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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
chci vás informovat, co se nám podařilo v minulých třech měsících. Prostřednictvím Regionální rozvojové agentury
Východní Moravy jsme požádali Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na úpravu
a rekonstrukci víceúčelového sportoviště
pod základní školou. O výsledku žádosti
budeme informováni během 2 měsíců.
Další jednání o možnosti získání dotace
proběhlo na MAS Moštěnka (Místní akční
skupina), kde jsme chtěli v září 2019
opětovně požádat o dotaci, tentokrát
z evropských fondů na již vybudovanou
cyklostezku. Bohužel dotaci ve výši 95%
uznatelných nákladů asi opět nedostaneme, protože již byly učiněny kroky, které
brání k získání dotace (ale zatím je možnost získání ještě v jednání). V loňském
roce bylo o dotaci také požádáno, ale díky
velkému množství žadatelů a krátké délce
cyklostezky obec dotaci nedostala. Proto je
prozatím stále v tzv. předběžném užívání
a bude zkolaudována až po podání žádosti.
Ve fázi projektování je příprava výměny
kotlů, zateplení a výměny oken přístavby
školy, která nebyla v době výstavby zateplena a mezerami pod dveřmi značně fouká,
hlavně v zimních měsících. Díky výměně
kotlů a zateplení je možné získat dotaci až
50% prostřednictvím Energetické agentury
Zlínského kraje.
Jednání s agenturou proběhlo i ohledně
možnosti získání dotace na zámek. Proběhlo několik jednání ohledně příprav
na rekonstrukci střechy a krovů a poté
celého zámku. Projekt pro výběrové
řízení na dodavatele střechy a krovů už
finalizuje a bude ještě jednáno o podmínkách řízení, aby rekonstrukce proběhla
v tomto roce v co možná nejkratším termínu
i kvůli památkářům a ochráncům. Samozřejmě neustále jednáme o možnostech
získání dotací z různých dostupných titulů
a podmínkách pro udělení. Již nyní se
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ale připravuje další etapa rekonstrukce
a po prvotním návrhu rozvržení místností
a rozpočtu od projektanta chceme uskutečnit setkání i se spoluobčany o dalších alternativách využití zámku.
V zámeckém parku proběhlo dočištění náletových dřevin a úprava keřů. Na
obecní brigádě proběhlo vyčistění severovýchodní části od listí a vyřezaných větví,
které se štěpkovaly a štěpka byla použita
k zasazeným keřům. K rychlejšímu úklidu
došlo i díky spoluobčanům, kteří poskytli
i vlastní technikou a pomohli shrabané listí
rychleji odvozit a tímto bych chtěla všem
zúčastněným ještě jednou poděkovat.
Nyní ještě probíhá čištění stromů od
jmelí a suchých větví a na podzim chceme
vysadit další stromy, které získáme zdarma
díky oslovení společnosti, která hledá
sponzory pro výsadbu nových stromů po
celé republice.
Od května chceme nově sbírat plastový
odpad do pytlů. Svoz bude probíhat jednou za 14 dní. O době svozu budou občané
předem informováni v rozhlase. Budou
se také zároveň sbírat kartonové obaly
v oranžových pytlích. Kontejnery zatím
zůstanou jen pro momentální potřebu
a časem by mohly být zrušeny.
Nově bude otevřen i sběrný dvůr pro
kompostování a sběr větví pod školkou.
Společnost Lesy ČR požádala o pokácení poškozených lip od rybníka směrem
ke kapli. Stromy se nacházely na jejich
pozemku, ale byla dána podmínka vysazení nových stromů.
Již bylo uzavřeno několik smluv o parkování na veřejném prostranství a taktéž
byla dána povolení k vybudování zpevněného stání, aby auta nestála na cestě, kde
by bránila v průjezdu vozidlům integrovaného záchranného systému. Taktéž vozidla
stojící na chodníku ohrožují bezpečnost
chodců a rodičů s kočárky, které musí tato
auta obcházet a musí často vcházet i do
cesty, zejména podél hlavní cesty. Žádáme
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proto o dodržování pravidel silničního
provozu.
Kvůli bezpečnosti byl nově nainstalován radar před příjezdem ke škole od
Zlína, kde se auta mnohdy předjíždějí
a ohrožují děti jdoucí ze školy.

Toto bylo stručné shrnutí nejdůležitějších opatření, změn a řešených akcí,
přičemž některým bude věnován prostor
v dalších článcích, které následují.

Ing. Ivana Sehnalová, starostka

Ořez a ošetření stromů v zahradě mateřské školy

ZPRÁVY Z RADNICE
ZMĚNA MANDÁTU A PŘEHLED USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Řádná zasedání zastupitelstva obce jsou
pro letošní rok naplánována s periodou
2 měsíce. V případě potřeby je svoláno i zasedání mimořádné, což také proběhlo v uplynulém období z důvodu schválení smluv
v kontextu na avizovanou rekonstrukcí
sportoviště a související žádostí o dotaci.
Zasedání zastupitelstva obce se řídí jednacím řádem a příslušnou legislativou,
přičemž podstatným výstupem jsou předem prodiskutovaná a hlasováním přijatá usnesení. Přehled přijatých usnesení
a zápis o průběhu zasedání, včetně hlasování
a námětů veřejnosti je pravidelně uveřejňo-
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ván na fyzické i elektronické úřední desce.
V souvislosti s činností zastupitelstva
obce Přílepy je zde třeba zmínit především
rezignaci JUDr. Zdeňka Nováka na mandát zastupitele obce a jeho nahrazení paní
Martinou Kvapilovou z kandidátní listiny
sdružení nezávislých kandidátů – Aktivní
Přílepy, která složila slib a převzala tak
všechna práva a povinnosti z mandátu
vyplývající.
Pro přehled dále ve stručnosti uvádíme
výčet přijatých usnesení za období od 1. 1.
2019 s příslušným komentářem:
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1. Zastupitelstvo obce zvolilo do funkce
předsedy pro revitalizaci zámku Martinu Kvapilovou, která tak plně nahrazuje rezignujícího zastupitele a předsedu
výboru JUDr. Zdeňka Nováka, včetně
nároku na odměnu.
2. Zastupitelstvo obce schválilo zprávu
starostky obce o činnosti orgánů obce za
období od minulého Zasedání zastupitelstva obce Přílepy. Obsahově podobné
slovu starostky v úvodu zpravodaje.
3. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtová opatření č.1/2019, jejichž
podrobný přehled je uveřejněn na webu
obce.
4. Zastupitelstvo obce schválilo účetní
uzávěrku obce Přílepy a příspěvkových
organizací Základní škola a Mateřská
škola Přílepy za rok 2018 a naložení
s výsledkem hospodaření s konstatováním bez výhrad. Jelikož jde o obsahově
náročný dokument, podrobné znění je
uvedeno na webu obce. Případné vysvětlení jednotlivých položek je možné
získat na OÚ v úředních hodinách.
5. Zastupitelstvo obce schválilo finanční
podporu Mateřské škole Přílepy ve výši
10 000,- Kč na pololetí - příspěvek na činnost mimoškolní výchovy.

8. Zastupitelstvo obce schválilo zřízení
služebností pro předmětné pozemky dle
pořízených geometrických plánů skutečného zaměření stavby kanalizace Jih.
Zde je nutné zajistit přístup na dotčené
pozemky z důvodu případné rekonstrukce či havárie. Je také podmínkou pro
převzetí kanalizace do provozu správy
VaK Kroměříž.
9. Zastupitelstvo obce schválilo převod
pozemku p.č. 131/5 z vlastnictví ČR do
vlastnictví obce Přílepy. Pozemek pod
částí cyklostezky.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu
obcí Přílepy. Tento dokument dává jasná
pravidla při zadávání veřejného zakázek
tohoto charakteru.
11. Zastupitelstvo obce schválilo projekt rekonstrukce školního hřiště
a zpracování a podání žádosti o dotaci
prostřednictvím RRA Východní Moravy,
včetně příslušných smluv. Podrobně uvedeno v samostatném článku.
12. Zastupitelstvo obce schválilo zřízení Věcného břemeno – Přílepy – kabel
NN Fuksa. Nutné pro realizaci přípojky
k novostavbě RD.
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6. Zastupitelstvo obce schválilo aktualizaci pasportu místních komunikací,
v souvislosti se změnou některých komunikací z účelových na místní a zahrnutí
cyklostezky Přílepy – Holešov.
7. Zastupitelstvo obce schválilo plán
financování obnovy kanalizací a vodovodu v obci Přílepy. Jde o povinný
dokument a finanční plán v souladu
s životním prostředím.
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NOVÝ WEB OBCE A INFORMAČNÍ APLIKACE V OBRAZE
Informační technologie zažívají v posledních letech nebývalý rozvoj a to, co se zdálo
před časem ideou budoucnosti je dnes již
realitou. Jde zejména o rozvoj chytrých telefonů a jejich všestranného využívání v on-line přístupu k datům. Obec Přílepy cítí
nutnost na tento stav reagovat, a proto nás
čekají v této oblasti dvě zásadní změny.
Tou první je přepracování webových stránek obce do tzv. plně responzivního formátu,
tedy designu, struktury a ovládání přizpůsobeným právě pro chytré telefony.
Obec Přílepy patřila v roce 2003 mezi
první obce, které disponovaly vlastními pravidelně aktualizovanými webovými stránkami, které jsem tehdy vytvořil a spravoval
čistě v tzv. „html“ kódu, pouze s nároky na
tzv. doménu a hostování. Z důvodu modernizace, potřeby snadnější editace, změny na
atraktivnější design a hlavně legislativních
změn byla v roce 2012 podepsána smlouva
se společností Galileo Corporation a vznikly
webové stránky obce Přílepy, jak je známe
dnes.
Od cca 10. dubna pak proběhne spuštění
nového webu obce, který bude disponovat
výše popsanými vlastnostmi a to znamená
také zásadní změnu vzhledu. Postupně bude
upravována také struktura a obsah stránek.
Společně s novým webem bude spuštěna
také mobilní aplikace V OBRAZE, která
umožní po stažení a instalaci do chytrého

Logo aplikace V OBRAZE, která bude již brzy
funkční společně s novým webem

telefonu propojení s webem a nové zprávy se
vám budou prostřednictvím notifikací (pípnutí telefonu) zobrazovat přímo na displeji,
aniž byste museli sledovat web nebo e-mail
s rozesíláním novinek a hlášení místního rozhlasu.
Instalace, nastavení a používání služby je
velmi snadné a bude popsáno na avizovaném novém webu obce. Vlastností této aplikace je též sdílení webů kterékoliv jiné obce,
která tuto službu využívá.
Věříme, že investice do této služby přinese
pružnější a lepší informovanost nejen našich
občanů a že bude širokou veřejností hojně
využívána.

-ms-

SYSTÉM TŘÍDĚNÍ ODPADŮ NOVĚ
Od května bude nově zaveden zkušební provoz pytlového sběru plastů
a kartonových obalů (mléka, džusy…). Sběr
by probíhal vždy ve středu 1x za 14 dní
v dopoledních hodinách v týdnu, kdy neprobíhá vyvážení popelnic. Pytle připravujte do
světlých průhledných pytlů. Do oranžových
pytlů dávejte pouze kartonové obaly (tetrapack…apod.). Pokud se do nich budou dávat
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plasty, tak je již nebudeme dostávat od technických služeb a budou se muset platit. Na
plasty je možno použít libovolnou velikost
pytle, dle momentální potřeby na 14 dní. Do
pytlů můžete dávat jakékoliv plastové obaly
od výrobků (jogurty, margaríny…), sáčky,
igelity, obaly od oplatků, sušenek, bonbonů
(označení PP, PE). Díky svozu odpadu nebudou muset ti, pro které je cesta ke kontej-
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'R RUDQåRYêFK S\WOĤ GiYHMWH SRX]H NDUWRQRYp REDO\ WHWUDSDFN«DSRG  3RNXG VH GR QLFK
EXGRX GiYDW SODVW\ WDN MH MLå QHEXGHPH GRVWiYDW RG WHFKQLFNêFK VOXåHE D EXGRX VH PXVHW
SODWLW1DSODVW\MHPRåQRSRXåtWOLERYROQRXYHOLNRVWS\WOHGOHPRPHQWiOQtSRWĜHE\QDGQt
'R S\WOĤ PĤåHWH GiYDW MDNpNROLY SODVWRYp REDO\ RG YêURENĤ MRJXUW\ PDUJDUtQ\«  ViþN\
LJHOLW\
REDO\RGRSODWNĤVXãHQHNERQERQĤ
'tN\
VYR]XRGSDGXQHEXGRX
neru
dlouhá
i 500m, vyhazovat tyto obaly R]QDþHQt333(
V budoucnu stát
plánuje
navýšení poplatku
SUR
NWHUp MH
FHVWDmít
NH NRQWHMQHUX
P Y\KD]RYDW
W\WRREDO\
GR SRSHOQLF
doPXVHWWL
popelnic,
protože
budou
sběr přímoGORXKi
za L
skládkování
odpadů
a Technické
služby
před
domem resp. tam, kde se sváží jejich
budou reagovat navýšením ceny. Proto
SURWRåHEXGRXPtWVEČUSĜtPRSĜHGGRPHPUHVSWDPNGHVHVYiåtMHMLFKSRSHOQLFH
popelnice.7tPWR VEČUHP FKFHPH GRFtOLW WRKRchceme
snižovat
produkci
komunálního
åH SRNOHVQH
REMHP
NRPXQiOQtKR
RGSDGX
sběrem chceme docílit
toho, že
odpadu, abychom nemuseli přistoupit
vTímto
SRSHOQLFtFKDQHEXGHPH
PXVHWSĜLVWRXSLWNH]GUDåHQtSRSODWNX]DNRPXQiOQtRGSDG/HWRV
poklesne
objem komunálního odpadu
k velkému navýšení ceny za svoz odpadu.
GtN\QDYêãHQtSRSODWNX]DVYR]SRSHOQLF7HFKQLFNêPLVOXåEDPL=OtQEXGHREHFGRSOiFHWFFD
v popelnicích
a
nebudeme
muset
přistoupit
V přiložené tabulce je vidět rozdíl meziD
.þ ] UR]SRþWX9 EXGRXFQXVWiWSOiQXMHQDYêãHQtSRSODWNX]DVNOiGNRYiQtRGSDGĤ
ke7HFKQLFNp
zdražení poplatku
za komunální
odpad.
rokem
20143URWR
a 2015,FKFHPH
o kolik poklesl
objem
sveVOXåE\ EXGRX
UHDJRYDW
QDYêãHQtP
FHQ\
VQLåRYDW
SURGXNFL
Letos
díky
navýšení
poplatku
za
svoz
zeného
komunálního
odpadu,
když
byly
do
NRPXQiOQtKRRGSDGXDE\FKRPQHPXVHOLSĜLVWRXSLWN YHONpPXQDYêãHQtFHQ\]DVYR]RGSDGX
popelnic Technickými službami Zlín bude
domácností přiděleny kompostéry.
V SĜLORåHQpWDEXOFHMHYLGČWUR]GtOPH]LURNHPDRNROLNSRNOHVOREMHPVYH]HQpKR
obec doplácet cca 17.000,- Kč z rozpočtu.
NRPXQiOQtKRRGSDGXNG\åE\O\GRGRPiFQRVWtSĜLGČOHQ\NRPSRVWpU\
Rok
6YH]HQp
PQRåVWYt
v WXQiFK

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

















1RYČVHWDNpEXGHXNOiGDWPDWHULiO]H]DKUiGHNOLVWtDSRVHNDQiWUiYDGRREMHPQêFK
NRPSRVWpUĤ
SRGbude
ãNRONRX
0DWHULiO GRYH]WH SRNXG PRåQR WDN DE\ VH PRKO SĜHV\SDW GR
Nově se také
ukládat
NRPSRVWRYDFtKR
VLOD
VČWYH
VH EXGRX VNOiGDW ]YOiãĢ QD KURPDGX ]H NWHUp VH EXGRX GiOH
materiál ze zahrádek, listí a pose]SUDFRYiYDW2WYtUDFtGREDEXGHNDåGRXVRERWXRG
GRKRGLQ O SUYQtPRWHYĜHQtEXGHWH
kaná
tráva do objemných komYþDVLQIRUPRYiQLSURVWĜHGQLFWYtPPtVWQtKRUR]KODVXDQDZHERYêFKVWUiQNiFKREFH
postérů
pod školkou. Materiál
7ĜtGČQtPSDStUXHOHNWURRGSDGXDNXFK\ĖVNpKRROHMHSĜLVSČMHWHQDSRWĜHE\SURGČWL]H
dovezte pokud
možno tak, aby se
mohl
přesypat do kompostova]iNODGQtãNRO\
cího sila. 3RNXG
Větve, se
budouHIHNWLYQČ
skládat WĜtGLW YHãNHUê RGSDG SĜLVSČMHPH NH ]OHSãHQt åLYRWQtKR
EXGHPH
zvlášť
na hromadu,
kteréDse
SURVWĜHGt
QHEXGHPHzeYČWYH
OLVWt SiOLW QD ]DKUDGiFK  D ]iURYHĖ SĜL VQtåHQt NRPXQiOQtKR
budou
dále
zpracovávat.
OtvíRGSDGX
QHEXGHPH
PXVHW UDGLNiOQČ
QDY\ãRYDW SRSODWHN ]D VYR] RGSDGĤ =SČWQêP RGYR]HP
rací
doba bude každou sobotu od
SODVWĤ]tVNiREHF]DNJFFD.þD]DNDUWRQRYpREDO\
.þ]SČWGRUR]SRþWXýtPYtFH
9 do
11 hodin. O prvním otevření
WHG\Y\WĜtGtPHRWRPpQČEXGHPXVHWREHFQDYêãLWSRSODWHN]DNRPXQiOQtRGSDG
budete včas
pro&KWČOLinformováni
E\FKRPWDNpSRåiGDWREþDQ\DE\XNOt]HOL
SRVYêFKSVHFKH[NUHPHQW\SRNXG
Kompostovací
dvůr je téměř připraven
střednictvím
místního
FKRGt QD SURFKi]NX
SRrozhlasu
REFL SURWRåH SĜL VHþHQt WUiYQtNĤ QHER PQRKG\ L ] FKRGQtNĤ QpVW VL
a na webových stránkách obce.
Chtěli bychom také požádat občany, aby
WDNRYê~ORYHNQHQtQLFSĜtMHPQpKR
Tříděním papíru, elektroodpadu a kuchyň- uklízeli po svých psech exkrementy, pokud
V
FHOp
REFL
MH
]DNi]iQR
VNOiGNRYiQt
D
Y\KD]RYiQt
RGSDGĤ ]HMPpQD VWDYHEQt VXĢ D
ského oleje přispějete na potřeby pro děti ze chodí na procházku po obci, protože při
SRVHþHQiWUiYD
Y
S\WOtFKSRSĜtNRSHFK6WDYHEQtVXĢVHY\YiåtGR&LKHOQ\äRS\
základní školy.
sečení trávníků nebo mnohdy i z chodníků
Pokud budeme efektivně třídit veškerý nést si takový úlovek není nic příjemného.
%XćPHNsoEČRKOHGXSOQtDWRFRVHQHOtEtQiPQHþLĖPHGUXKêP
odpad, přispějeme
ke zlepšení životního proV celé obci je zakázáno skládkování
středí (nebudeme větve a listí pálit na zahra- a vyhazování odpadů (zejména stavební suť
dách) a zároveň při snížení komunálního a posečená tráva) v pytlích po příkopech. Staodpadu nebudeme muset radikálně navy- vební suť se vyváží do Cihelny Žopy.
šovat poplatek za svoz odpadů. Zpětným
odvozem plastů získá obec za kg cca 5,4 Kč
a za kartonové obaly 4,35 Kč zpět do rozBuďme k sobě ohleduplní a to co se
počtu. Čím více tedy vytřídíme, o to méně nelíbí nám, nečiňme druhým!
bude muset obec navýšit poplatek za komunální odpad.
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Druh odpadu

=SĪVREDPtVWRVEďUX

)UHNYHQFHVEďUX

6PďVQì
NRPXQiOQt
odpad

3RSHOQLFHSOHFKRYpQHERSODVWRYp
[PďVtĀQďVYiçt76=OtQ
VSODWQRX]QiPNRXPRGUpLJHOLWRYpS\WOH
GOHUR]SLVX
N]DNRXSHQtQD~ĢDGX 

[PďVtĀQďVYiçt
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POKUSÍME SE DOSÁHNOUT NA ODPOVÍDAJÍCÍ SPORTOVIŠTĚ
V závěru minulého roku proběhla schůzka
s vedoucími jednotlivých sportovních oddílů
TJ Sokol Přílepy a aktivními sportovci, jejímž
výsledkem bylo konečné rozhodnutí k variantám sportoviště odpovídajícího pro potřeby
obce.
Po vyjasnění všech okolností a sdělení
názorů, se nejlepší variantou jeví rekonstrukce
stávajícího školního asfaltového hřiště, a to
hned v několika rovinách. Jde o zavedené
sportoviště, které spolu s tělocvičnou a jejím
zázemím tvoří ideální multifunkční areál pro
pořádání turnajů, tréninků či spontánních
sportovních aktivit pro oddíly TJ Sokol i širokou veřejnost. Jde zároveň o školní hřiště,
které bude v době provozu školy využíváno
jak k výuce tělesné výchovy, tak k činnosti
dětských sportovních kroužků v rámci školní
družiny či Sokola. V neposlední řadě byla
při rozhodnutí zohledněna skutečnost, že na
rekonstrukci školních hřišť lze získat dotaci. Na
základě těchto aspektů byla zpracována projektová dokumentace a žádost o dotaci prostřednictvím RRA Východní Moravy. Tato žádost
byla v odpovídajícím termínu také podána.
Současný stav asfaltového hřiště je neuspokojivý, povrch vykazuje nerovnost, mnohačetné trhliny v povrchu s prorůstajícím
mechem. Značný je vliv působení času a tím
celkové opotřebení objektu, zejména zchátralé schodiště a korodované ocelové prvky.
Z těchto důvodů hřiště již delší dobu neplní
výše popsaný účel a výuka tělocviku a činnost sportovních kroužků a sportovní aktivity
TJ Sokol Přílepy probíhají pouze v tělocvičně,
která nedisponuje dostatečnou kapacitou
a v době školních prázdnin je nedostupná.
Sport a pohyb pod širým nebem a na čerstvém vzduchu je přitom vnímán jako obecně
žádoucí.
Stav hřiště navíc neodpovídá patřičné bezpečnosti, kdy může dojít ke snadnému zakopnutí z důvodu popsané nerovnosti povrchu
a zranění dětí či sportovců. Tento jev patří mezi
závažný aspekt nevyužívání stávajícího hřiště.
Přilehlý tenisový kurt je primárně využíván
k určenému účelu – hře tenisu.
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Stávající hřiště pod školou – dnešní stav

Předmětem projektu, který řeší hřiště jako
víceúčelové, je odstranění stávajícího nepropustného povrchu, provedení opěrné zídky
pro zhotovení dvou výškových úrovní, kde
na vyvýšené úrovni bude prostor pro nácvik
skoku dalekého s doskočištěm (požadavek ZŠ)
a na nižší úrovni (rozšířená stávající plocha)
bude zmiňované víceúčelové hřiště s umělým
povrchem, ohraničené oplocením s mantinely.
Výškové úrovně budou propojeny novým
schodištěm.
Architektonické řešení hřiště vychází
z jeho funkčního využití. Bude se jednat
o multifunkční sportoviště pro hru malé
kopané, streetbalu, nohejbalu, volejbalu. Projekt
zahrnuje také zmiňovanou dráhu pro nácvik
skoku dalekého s doskočištěm. Severní část
hřiště bude ohraničena opěrnou zídkou s oplocením, ostatní strany budou oploceny mantinelovým systémem s plastovými sítěmi, které
nebudou deformovány odraženým míčem,
jako stávající drátěné pletivo.
Nutno dodat, že projekt bude realizován
pouze v případě získání dotace, přičemž rozpočet obce s dofinancováním v částce cca
1 mil. Kč počítá. Poté by následovalo výběrové
řízení na zhotovitele stavby a vlastní realizace,
která by mohla proběhnout na podzim letošního roku.

-ms-
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CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
se hledaly míčky, které ztratil jeden
z klaunů, tancovalo se, zpívalo a četlo.
Klaun Elita četl dětem povídku o zpívání v cirkuse, kterou sám napsal.
Po skončení dostaly děti obrázek
s klaunem a sladkosti. Bylo opět veselo,
živo, tak jak to ve správném cirkusu
s klauny má být. Tentokrát se sešlo 19 dětí
s doprovodem. Moc všem velký dík za účast
a už se těšme na další akce, které probíhají
každý měsíc.

Na prvním čtení v lednu se nám představila paní Meluzína, kterou doprovázela
věrná rolnička v podání koordinátorky celé
akce p. Pavly Bakalové, která dětem četla
pohádku o paní Zimě, cvičilo se, zpívalo.
Celá akce, i když trvala jen půlhodiny, se
nesla v hravém duchu. Velká škoda a zklamání, že na poprvé byla malá účast a přišlo
jen 6 dětí s rodiči.
Další čtení proběhlo v únoru, tentokrát se dvěma klauny v šatech - Pepitou
a Elitou. V průběhu scénky z pera zmíněné organizátorky akce Pavly Bakalové
(dcery našeho rodáka Pavla Paštěky)

						
		
Marie Smolková, knihovnice

Akci vedla skvěle maskovaná smečka pirátů

Zúčastněné děti se pokaždé aktivně zapojovaly

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA OSLAVILA LETOS 20. VÝROČÍ
Tříkrálová sbírka se stala za dobu své existence, tedy 20 let, již nedílnou součástí běhu
roku i v naší obci. O jejím výsledku a průběhu každoročně informujeme také v našem
Občasníku. Pojďme se proto letos na celou
akci podívat očima organizátora sbírky, tedy
Charity Holešov.
Pro realizaci této akce je zapotřebí spousty
dobrovolníků, jak z řad dospělých, kteří
jsou vedoucími skupinek, tak z řad koledníčků – dětí, které na sebe vezmou roli králů.
S pomocí neziskových organizací pracujících
s mládeží i dětmi a s pomocí škol a jednot-
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livých obcí se daří oslovovat širší veřejnost
lidí, kteří se na jeden den stanou pro tuto
akci charitativními dobrovolníky. Letos bylo
v den sbírky v terénu celkem 51 skupinek
v obcích (spadajících pod působnost Charity
Holešov tj. 17 obcí) a 45 skupinek v samotném Holešově. Takto bylo dohromady zapojeno cca 380 ochotných lidí. Jejich nepatrnou
odměnou je pak malé občerstvení v režii
každé obce a pozornost od Charity a města
Holešova, kterou byly letos volňásky na
zámecké kluziště a krytý bazén.
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Organizátor tak dává najevo, že si velice
váží přízně dárců, dobrovolníků, kladného přístupu a mnohdy akčního nasazení
představitelů jednotlivých obcí či osadních
výborů. Každým rokem se tak základna
dobrovolníků pro tuto akci rozšiřuje, a rok
od roku je díky tomu odkoledováno dříve
a s větším úspěchem.
Z výtěžku letošní sbírky hodlá Charita
Holešov pořídit nové auto do střediska Cha-

ritní pečovatelské služby, aby se pracovníci bezpečně a rychle dostali ke klientům,
a další využití pak bude směrováno na přímou pomoc lidem v nouzi.
Obec Přílepy děkuje všem štědrým dárcům za sebemenší příspěvek, doprovodu
a koledníčkům za jejich úsilí a čas obětovaný pro dobrou věc.
			
-ms-

Společným přispěním všech bylo letos vykoledováno na Holešovsku celkem 660 054 Kč, což
je o cca 50 000 Kč více, než minulý rok. Z daru (finančního obnosu), který jste vhodili do kasičky,
se 65 % vrátí Charitě Holešov na její potřeby a činnost, 15 % využije na své projekty Arcidiecézní
charita Olomouc, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % je
režií sbírky.

Účastníci Tříkálové sbírky 2019, zleva: Kristýnka Halašková, Kamilka Sovadinová, Libuška Odstrčilíková,
Eliška Uličníková, Deniska Halašková, Katka Sehnalová, Ondra Odstrčilík, Bára Uličníková, Kuba Uličník
a doprovod Miroslav Sovadina, Roman Žemba a Bohumil Uličník.

VESNICE ROKU – POKUSÍME SE?
Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy
venkova je každoročně vyhlašována již
od roku 1995. Cílem této soutěže je snaha
povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti
na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů
obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost
na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů
a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj
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domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují
se do společenského života v obci.
Soutěž byla poprvé vyhlášena Spolkem
pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod
názvem Soutěž o nejzdařilejší program
obnovy vesnice. Od roku 1996 je jedním
z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo
zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo
v roce 2007. Soutěž je každoročně
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vyhlašována na jarním Dnu malých
obcí v Praze. Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech – krajském,
a celostátním. Všechny přihlášené obce jsou
nejprve hodnoceny v krajském kole. Do
celostátního kola pak postupuje za každý
kraj vždy maximálně jedna obec, které byla
udělena Zlatá stuha v krajském kole. V rámci
celostátního kola jsou vyhodnocena první
tři místa. Obce přihlášené do soutěže jsou
hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond
a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná
prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci,
péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce. 			

Tento rok chceme do soutěže přihlásit
i Přílepy, protože máme bohatý společenský
život, spoustu přírodních prvků a zeleně
v obci a inovativní záměry pro zlepšení
občanské vybavenosti a života v obci. Také
záleží na tom, jak budeme obec prezentovat
v krajském kole a zde bude potřeba součinnosti i vás občanů, abychom ukázali, že se
o naši vesnici umíme starat, žijeme
zde rádi. Máme zde také spoustu tradic a zvyků, které chceme prezentovat
i pomocí fotografií z akcí a vystoupení
žáků či některých zástupců spolků. Krajské hodnocení by mělo proběhnout
v měsíci květnu.
-si-

ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH PROBLÉMŮ OBCE
Kázeň řidičů a dodržování pravidel silničního provozu je problémem nejen v naší obci.
Druhou rovinou problému je pak přístup
správce a majitele komunikace a Policie ČR.
Ve všech rovinách proto obec provedla či iniciovala určité kroky, které si na dalších řádcích
shrneme.
Mezi nejpalčivější problém patří nedodržování maximální povolené rychlosti při průjezdu vozidel přes obec, zejména v lokalitě
u základní školy. V měsíci březnu zde byl
proto instalován informativní radar, který při
překročení rychlosti přebarví hodnotu naměřené rychlosti ze žluté na červenou a navíc
rozbliká nápis „ZPOMAL – DĚTI!“. Radar byl
dodán regionální firmou DAS elektro Němčice, která patří mezi špičkové výrobce těchto
zařízení, za 50 000,- Kč. V jarních měsících
bude rovněž renovováno vodorovné dopravní
značení „Pozor děti“ v obou směrech.
Dalším krokem je pak výměna rezivých
a poškozených dopravních značek na místních
komunikacích, které jsou v současnosti objednány a jejich instalace po dodání proběhne.
Obec jako taková však nemá v moci jakákoliv dopravní omezení či regulaci na hlavní
komunikaci III/490-11 přes obec, která patří
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do správy Ředitelství silnic Zlínského kraje.
Dopravní situaci a žádost o součinnost
jsme proto popsali v dopise adresovaném
přímo řediteli této společnosti a o výsledcích
budeme dále informovat.
Součinnost Policie ČR pak spočívá v pravidelných kontrolách a měření rychlosti v různých dnech a hodinách.
		
-ms-

Nový radar v blízkosti Základní školy Přílepy
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SOUTĚŽÍME O STROM ROKU

Nominant na strom roku - habr obecný převislý, latinsky Carpinus Betulus Pendula

Celostátní anketu STROM ROKU vyhlašuje Nadace Partnerství od roku 2002. Od
té doby obdržela 1322 návrhů a do zpoplatněného hlasování se zapojilo více než 663
tisíc lidí. Výtěžek na ochranu stromů dosáhl
2,5 milionu korun.
Do každoročního finále ankety postupuje
vždy 12 stromů, o vítězi rozhoduje veřejnost
prostřednictvím zpoplatněného hlasování.
Výtěžek hlasování směřuje zpět do místní
komunity a ta jej použije k výsadbě stromů
a k jejich ošetření. Strom roku získává arboristické ošetření a vítězstvím se nominuje
do mezinárodní ankety EVROSKÝ STROM
ROKU.
Uzávěrka nominací na Strom roku 2019 je
30. dubna. My bychom rádi přihlásili habr
obecný převislý (Carpinus Betulus Pendula), který více než sto let roste v našem
zámeckém parku, na dolní louce v jihozápadní části. Patří mezi nejzdravější jedince
takového stáří. Tehdejší majitelé zámku při

OBČASNÍK PŘÍLEPY

zakládání parku vysadili stromy tak, aby
bylo jejich sídlo obklopeno zelení a současně
odděleno od okolních polí a pozemků.
Náš habr je vysoký 14 metrů. Obvod
kmene ve výšce 130 cm dosahuje úctyhodných 416 cm, obvod koruny pak 24 m
a obvod nadzemní kořenové části 856 cm.
Strom je pravděpodobně starý více než 150
let a dle pracovníků kroměřížského pracoviště Národního památkového ústavu je
skutečně ojedinělý a v žádném z okolních
ani vzdálených zámeckých parků se nevyskytuje.
Jednou z podmínek pro nominaci stromu
je jeho příběh. Na tom ještě pracujeme.
Nominace má větší váhu, jestliže ji učiní skupina osob, nominaci tedy učiníme společně
se žáky naší základní školy.
www.stromroku.cz
www.prilepy-nasdomov.cz
		

-evah-
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PŘÍLEPSKÉ BÉKAL
19. ročník festivalu folkové a trampské muziky

sobota 1. června 2019 / areál zámeckého parku v Přílepích
V hlavním programu od 12:00 hodin vystoupí:

BRONTOSAUŘI revival, René SOUČEK, D.N.A. Brno,
ZIGGY Horváth a další. Letní country bál s kapelou
TEXAS a představení vítěze Dětské Porty.

Skákací hrad – jízdy na koni – stanové městečko – táborový oheň – jídla a pití dosti
www.bekal.prilepy.net

OKÉNKO DO NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
DEN SLABIKÁŘE

Takovýto den probíhá na většině škol již
někdy v listopadu. My se ale v naší 1. třídě
učíme číst zpívavým (splývavým) čtením –
SFUMATEM, a tak u nás tento den probíhá
vždy až koncem ledna. Náš slavnostní Den
Slabikáře proběhl ve čtvrtek 24. ledna 2019.
Do první vyučovací hodiny se přišli podívat
hosté – maminky, tatínci i babičky. Všichni
bedlivě sledovali, co už se žáci naučili, protože mnozí o našem čtení nic moc nevěděli.
Jak by také mohli, vždyť žáci měli doma
výslovně zakázáno číst. O to větší bylo překvapení všech. Prvňáčci se snažili a tak si
v závěru hodiny převzali všichni nejen
svoji první knížku – Slabikář, ale i pamětní
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plaketku a sladkosti. Dnes je konec března
a všichni žáci čtou plynule, správně, nahlas,
prostě už se to dá poslouchat.
VÝUKA DOPRAVNÍ VÝCHOVY NA ŠKOLE

16. ledna 2019 k nám do školy zavítal pan
Radovan Stratil, aby našim čtvrťákům připomněl, co se na podzim naučili na dopravním
hřišti. Zopakovali si spolu pravidla silničního provozu, vyzkoušeli si řešení krizových
situací na silnici a nezapomněli také probrat
bezpečné chování chodců a cyklistů. Na
jaře čtvrťáky ještě čeká zkouška z dopravní
výchovy na dopravním hřišti, tak jim držme
palce, ať vše dobře zvládnou a mohou se už
sami vypravit bezpečně do provozu.
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NÁVŠTĚVA FILHARMONIE ZLÍN

Posledního ledna čekalo na naše žáky pololetní vysvědčení a jeho předávání bylo opravdu
slavnostní. Děti byly společensky oblečeny
a plny očekávání. Vysvědčení jsme si rozdali
hned ráno po příchodu do školy a potom jsme
odjeli do Žeranovic podívat se do tamního
barokního kostela sv. Vavřince. V něm byly
ještě vystaveny jesličky a pan farář nám poutavě o tomto kostelu vyprávěl. Jako bonus se
kostelem rozezněly varhany a pan varhaník
nám je předvedl ve všech rejstřících. Další naše
cesta směřovala do Zlína do Kongresového centra. Tam jsme se zaposlouchali do tónů komorního vystoupení pro školy s názvem Alenka
v říši hudby. Vydali jsme se s Alenkou na dobrodružnou cestu hudebním světem. Dověděli
jsme se, co je to symfonická hudba, opera nebo
balet a poznávali díla slavných skladatelů. Po
nabitém dnu jsme se vrátili do školy na oběd
plní nových dojmů a krásných zážitků.

Cestou jsme se zastavili na prohlídku kostela
sv. Vavřince v Žeranovicích

PLAVECKÝ VÝCVIK V HOLEŠOVĚ

V rámci prvouky využívá naše škola
každým rokem výukový program Veselé
zoubky, kdy nám dm Drogerie dodá zdarma
nejen osnovu povídání, ale i dárkový balíček
pro každého žáka – ve kterém děti dostanou
zubní pastu a kartáček, přesýpací hodiny,
žvýkačky bez cukru a poučné letáčky…Díky
tomu si mohli prvňáci 5. února 2019 hned ve
škole vyzkoušet správnou péči o chrup nejen
teoreticky, ale i prakticky. Dm drogerii děkujeme za spolupráci…

V letošním školním roce proběhl plavecký
výcvik v Holešově od 23. listopadu 2018 do
8. 2. 2019. Již druhým rokem jezdíme všechny
ročníky. Děti byly rozděleny podle výkonnosti
do čtyř skupin. Všechny skupiny se nejen zdokonalovaly v různých plaveckých stylech, zařádily si v každé dvouhodinovce, ale naučily se
také, jak postupovat při záchraně tonoucího.
Jedna dvouhodinová lekce byla věnována školním závodům. Ty byly přípravou na plavecké
přebory, které proběhnou v jarních měsících
v Holešově. Autobus na plavání byl hrazen
z dotace MŠMT ČR, o kterou musela
škola požádat.

Děti obdržely praktický dárek pro zubní hygienu

Vody už se nebojíme! Nechyběly ani plavecké závody

VÝUKOVÝ PROGRAM VESELÉ ZOUBKY

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „BUĎME KAMARÁDI“

14. února 2019 navštívila školu speciální
pedagožka Mgr. Alena Svobodová DiS.
Nabídla nám prožitkový vzdělávací program, ve kterém si mohli všichni vyzkoušet,
jaké je to jezdit na vozíčku, nevidět nebo se
dorozumívat pomocí znakové řeči. Zjistili

jsme, jak se maluje nohama, jak se chodí
s bílou holí, jak se píše na Pichtově stroji,
ohmatali jsme si Braillovo písmo, … Doufáme, že když některý z našich žáků potká
postiženého člověka, bude mu umět nabídnout svou pomoc tím správným způsobem.

PLANETÁRIUM MORAVA

Žáci prvního až třetího ročníku byli
v rámci projektu MAP II pozvání do TYMY
v Holešově, kde jsme navštívili mobilní Planetárium Morava. V tělocvičně bylo vše připravené. Děti vešly do černé kopule, kde si
pohodlně lehli a shlédli nejúspěšnější film
světových planetárií Polaris. Příběh vypráví
o setkání polárního medvěda a zcestovalého

zvídavého tučňáka. Tím odstartuje jejich
velké dobrodružství, ve kterém společnými
silami přestavěli starou ponorku na vesmírný koráb, v němž letěli do vesmíru, kde
zažili stav beztíže, zjistili, jak se Země pohybuje, a prozkoumali prstence Saturnu. Naši
žáci vše prožili také a toto dobrodružství se
jim moc líbilo.

Žáci prvního až třetího ročníku v tělocvičně holešovského TYMY.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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OCHUTNÁVKA EXOTICKÉHO OVOCE

Na tento den se děti náramně těšily! Společnost Wastex, která nás zásobuje ovocem
v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol,
nám tentokrát přivezla na ochutnávku exotické ovoce. Ochutnali jsme jak známější
druhy ovce či zeleniny – např. mango, granátové jablko, rukolu či dva druhy žlutých

melounů, tak i méně známé druhy, jako topinambury či papáju. U dětí však nejvíc vedlo
nashi, to si zamilovaly snad všechny. Společnosti Wastex děkujeme a těšíme se na další
spolupráci.

Dobrou a hlavně zdravou chuť!

Formou hry se naši žáci učili jak správně a zdravě jíst

ZDRAVÁ PĚTKA

Ve čtvrtek 21. března 2019 absolvovala
naše škola vzdělávací program Nadačního
fondu Albert zaměřený na správnou výživu.
Žáci měli možnost pomocí deskové hry si

nenásilnou formou vysvětlit: proč je vhodné
jíst alespoň 5-krát denně vyváženou stravu,
proč je dobré pravidelně pít, ale také co pít,
proč máme číst etikety na potravinách,…

PRO PRVŇÁČKA JE TO HRAČKA

Ve čtvrtek 21. března 2019 jeli tři naši prvňáčci – Marie Kroutilová, Adam Boledovič
a Samuel Tvrdoň reprezentovat naši školu
v soutěži „Pro prvňáčka je to hračka“ do
holešovské knihovny. Tady se utkali s dalšími týmy prvňáčků v mnoha úkolech. Přiřazovali lidové pranostiky k měsícům v roce,
skládali slova z rozházených slabik, určovali,
co najdou v encyklopedii, v kuchařské knize
či v pohádkové knížce a plnili ještě mnoho
dalších zapeklitých úkolů. Umístili se na
hezkém čtvrtém místě, a my jim za vzornou
reprezentaci děkujeme!
Pro naše prvňáčky to byla skutečně hračka!

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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MATEMATICKÝ KLOKAN

Mezinárodně koordinovaná soutěž
Matematický klokan byla vytvořena podle
obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána
v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal
první ročník ve Francii, se rozšířila do
zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže
účastnilo přes 6 milionů soutěžících
z více než 60 zemí celého světa sdružených
v asociaci Kangourou sans frontieres, jejíž
koordinační centrum je v Paříži. V ČR se
soutěž Matematický klokan konala poprvé
v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je
Jednota českých matematiků a fyziků ve
spolupráci s Katedrou matematiky PdF
UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP
v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen
mezi soutěže kategorie A – plně hrazené
z prostředků MŠMT.

Soutěžící jsou podle věku rozděleni do
6 kategorií: Cvrček (2. - 3. třída ZŠ), Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7.
třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ), Junior
(1. - 2. ročník SŠ) a Student (3. - 4. ročník
SŠ). Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, obvykle v pátek
ve třetím březnovém týdnu, takže žáci
a studenti absolvují školní, oblastní,
republikové a vlastně i mezinárodní kolo
ve své lavici. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti
nabízených možností řešení. Úlohy jsou
seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď
se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící
nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je
v kategorii úloh.

VÝSLEDKY NAŠÍ ŠKOLY:
Kategorie Cvrček:
1. místo – Kristýna Brázdilová (2. ročník)
2. místo – Libuše Odstrčilíková (3. ročník)
3. – 4. místo – Matěj Kroutil (3. ročník),
Rudolf Polášek (3. ročník)
Kategorie Klokánek:
1. místo – Ema Olšáková (4. ročník)
2. místo – Jolana Janošová (5. ročník)
3. místo – Václav Obšivač (4. ročník)

ÚSPĚCH NAŠÍ ŽÁKYNĚ

Žákyně naší školy Vendula Miková je
členkou Atletiky Holešov a v krajském halovém přeboru mladšího žactva v Ostravě
získala 3. místo mezi děvčaty na technicky
náročné trati 60m překážek. Blahopřejeme!

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Vendula Miková – bronzová na 60 m překážek
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PONOŽKOVÝ DEN

I my jsme přijali tuto
výzvu a v tento den - 21. 3.
jsme všichni přišli do školy
s každou ponožkou jinou,
a tím vyjádřili podporu lidem
s Downovým syndromem.

Ředitelství ZŠ Přílepy oznamuje, že

ZÁPIS
do 1. ročníku ZŠ Přílepy

se koná v pátek 26. dubna 2019 / od 13.00 do 17.00 hodin

Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu dítě,
které se narodilo do 31. 8. 2013.
Zákonný zástupce může požádat o zápis dítěte,
které se narodilo od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2014.
K zápisu se dostaví i děti, které již měly nebo jejichž rodiče žádají
o odklad povinné školní docházky. Rodiče, kteří jdou s dětmi k zápisu,
přinesou s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA OD ADVENTU DO JARA

Na karnevalovém veselí se opět sešlo mnoho pestrých masek

Adventní období v naší školičce bylo
zakončeno dalšími připravovanými akcemi,
o kterých jsme Vás informovali již v minulém čísle přílepského Občasníku.
V rámci spolupráce nás ve středu 19. Prosince, navštívily děti z 1. třídy ZŠ s jejich paní
ředitelkou Mgr. Alicí Kučerovou. Všichni
si prohlédli vánočně vyzdobené prostory
a hádali, co se změnilo od jejich posledního
pobytu v MŠ. Školáci si pohráli s mladšími
kamarády a pedagogické pracovnice se vzájemně informovaly o dění v MŠ a ZŠ.
Ve čtvrtek 20. prosince jsme se již od rána
těšili na čas vánoční nadílky a rozbalování
dárků. U stromečku jsme si pověděli příběh o Ježíškovi, rozkrojili jablíčko, kde byla
schovaná hvězdička, zapálili skleněné svícny
a prskavky. Nechyběly koledy, vánoční básničky, které jsme se naučili a mlsání vánočního cukroví, Pod vánočním stromečkem
děti našly nejen didaktické hry, hračky, ale
také pro každého dárek. Děkujeme rodičům,
zastupitelům i zaměstnancům obce, kteří
s námi spolupracují za bohatou finanční
nadílku.
Stejně jako v minulém roce, tak i letos se
2. března zúčastnila „Rohálovské 10“
Verunka Sovadinová, která v běhu na 280m
získala 6. místo v čase 01:24 min.
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mDen plný úsměvů, radosti a zábavy –
přesně taková byla Popeleční středa, kdy se
z naší školičky ozývalo karnevalové dovádění. V ranním komunikativním kruhu
jsme si povídali o významu Masopustu, co
je maškarní karneval, kdy se koná a proč.
V připraveném programu se děti vzájemně poznávaly a vysvětlovaly, co jejich
maska představuje. Nechyběly zábavné hry
a taneční rej masek. Děti měly na cestu domů
připravené barevné nafukovací balónky, připomínající jim povedenou akci. Děkujeme

Vánoční nadílka byla opět bohatá
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Takto si u nás hrajeme každý den…

rodičům za spolupráci při přípravě a zajištění kostýmů pro děti.
V neděli 10. března pořádalo Středisko
volného času TYMY ve Všetulích 3. roč-

ník soutěže Miss Poupě. V kategorii děvčat
od 4 do 7letsoutěžila i Sabinka Sedlářová.
O sympatie bojovala nejen mezi porotci, ale
i diváky a to ve třech disciplínách (módní
přehlídka, rozhovor, volná disciplína –
pohyb). Umístila se na 2. místě a získala tak
korunku krásy a šerpu „Miss talent“. I vesnická mateřská škola je schopna zajišťovat
pro děti stejné aktivity jako ve městě. Proto
již řadu let nabízíme tzv. nadstandardní
aktivity. Patří mezi ně tvoření v keramické
dílničce pro nejmenší, hra s anglickými slovíčky, pískání na zobcovou flétnu, plavání
a putování s Kuliferdou.
Zápis do MŠ pro školní rok 2019 – 2020
proběhne v měsíci květnu 2019 v prostorách mateřské školy. O termínu a dalších
podrobnostech Vás budeme včas informovat
na webových stránkách naší mateřské školy
i v hlášení obecního rozhlasu.

Zdenka Chmelařová
ředitelka MŠ

Mateřská škola Přílepy vyhlašuje

ZÁPIS

k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019 - 2020,
který proběhne ve čtvrtek 9. 5. 2019
od 14:00 hod. do 16:00 hod.
v prostorách mateřské školy.
Rodiče si k zápisu připraví vyplněné tiskopisy,
svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Žádost k přijetí a další tiskopisy je nutné si vyzvednout
v mateřské škole dne 18. 4. 2019.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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ŽIVOT SPOLEČENSKÝ
PŘÍLEPSKÝ KOŠT SLIVOVICE

„Zase nám nastaly fajné časy.“ Toto konstatování hlásá nápis pod obrázkem na zdi
staré přílepské pálenice a že jde o skutečně
fajné časy potvrdí každý, kdo s láskou sbírá,
kvasí, pálí a pochopitelně také koštuje. Právě
ke koštování slivovice a ovocných pálenek
se příznivci tohoto pro náš region typického
produktu sešli v hospodě U Páralů v sobotu
23. března 2019.
Košt uspořádal jako tradičně zahrádkářský
svaz ve spolupráci se spolkem recesistů Přílep. Přes obavy z loňského sucha byla nakonec úroda bohatá, což bylo znát i na kvalitě
a počtu předložených vzorků. Dvanáctičlenná komise tak koštovala 31 slivovic
a 13 pálenek z jiného ovoce, které hodnotila
dle vůně, chuti a celkového dojmu škálou
0 – 15 bodů. Po okoštování všech vzorků
dostala komise volno, naopak čerstvá sčítací
komise se pustila pilně do práce, aby mohlo
co nejdříve dojít ke slavnostnímu vyhlášení
výsledků a dekorace těch nejlepších. V mezičase si zatím připravili své nádobíčko harmonikáři a spustili veselý doprovod, který
pokračoval až do pozdních večerních hodin.
Ale ještě to avizované vyhlášení výsledků.
Nejlepší ovocnou pálenku vypálil Roman

Sehnal (139 bodů), bronzovou příčku obsadila pálenka Ladi Vojtáška (130) a bronz získal produkt Romana Solaře (112 bodů). Pak
nastalo vyhlášení královské kategorie, tedy
pravé slivovice. Zde získal přesvědčivě zlato
Květoš Páral (154), stříbro Petr Žůrek (134
bodů) a bronz Blanka Sváčková (140 bodů).
Věcné ceny a diplomy předal nejúspěšnějším
pěstitelům zakladatel a dlouholetý ředitel
koštu pan Zdeněk Kuchař.
Všechny zúčastněné pak ještě čekal košt
kysaného zelí a samozřejmě těch nejlepších
vzorků, to vše za veselého doprovodu zmiňovaných harmonikářů, jejichž veselá nota
očekávaně zvedla ze židlí první tanečníky
a během večera se provizorní taneční parket
zaplnil zcela.
Vypáleno, okoštováno, vyhodnoceno.
Máme za sebou další pěstitelskou sezónu
a další ročník koštu, a čekáme, až sílící jaro
opět probudí přírodu a přílepské stráně se
opět na čas promění v jednu velkou sněhobílou kytici kvetoucích slivoní – po našem
trnek.

-ms-

DĚTSKÉ ŠIBŘINKY

Dětské šibřinky jsou další tradiční akcí, na
které se za dobu jejího konání vystřídala již
celá generace dětí. V posledních letech nejde
jen o děti z Přílep, jelikož díky příbuzenstvu
a známých místních aktérů se akce dostala i do
povědomí přespolních. Tělocvična ZŠ Přílepy
proto mohla v sobotu 16. března opět ožít dětským jásotem, karnevalovým veselím a na své
si při společné besedě jistě přišli i doprovázející
rodiče či prarodiče.
Přes vlažný začátek se nakonec prostor zcela
zaplnil dětmi pro ten den proměněnými ve své
pohádkové, akční i jiné vzory a společně tak

OBČASNÍK PŘÍLEPY

mohli všichni užít odpoledne plné zábavy, her
a tance. Kromě občerstvení pro děti a rodiče,
které poskytoval organizátory dobře zásobený bufet, nechyběly ani plné tácky rozličných moučníků a sladkostí, kterými přispěly
maminky a babičky zúčastněných dětí.
Pozornost dostatečně vydováděných masek
pak byla v závěru plně zaměřena na připravenou tombolu, která byla díky přispění štědrých
sponzorů opravdu bohatá, a každé z dětí si pak
mohlo odnést krom zážitků z odpoledne stráveného s kamarády také nějakou maličkost na
památku.
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Společné fotografování masek je na programu každým rokem

Ředitelka ZŠ Přílepy dodává. „Škoda, že
veškeré práce s přípravami a samotným konáním této akce zůstávají vždy na pár obětavých
rodičích. Výtěžek celé akce jde vždy a zase jen
pro děti. Děkujeme všem zainteresovaným

rodičům, kteří pod vedením paní Ilony Cholastové ochotně pomohli a zajistili tak zdárný
průběh maškarního reje. Zároveň děkujeme
všem sponzorům.
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VODĚNÍ MEDVĚDA

Maškary, Vodění medvěda, Fašank,
Masopust a spousty dalších názvů nese dle
krajových a místních zvyklostí další tradice, kterou se v Přílepích daří dodržovat.
V sobotu, někde ještě v úterý před popeleční
středou tak vrcholí nevázané veselí, po kterém přichází doba postní, a lidé se připravují
na příchod Velikonoc. Toliko co se týče liturgického kalendáře a křesťanského vnímání
tohoto období.
I když toto pravidlo dodržování postní
doby již příliš dodržováno není, tradici jsme
si zachovali. V sobotu 2. března tak opět prošel za doprovodu dechovky průvod masek
v čele s medvědem všemi ulicemi Přílep.
Také letos jsme mohli v průvodu vidět více
než masky tradiční spíše reakce na problémy
dnešní doby. Vrcholné představitele světových velmocí, bratry v triku, mamograf, jednorožce, ale také ovčáka se stádem oveček
a různá zvířátka.
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Summit představitelů světových velmocí v
Přílepích? O masopustním veselí to možné je

Odměnou hospodyňkám za připravené
občerstvení byl kromě zahrané písničky také
taneček s medvědem.
				
-ms-
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Sbor dobrovolných hasičů a obec Přílepy
zvou všechny občany na tradiční

FLORIÁNSKOU MŠI SVATOU
u lesní kaple Panny Marie nad obcí, která se bude konat

v neděli 5. května 2019 v 15:00 hodin.

NÁŠ SBOR LETOS OSLAVÍ 70. VÝROČÍ SVÉ EXISTENCE

Stejně jako v jiných vesnicích, městečkách
a městech, byl i v Přílepích 25. května v roce
1949 založen Sbor dobrovolných hasičů. Letos
tedy oslavíme 70. výročí existence našeho
sboru. Přes skutečnost, že již není na živu
žádný ze zakládajících členů, jejich odkaz tu
zůstal dodnes a ochrana majetku a obyvatel obce proti požáru a živelním pohromám,
či jejich likvidace a následná pomoc při odstraňování jejich důsledků je nám vlastní i dnes.
Činnost hasičů v Přílepích však vždy byla
a stále je mnohem rozsáhlejší. Již od svých
počátků se hasiči kromě hlavního poslání podíleli také na společenském a kulturním dění
v obci a nezaháleli ani při pracovních akcích,
ať již při budování základny pro činnost sboru,
své materiálně technické základny nebo pro
obec či ostatní spolky.
U příležitosti tohoto významného jubilea 70. výročí založení sboru plánujeme oslavy,

které proběhnou v sobotu 15. června 2019. Na
programu ještě pracujeme a na akci budou
všichni občané a hosté včas a náležitě pozváni.
Už teď se však můžete těšit na zajímavě prožité
slavnostní sobotní odpoledne.
Po celou dobu bude akci doprovázet
dechová kapela Moravská Veselka, která odehraje i večerní taneční zábavu. Slavnostní Mše
Svatá bude sloužena u zvonice na návsi, a po
ní položíme kytice k pomníkům padlých a průvodem se přesuneme do zámeckého parku.
Zde bude následovat bohatý kulturní program,
ukázky techniky a činnosti profesionálních
i dobrovolných hasičů, výstava k výročí našeho
sboru a na své si přijdou také děti.
V příštím vydání občasníku se budeme
věnovat blíže historii našeho sboru a věřme,
že bude uveřejněn také článek o zdárném
průběhu oslav, na které jste všichni již teď
srdečně zváni.
					
-ms-

Jednotka SDH Přílepy v padesátých letech, tedy krátce po svém založení

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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AKCE NAPLNĚNÁ VŮNÍ A CHUTÍ SE OPĚT VYDAŘILA

Dávno je pryč doba, kdy zima na vesnici
byla časem zabijaček a hospodáři, jejich
příbuzní a sousedé se setkávali na dvorech
a ve staveních, aby zhodnotili celoroční chovatelskou snahu, připravili zásoby masa,
ale také společně besedovali a hodovali.
Po týdny a měsíce pak voněl v ulicích kouř
z udíren a maso a klobásky v nich zlátly.
I když tato doba je nenávratně pryč
a zabijačka u nás na vsi je spíše vzácností,
jeden víkend v roce se přeci jen kouř z udíren do přílepských ulic vrací. Letos to byl
víkend 9. února, kdy nadšenci připravovali s nadšením a láskou svoje exponáty
na Klobása cup, nebo-li přílepský košt klobás. Tento probíhal tradičně v restauraci
U Miloša, již třetím rokem.
Podmínky účasti jsou jednoduché, semlít,
ochutit, narazit, zaudit a dodat čtyři páry
vlastnoručně vyrobených klobás, zaplatit
zápisné a koštovat, nebo postoupit právo
na košt libovolnému náhradníkovi. Letos se
k posouzení vůně, chuti a dojmu sešlo celkem 18 vzorků, jeden lepší než druhý. Proto
bylo těžké rozhodnout o nejlepším. Každý
kdo koštoval, mohl udělit 3 – 1 bod dle jeho
mínění třem nejlepším vzorkům. Po sečtení
bodů bylo již jasné pořadí.
Vítězem a výhercem putovního poháru
pro rok 2019 se stal Vlasťa Andrýsek, další
pořadí bylo následující: Honza Dohnálek,

Z vonícího stolu s kouřící udírnou
(trofejí za 1. místo) vzorky rychle mizely

Staňa Buček, Libor Rochla a Roman Kašpárek. Po vyhlášení výsledků se všichni do
pozdních večerních hodin bavili nejen
o klobáskách, čas rychle utíkal a z voňavého stolu mizel zbytek vzorků. A jelikož
se nepodařilo sníst všechno, ze zbytku
další týden připravila hospoda klobásový
guláš, na kterém si opět všichni hosté mohli
pochutnat.
					
-ms-

NOVÉ VEDENÍ ZAHRÁDKÁŘŮ

Po mnoha letech se změnilo vedení Zahrádkářského svazu – základní organizace v Přílepích a novým předsedou se stal p. Ladislav
Vojtášek. Částečně se obměnili i členové
výboru.
Zároveň, jak již bylo uvedeno v minulém občasníku, byla i rekordní úroda ovoce
a taktéž nový lis pomohl i k historicky největšímu zisku místních zahrádkářů. Vedení již
ale ví, jak s penězi naloží, protože je potřeba
opravit komín a sociální zařízení v provozovně, které jsou v nevyhovujícím stavu.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

V zimě je potřeba přitápět, aby se mohly konat
předvánoční přípravy a nemrzly u toho ruce
a záchod je nedílnou součástí celoročního
provozu. Zahrádkáři v tomto roce opět připravují bazárek, který by měl proběhnout
17. – 18. 5. 2019. Pro děti a další zájemce
chceme připravit i jarní dílničku, kde by si
mohli všichni společně vyrobit dekoraci na
Velikonoce nebo ptačí budku do parku.
					
-si-
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SPORTOVNÍ KOUTEK
SOKOL PRO DĚTI

Velká radost se nese z řad cvičitelů přílepského sokola, který zaznamenal výrazný
nárůst dětí zejména v pátečních míčových
hrách. Z původního oddílu, dlouhá léta jediného, který navštěvovala zejména pestrá
věková směsice školáků, bylo třeba vzhledem
k vysokému počtu nových dětí předškolního
věku od nového roku vytvořit oddíly dva
samostatné a věkově odlišené. Malí předškoláci se tak mohou nerušeně rozvíjet a seznamovat s nejrůznějšími sporty v čase mezi

16 a 17 hodinou, školáci pak rozvíjet dovednosti s míčem nově od 17 do 18 hodin. Oba
oddíly vede dvojice zkušených trenérek Anna
Petrášová a Jitka Starostová. Také na nejmenší děti, které ještě nezvládnou cvičení bez
pomoci rodičů, však přílepský Sokol nezapomněl.
Pro ně je k dispozici tělocvična a spousta
speciálně připravených her a pomůcek
s Jitkou Kadlecovou v pondělí v době mezi
16 a 17 hodinou.

JARNÍ NOVINKY V ZUMBĚ

S příchodem jara a nového ročního
cyklu se také v hodinách zumby, kterým je
vyhrazena 19-20 hodina každého pondělního večera v přílepské tělocvičně, snaží
prosadit nové speciální posilovací prvky.
Kromě oblíbených dřevěných tyček, které
již do hodin zumby neodmyslitelně patří,
je již od loňského luhačovického zumba
víkendu zařazováno příležitostně také
posilování se židlemi nebo činkami v nejrůznějších formách a jako horká novinka
letošního jara přicházejí nyní kruhy.
Možná i to je důvod, že kromě stabilního
zumbařského jádra se na lekcích objevují
i nadále nové tváře a co je sympatické,
tak také děti, včetně nejmladší cvičitelky,
teprve dvouleté Nellinky. Také se znovu
podařilo navázat na dříve oblíbené pra-

Jako horká novinka letošního jara
přicházejí kruhy

videlné sobotní nebo nedělní dvouhodinovky, které se v letošním roce konaly
dokonce již pětkrát.
			

Martina Kroutilová

NOVINKY Z ČINNOSTI NOHEJBALOVÉHO ODDÍLU TJ SOKOL PŘÍLEPY

Nohejbalisté Sokola Přílepy uspořádali od
začátku letošního roku 3 kola soutěže o Zimního přeborníka Přílep. Finále tohoto dlouhodobého turnaje je plánováno na 12. dubna.
Začátek je v 18 hodin v tělocvičně školy
a vyhlášení bude ve velice pozdních hodinách (cca 23:00 hod.). Přes pokročilou dobu
uvítáme diváky.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

V únoru se družstvo Sokola Přílepy ve
složení Chmelař, Janováč a Janečka, zúčastnilo nohejbalového turnaje v Želechovicích
u Zlína. V konkurenci desíti družstev si vedli
velmi dobře a obsadili 1. místo.
		
				

Nohejbalový oddíl
TJ Sokol Přílepy
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ZAJÍMAVOSTI
ČÍM JE VÝJIMEČNÝ NÁŠ ZÁMECKÝ PARK

Horní louka zámeckého parku před prořezem a redukcí náletových dřevin

O historii parku jsme stručně psali
v prosincovém čísle v roce 2017, v posledním občasníku zase o úpravách, které park
čekají v budoucnu. V tomto článku se
zaměříme na stromy a rostliny, které jsou
skutečně ojedinělé.
Při příchodu k zámku návštěvníka na
pravé straně přivítá první exotický jehličnan, cypřiš hrachonosný (Chamaecyparis pisifera). Český název dostal podle
svých plodů – šištiček podobných hrachu.
Strom pochází z Japonska, kde se někteří
jedinci dožívají až pěti set let. Náš exemplář byl jistě vysazen spolu s dalšími staršími stromy v parku již více než před sto
lety. Zda se dožije také pěti set let jako
ve své domovině, budou vědět naši praprapravnuci. Cypřišův soused u nás také
není běžně k vidění. Listnatý nahovětvec
dvoudomý (Gymnocladus dioicus) je zajímavý pokroucenými větvemi a na jaře
padajícími hnědými lusky. Tyto plody sice

OBČASNÍK PŘÍLEPY

dozrávají již na podzim, kdy už je celý
strom „nahý“, ale opadávají teprve, až se
strom začne opět zelenat.
Když mineme zámek po levé ruce, naši
pozornost přitáhne jerlín japonský převislý (Sophora japonika pendula). Navzdory
svému názvu z Japonska nepochází, ale
„jen“ z oblasti Dálného východu. Jerlín je svou ojedinělou stavbou větví překrásný v každém ročním období, s květy
i bez květů, s listy i bez nich. Je medonosnou rostlinou a v čínském lékařství patří
k padesáti nejvýznamnějším léčivým rostlinám.
Hned za ním roste břestovec západní
(Celtis ocidentalis), jeho zvláštností jsou
drobné bílé květy vyrůstající těsně u listů,
stejně jako podzimní plody, drobné peckovice oranžově hnědé.
Na druhé straně horní louky nelze přehlédnout dva obrovské stormy - jinan
dvoulaločný (Gingo biloba) a borovice vej-
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mutovka (Pinus strobus). Léčivé účinky
jinanu (listů) jsou všeobecně známé, nicméně vědecké studie z posledních let
tvrdí, že žádné účinky např. na paměť či
na snížení krevního tlaku u starších osob
nelze prokázat. Jinan je dlouhověký strom,
nejstarší doložený jinan je starý okolo 4700
let a roste v Číně. Jinan rostoucí v našem
parku se svým vzrůstem vyrovná nejznámějšímu tzv. Mendelovu jinanu, který je
považován za nejstarší či největší v naší
zemi.
V severozápadním rohu horní louky
stojí dnes již velmi nemocný dub červený
(Quercus rubra).Tento strom se k nám
dostal ze Severní Ameriky v 90.letech
19.století a je výjimečný svými listy, které
se na podzim barví do červena, a pak také
velmi nízkým rozvětvením.
Dále v zadní části parku stojí další majestátní jedinec buk červený (Fagus silvaticaatropurpurea), ten byl také pravděpodobně
vysazen v době založení parku, má tedy
nejméně 130 let. Jen několik metrů od něj
roste platan javorolistý (Platanus hispanica).

Na dolní louce se ihned pod zámkem
nalézá skupina borovic, jejichž šišky svou
velikostí udivují hodně návštěvníků. Na
protější straně louky je mezi mladými
habry krásně rozložený habr převislý
(Carpinus betulas „pendula“) a jen kousek
od něj statný platan javorolistý (Platanus
hispanica). Až na konci parku, v rohu sousedícím se zahradou mateřské školy, je
velký, leč dožívající jedinec katalpy trubkovité (Catalpa bignonioides). Tento strom,
pravděpodobně také jeden z původních,
už je nahrazen mladou rostlinou, která
však roste příliš blízko prostoru, kam
se ukládá bioodpad z parku. Žáci naší
školy jej sice oplotili pletivem, ale i tak je
v nebezpečí poranění.
Zmíněný habr chceme přihlásit do
ankety Strom roku 2019, více v dalším
článku.
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KALENDÁŘ AKCÍ DUBEN – ČERVEN

6. dubna

Otevírání studánek / TJ Sokol Přílepy

27. – 28. dubna

Řezbářské sympózium / Spolek Přílepy – náš domov

30. dubna

Pálení čarodějnic / TJ Sokol Přílepy a ostatní spolky

5. května

Floriánská slavnost / Obec a SDH Přílepy

17. – 18. května

Dobročinný bazárek / Zahrádkáři

1. června

Přílepské Békal – folkový festival / PKS

15. června

70. let založení SDH Přílepy / SDH Přílepy

29. června

Den pro děti / Spolek Přílepy – náš domov

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI

SŇATKY

DUBEN

Milan Macek
Iva Turečková

Marie ODSTRČILÍKOVÁ		
Ludmila DOLEŽELOVÁ 		
Jindřich MACHÁČEK		

70 let
81 let
70 let

Miroslav Sovadina
Veronika Polášková

KVĚTEN
Marie REIMEROVÁ			
Rudolf OPRŠAL			
Antonie JURČÍKOVÁ		

81 let
81 let
80 let

ČERVEN
Zorka HOTAŘOVÁ			
Zdenka CHYTILOVÁ			
Anna PUSTKOVÁ			

85 let
90 let
83 let

NAROZENÉ DĚTI
Petr ŽUŽOV
		
Gabriela JURÁKOVÁ
Eva HRADECKÁ		

OBČASNÍK PŘÍLEPY

prosinec
březen
březen
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MÍSTO PRO VÁS

TĚŠIT SE MŮŽETE NA:
řezbáře při práci – uvidíte zkušené řezbáře a studenti
Střední školy nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem
v neděli od 15:00 hodin na aukci vyřezaných soch –
výtěžek půjde na veřejnou sbírku na zámek
strašidla ve sklepení – kostýmy zapůjčil spolek Rymická strašidla
výstavu miniatur historických kostýmů
bohatý program pro děti – skákací hrad, rukodělné aktivity,
lození po lanech
komentované prohlídky zámku (průběžně) a parku
(v 11 a ve 14 hodin)
v neděli bude od 14 hod. hrát Cimbálová muzika Valášek ze Zlína
Aktivity v sobotu běží od 10 do 17 h, v neděli od 10 do 16 h.
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