Zpráva o činnosti obce na zasedání zastupitelstva dne 27.1.2009.
Od minulého zasedání 17. prosince byla převážná většina akcí obce v duchu blížících se
Vánoc. 20. prosince jsme uspořádali společně s obcemi Lichoceves - Noutonice vánoční
koncert v noutonickém kostele. 23. prosince pak zpívání Ježíškovi před kamýckou kapličkou
a 1. ledna jsme se opět jako každoročně sešli v centru obce přivítat nový rok ohňostrojem.
Mezi svátky byla opravena kanalizační přípojka od budovy nové školy – kamerovou
zkouškou bylo zjištěno, že potrubí je v dezolátním stavu a odpadní voda se vsakovala do
pozemku. V nejbližší době musíme prověřit celý kanalizační systém školy, abychom zjistili,
zda se odpadní voda nevsakuje pod budovu školy.
V obci stále probíhá akce – „Generel kanalizace a posouzení vodovodu“, která by nám měla
dát jasný obraz o stavu kanalizace a kapacitě vodovodu v obci.
Obec v první polovině ledna vypověděla smlouvu s firmami na umístění reklamy na
pozemcích obce. Reklamy byly umístěny na některých pozemcích tak hustě, že ztrácely svůj
význam a v konečném výsledku hyzdily vzhled obce, např. směs reklam u křižovatky před
poštou. V budoucnu bude reklama řešena jednotně směrovkami s označením firmy.
15. ledna jsem se zúčastnila jednání na sociálním odboru města Černošic. Původním záměrem
bylo řešit situaci jednoho obyvatele naší obce, v konečném výsledku jsem se ujistila, že stát
není schopen zajistit dostatečně péči o seniory, vše přesunuje na obce. Profesionální
pečovatelské služby vykonávají převážně činnost jen na území svého města a i když je
seniorům přiznán příspěvek na péči, není, kdo by mu jim poskytl. Myslím, že to je pro naše
zastupitelstvo výzva nabídnout v budoucnu seniorům možnost objednat si v obci služby, které
potřebují. Bohužel naše legislativa i toto velmi komplikuje. Pečovatelky musí absolvovat
speciální kurzy – což mnohé z adeptek na tuto špatně placenou profesi odradí. „Pokud by
někdo poskytl péči bez patřičné kvalifikace, vystavuje se obvinění z trestného činu“. Cituji
referenta sociálního odboru.
Obec v polovině ledna zakoupila nový komunální nosič Rondo s příslušenstvím pro letní i
zimní práce. Stroj by měl usnadnit práci pracovní četě, protože obec se rozrůstá a ploch
k údržbě je čím dál tím více.
Pro obecní policii byl zakoupen Volkswagen Transporter minibus ( 189.000.- Kč ). Vozidlo
bude sloužit jako mobilní kancelář, budou v něm převážena odchycená zvířata, případně
převáženy osoby v podnapilém stavu na záchytku, což je v současné době stanice v Příbrami.
To vše činilo dosud problémy, nemluvě o tom, že do osobního vozu se nevejdou cedule
požadované podle nové úpravy zákona k měření rychlosti radarem. Na koupi se finančně
podílely obce Tursko a Úholičky.
21. ledna jsem si vyzvedla podepsanou smlouvu o poskytnutí dotace z regionálního
operačního programu na výstavbu pavilonu mateřské školy. Co se týká pokračování výstavby
MŠ bylo dokončeno zdění prvního nadzemního patra. Do konce měsíce by mělo být
provedeno bednění stropu, armování a připravena výztuž stropní desky.
Pokračuje také rekonstrukce družiny základní školy, byla vyměněna okna, provedeny bourací
práce a v přízemí se teď natahují omítky. Problémy přináší schodiště, kdy původní návrh jeho

otočení se ukázal v praxi jako nereálný. Architekt zvolil jinou alternativu, posoudit jí musí
statik.
A na závěr bych vás chtěla informovat o jedné návštěvě. Naši obec dnes navštívil pan
Kolliner, potomek rodu Kollinerů, který patřil zejména v 19. století mezi nejvýznamnější.
Návštěva Velkých Přílep bude součástí druhého dílu pořadu České televize Reportéři, která
před nedávnem odvysílala dokument s názvem Boj o rodný dům.

