tzv. ztrátové kilometry ve všední dny bude hradit Středočeský
kraj, víkendy obce. Pro naši obec to činí 8.876 Kč měsíčně.
29.května bylo svoláno do Klecan další setkání zástupců obcí. Téma obchvat Prahy jižní či
severní varianta. Starostové i ostatní zástupci obcí opět obhajovali jižní variantu a podepsali
další výzvu. K vidění je na našem webu v sekci Mohlo by Vás zajímat . Tohoto jednání jsem
se bohužel z rodinných důvodů nemohla účastnit.
30. května obec převzala nový finální povrch chodníku směrem od autobusu ke školce. Podél
chodníku obec osadila lavičky a odpadkové koše. Vznikla příjemná zóna k procházkám,
zejména s malými dětmi. V budoucnu bychom v rohu tohoto chodníku chtěli vybudovat malé
dětské hřiště a na přilehlé louce finančně nenáročné sportoviště – padl návrh např. plážového
volejbalu.
Mimo této odpočinkové zóny už začal nabírat finální podobu park v Roztocké ulici a dětské
hřiště v Bussmarku. Všem, kteří zdarma odpracovali při brigádách velké množství hodin, patří
můj velký dík a jsem ráda, že se ještě dnes najdou obětaví lidé ochotni přiložit zdarma ruku
k dílu a věnovat i finanční obnos na společnou věc. Včera přišla zásilka zbylých laviček a tak
budou během několika dnů postupně umístěny v novém parčíku, u dětského hřiště a u
fotbalového hřiště, včetně košů na odpadky.
V květnu byl vyměněn nábytek v kanceláři starostky a na matrice.
Základní škola uspořádala v sále U Korychů tradiční akademii, letos 3.června.
Velmi náročnou akcí byla výstava „Poznejte místo, kde žijete“. Na této expozici, na kterou
finančně přispěl Středočeský kraj, pracovala škola celý školní rok a výsledkem byla velmi
zdařilá výstava fotografií, obrázků, keramických a literárních dílek. Děti také sehrály dvě
divadelní představení, věnovaná naší historii. Škoda jen, že i přes propagaci v tisku, v Českém
rozhlase, na plakátech a na letáčcích do domácností, přišlo v sobotu 14. května velmi málo
návštěvníků. Nejvíc mě mrzelo, že nepřišly ani někteří rodiče dětí, které se na výstavě
podílely. Myslím si, že každý čeká na pochvalu za něco co vykoná a děti dvojnásob a zejména
od svých nejbližších. Bohužel, nad slavnostním zahájením výstavy zřejmě zvítězila
pravidelná sobotní návštěva supermarketů.
Ještě musím zmínit pravidelné vítání občánků, toto pololetí se konalo v neděli 8. června a
potěšila mě hojná účast. Přivítali jsem společně se Sborem pro občanské záležitosti přes 30
dětí z Velkých Přílep a z Úholiček.
16. června pořádala MŠ Jablíčko Den otevřené zahrady s atrakcí skákacího hradu. A děti
čeká ještě v tomto školním roce jedna akce s názvem „ Hurá na prázdniny“ Tuto sobotu
v areálu rybníka, nového dětského hřiště a ulice Dany Medřické bude pro ně připraveno velké
množství atrakcí a soutěží. O rybník se ale tentokrát musí podělit s rybáři, protože sobota 21.
června je věnována také ženským rybářským závodům.

