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PŘÍLEPY
PŘÍLEPY
občasník zastupitelstva obce

SLOVO ÚVODEM
Od vydání posledního čísla občasníku uplynulo již půl roku. Prožili jsme nekonečnou zimu,
Velikonoce na sněhu a několik málo slunečných dnů, abychom se opět dočkali chladného
a deštivého nástupu léta a v tomto čase se vám dostává do rukou další vydání našeho Občasníku. I když bylo jeho první vydání plánováno na měsíc duben, nastaly okolnosti, které jeho
vydání posunuly.
Těmito okolnostmi byla série jednání, schůzek a shromažďování materiálů okolo přílepského zámku, kterému se možná rýsuje nová budoucnost. O těchto záležitostech bychom
chtěli v tomto vydání Občasníku podrobně informovat a proto jsme čekali, až budou informace
kompletní.
Najdete zde však samozřejmě i shrnutí práce zastupitelstva a veškerého dění v naší obci,
do které snad již brzy vstoupí léto a tolik očekávané slunečné dny. Pro letošní ročník najdete
i novou rubriku zajímavosti. Přejeme ničím nerušenou četbu.

S L O V O S TA R O S T Y
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás prostřednictvím
mého slova v občasníku opět seznámil se
záležitostmi, na kterých se pracovalo, nebo
pracuje a věcmi, které byly projednávány
na pracovních schůzkách či zasedáních
zastupitelstva.
Začnu jako obvykle stavbami. Tou největší je jednoznačně přívod VN z „Podzámčí“
na „Kopce“. Tato stavba, kterou realizoval
na své náklady E.ON, byla nutná z důvodu
žádostí o výstavbu RD v lokalitě „Kopce“.
Jak jsme již informovali, v budoucnu by mělo
v dané lokalitě vyrůst celkem 12 rodinných
domků, které mají v současné době připraveny sloupky k připojení na elektrickou
síť. Tato stavba vyřešila zároveň problémy
s podpětím v lokalitách Hačka a na Větřici
a tímto bude v této části obce zabezpečena
dostatečná výše el. proudu tak, jak to stanovuje norma. Pro Vaši informaci, náklady
E.ONu na tuto stavbu byly vyčísleny na
cca 2,2 mil. Kč.
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Ohledně další výstavby sítí technické
infrastruktury v lokalitě Kopce je dále třeba
s JMP podepsat smlouvu o podmínkách
napojení při realizaci plynárenského zařízení a smlouvu o budoucí koupi. Po realizaci
této stavby bude JMP společností akceptována kupní cena 215 tisíc Kč. Zastupitelstvo
s tímto bylo seznámeno a souhlasí s navrhovanou cenou.
Další stavba, která byla v hodnoceném
období dokončena, je přeložka VN 27 v „Podšpitálí“ a v současné době již nic nebrání
tomu, abychom postupně pokračovali v přípravě projektu sportovního areálu a čekali
na vhodnou výzvu s možností získat dotaci
v co nejvyšší částce. Bez získání dotací
nebude možno v budoucnu tuto stavbu realizovat.
Pokud jde o situaci kolem budovaného
jihovýchodního obchvatu Holešova, obec
zadala vypracování objemové studie, aby
bylo ujasněno technické řešení, majetkoprávní a finanční náročnost této investice.
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O této záležitosti pojednává blíže samostatný
článek. Zatím jsme na počátku dlouhé cesty,
která jak doufám, bude zakončena úspěšnou
realizací dané cyklostezky.
Na posledním zasedání zastupitelstva
v prosinci minulého roku byl schválen rozpočet obce pro rok 2013. Rozpočet na letošní
rok počítá s objemem finančních prostředků
ve výši 12 131 000,– Kč, je sestaven jako
vyrovnaný a byl projednán a připomínkován
na pracovní schůzce zastupitelstva. Na tomto
zasedání byla schválena taktéž rozpočtová
opatření č. 4/2012.
V měsíci únoru jsme adresovali dopis radnímu pro dopravu Zlínského kraje ohledně
dopravních problémů, abychom mohli podávat občanům kvalifikované informace kompetentních orgánů a osob. Dopis i odpověď
jsou k dispozici na obecním úřadě a podstatné informace se dočtete taktéž v tomto
občasníku.
V posledních měsících proběhly práce
na přípravě výběrového řízení na dodavatele
stavby „Zateplení MŠ a OÚ Přílepy“. Vzhledem k tomu, že 90 % uznatelných nákladů
je hrazeno z Evropských fondů, je administrace s tím spojená pro obec natolik náročná
a složitá, že veškeré práce, které se výběru
dodavatele ve veřejné soutěži týkají, provádí
profesionální firma REALKA – Rubíček plus
s.r.o. Vlastní stavební práce budou zahájeny
v závěru měsíce června.
V únoru byly spuštěny avizované nové
webové stránky naší obce, které jsme přihlásili do soutěže O zlatý erb. Díky vaší podpoře
a hlasům jsme převzali 25. března na slavnostním ceremoniálu v budově Zlínského
kraje z rukou náměstka hejtmana „Cenu
veřejnosti“ pro Zlínský kraj. Jsme potěšeni, že
se nejen našim občanům, ale i ostatním pravidelným či náhodným návštěvníkům naše nové
stránky líbí a děkujeme za zaslané hlasy.

Podle novely zákona o obcích je schvalování účetní uzávěrku za rok 2012 u příspěvkových organizací, tj. v MŠ a ZŠ vyhrazeno
pouze pravomocí zastupitelstva obce.
V minulém roce byl rozpočet mateřské školy
nevyčerpán o 6.089,01 Kč a bude převeden
v celé výši do rezervního fondu. V základní
škole byl hospodářský výsledek 446,98 Kč
a taktéž bude v celé výši převeden do rezervního fondu školy.
Z administrativních záležitostí, které se nás
od počátku roku značně dotkly, bylo povinné
zřízení čísla účtu u České národní banky. Dle
nařízení vlády od letošního roku do konce
března, musely mít všechny obce a města
povinně zřízen účet u ČNB. Pro nás je nejbližší
pobočka v Brně a celou poměrně náročnou
administrativu máme již zdárně za sebou.
Dále jsme podstoupili kontrolu plateb
pojistného a dodržování ostatních povinností plátce v VZP, tato kontrola proběhla
za období 2 roky zpět. Obdobná kontrola
plateb pojistného, ale za 6 let zpět, proběhla
také v pojišťovně MV. V obou případech
nebyly zjištěny nedostatky plnění.
A na závěr bych chtěl ještě poděkovat
všem, kteří se podíleli v zimních měsících
na úklidu bohaté nadílky sněhu před svými
domy, či v jejich okolí. Obec se snažila
po celou dobu zimy pravidelně udržovat
všechny chodníky v dobrém stavu, ale přesto
si velmi ceníme všech ochotných spoluobčanů, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli
s úklidem sněhu.
Stejné poděkování patří všem těm, kteří
po roztátí sněhu zametli MK před svými
domy a provedli tak dle svých možností úklid
posypového materiálu.
Toto jsou nejdůležitější věci, na kterých se
pracovalo, nebo které se průběžně řeší.
Na shledanou
Rudolf Solař, starosta obce

K DOPRAVNÍM PROBLÉMŮM OBCE
V měsíci únoru jsme adresovali dopis radnímu pro dopravu Zlínského kraje ohledně dopravních problémů naší obce. První část dopisu pojednávala o situaci na silnici III/490-11 v úseku
Přílepy Lukoveček, který je v téměř havarijním stavu. V odpovědi stojí, že Zlínský kraj má
v plánu celoplošnou opravu tohoto úseku ve druhé polovině roku 2014 – po dokončení rekon-
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strukce silnice Fryšták-Horní Lapač. V dopise
nám bylo dále sděleno, že v průběhu uzavírky této silnice bude vedena objížďka pro
nákladní dopravu přes Míškovice a omezení

Silnice do Holešova den po velikonočním pondělí

průjezdu vozidel nad 6t přes Přílepy a Lukoveček zůstane v účinnosti až do provedení
zmiňované celoplošné opravy tohoto úseku
v roce 2014. Pokračování tohoto omezení
po rekonstrukci silnice bude předmětem
dalších jednání. Do doby rekonstrukce
v roce 2014 budou dle potřeby nadále
v předmětném úseku prováděny lokální
vysprávky.
Dále jsme opět upozorňovali na problémy
v úseku Přílepy – Holešov po odstranění
zásněžek. V této věci nám bylo sděleno, že
v přípravě na další zimní období se bude ŘSZK
problematikou zásněžek zabývat a na exponované úseky by měly být znovu osazeny. Jak
dopis, tak odpověď jsou samozřejmě k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě.

CENA VEŘEJNOSTI PRO NOVÝ WEB OBCE
Každý návštěvník webových stránek naší
obce si jistě všimnul jejich zásadní rekonstrukce, kdy byla přepracována grafika a rozšířena struktura a obsah. Zásadně rozdílná
oproti původnímu webu, který jsem vytvořil
v roce 2003, kdy ještě nebyl vlastní web pro
každou obec běžnou záležitostí, je taktéž
technologie na které nové stránky běží.
Tyto nové stránky, které byly spuštěny
k 1. únoru letošního roku jsme přihlásili
do soutěže O Zlatý erb, kterou vypisuje každoročně společnost Webhouse společně
s jednotlivými kraji. Díky vaší podpoře a hlasům jsme převzali 25. března na slavnostním ceremoniálu v budově Zlínského kraje
z rukou náměstka hejtmana „Cenu veřejnosti“ pro Zlínský kraj. Jsme potěšeni, že se
nejen našim občanům, ale i ostatním pravidelným či náhodným návštěvníkům naše
nové stránky líbí a děkujeme za zaslané
hlasy. Jsme připraveni přijmout jakoukoliv
kritiku či námět, jak webové stránky naší
obce dále vylepšit či doplnit. Velmi také uvítáme, pokud budete chtít na stránky přispět
vlastními fotografiemi. Náměty a připomínky
pište na e-mail sovadina@prilepy.cz. Zde
také zasílejte zmiňovanou nabídku fotografií,
pokud budete mít zájem přispět.
Průběžně se plní též obsah jednotlivých
podstránek věnovaných společenským organizacím a postupně rozšířen a doplněn bude
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také web věnovaný přílepskému zámku www.
zamek.prilepy.cz. Vytvořeny byly stránky
mateřské školy www.ms.prilepy.cz a přes
školní prázdniny se dostane též na web naší
základní školy.
Věříme, že obecní stránky se svými
informacemi a službami vedle občasníku
patří k hlavním nástrojům, jak občanům či
návštěvníkům přinášet stále aktuální a důležité informace, ale také spousty doplňkových
informací a zajímavostí.
Závěrem ještě připomínáme, že v rámci
vylepšení aktuální informovanosti má každý
možnost zaregistrovat svůj e-mail k zasílání hlášení místního rozhlasu a to přímo
na stránkách v sekci Odběr hlášení MR.

Ocenění pro obec Přílepy převzali starosta Rudolf
Solař a místostarosta a správce webu Ing. Miroslav
Sovadina
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STAVEBNÍ PRÁCE NA ZATEPLENÍ BUDOVY OÚ A MŠ ZAČNOU KONCEM ČERVNA
Koncem minulého roku jsme se dočkali kladného stanoviska ohledně přidělení dotace
na zateplení budovy mateřské školy a obecního úřadu. Vzhledem k získané dotaci je možné
tuto investici zahrnující výměnu všech oken, zateplení stropů, vnějšího pláště budovy a nové
fasády po několikaletých přípravách realizovat.
V minulých měsících proběhlo zadávací řízení prostřednictvím společnosti Realka Rubíček
podle přísných podmínek poskytovatele dotace. Tato společnost bude též provádět technický
dozor, závěrečné vyhodnocení projektu a kompletaci veškeré dokumentace pro Státní fond
životního prostředí, z jehož programu bude akce financována.
Ve veřejné soutěži, která probíhala dle zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách prostřednictvím celostátního Věstníku veřejných zakázek podalo nabídku celkem deset stavebních
firem. Podmínkou získání zakázky byla nejnižší nabídková cena realizace při doložení všech
potřebných dokumentů a kvalifikačních předpokladů. Nejnižší cenovou nabídku ve výši
2 382 684,– Kč podala stavební společnost Stavby Vanto z Kunovic, která zároveň vyhověla
všem dalším požadavkům a proto byla s touto společností podepsána smlouva o dílo.
Zahájení stavebních prací je naplánováno na závěr měsíce června tak, aby se rekonstrukce
nedotkla provozu mateřské školy, jelikož proběhnou v době prázdnin. Pokud proběhne vše
podle plánu. Dostane po mnoha letech tato veřejná budova odpovídající reprezentativní vzhled
a bude dosaženo předpokládaných úspor energie.

CYKLOSTEZKA PŘÍLEPY – HOLEŠOV, AKTUÁLNÍ INFORMACE
Jak jsme informovali již v předešlém
vydání občasníku, v posledním období byly
podniknuty další kroky v přípravě výstavby
cyklostezky Holešov – Přílepy. Každý, kdo
jezdí do Holešova si jistě všimnul, že v místě
křížení obchvatu se silnicí do Přílep je téměř
dokončen podchod pro cyklisty a pěší a připravuje se terén pro výstavbu stezky pro pěší
a cyklisty kolem holešovských kasáren. Tato
stezka pak vyústí za podchodem na stávající silnici a prozatím zde skončí. Toto celé
dílo je investicí města Holešova v celkovém
nákladu kolem 10 mil. Kč. Další pokračování
cyklostezky mimo vozovku až do Přílep je již
záležitostí naší obce. Abychom si vyjasnili
finanční a právně majetkovou náročnost realizace cyklostezky, objednali jsme objemovou
studii u odborné inženýrské kanceláře. Tato
studie obsahuje dispoziční řešení, předpokládanou cenu a technické provedení stezky se
smíšeným provozem pěších a cyklistů.
I když délka stezky od podchodu po okraj
Přílep je pouhých 764 m, linie protíná dvě
katastrální území a celkem 27 pozemků.
Předpokládané náklady na zemní a stavební práce činí 2 735 000,– Kč. Na tuto
částku, bude možné dle předběžných jednání na Státním fondu dopravní infrastruktury získat při kladném vyřízení žádosti až
65 % dotaci. Dotaci je však možné využít
pouze na vlastní stavební investici. Výkup
pozemků a poplatek státu za odnětí pozemku
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ze zemědělského půdního fondu musí být
plně hrazen z rozpočtu obce.
Celkový zábor půdy pod cyklostezkou činí
dle projektu 2582 m 2 (od hranice silničního pozemku po jižní okraj cyklostezky).
Poplatek za odnětí 1 m 2 zemědělské půdy
činí dle platné legislativy 1 161,– Kč. Toto
v konečném důsledku znamená, že krom
výkupní ceny pozemků bude muset obec
odvést státu zmiňovaný poplatek v celkové
ve výši 2 997 702,– Kč. Tato částka, kterou
nelze nijak dotovat, je v současné době pro
obecní rozpočet nepřijatelná. Aktuálně řeší
poslanecká sněmovna návrh zákona, který
zmíněnou sazbu poplatku u staveb liniového
charakteru podstatně snižuje. Nezbývá než
doufat, že k tomuto skutečně dojde, jelikož
jinak nebude prozatím možné stavbu realizovat.
Dalším připravovaným a nesnadným krokem přípravy projektu je získávání předběžných souhlasů majitelů s odprodejem
pozemků pod cyklostezkou v šířce cca 2,5 m.
Těchto majitelů je celkem 34 a nesouhlas
jediného z nich by znamenal, že tuto stavbu
nebude možné realizovat. Proto nezbývá než
věřit, že se pozemky pro tuto významnou
veřejně prospěšnou stavbu podaří vykoupit, že se podaří vyjednat přijatelnou cenu
a vlastní výstavba cyklostezky bude skutečně
zahájena.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013
Tříkrálová sbírka je dobročinnou charitní
akcí, která se již od roku 2001 pravidelně
koná na celém území ČR. Jde o největší dobrovolnickou akci, která navazuje na tradici
koledování na Tři krále (tj. 6. ledna). Výtěžek
této sbírky je určen především na pomoc
nemocným, handicapovaným, seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně
potřebným skupinám lidí a to zejména v regionu, kde se sbírka koná. Část finančních
prostředků je také určena na humanitární
pomoc do zahraničí.
Sbírka probíhá v průběhu prvních dvou
týdnů měsíce ledna. V tuto dobu se v ulicích
měst a vesnic objevují skupinky, které tvoří
zpravidla tři koledníci dětského věku (představují Tři krále) a dospělý vedoucí, který
je vybaven průkazem koledníka a úředně
zapečetěnou kasičkou s logem Charity.
Skupinky chodí od domu k domu, zpívají
tříkrálovou koledu, posvěcenou křídou píší
na dveře domácností znak Tří králů a též
prosí o finanční příspěvek do kasičky. Tolik
oficiální text z webu charity.
Obec Přílepy se zapojuje do této sbírky
již od jejího počátku v roce 2001 a tehdejší koledníci již dávno stačili dospět.
I tak se ale stále daří mezi dětmi nacházet
další ochotné dobrovolníky a tak také letos

Účastníci tříkrálové sbírky 2013, zleva: Tonda
Hudeček, Danek Nedbal, Víťa Pustka, Kuba Brázdil,
Jirka Hudeček, Broňa Kutra, Martin Starosta, Vojta
Hanák, Petr Machovský a doprovod – Stanislav
Pustka, Roman Žemba a Ing. Miroslav Sovadina

5. ledna mohlo vyrazit do deštivých přílepských ulic devět malých koledníků s doprovodem. Díky štědrosti našich občanů se
podařila shromáždit do zapečetěných
pokladniček částku 25 650,– Kč, která byla
odvedena do holešovské pobočky charity
a využita, viz popis výše.
Obec Přílepy tímto děkuje občanům
za jejich štědrost, koledníkům a vedoucím
skupinek za ochotu a maminkách malých
králů za pochopení a přípravu kostýmů.

FLORIÁNSKÁ MŠE
Dle dochovaných záznamů se ještě v první polovině dvacátého století konávala 4. května
„Záslibná pouť z Přílep“. Přílepští občané tehdy chodívali pěším procestvím na Hostýn a zpět.
Po návratu se konávala na přílepské návsi slavnost s pohoštěním.
Začátkem devadesátých let bylo na tuto slavnost navázáno a od té doby se pravidelně okolo
4. května – svátek svatého Floriána patrona hasičů, koná u lesní kaple nad obcí slavnostní
poutní mše s úmyslem za občany a hasiče z Přílep. Také letos ve slunnou neděli 5. května se
sešli přílepští občané, jejich příbuzní a hosté u lesní kaple na této slavnosti. Ani letos nechyběla účast přílepských hasičů ve slavnostních uniformách a dechovka.
Mši sloužil holešovský kaplan P. Mgr. Miroslav Jáně, kterého před mší přivítal v krátkém
proslovu starostu obce. Po mši se konalo v restauraci „U Miloša“ tradiční posezení s občerstvením a dechovkou.

Starosta obce Rudolf Solař přivítal u přílepské kapličky
holešovského kaplana P. Mgr. Miroslava Jáně
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Přílepská kaplička
Není nad pohledy od naší kapličky,
kraj tu máš na dlani celičký, celičký.
Duše se rozjásá, tělo vždy okřeje,
Matička v kapli se tichounce usměje.
U nohou dědinka v slunečním jasu
Bohu tu děkuje za všechnu krásu.
Přílepy, Přílepy, dědinko milená,
k horám jsi stulená, k lesu přilepená.
Neměnila bych Tě za jinou na světě,
vím že mi jinde, mé štěstí nevzkvete.

M.G.
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RÝSUJE SE NOVÁ BUDOUCNOST PŘÍLEPSKÉHO ZÁMKU
Možná se někomu z občanů již přinesla informace, že se začíná „něco“ dít ohledně přílepského zámku. Velmi stručná informace byla sdělena také na posledním veřejném zasedání
zastupitelstva. Od té doby, jak bylo zmíněno již v úvodním slovu občasníku, proběhlo několik
dalších jednání a shromažďování informací. S těmito informacemi bychom vás chtěli v následujících odstavcích seznámit.
Snad každý cítí závažnost rozhodnutí o dalším osudu této památky, ale najít vhodné využití
a najít strategického partnera pro účelné a smysluplné využití a tím navíc dominantu obce
zachránit od dalšího chátrání se v čase jeví jako nevyhnutelné.
Následující informace jsou strukturovány do jednotlivých navazujících částí a je dbáno
na jejich co největší obsažnost a srozumitelnost.

HLEDÁNÍ VYUŽITÍ ZÁMKU OD ROKU 1998 – SHRNUTÍ
Na úvod důležité roky v historii přílepského
zámku.
1852 – vybudován jednoposchoďový zámeček bez věže na místě bývalé tvrze
1885 – zámek byl přestavěn do dnešní
podoby
1945 – zámek opouští rodu Seilernů a brzy
nato je zestátněn
1955 – dokončena přestavba zámku a je
otevřeno gynekologicko-porodnické
oddělení
1984 – zrušení porodnice
1994 – úplné zrušení zdravotnického provozu a uzavření objektu i parku
1998 – zámek nabývá obec Přílepy s břemenem, že zde vybuduje zařízení
sociální péče
2007 – zámek očištěn od jakýchkoliv břemen a obec jím plně majetkoprávně
disponuje
2014 – vybudování domova seniorů ???
Od roku 1998, kdy byl zámek převeden
do vlastnictví obce Přílepy se hledá vhodné
využití tohoto objektu. Již v uvedeném
roce byl tehdejším starostou obce představen záměr zbudování domova důchodců
a za tímto účelem byla zpracována studie
Ing. Arch. Jílka, která tuto přestavbu řešila.
Tehdejšímu ani stávajícímu vedení obce
se však nepodařilo získat za tímto účelem
finanční prostředky na rekonstrukci a hlubší
analýza později ukázala, že není v možnos-
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tech malé obce financovat vlastní přestavbu,
která představuje stomiliónovou investici, ani
financovat následný provoz a správu takto
rozsáhlého zařízení.
V roce 2006 byla připravována nová strategie rozvoje kraje a bylo vytvářeno plánovací
období EU na roku 2007 – 2013. V té době
byl zpracován také alternativní záměr využití
zámku a přilehlých prostor jako střediska
rekreace a volnočasových aktivit. Zároveň se
počítalo s rozvojem průmyslové zóny v Holešově, kdy region nedisponoval dostupným
zařízením, které by skýtalo ubytování, odpočinek, jednací prostory či kanceláře v jednom komplexu. Jelikož nebyl vypsán vhodný
dotační titul a taky z výše uvedených důvodů
financování rekonstrukce a provozu – který
by musel v případě dotace efektivně fungovat min. 5 let pod hrozbou sankcí při nedodržení byl také tento záměr opuštěn jako
nerealizovatelný.
Jako jediný způsob využití a rekonstrukce
již chátrajících budov zůstalo nalezení vhodného strategického partnera, který i za cenu
prodeje zámku předloží konkrétní projekt
a podloží jeho jak ekonomickou, tak realizační studií. Od roku 2002 se zajímalo
o přílepský zámek mnoho společností či
jednotlivců se záměry jako soukromá oční
klinika, hotel, sochařská akademie, sídlo
firmy, rodinné sídlo, či pivovar a muzeum.
Žádný ze zájemců však nebyl schopen doložit jak záměr financovat a nedokázal nabídnout přijatelné podmínky. O prostém prodeji
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zámku bez konkrétního účelu využití žádné
ze zastupitelstev od roku 1998 neuvažovalo
a předem jej odmítalo.
V roce 2010 vytvořil Zlínský kraj databázi tzv. brownfields, tedy nevyužitých
objektů na území kraje a vypsal dotační titul
na vypracování studií jejich využitelnosti.
Mezi tzv. brownfields jsme přihlásili také
zámek Přílepy a dokonce se podařilo získat
zmíněnou dotaci. Byl tedy znova osloven
Ing. Arch. Jílek, jako autor dosavadních studií o zpracování nové studie tzv. „Technické
zhodnocení zámku Přílepy“, který vypracoval
tři varianty – Domov pro seniory, Turistická
ubytovna, Obecní úřad a knihovna. Po komunálních volbách v roce 2010 se obnovené
zastupitelstvo začalo znova intenzivně zabývat možností získání dotačního titulu na zřízení domova pro seniory. Závěr několika
jednání byl takový, že ve Zlínském kraji je
podobných zařízení dostatek a kraj ani stát
podobné projekty podporovat nebude, tudíž

z veřejného sektoru nelze žádnou výpomoc
očekávat.
Začátkem roku proběhla neformální a víceméně náhodná návštěva Přílep vlastníkem
společnosti Seniorské domy Alpha Beta
panem Milanem Janků, který hledal vhodnou
lokalitu pro zbudování domova pro seniory
ve Zlínském kraji. Starosta obce pana Janků
seznámil se zmiňovanou studií a doporučil upřesňující schůzka s Ing. Arch. Jílkem.
Společnost SDAB připravuje zbudování sítě
podobných zařízení a již provozuje dvě zařízení – v Praze a v Hrušovanech na Moravě.
Na základě podrobného seznámení se s projektovou studií varianty využití zámku jako
domova pro seniory kontaktoval pan Janků
obec Přílepy a oficiálně projevil zájem o další
jednání ve věci zbudování domova pro seniory v přílepském zámku. Na několika jednáních byl představen záměr, dohodnuty další
kroky a podmínky, o kterých chceme všechny
občany tímto informovat.

PŘEPIS OFICIÁLNÍHO OSLOVENÍ A PŘEDSTAVENÍ ZÁMĚRU SPOLEČNOSTI
SENIORSKÉ DOMY ALPHA BETA, A.S.
Vážený pane starosto, Vážené zastupitelstvo,
obracíme se na Vás s nabídkou k otevření jednání o možnostech odprodeje objektů v rámci
areálu Zámku, obec Přílepy.
Nejprve dovolte představit Vám naši společnost a náš zamýšlený projekt. Naše společnost
Seniorské domy Alpha Beta a.s. je českou akciovou firmou, která zamýšlí vybudovat v České
republice systém ubytovacích zařízení pro seniory s trvalou pečovatelskou službou a se všemi
dalšími službami na nejvyšší úrovni, zařízení srovnatelné s obdobnými zařízeními v západní
Evropě. Chceme nabídnout nejenom vysoce kvalitní služby pro seniory, ale chceme nabídnout
také specializované a medicínsky odborné služby i pro osoby ve věku seniorů, osoby, které
jsou postižené Alzheimerovou chorobou.
Naším záměrem je nabídnout osobám ve věku seniorů, a také těm, kteří mají na srdci hezké
prostředí pro své rodiče či nejbližší – tedy jejich rodinám a blízkým těchto osob, velmi kvalitní
služby v hezkém a příjemném prostředí. Hledali jsme pro takové zařízení vhodné prostory
v regionu zlínského kraje a výsledkem je, že podle našeho názoru by objekty v prostoru Zámku
Přílepy byly vhodným místem pro takové zřízení.
Vážený pane starosto, vážené zastupitelstvo, z důvodů výše popsaných se na Vás obracíme
s prosbou o jednání k tomuto záměru, tedy k jednání o možnostech a podmínkách odprodeje
objektů Zámku Přílepy.
Jsme si vědomi toho, že se zastupitelstvo při jednání o možnostech odprodeje majetku musí
řídit postupy, které jsou upraveny zákony a vyhláškami České republiky. Jsme samozřejmě
připraveni tyto procesy respektovat.
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Představení podnikatelského záměru
• Společnost Seniorské domy Alpha Beta
a.s. je soukromý subjekt, jehož cílem je
vytvořit pod obchodní značkou Senior
Domus síť zařízení pro seniory, ve kterých
jsou mimo jiné, poskytovány také specializovaná péče a služby osobám postiženým
(nastupující) demencí, respektive osobám
s Alzheimerovou chorobou (způsobující
demenci);
• Záměrem společnosti je nabídnout rodinám či nejbližším těch osob, které se
dostaly do stavu, kdy již nejsou schopné se
o sebe samy starat, řešení, které je svojí
kvalitou na vysoké úrovni jak po medicínské stránce, tak po stránce kvality služeb, kvality prostředí a ubytování, kvality
stravovaní a všech dalších služeb. Cílem
společnosti je zajistit, aby se naši klienti
v námi vytvořeném prostředí cítili spokojeně a v bezpečí. A zároveň, aby jejich
rodiny, které nám svěří do opatrování své
nejbližší, měly jistotu, že jejich blízcí mají
potřebnou péči, laskavé zacházení, že
bydlí v hezkém prostředí, dostávají kvalitní
jídlo a vše, co k důstojnému životu ve stáří
potřebují;
• V České republice se počet osob postižených demencí odhaduje na cca 130 000;
• Podle zákona č. 108/2006 Sb. a navazujících dokumentů, viz § 50 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, je péče
osobám trpícím nejrůznějšími formami
demence poskytována v „domovech se
zvláštním režimem“. Těchto specializovaných zařízení, domovů se zvláštním
režimem, respektive domovů poskytujících specifické sociální služby, které se
zejména zaměřují na pomoc osobám se
stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jakož i osobám s chronickým duševním onemocněním, bylo v ČR
k 31. 12. 2011 registrováno celkem 189,
s celkovou kapacitou 9 727 lůžek. Obsazenost lůžek k 31. 12. 2011 byla na úrovni
96,8 %;
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• Nabízená kapacita v domovech se zvláštním režimem pokrývá pouze 7,5 % z celkového odhadovaného počtu osob v ČR
trpících demencí. To je důvod, proč jsou
tak často využívána pro ubytování těchto
osob i zařízení, která k tomu nejsou
určena, tedy nemocnice, apod.;
• Je zřejmé, že nejsou dostatečné kapacity
ani ve standardních domovech pro seniory, ani ve specializovaných zařízeních
typu domov pro seniory s trvalou specializovanou ošetřovatelskou péčí. Nepoměr
nabízených kapacit v těchto zařízeních –
v domovech se zvláštním režimem a celkovým počtem osob trpících demencí,
je v tomto případně ještě výrazně vyšší,
než je nepoměr mezi žadateli o umístění
ve standardním domově důchodců a nabízenými kapacitami v domovech důchodců.

Závěry studie Ing. Arch. Jílka
• objekt je adaptovatelný rekonstrukcí
na bezbariérovou budovu vhodnou
k zamýšlenému využití – poskytování specializovaných služeb seniorům, především
se zaměřením na služby osobám trpícím
demencí.
• po rekonstrukci objektu zámku a dostavbě
hospodářských objektů novostavbou pavilónového charakteru je možné v celém
objektu získat pro ubytování seniorů
51 pokojů s nabídkou minimálně 103 lůžek,
z toho v prostorách novostavby pavilónového charakteru tzv. Hospodářských budov
42 pokojů s nabídkou 85 lůžek a v budově
samotného Zámku 9 pokojů s nabídkou
18 lůžek.
• je počítáno s vlastní kuchyní a s několika
výdejními místy, se společenskými prostorami, s prostorami pro rehabilitaci, apod.;
• objekt nabízí hezké prostory pro daný účel
zbudování domova pro seniory včetně prostor zahrady, která by nepochybně byla
vítaným místem pro procházky i odpočinek
seniorů při hezkém počasí.
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Architektonický návrh přístavby pavilónu k hospodářské budově

Takto by měl dle architektonické studie celý areál vypadat z ptačí perspektivy
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DOMOV PRO SENIORY Z PŘÍLEPSKÉHO ZÁMKU V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH
Je vůbec dispozice zámku pro takový druh
zařízení vhodná?
Není, vlastní budova zámku byla již dříve
analyzována jako ne příliš vhodná pro přestavbu na ubytovací kapacity. Vlastní bezbariérové pokoje s příslušenstvím by byly
alokovány do nově vystavěné budovy, která
by doplnila stávající zámecký komplex.
Tato pavilónová budova by byla alokována
v části parku a navazovala na stávající hospodářskou budovu. Hospodářská budova by
sloužila jako hospodářské, stravovací a zdravotnické zázemí. Do hlavní budovy zámku by
bylo umístěno v horním patře administrativní
zázemí a částečně ubytovací prostory pro
soběstačné klienty.
Dolní část by měla být dle předběžné
dohody nabídnuta k využití obci a mohlo by
zde vzniknout kulturně společenské zázemí
pro obec, spolky a občany.
Co na to památkáři?
Smlouva bude podepsána až v případě
kladného stanoviska památkářů. Toto stanovisko si zajistí společnost SDAB.
Znamená to, že obec zámek prodá?
Ano, ale za určitých předem stanovených
podmínek. Přesněji řečeno, že obec za tržní
hodnotu postoupí zámek za určitým účelem –
zbudování domova pro seniory, který bude
vymezen v kupní smlouvě a opatřen zpětnými
mechanizmy v případě jejich nedodržení.
Určitou pojistkou bude též věcné břemeno
v přízemí zámecké budovy, které by mělo
být využito pro účely obce. Dalo by se říci,
že spíše než kupce se podařilo obci získat
strategického partnera k realizaci dlouho
zamýšleného záměru. I když nemovitost
změní vlastníka a zařízení bude provozováno
privátním sektorem.
A proč musí zámek změnit vlastníka?
Jednoduše řečeno, nenajde se nikdo, kdo
by investoval prostředky do cizího majetku.
A co park?
Vlastníka by změnila hospodářská budova,
zámecká budova (s věcným břemenem
obce) a část parku pro výstavbu nového
pavilonu a zbudování uzavřené zahrady pro
nesoběstačné klienty. Konkrétně malá část
parku od hospodářské budovy směrem dolů
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k plotu. Park jako takový by zůstal i nadále
v majetku a dispozici obce.
Může vlastně obec zámek prodat?
Ano, převodem zámku na obec Přílepy
v roce 1998 sice bylo uvaleno břemeno, že
v případě, že pokud zde obec nevybuduje
zařízení sociálních služeb a objekt prodá,
odvede 50 % kupní ceny do státního rozpočtu. Toto ustanovení však bylo v roce 2007
zrušeno. Zámek je plně v majetkové dispozici
obce Přílepy.
Jaká je vlastně cena zámku?
Pro ocenění zámku na tržní hodnotu je
nutné zadat vypracování posudku autorizovaného odhadce v oboru oceňování nemovitostí. Toto ukládá v případě prodeje obecního
majetku také zákon o obcích. Se společností
SDAB bylo dohodnuto, že zpracování odhadu
ceny zadají obě strany nezávisle na sobě
a bude posouzen případný rozdíl tak, aby
ocenění bylo objektivní a naprosto transparentní. Částka utržená za odprodej bude příjmem rozpočtu obce a využita k investicím
do jejího dalšího rozvoje.
A co tato adaptace přinese?
V případě realizace projektu bude naplněna dlouholetá vize na využití přílepského
zámku jako domova pro seniory a bude tak
rekonstruován stále více chátrající objekt,
který je považován za dominantu obce. Bez
větších investic, které nejsou v možnostech obce by se stav budov nadále zhoršoval a takto bude provedena kompletní
rekonstrukce. Pokud bude využití a provoz
smluvně vázán na daný účel, je v podstatě
jedno, zda objekt vlastní a provozuje obec,
stát či soukromá společnost. Uvedení do provozu přinese nová pracovní místa a dostupné
zdravotnické služby. V případě kladné dohody
o věcném břemenu zůstane část přízemí dolního patra k využití pro účely obce.
Přínos nebo ztráta?
V posledních deseti letech jsme si zvykli,
že zámek slouží pro mnoho účelů. Hospodářská budova se začala využívat jako garáže,
technické zázemí obce, sklady pro účely
obce i společenských organizací a částečně
jako zázemí společenských akcí, které se pak
konají na nádvoří či v parku. Léta před tím
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tomu takto nebylo. Toto využití svým způsobem vyhovuje, na druhou stranu ale prostory
dále chátrají a celek nepřináší krom zmíněného žádný další užitek, což je pro takto hodnotný objekt do budoucna neudržitelné.
V případě využití k prezentovanému účelu
bude nutné vybudovat nové technické a skladovací prostory. Co se kulturních akcí týká,
park zůstane nadále v majetku a využití
obce a „nový soused“ by občasné akce dle
předběžné dohody toleroval. Park by se však
musel doplnit o základní zázemí. Tato situace
by však nastala při jakémkoliv jiném využití
kýmkoliv.

V dlouhodobějším výhledu by mělo vzniknout zázemí pro společenské a sportovní
akce v plánovaném areálu v Podšpitálí.
Adaptace zámku na zmiňovaný záměr
bude taktéž tématem veřejné schůze zastupitelstva obce a občanů. Do svolání předmětné schůze mohou Občané sdělovat své
názory e-mailem, telefonicky, písemně či
osobně na obecním úřadě.
Konečné rozhodnutí bude učiněno v případě bezproblémového průběhu všech
p o p s a n ý c h a d m i n i s t r a t i v n í c h ú ko n ů
a zejména po předložení návrhu smlouvy
a její právní analýzy externím právníkem.

O K É N KO D O N A Š Í Z Á K L A D N Í Š KO LY
„Celým rokem krok za krokem“

Soutěž „Uhas vánoční stromek“

Téma, které jsme letos zvolili za námět pro
naši tradiční vánoční besídku. Ta se konala
ve středu 19. prosince 2012.
Čtvero ročních období začíná jarem, kdy
všechno vyrůstá a rozkvétá, pokračuje přes
léto, podzim až do zimy. Žáci vyjádřili tento
celý rok tancem, zpěvem i slovem. Právě
od nejmladších prvňáčků, přes druháky, třeťáky, čtvrťáky až po páťáky, kteří celé přestavení končili vánočním tématem o narození
Ježíška. Samozřejmě nechybělo zpívání koled
a příjemné posezení nad šálkem čaje s vůní
perníčků.
Čas vánoční se naplnil a my jsme vykročili
s chutí a elánem plni očekávání do nového
roku 2013.

Poslanec Josef Smýkal, ve spolupráci
s občanským sdružením „Centrum pro bezpečný stát“ a občanským sdružením „Olympia“
v Holešově připravil pro žáky 1. a 2. stupně
základních škol mikroregionu Holešovsko
soutěž pod názvem „Uhas vánoční stromek“.
Soutěží, při které žáci zvolenou kombinací
(sčítání, odčítání, násobení a dělení) měli
docílit výsledku 112, zároveň rozvíjeli své
matematické a kombinační schopnosti.
Za správné výpočty vedoucí k výsledku 112
získávali hráči pro svou školu body.
Soutěž se konala od 6. do 24. prosince 2012 a díky poutavé grafice rozvíjela počítačovou gramotnost a povědomí
žáků o tísňovém čísle 112. Zúčastnilo se jí
11 škol ze Zlínského kraje. Naše škola získala
s 14 731 body 1. místo a finanční odměnu
10 000,– Kč. O jejím využití necháme rozhodnout samotné žáky. Všem, kteří nás podpořili a místo předvánočního úklidu a nákupů
bojovali za naši školu, děkujeme.

Jeden z koutů tělocvičny představující zimu a zimní
zvyky

Žáci a učitelky ZŠ Přílepy s návštěvou z poslanecké
sněmovny

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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Drásal i v Přílepích
Nelekejte se, známý cyklistický závod se
letos ještě nejel, ale pro žáky navštěvující
školní družinu při ZŠ v Přílepích byl čtvrtek
19. ledna 2013 přece jen trochu jiný.
Knihovnice paní Marie Smolková ve spolupráci s paní Libuší Bátrlovou pozvala žáky
do místní knihovny na besedu se zajímavým tématem „Planeta obrů“. Kromě příběhů o pohádkových obrech nemohly chybět
ani informace o holešovském „obrovi“ Josefu
Drásalovi. Děti se mimo jiné dověděly – jak
byl vysoký, kolik toho snědl ke svačince, kde

všude vystupoval s cirkusem. Pro bližší představu si mohly přirovnat svou nohu a dlaň
k velikosti jeho nohy a dlaně – nakreslené
na papíře.
Po skončení besedy se děti mohly také
porozhlédnout po knihovně, kde mnohé
z nich byly vůbec poprvé. Věříme, že i toto
je jeden ze způsobů, jak přitáhnout děti
ke knížkám, čtení a zlepšit tak jejich čtenářskou gramotnost.
Děkujeme za zajímavé odpoledne.

Šibřinky pro děti

Zápis do 1. třídy

Tato akce patří již k tradicím naší školy,
kterou pro děti připravují rodiče Klubu
rodičů a další dobrovolníci. Na tuto akci se
děti velmi těší, a tak nebyl problém zaplnit
v sobotu 16. února celou tělocvičnu. Díky
štědrosti sponzorů se tak mohly všechny
pohádkové bytosti veselit, tančit a soutěžit
až do večera. Drobných odměn se dočkaly
i maminky a babičky – za své bábovky
a koláče přinesené do soutěže. Všem ochotným dobrovolníkům pod vedením paní Ireny
Tvrdoňové moc děkujeme. Rozzářené oči dětí
toho byly jistě důkazem.

V pátek 8. února 2013 se na naší škole
uskutečnil zápis dětí do 1. ročníku základní
školy. K zápisu se i se svými rodiči dostavilo
6 dětí, z toho 3 děvčata a 3 chlapci. Zda
to bude počet konečný, to se ještě přesně
neví, protože rodiče mají možnost podat do
31. května 2013 žádost o odklad, která musí
být doložena dvěma doklady – doporučením
příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa.
Samotný zápis proběhl v klidné a příjemné
atmosféře, neobjevily se ani žádné slzičky,
děti se chtěly ukázat – co všechno už umí,
že poznají barvy, geometrické tvary, čísla,
dokonce i některá písmenka. Asi nejlákavější byly úkoly, které se plnily na interaktivní
tabuli. Výhodou je i to, že děti nepřicházejí
do cizího prostředí, známe se navzájem.
Takže na všechny ty šikulky už se v září moc
těšíme.

Děti se bavily soutěžemi, tancem i dle libosti

Povinný plavecký výcvik
Jako každý rok – tak i letos – proběhl
povinný plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku
na bazéně v Holešově. Výcvik probíhal v době
od 11. prosince 2012 do 5. března 2013.
„Mokré vysvědčení“ tak získalo 19 žáků. Pro
zajímavost Vám sdělíme i to, že celý výcvik
i s dopravou vyšel na 34.100,– Kč.
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Budoucí prvňáčci Jolana Janošová a Marek
Doubravský u zápisu
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Praktikantky na škole
V době od 4. – 15. února 2013 prošla pedagogickou praxí ve školní družině studentka SŠ –
Pavla Paštěková z Martinic a v době od 18. – 29. března 2013 praktikovala ve spojených
třídách 4. – 5. ročníku studentka VŠ – Lenka Doleželová z Holešova. Oběma studentkám se
při pedagogické činnosti s dětmi dařilo. Věříme, že praxe obě obohatila a bude přínosem pro
jejich další studium či zaměstnání. Jejich praxe totiž zpětně obohacuje i nás pedagogy, přináší
nové nápady a zajímavosti.

Návštěva divadla ve Zlíně

Přijímačky na 8leté gymnázium

K celoroční náplni práce patří i návštěva
divadelního představení. Ve středu 13.
března 2013 jsme navštívili divadlo ve Zlíně
a i s dětmi naší mateřské školy jsme shlédli
pohádku „Maxipes Fík“.

Téměř po tříleté odmlce se z našich šesti
páťáků opět hlásil jeden na 8leté gymnázium. Po vykonaných přijímacích zkouškách
se Michael Ševčík umístil v první desítce
úspěšných zájemců a byl přijat ke studiu.
Blahopřejeme!

Matematický CVRČEK a KLOKÁNEK
Koncem března se každoročně koná celorepubliková matematická soutěž rozdělená do různých kategorií od základních škol až po školy střední. Kategorie pro naše žáky má název
CVRČEK (2. + 3. ročník) a KLOKÁNEK (4. + 5. ročník). Velmi pěkné bylo umístění našeho žáka
Matěje Obšivače ( 4. ročník), který v celém regionu Holešovska obsadil 4. místo. Blahopřejeme
a děkujeme za pěknou reprezentaci školy.

„Pro prvňáčka je to hračka“
To byl název zábavné soutěže pro nejmenší – tedy pro prvňáčky. Letos se konala

František Olšák, Lucie Folknerová a Veronika
Smékalová s cenami za 1. místo

již po druhé a organizátorem byla Městská
knihovna Holešov. Soutěž proběhla v úterý
26. března 2013, těsně před velikonočními prázdninami. Původně měla jet za naši
školu soutěžit dvě tříčlenná družstva, ale
velká nemocnost žáků tyto plány překazila.
Nakonec jsme byli rádi, že jsme dali dohromady družstvo jedno. Že jsme to nevzdali,
to se nám přece jen vyplatilo. Naše družstvo
ve složení Lucie Folknerová, František Olšák
a Veronika Smékalová zvítězilo a v konkurenci družstev z velkých holešovských
škol a školy z Martinic přivezli diplomy za
1. místo. Za pěknou reprezentaci školy všem
děkujeme.

Soutěž „Mladý zahrádkář“

11. místo

V pátek 26. dubna 2013 se na zámku
v Holešově konalo okresní kolo soutěže
„Mladý zahrádkář“. Tento kroužek vede již
tradičně na naší škole paní Vlasta Čablová.
Za její obětavou práci jí moc děkujeme.
V kategorii mladších žáků ( 5. – 6. ročník) obsadili naši žáci tato místa:

Nejmladší účastnicí celé soutěže byla naše
Nikola Pulcová (3. ročník). Naši žáci letos
ani zdaleka ještě nedosahují věku většiny
soutěžících v jejich kategorii, proto si jejich
umístění velmi vážíme. Jsme také jedinou
malotřídní školou z okolí, která se této soutěže již pravidelně zúčastňuje. Rovněž všem
děkujeme za pěknou reprezentaci školy.

4. místo
8. místo

Matěj Obšivač
Jiří Hudeček
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(4. ročník)
(5. ročník)

Vendula Olšáková

(4. ročník)

Mgr. Alice Kučerová, ředitelka školy
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M AT E Ř S K Á Š KO L A
SLUNÍČKOVÉ DNY V MŠ
Ve dnech od 13. do 19. května se naše
mateřská škola zúčastnila projektu Evropské dny slunce. Snažíme se děti vychovávat
k ochraně životního prostředí již od nejútlejšího věku, proto jsme se do tohoto projektu
zapojili.
První den si děti přinesly žlutá trička a formou hádanky, písničky a básničky jsme
navodili vhodnou atmosféru. Vyprávěli jsme
si o slunci, jakou má barvu, jak je důležité,
když na obloze svítí a září, jak působí na nás,
na živou a neživou přírodu, rostliny a živočichy. Také jsme si pověděli něco o alternativních zdrojích energie. K našemu překvapení
jsme zjistili, že děti mají povědomí o solárních panelech na střechách domů.
Druhý den proběhlo motivační cvičení
k tomuto tématu. Děti si hrály na kočičku,
která se vyhřívá na sluníčku, vžívaly se
do situace, jak je příjemné, když sluníčko

svítí a hřeje. Dny jsme zakončili malováním
obrázků s touto tématikou, které nyní zdobí
naši mateřskou školu. Veselé úsměvy na tvá-

Malování sluníček děti bavilo

řích malých ratolestí zazářily poté, co dostaly
žluté nafukovací balónky.
Zdenka Chmelařová, ředitelka MŠ

ŽIVOT SPOLEČENSKÝ
V PŘÍLEPÍCH SE KOŠTOVALA SLIVOVICE
V sobotu 2. března se po roce opět sešli
v přílepské hospodě „U Páralů“ milovníci
dobré slivovice, aby ohodnotili poslední
sklizeň a vybrali tu nejlepší pálenku zahrádkářské sezóny 2012. XI. ročník „Koštování
přílepské slivovice“ zaznamenal letos mírnou změnu pravidel. Jelikož minulá úroda
trnek patřila k těm chudším, ale ovoce jako
takového bylo dosti, vyhlásili pořadatelé dvě
kategorie. Trnková a ovocná. Tak se kromě
25 vzorků pravé slivovice sešlo k okoštování
také 15 vzorků jabkovice, hruškovice, meruňkovice či směsky.
Každý z vybrané jedenáctičlenné komise,
čítající tři ženy měl k dispozici pro každý
vzorek 0 – 20 bodů a jako každým rokem
hodnotili vůni, chuť a celkový dojem. K neutralizaci chuti bylo k dispozici kolečko klobásky či kousek chleba a všechny udělené
body byly připisovány k anonymním vzorkům,
vystupujícím pouze pod startovním číslem.
Po zaprotokolování posledních bodů pro-
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běhlo vyhodnocení výsledků a po seřazení
od největšího počtu bodů byly k jednotlivým
dosud anonymním číslům vzorků připsána
jména jejich majitelů. Pak už mohlo přijít
s prvními tóny harmonikářské kapely také
netrpělivě očekávané vyhlášení výsledků.
Držitelem putovního poháru za nejlepší slivovici se stal Jindra Grygera, nejlepší ovocnou směsku vypálil Jarek Paštěka. Oba
vítězové převzali za potlesku přítomných
ceny a jali se povinnosti vítěze, což je přinést „litr té vítězné“. V každé kategorii bylo
odměněno taktéž druhé a třetí místo. Tradičně bylo vyhlášeno taktéž místo poslední,
které je odměňováno putovní přilbou zvanou
„dunihlav“. Veselým zpestřením letošního
ročníku bylo, když pořadatelé po posledním
vzorku rozdali členům komise detekční trubičky a dle nejzeleněji zbarvené tak mohli
vyhodnotit nejpoctivějšího koštýře.
Po vyhlášení výsledků a předání cen
pokračovala volná beseda v doprovodu
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harmonikářské kapely a každý mohl ochutnat jednotlivé vzorky, ale hlavně vítěznou
pálenku. V průběhu večera ještě probíhala
doprovodná soutěž v koštu domácího kysaného zelí ve které se většina shodla, že to
nejlepší v roce 2012 nakrouhal a naložil
Miloš Andrýsek.
U slivovice a ostatních darů přírody čas
rychle ubíhal a při zpěvu a muzice harmonikářské kapely vydržel jen málokdo

sedět a volný prostor se rychle zaplnil
tanečníky.
Ceny byly rozdány, nejlepší slivovice je
známa a nám nezbývá než čekat až přijde jaro, přílepské stráně se promění v bíle
rozkvetlou kytici trnkových květů, aby bylo
za rok opět co koštovat. Závěrem ještě patří
poděkovat všem co se na vydaření akci jakkoliv podíleli a popřát si, aby letošní rok přinesl bohatou úrodu, nejen co se trnek týká.

Hospoda U Páralů se zaplnila do posledního místa

Jindra Grygera, Jarek Paštěka a Vašek Hrdlička
na stupních vítězů

NOVÉ ZÁSAHOVÉ VOZIDLO PRO JEDNOTKU SDH OBCE
Začátkem minulého roku byl pro technickou nezpůsobilost vyřazen z provozu zásahový
požární vůz Avia jednotky sboru dobrovolných hasičů Přílepy. Jelikož je naše jednotka zařazena v kategorii V. do plošného pokrytí systému požární ochrany kraje, zpracovala obec jako
zřizovatel jednotky prostřednictvím HZS Zlínského kraje žádost o investiční dotaci na věcné
prostředky požární ochrany.
Tato žádost byla doporučena ke schválení radě a zastupitelstvu Zlínského kraje, které
na únorovém jednání kladně rozhodlo o přidělení této dotace pro naši obec. Jedná se konkrétně o částku 375 000,– Kč, které je obec povinna na základě stanovených pravidel
dofinancovat min. 30 % ze svého rozpočtu. Tato částka byla do návrhu rozpočtu začleněna
a schválena. V současnosti probíhá tzv. požární zástavba vybraného vozidla a těšíme se, že již
v příštím občasníku budeme toto nové vozidlo moci představit.

VODĚNÍ MEDVĚDA
Poslední sobota před Popeleční středou, letos vyšla na 9. února 2013 a patřila již tradičně
k masopustnímu veselí – vodění medvěda, akce, kterou pořádají místní hasiči. Počasí přálo,
jen kolem poledne začalo foukat, sníh pod nohama tentokrát nebyl.
Ráno se sešli hasiči a masky v hasičské klubovně, kde všichni společně posnídali a poté
za doprovodu muziky obcházeli dům od domu celou vesnicí. Lidé nabízeli všelijaké laskominy
od koblížků až po klobásky a nedílnou součástí každé zastávky byl také kalíšek pálenky.
Nejedna hospodyňka si mohla zatančit s „pravým a nefalšovaným“ medvědem.
Letos se sešli např. amnestovaní vězni, tykadlový řidič Smetana, Sněhurka a sedm trpaslíků,
indiáni, Harry se svým parťákem Marvem, policajti a samozřejmě medvěd vedený na řetězu
myslivcem.
Po celodenním veselí v ulicích se skoro všichni opět sešli v klubovně, kde bylo připraveno
jídlo a pití, dechovka zahrála poslední písničky a tím se letos ukončila masopustní doba.
Děkujeme hasičům, kteří připravili zázemí v hasičské klubovně, panu Šťastovi za výborné
jídlo a všem, kteří si dali práci s výrobou svých masek a vyšli do ulic. Díky patří také muzikantům, kteří masky doprovázeli po celý den.
KS
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VÝROČNÍ SLET ČARODĚJNIC V PŘÍLEPÍCH
Původně pohanský svátek, později lidová
tradice vítání jara se slaví vždy o filipojakubské noci, tedy noci z 30. dubna na 1. května.
Tuto noc mají prý čarovné síly největší moc.
V Přílepích se tento den stal již po deset let
příležitostí dobré zábavy a sousedské veselice pro malé i velké.
Důkazem čarovné moci tohoto
dne je i skutečnost, že po deset
let trvání této tradice panovalo
krom jednoho roku krásné a teplé
počasí a teplá noc.
Také letos se tradičně sešly
přílepské i přespolní čarodějnice
na cestě pod kapličkou, aby mohly
společně projít průvodem přes
vesnici na místo sletu do přední
zahrady zámeckého parku, kde
bylo připraveno spousty zábavy
a překvapení.
Po posilnění čarodějným nápojem zvolilo shromáždění nejčarokrásnější čarodějnici, která
tradičně vyzvala starostu obce k tanečku
v kruhu čarodějnic. Pak už všichni čekali
na zapálení ohně, na kterém si po spálení
košťat za doprovodu bubnů mohli všichni

Sbor dobrovolných hasičů Přílepy
zve všechny na tradiční letní akci

ROCK
NA ZÁMKU

v sobotu 6. července 2013
od 20:00 hodin
na zámeckém nádvoří
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opéct první letošní špekáčky. Na parketu
se mezi tím konala diskotéka pro nejmenší
čarodějnice, plná dětských hitů a barevných
světel a ti všímavější mohli dle příprav tušit,
o čem bude letošní čarodějnické vystoupení.

Příchod čarodějnic na rejdiště

Než byla rozdána tombola, bylo již vše připraveno na tradiční scénu a všichni byli zvědaví co si pro nás čarodějnice letos připravily.
S úvodním westernovým hitem zazněly
výstřely z revolverů a na scénu připravenou
jako bar z divokého západu nastoupil slavný
Limonádový Joe a přel se s pistolníkem, jestli
pít kolaloku nebo whisky. Vše bylo doprovázeno tanečky barových tanečnic, které měly
stejně dokonalé kostýmy jako přítomní kovbojové. Tedy kovbojky, neboť vystoupení
na sletu je vždy pouze výsadou žen.
Po setmění se všichni shromáždili
na zámeckém nádvoří, kde bylo připraveno
další překvapení, a to vystoupení ohňové
skupiny BOCA FUEGO z Valašského Meziříčí.
Všichni přítomní pak s nadšením a potleskem sledovali odvážné výkony při tanci
a žonglování s různými zapálenými předměty,
jako by oheň ani nepálil.
Po krátké dešťové přeháňce pokračovala
čarovná noc volnou zábavou a tancem až
hodně přes půlnoc, kdy magická síla ubrala
na intenzitě, a všichni se rozlétli či rozešli
do svých domovů. Snad vše zlé uhořelo společně s košťaty na zapálené hranici a naši
vesnici a její obyvatele bude potkávat po celý
rok vše dobré.
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S P O R T O V N Í KO U T E K
SE ZUMBOU SE JELO NA „HAWAI“
Palma s kokosovými ořechy, květinové
věnce, osvěžující drink a krásné ženy. To se
většině z nás vybaví při slově Hawai. Ale když
se k tomu přidá ještě zumba, není potřeba vážit
ani tak dalekou cestu.
Pravidelným návštěvnicím hodin zumby
v Přílepích a Holešově se totiž předposlední
dubnový víkend naskytla možnost si krátký
hawaiský pobyt užít, i když moře musely v představách nahradit jen vody Luhačovické přehrady. Ale komu by takový detail vadil, když pro
mnohé to byla příležitost si odpočinout od starostí všedních dní, pořádně si zazumbit nebo
se třeba jen lépe poznat. Pozlovice a lázeňské
Se zumbou na Hawaji
Luhačovice tak nakonec přivítaly téměř třicetičlennou dámskou invazi, v níž Přílepy měly zhruba čtvrtinové zastoupení a rekord v počtu nejmladších účastnic. A současně se slavilo také první výročí ode dne, kdy se zumba v Přílepích
začala cvičit.
Na Hawaii se dámy ocitly hned první pobytový večer a jejich pohyb hotelovými prostory
vzbuzoval zvědavé pohledy nezasvěcených hotelových hostů. Každá totiž pojala svůj hawaiský
pobyt velmi vážně a samotná zumba hodina tak byla plná dobré nálady, veselých barev
a netradičních doplňků v prostředí nezvyklé kokosové palmy. Rodinné duo Ivet pak ani v Luhačovicích nezklamalo a na závěr hodiny nezapomnělo na tekuté vitamínové osvěžení.
Sobotní a nedělní program měl sice již spíše individuální charakter, ale přesto nechyběly
další dvě hodiny společné zumby, z nichž jedna se konala v atraktivním prostředí zastřešené
terasy s krásným výhledem na panorama již znovu napuštěné a na letní sezonu připravené
Luhačovické přehrady. Nejen zumba však tvořila aktivní náplň celého pobytu, přímo v hotelu
se totiž k využití nabízel i bazén či k relaxaci masáže, sauna a whirpool. A protože zumbařkám
nebyly cizí, i zde docházelo k nepředvídavým veselým příhodám, stejně jako celý nezapomenutelný víkend.
Mgr. Martina Kroutilová

UKONČENÍ PŘÍLEPSKÉ LIGY V NOHEJBALE
Nohejbalový oddíl Sokola Přílepy uspořádal
II. ročník Přílepské nohejbalové ligy pro rok

Účastníci přílepské nohejbalové ligy – v popředí
zástupci nejlepších družstev s cenami

OBČASNÍK PŘÍLEPY

2012/2013. Tato soutěž je určená pro družstva z naší vesnice a probíhá od listopadu
do března. Hraje se vždy večer, třetí pátek
v měsíci na palubovce tělocvičny naší školy.
Letošního ročníku se zúčastnily čtyři družstva
a prvenství obhájili loňští vítězové Rochla,
Janečka st. a Janečka ml.
Na ukončení Přílepské ligy v sobotu 20. 4.
2013 byly kromě domácích družstev pozváni
i tradiční rivalové z Holešova, Martinic a Podhradní Lhoty. Hráči podávali výborné výkony,
což ocenili také přítomní diváci. O pořadí rozhodovalo až závěrečné play-off, do kterého
postoupily první čtyři týmy ze skupiny. Stejně
jako vloni zvítězili hráči z Holešova.
Podle pana Coubertena však není důležité
zvítězit, ale zúčastnit se. A tak mohli všichni
nohejbalisté konstatovat, že si nejen výborně
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zasportovali, ale také si sobotu krásně užili.
Poděkování všech patří Obecnímu úřadu,
škole a sponzorům akce, jež dodali nejlepším celkům ceny a hlavně organizátorovi celé
akce Ing. Stanislavu Janováčovi.
Výsledky:
Dlouhodobá soutěž – Přílepská liga:
1. L. Rochla, I. Janečka, K. Janečka

2. L. Šikula,M. Staněk, D. Žůrek
3. S. Janováč, L. Hanžl, J. Hanžl
4. O. Obšívač, V. Solař, D.Přívara
Závěrečný jednodenní turnaj:
1. Holešov
2. Rochla, Janečkovi
3. Podhradní Lhota
4. Janováč, Hanžlovi
Mgr. Ivo Janečka

VELMI ÚSPĚŠNÝ VÍKEND PŘÍLEPSKÝCH SPORTOVCŮ
V sobotu 18. 5. 2013 Se uskutečnil ve Zlínské basketbalové hale volejbalový turnaj smíšených družstev. Zúčastnilo se 8 družstev a Přílepští postupovali turnajem bez ztráty jediného
setu až do finále, kde celkem bez zaváhaní porazili omlazené družstvo Holešovských Draků.
V ten samý den se na Rusavě konal nohejbalový turnaj, kde se u hotelu Rusava sešlo 6 tříčlenných družstev. Za chladného počasí, kdy asfaltové hřiště chvílemi zaléval déšť, naši borci
nezaváhali ani chvilku a při závěrečném vyhlašování výsledků vystoupili na stupeň nejvyšší.
Do třetice se v neděli 19. 5. konal v Kroměříži sokolský memoriál bratra Kozlíka. Devět smíšených družstev svedlo urputné boje a v odpoledních hodinách vyhlásili jako vítěze memoriálu Přílepské družstvo.
Tímto bychom chtěli zúčastněným sokolům poděkovat za perfektní reprezentaci přílepského Sokola a samotné obce Přílepy.
Přejeme Vám hodně zdraví, co nejméně úrazů a co nejvíce vítězných návratů do naší
krásné obce.
oddíl volejbalu

NA RYBNÍKU HRÁLI HOKEJ STAŘÍ PÁNI
V posledních letech se nestává často, že
by v mrazivých dnech hráli kluci na přílep-

či čtyřiceti lety. Nechyběli ani fanoušci a rozdělení „kdo proti komu“ rozházením hokejek
za zády.
Nedokážu napsat kdo vyhrál, nebo kdo
byl lepší, ale fakt, že chlapi po tolika letech
obuli brusle a to co se odehrávalo na ledě
se skutečně podobalo hokeji je samo o sobě
vítězstvím všech zúčastněných. Všech,
kteří se v mrazivém odpoledni sešli na rybníku a na místo domácí pohody či posezení
ve vytopené hospůdce si s chutí zahráli
tuto národní českou hru. Vždyť při pohledu
na jedinou zamrzlou láhev piva bylo jasné, že
zde o nic jiného než o sport a aktivní zábavu
nejde.

Staří páni hokejisté na přílepském rybníku

ském rybníku – požární nádrží nad návsí
hokej. Pokud dnešní mládež hokej vůbec
hraje, neobejde se bez opravdové výstroje
a rovné ledové plochy, nebo si vystačí s virtuální realitou u PC.
Jednoho únorového nedělního odpoledne
tomu však bylo jinak. Pečlivě uklizená ledová
plocha se zaplnila opět po mnoha letech plně
„hokejisty“. Na vzpomínkové akci se zde totiž
sešli starší páni, kteří zde pravidelně šťouchali hokejkou do puku před dvaceti, třiceti
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Hokej to byl divácky atraktivní
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VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Vánoční turnaj ve stolním tenisu má v Přílepích mnohaletou tradici. Za dob fungování TJ
Sokola se v osmdesátých letech konával v sále dnešní restaurace U Miloša a účast bývala
vždy hojná. Před deseti lety byl
tento turnaj znova obnoven a jeho
dění přesunuto do sportovnějších
prostor – do tělocvičny základní
školy. V posledních letech má turnaj stále vyšší úroveň a pravidelně
se jej účastní nejen pořádající
hráči z Přílep, ale také oddíloví
hráči z Holešova a Fryštáku. Ani
v posledním turnaji 29. prosince
2013 tomu nebylo jinak a domácí
nejlepší hráč se tak umístil až
na třetím místě, když zlato a stříbro získali přespolní.
Věříme, že se podaří opět obnovit činnost mládežnického Sokolského oddílu a v příštích letech
bude zlato zůstávat doma.
Společné foto účastníků turnaje
Výsledky dvouher:
1. místo
Syřena Jiří – Količín
2. místo
Gálík Jaroslav – Fryšták
3. místo
Hoňka Roman – vrtulníková posádka Přílepy
Výsledky čtyřher:
1. místo
Žůrek Karel–Konečný David
2. místo
Hasala–Šuba Benedikt
Hodnoceno pouze finále tudíž 2 místa
Počet hráčů – 19

HLEDÁ SE TRENÉR
Pro oddíl stolního tenisu hledáme trenéra mládeže – ochotného tatínka,
který by nám pomohl s organizací jeho činnosti. Vybavení je k dispozici,
časy tréninků je případně možno změnit
(s ohledem na stávající provoz tělocvičny ZŠ Přílepy).
Více informací podá starostka Anna Petrášová.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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Z A J Í M AV O S T I
NOVOKNĚZ Z PŘÍLEP
zvláště na vojně, které bych lidI přes skutečnost, že podle
skými silami naprosto nezvládl.
posledního sčítání se přihlásilo
Bůh stál při mně, aniž bych si to
k víře 275 občanů Přílep (30 %)
tenkrát uvědomoval.
nebývá zvykem, že bychom se
Když mi bylo už přes třicet let
věnovali v občasníku duchovním
a neprožíval jsem zrovna dobré
či církevním tématům. Vzhledem
období, zasáhl Bůh znovu. Najedk uvedeným statistikám však
nou jakoby mi připomněl všechny
nemůžeme opomenout jednu
ty prožité události a že to, jak
blížící se událost. Po 72 letech
dopadly, nebyla žádná náhoda.
se stane opět jeden z našich
Mgr. Ladislav Sovadina
Byl jsem nesmírně rád, že jsem
rodáků, kamarádů a spoluobčanů
se mohl vrátit ke kořenům, zasařímskokatolickým knězem. Shozeným už dávno. Začal jsem znovu chodit
dou okolností pochází opět z rodu Sovadinů.
pravidelně do kostela a přihlásil jsem se také
Mgr. Ladislav Sovadina přijme kněžské svěna přípravu k biřmování v Otrokovicích.
cení v sobotu 22. června 2013 v katedrále
Krátce po biřmování jsme pak spolu,
sv. Václava v Olomouci.
možná si na to, bratře, vzpomínáš, vedli
Napadlo mě, že bych mohl při této přílejakýsi „filosofický“ rozhovor o tom, proč lidé
žitosti položit Laďovi pár otázek a pro účely
jednají tak, jak jednají, a co je k tomu vede.
našeho občasníku si trochu popovídat.
V jeden moment jsi prohlásil: „Člověče, ty
mluvíš skoro jako kněz, nechceš jít náhodou
Možná by Přílepáky zajímalo, co jsi dělal
do semináře?“ Odpověděl jsem že ne, ale
a kde jsi působil v posledních patnácti
zřejmě zrovna v ten okamžik bylo „zaseto“
letech, kdy Tě tady příliš vidět nebylo?
a z „ne“ bylo nakonec „ano“.
V roce 1998 jsem začal pracovat v Barumu
v Otrokovicích a o rok později jsem si tam
Běžného civilistu jistě zajímá, jak dlouho to
sehnal byt a přestěhoval jsem se tam. Ale
trvá a co vše musí člověk absolvovat od rozv Přílepech jsem byl aspoň na chvilku každý
hodnutí pro kněžské povolání až do kněž(nebo každý druhý) víkend. V roce 2004 jsem
ského svěcení?
změnil zaměstnání a vrátil jsem se do TajTrvá to docela dlouho. Pokud se někdo rozmacu-ZPS Zlín. Ale to už bylo jenom na dva
hodne stát knězem (a když si podá přihlášku
roky, protože potom jsem nastoupil do olodo semináře a přijmou ho), nastoupí do „nulmouckého semináře.
tého“ ročníku, který se nazývá Teologický
konvikt. V ročníku, kdy jsem byl v „konviktu“
Otázka co jistě slyšíš často, proč ses rozhodl
nás bylo celkem 33 z celé republiky. Byl
pro toto povolání a co Tě k tomu vedlo?
jsem „překvapivě“ nejstarší (39 let). Někteří
Teď se možná trochu rozpovídám… Mysspolužáci nebo také jak se říká spolubratři
lím, že k víře jsem byl veden od mala, tak
byli podstatně mladší. Jednou z podmínek
jak to „na dědině“ často bývá. Ve třetí třídě
přijetí do „konviktu“ je maturitní zkouška
jsem byl u prvního svatého přijímání, ale
a 19 let věku. Horní věková hranice stanood páté třídy nám tehdejší ředitelka školy
vena není. V „konviktu“ se studenti připravují
náboženství sice přímo nezakázala, ale
na studium na Teologické fakultě a také se
spíše nedoporučila, s tím, že bychom mohli
učí žít ve společenství a prohlubovat svůj
mít problémy s přijetím na střední školu.
duchovní život. Mně osobně pomohl „konTehdy nám to příliš nevadilo… Moje víra však
vikt“ v tom, že jsem se dokázal tak nějak sžít
potom trochu zeslábla, jako bych se od Boha
s mladšími spolužáky. A také v tom, že jsem
vzdálil. Když se však na to dívám zpětně,
se naučil znova studovat (tedy aspoň trobylo v mém tehdejším životě mnoho situací,
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KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ
v sobotu 22. června 2013
v 9:30 hodin

Chtěl bys něco Přílepákům vzkázat?
V církevním prostředí je zvykem modlit se
za sebe navzájem. Takže bych chtěl ty, kdo
se umí modlit, poprosit o modlitbu a zároveň je ujistit že si na ně také vzpomenu. Ale
vlastně nejen na ně, ale na všechny přílepáky, protože nezapomínám na to, kde jsem
se narodil, kde jsem prožil bezmála třicet let.

„Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne.“ (Jan 14,6)

S vděčností Bohu
za dar života, víry a povolání
Vám chci oznámit,
že vkládáním rukou a modlitbou
olomouckého otce arcibiskupa
Jana Graubnera
přijmu

také různé pobožnosti, učím náboženství,
„úřaduju“ v kanceláři a je toho ještě mnohem více. Služba jáhna je docela pestrá
a zajímavá.
Většinou po roce jáhenské služby následuje kněžské svěcení, kdy ten, kdo byl vysvěcený na kněze může kromě toho, co dělal
jako jáhen, také sloužit mši svatou a zpovídat. Působí pak jako kaplan. Takže doba
od nástupu do „konviktu“ do kněžského svěcení je většinou sedm let. Což bylo i v mém
případě a musím říct, že to bylo krásných
sedm let.

„Já jsem ta cesta, pravda a život.“

chu), protože jsem měl v té době dvacet let
po maturitě.
Po roce v „konviktu“ následuje vstup
do kněžského semináře, který vlastně sídlí
ve stejné budově jako „konvikt“. Tam už ale
jdou jenom Moraváci, protože ti, kdo jsou
z Čech pokračují ve studiu v Praze. Bohoslovci žijí v semináři a studují na Teologické
fakultě. To trvá celkem 5 let. Když po té době
absolvují studium, získají titul magistra, který
sám o sobě není až tak podstatný, ale je podmínkou k tomu, aby byl bohoslovec vysvěcen
na jáhna.
Potom nastoupí do tzv. pastorace, to znamená, že „funguje“ v té farnosti, kam dostal
dekret. Jáhen ještě není knězem, ale už
může provádět některé duchovní úkony. Asistuje knězi při mši svaté, může křtít, oddávat,
pohřbívat, žehnat.
Já jsem takto nastoupil vloni v červenci
do Přerova. Mimo těch uvedených duchovních úkonů, hlavně tedy křtů a pohřbů, vedu

v katedrále sv. Václava
v Olomouci

Za tento nezasloužený dar
chci spolu s Vámi poděkovat
slavením

PRIMIČNÍ MŠE SVATÉ
v neděli 7. července 2013
ve 14:00 hodin
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Holešově
Ladislav Sovadina
Přílepy 152, 769 01 Holešov

OHLÉDNUTÍ ZA NEKONEČNOU ZIMOU 2013
Nástup zimy 2012 – 2013 se nevymykal
obvyklému normálu, i když již konec října přinesl první vločky sněhu, které však nevidíme
celý listopad. Prosinec se ale hned v prvních
dnech zimy ukázal sněhem a mrazem až
−13 °C. Vánoční oteplení, které velmi často
nastává, tuto zimní idylu narušuje a nic moc
na tom nemění ani „Novoroční“ či „Tříkrálová
zima“ – snad až další dny ledna tohoto roku,
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kdy pokračovala mírná zima. Tato pokračovala i dále a vůbec nerespektovala nástup
jara, který letos nastal astronomicky o den
dříve, tedy 20. března.
Přes velikonoční svátky napadlo 25 cm
nového sněhu, což ztrpčilo procházení obcí
koledníkům při pomlázce. „Hrkačům“ to však
na „Zelený čtvrtek“ až „Bílou sobotu“ před
těmito svátky vyšlo a tak tyto tradice v obci
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pokračovaly. Dne 3. dubna byla na Přílepsku
taková vánice, že se stala cesta do Holešova
nesjízdnou, což se objevuje téměř v každém
desetiletí skoro až na jaře. Že by to zapříčinily zmizelé zásněžky, které se kvůli „globálnímu oteplování planety“ již nestavějí?
Vymizelo i hromadné sáňkování na sáňkách na „Kopcích“. Sem tam je vidět „boby“
z plastů pokud děti vůbec vyjdou z domu
od počítače. Co jsme zažívali radosti, byť

Sáňkařské závody na louce u mlýna v roce 1978

s obyčejnými lyžemi a prostým koženým vázáním, či bruslení na rybníku v Hačkách, přesto
že brusle „kvinťáky“ na klíček na gumácích po každé otočce padaly z botů. Velký
zájem byl o zapřažení sáněk za dlouhé sáně
s volantem a brzdami, i když to téměř vždy
skončilo havárií, která nás ale neodradila jít
na to znova.
Vrátíme-li se k letošní zimě snad každý
toužebně očekával slunce. Postesknou si
včelaři i zahrádkáři. Loni byly podstatně dříve osety zahrádky i zasázeny brambory. Ještě 6. dubna
pole pod obcí byla zcela zasněženou bílou plání.
S nastupujícím chladným a deštivým jarem se objevilo pořekadlo,
že když nám to „květen a červen
nepokazí prožili jsme letos pěknou
zimu“.
Snad ale teplé a slunečné dny
již opravdu přijdou, vždyť tomu tak
vždy bylo…
Zdeněk Němec
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Z Holešova do Přílep
4:40x
5:006
5:10xD
11:286
9:05x 10:40
15:25xD 15:50xu 16:16*

5:54x
12:40x
16:45xD

6:07x
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16:58Nk

6:40x
13:40xD
17:40x
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13:45x
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14:15x
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14:40x
20:05xu

Z Přílep od zámku do Holešova
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16:03xu
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13:20xDk 14:20x
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Z Přílep od zámku do Zlína
4:47x
5:106k
5:45x
6:15x
12:48x
13:55x
14:20xw
14:48x
22:27x
jen do Fryštáku:
6:55xc , 17:536+r
Ze Zlína do Přílep
4:306
6:00x
6:45xk
14:306Nk 14:55x
15:24xu

7:20x
15:40x

8:45x
15:00x
22:20x*

11:366
22:20gk

Přílepy – Lešná (1. 6. – 1. 9.) 13:386+ zpět 16:406+
Vysvětlivky:
x – jede v pracovní dny, D – nejede v době dovolených 27. 12. – 31. 12. a 15. 7. – 16. 8., c – jede v době školního
vyučování, g – jezdí denně kromě 6, k – omezení v době svátků, 6 – jede v sobotu, 7 – jede v neděli, + – jede
v neděli a svátky, N – jede v k před pracovním dnem, nejede 27. 12. – 31. 12., 15. 7. – 31. 8., u – nejede 31. 12.,
L – jede od 1. 6. – 1. 9., r – nejede 24. 12., w – nejede 27. – 31. 12. a 1. 7. – 30. 8., * - jen z nádraží (nezastavuje
u pivovaru)
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÉ DĚTI

JUBILANTI 2013
duben
Rostislav DOHNÁLEK /č.p. 200
Zdeňka ZEŤKOVÁ /č.p. 6
Ladislav BLÁHA /č.p. 187
Ludmila DOLEŽELOVÁ /č.p. 249

80
70
80
75

let
let
let
let

květen
Helena KUCHAŘOVÁ /č.p. 269
Jiří KASALA /č.p. 158
Marie REIMEROVÁ /č.p. 26
Ludmila BOLEDOVIČOVÁ /č.p. 202
Rudolf OPRŠAL /č.p. 138
Jiřina MIKULÍKOVÁ /č.p. 215

70
70
75
83
75
85

let
let
let
let
let
let

červen
Miroslav MIKULÍK /č.p. 215
Bohumila ZAPLETALOVÁ /č.p. 110

84 let
83 let

červenec
Jindřiška ZBRANKOVÁ /č.p. 197
Zdenka DUJKOVÁ /č.p. 175
Božena ŠUBOVÁ /č.p. 279
Vladislav SOVADINA /č.p. 29
Věra FILOVÁ /č.p. 66

85
80
86
75
70

srpen
Zdeňka HOŘÁKOVÁ /č.p. 90
Alois SOVADINA /č.p. 65
Josef ZBRANEK /č.p. 197
Marie VÁLKOVÁ /čp. 85
Stanislav ROMÁNEK /č.p. 267
Ladislav SOVADINA /č.p. 152
Helena SYNOVÁ /č.p. 149
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let
let
let
let
let

Matěj SOLAŘ
č.p. 238 / 31. prosince 2012
Veronika SOVADINOVÁ
č.p. 152 / 18. ledna 2013
Lucie SMÉKALOVÁ
č.p. 122 / 10. března 2013
Miriam MINDEKOVÁ
č.p. 267 / 11. března 2013
Matyáš GRYGERA
č.p. 343 / 15. března 2013
Natálie DRUSOVÁ
č.p. 143 / 4. dubna 2013
Hana NEDBALOVÁ
č.p. 176 / 1. května 2013
Adéla BOLEDOVIČOVÁ
č.p. 313 / 4. května 2013
Jakub ULIČNÍK
č.p. 318 / 10. května 2013

80
75
87
86
81
75
70

let
let
let
let
let
let
let

SŇATKY
z á ř í 2 01 2
Petra SOVADINOVÁ / Přílepy 285
Ondřej VRBICKÝ
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MÍSTO PRO VÁS
PODPORA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE
Rádi bychom Vám představili organizaci DOMINO cz, o. s., která je neziskovou
organizací působící ve Zlínském kraji již od roku 1993.
Zabýváme se sociálně výchovnou činností, pracovní, sociální a výchovnou
rehabilitací dětí z náhradní rodinné péče, poskytováním odborného poradenství.
Zajišťujeme besedy a přednášky na různá aktuální témata. Nabízíme aktivity pro
rodiny s dětmi, aktivity zaměřené na ochranu dětí a mládeže před nežádoucími
a negativními jevy. Zaměřujeme se také na podporu a poradenství pěstounským
rodinám.

NABÍZENÉ SLUŽBY
x

PORADENSTVÍ – poskytuje tým odborníků (psycholog,
psychoterapeut, speciální pedagog, sociální pedagog, právník).
Máme zřízenu bezplatnou poradenskou linku (800 888 942).

x

PRAVIDELNÁ SETKÁVÁNÍ – prostor ke sdílení společných témat,
výměnám zkušeností, setkávání s dalšími náhradními rodiči.

x

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY – integrační táborové pobyty, příměstské
tábory, pobyty rodin s dětmi.

Pro pěstounské rodiny není jistě žádnou novinkou, že 1. 1. 2013 vešla v platnost
novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů, která vymezuje povinnost osob pečujících a osob v evidenci
uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské péče, nejpozději do 30. 6. 2013.

x

RESPITNÍ PÉČE – kluby pro děti se speciálními potřebami
(ÚŽASŇÁCI – hyperaktivní děti, PARÁDA – děti se zdravotním
postižením), doučování, volnočasové aktivity, doprovázení, hlídání
dětí (miniškolka).

Dohodu lze uzavřít s příslušnými orgány sociálně-právní ochrany, nebo
s pověřenou osobou. Uzavření dohody je ponecháno na Vaší svobodné vůli. Již
uzavřenou dohodu můžete rovněž bez udání důvodu vypovědět a uzavřít
s jinými příslušnými orgány sociálně-právní ochrany, nebo s jinou pověřenou
osobou.

x

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY – semináře, přednášky, besedy. Příležitost
k naplnění vzdělávacích povinností (24 hodin ročně), které ukládá
novela zákona č. 359/1999 Sb.

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 4. 3. 2013 jsme
získali rozšíření pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a jsme tak
pověřenou osobou, která je oprávněna tyto dohody uzavírat.
Nabízíme Vám uzavření této dohody s možností využití standardních
i nadstandardních služeb, které jsou osobám pečujícím, které uzavřou dohodu
s naší organizací, poskytovány zdarma.

Pokud Vás naše nabídka oslovila a zvažujete možnost uzavření dohody u
naší organizace, kontaktujte nás, prosím, na tel. č. 577 218 708 nebo emailu info@idomino.eu.
Jestliže máte zájem využívat našich služeb nezávisle na uzavření dohody,
sledujte, prosím, naše webové stránky www.idomino.eu, kde naleznete
aktuální nabídku a bližší informace.
Budeme se těšit na spolupráci s Vámi.

PRORODINNÉ AKTIVITY
Na našich webových stránkách www.idomino.eu naleznete naši komplexní nabídku prorodinných aktivit, ale i táborovou nabídku na léto 2013.

Občasník zastupitelstva obce Přílepy. Vydává zastupitelstvo obce Přílepy zdarma pro své občany.
Redakce a nepodepsané články: Miroslav Sovadina
Připomínky na OÚ, tel.: 573 397 992, e-mail: obec@prilepy.cz
Tisk a grafické zpracování: Tigris, spol. s r. o.
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