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PŘÍLEPY
občasník zastupitelstva obce
SLOVO ÚVODEM
V ulicích Přílep se rozzářily tisíce světýlek, na adventních věncích přibývá hořících svíček
a všichni čekáme příchod nejkrásnějších svátků v roce a závěr roku 2013. Toto čekání se vám
pokusíme vyplnit čtením našeho Občasníku, který shrnuje dění v obci od letních prázdnin až po
nástup zimního období. Jako obvykle zde naleznete také pozvánky na akce v nejbližším období.
Než se však začtete do následujících řádků, dovolte ještě malé přání šťastných a požehnaných
Vánoc, pevné zdraví, štěstí a úspěch v nadcházejícím roce 2014. Co nám tento rok přinese
nikdo neví, ale všechno dění a novinky alespoň v naší obci Vám budeme opět přinášet v našem
Občasníku, který příštím rokem vstoupí již do svého XII. ročníku.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych Vás na konci tohoto roku informoval o tom, co se po dobu prázdnin a až
do začátku zimního období v obci událo.
Začnu tím, co je nejvíce vidět, a to je zateplo-
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vání OÚ a MŠ. Na tuto stavbu obec jak jistě
víte, získala dotaci z Ministerstva ŽP. Stavební
práce proběhly dle harmonogramu a veškeré
činnosti s tímto související byly dokončeny do
konce října. Administrativní záležitosti s tímto
související budou zakončeny kolaudací, která

1

proběhne v únoru příštího roku.
V průběhu stavebních prací a instalaci nových
okapů bylo zjištěno, že střecha na budově je
v havarijním stavu. Vzhledem k tomu, že díky
veřejné soutěži na projekt zateplení byla vysoutěžena nižší cena, zůstaly v rozpočtu obce
pro tento rok ještě finanční prostředky, ze kterých se nová střecha pokryje. Rekonstrukce
střechy však nebyla součástí dotované rekonstrukce, to je také důvod, proč jsou tyto práce
prováděny jako nová stavební akce, již plně
financovaná z vlastních prostředků.
Možná jste si všimli, že v době prázdnin byla
opravena polní cesta z Přílep do Martinic.
Tato oprava byla provedena také na žádost
občanů, kteří si zvykli tuto cestu používat.
Vzhledem k tomu, že cesta nemá pevný podklad, budeme nuceni výtluky, které se zde
tvoří, občas opravovat.
Co se týká místních komunikací, na podzim
byla provedena též rekonstrukce místní komunikace od Pechancového po Macháčkovo.
Tuto stavbu provedla firma EUROVIA, která
dala při výběrovém řízení nejnižší cenovou nabídku.
Další stavba, která byla realizována, je „Rekonstrukce kanalizace Přílepy – místní část
Basa“.
Dle zpracované studie byla zahájena majetkoprávní příprava stavby „Stezka se sdruženým provozem cyklistů a chodců od křižovatky
JV obchvatu Holešova po obec Přílepy“. Dle
průběžného sdělení Ing. Berana, který má tyto
úkony na starosti, byli zatím oslovení majitelé
pozemků velmi vstřícní, za což jim chci vyjádřit velký dík.
Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje
obecních pozemků manželům Svobodovým,
které se nachází uprostřed jejich pozemků.
Jedná se o pozemky o celkové výměře 146 m2,
kde byla dříve plynová regulační stanice –
vedle Hufového. Nic nebrání tomu, aby obec
tyto pozemky prodala. Vzhledem k tomu, že
pan Svoboda chce na tomto svém pozemku
stavět rodinný dům, je třeba parcelu scelit.
Na žádost ředitelky ZŠ byla provedena důkladná oprava terasy školy nad šatnou dívek,
do které zatíkalo. Stavební práce provedla
firma RAPOS, která odstranila stávající vrstvy
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dlažby a izolace až na nosnou konstrukci
stropu. Dále byla provedena nová tepelná izolace, následné překrytí novou hydroizolační
folií s vytažením až na obvodové stěny terasy.
Následně byly položeny nové betonové dlaždice
na podkladové terče. Toto řešení umožňuje bezproblémový přístup k hydroizolaci a její případnou opravu. Ve spodní části pod stropem byla
osekána omítka zvlhlého zdiva a dívčí šatna
se znovu omítla a nově vymalovala. Věřím, že
takto opravená terasa bude bezproblémově
sloužit ještě řadu let. Do budovy školy byl pořízen také nový plynový kotel, jako náhrada
původního, který dosloužil.
Zastupitelstvo také projednalo žádost o navýšení příspěvku obcí na dopravní obslužnost.
Zlínský kraj požádal všechny obce a města,
aby projednaly navýšení částky na dopravní
obslužnost, která byla doposud pro obce ve
výši 70 Kč/osoba. Od 1. 1. 2014 se tato
částka zvedá na 85 Kč/osoba a od 1. 1. 2015
na 100 Kč/osoba. Tyto prostředky jsou následně vypláceny devíti dopravcům v závislosti na procentu, jakým se jednotliví dopravci
podílejí na dopravní obslužnosti Zlínského
kraje. Příspěvek měst a obcí Zlínského kraje
není používán na úhradu prokazatelné ztráty
dopravců. Přestože navýšení nákladů na dopravní obslužnost se zastupitelům nelíbilo,
tak po zvážení všech pro a proti dospěli k názoru, že navýšené částky budou akceptovány,
jelikož pro některé občany je veřejné doprava
jediným možným způsobem dojížďky.
V minulém vydání Občasníku a taky předmětem posledního veřejného zasedání zastupitelstva byly rozsáhlé informace o přípravě
adaptace přílepského zámku na domov pro
seniory a s tím související odprodej budov
a části zámecké zahrady. Celá akce je ve fázi
schvalování smlouvy o smlouvě budoucí
kupní, která po právní analýze disponuje dostatečnými pojistkami pro dodržení realizace
uvedeného záměru.
V měsíci srpnu opět dorazilo na Policii ČR
anonymní oznámení o přečinech starosty
obce, tentokrát však zahrnuje i údajné přečiny ostatních zastupitelů i bývalých členů zastupitelstva. Jako starosta obce jsem byl policií vyzván k podání vyjádření k jednotlivým
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bodům, které trvalo více než tři hodiny a ze kterého byl sepsán protokol. Dle policejního inspektora bylo toto oznámení v mnohých bodech shodné jako předešlé anonymy a že i přes skutečnost, že podpis anonyma byl pokaždé jiný, jedná s nejvyšší pravděpodobností o stejnou
osobu. I v případech, kdy je pod oznámením podepsán anonym a žádné z obvinění se nezakládá na pravdě, musí se tímto policie zabývat, provést vyšetření – zmiňované podání vyšetřit
a případem se dále nezabývá. Bohužel, jedinou možností, jak se těmto anonymním nepravdivým obviněním bránit, je ne příliš významné podání trestního oznámení na neznámou osobu pro
pomluvu a urážku na cti.
Toto jsou nejdůležitější záležitosti, které se během tohoto posledního téměř půl roku řešily nebo
projednávaly. O naší další činnosti Vás budu i nadále rád informovat.
Jelikož se blíží čas Vánoc a konec roku, nezbývá mi než jménem svým i jménem celého zastupitelstva obce a obecního úřadu popřát všem občanům klidné prožití těchto nejkrásnějších
svátků a do nového roku hodně osobních a pracovních úspěchů.
Na shledanou
Rudolf Solař, starosta obce

ZPRÁVY Z RADNICE
DOKONČENA PRVNÍ ETAPA REKONSTRUKCE BUDOVY OÚ A MŠ
Každý kolem jdoucí si jistě všimnul, že v letních a podzimních měsících byla budova obecního
úřadu a mateřské školy obestavena lešením. Začátkem listopadu byla poté dokončena další
z větších investiční akcí „Zateplení budovy OÚ a MŠ Přílepy“. Celá rekonstrukce spočívala ve výměně oken a zateplení vnějšího pláště včetně soklu. Součástí rekonstrukce bylo taktéž zateplení dolního patra ze strany sklepů, zateplení stropů horního patra ze strany půdy a rovných
střech pomocí izolační fólie.
Projektovanou částku ve výši 4 200 000 Kč se díky veřejné soutěži na zhotovitele, jak ukládá
zákon. č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách podařilo snížit na nabídkovou cenu 2 382 640 Kč.
V průběhu stavby bylo zjištěno několik odchylek mezi projektem a skutečným stavem. Šlo zejména
o nutnost vykopání drenážního kanálku okolo značně vlhké budovy, změnu technologie zateplení

Stavební práce na zateplení budovy.
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Průčelí rekonstruované budovy OÚ a MŠ.
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zchátralých rovných střech a zásahy do nevyhovující elektroinstalace ve sklepních prostorech.
K povrchové úpravě byla použita omítka jemnější zrnitosti a kvalitnější, tudíž dražší materiál.
Celková investice včetně vyjmenovaných víceprací tak činila 2 800 000 Kč.
Jak jsme již informovali dříve, na tuto akci vedoucí k úsporám energie, s tím související snížení objemu emisí vypouštěných do ovzduší
a vzhledu a funkčnosti budovy se podařilo získat dotaci. Ze SFŽP dostaneme 105 000 Kč
a z rozpočtu EÚ 1 784 893 Kč prostřednictvím
programu Ministerstva životního prostředí.
Dofinancování vlastními zdroji tedy činilo cca
1 000 000 Kč.
Vzhledem ke skutečnosti, že při rekonstrukci
byl zjištěn havarijní stav střechy, rozhodli jsme
se pro její rekonstrukci. Tato akce však nebyla
součástí dotovaného projektu, proto musí být
provedena zvlášť po kompletním dokončení rekonstrukce zateplení.
Toto je důvod, proč se na budově opět objevilo
lešení. Vzhledem ke zmiňovanému snížení
ceny projektu zateplení je možné tuto rekonstrukci ještě do konce roku provést.

úspěšné žádosti předány do domácností,
které projevily v dotazníkovém šetření svůj
zájem.
Obec navíc může získat pro likvidaci odpadů
z dřevin a křovin na obecních pozemcích štěpkovač pro drcení větví a křovin. Pořízení prostředků pro kompostování a nakládání s bioodpady je v případě úspěšné žádosti dotováno
90 % veškerých nákladů. Zbývajících 10 %
bude dofinancováno z obecního rozpočtu,
jehož návrh na příští rok s touto částkou počítá.
Pokud vše proběhne podle plánu, během
června až července roku 2014 budou kompostéry předány do domácností.

Budova takto získala po cca 50 letech odpovídající a reprezentativní vzhled.

PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADY
V průběhu měsíce října proběhlo mezi přílepskými domácnosti dotazníkové šetření, zda
mají zájem se podílet na ekologickém nakládání s bioodpady ze svých domácností a zahrad (zbytky a odpad z kuchyně, tráva, listí,
drobné větvičky apod.) Jelikož téměř 200 domácností vyslovilo svou ochotu se k projektu
připojit, mohla obec zpracovat projekt „Nakládání s biodpady“ a podat žádost o dotaci.
Projekt, do nějž jsou zahrnuty nejen domácnosti, ale také obec počítá s pořízením komponovacích sil, která budou rozmístěna na vytipovaných částech obce a kompostérů pro
domácí kompostování. Tyto budou v případě
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Kompostér na domácí kompostování.

NOVÉ ZÁSAHOVÉ VOZIDLO SDH PŘÍLEPY
Jak jsme již dříve informovali, obci Přílepy se
podařilo získat dotaci na nové zásahové vozidlo pro jednotku sboru dobrovolných hasičů
Přílepy. Z celkové investice 545 000 Kč činila
dotace podíl 70 %, přesněji 370 000 Kč
a proto mohlo být stávající zásahové vozidlo –
již provozu nezpůsobilá Avia nahrazena novým
automobilem.
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Ford Tranzit s označením DA L1Z je devítimístným lehkým dopravním automobilem,
který je plně vybaven technikou pro požární zásahy, likvidaci přírodních a jiných pohrom
a technické pomoci. Vozidlo je vybaveno kalovým čerpadlem, elektrocentrálou včetně
reflektorů, veškerými prvky pro dopravu vody
a veškerým ručním nářadím.

DOKONČENA KANALIZACE BASA

Toto vozidlo bylo předáno do užívání SDH Přílepy v červenci letošního roku. Nezbývá než si
přát, aby automobil zůstával raději v garáži
nebo najížděl kilometry na cestách na soutěže, než na cestách k požárům či jiným neštěstím.

Výstavba kanalizace v časti obce Basa – vykopané
původní betonové potrubí.

Mezi další investiční akce dokončené v letošním roce patří kanalizace Basa. Jde o ulici též
zvanou „Podvinohradí“ od Žůrkového po Rakovo. V této lokalitě se nachází několik rodinných domů, které ještě nebyly napojeny na
obecní kanalizaci zaústěnou do kanalizačního
přivaděče Přílepy – Holešov, kterým je celá
obec napojena na čističku odpadních vod ve
Všetulích.
Nové zásahové vozidlo jednotky SDH Přílepy.

Akci provedla firma Vodohospodářské stavby
a investice 400 000 Kč byla plně hrazena
z vlastních zdrojů, tedy rozpočtu obce. V jarních měsících zde ještě proběhne úprava a zatravnění dotčených pozemků. Rekonstrukce
spočívala v kompletním uložení splaškové kanalizace v délce 77m DN 250 z polypropylénu
s tím, že v trase jsou uloženy 4 ks kanalizačních šachet. Tímto byla odkanalizována další
část obce a napojena na ČOV.
Posledním úsekem, který dosud není na kanalizaci napojen je část Jih – pod hlavní cestou
od obecního úřadu po farmu. I když je na tuto
část kanalizace vypracován projekt, bez vhodného dotačního titulu není v možnostech rozpočtu možná realizace.

Výbava vozidla Ford Tranzit DA L1Z.
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ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V
OBCI PŘÍLEPY

V ROCE 2014
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

2., 15., 29.
12., 26.
12., 26.
9., 24.
7., 21.
4., 18.
2., 16., 30.
13., 27.
10., 24.
8., 22.
5., 19.
3., 17., 31.

Na zdejším obecním úřadě je možno zakoupit popelové nádoby a pytle na odpad.

CYKLOSTEZKA PŘÍLEPY – HOLEŠOV AKTUÁLNĚ
V minulém vydání občasníku jsme přinesli podrobné informace k projektu „Stezka se sdruženým provozem cyklistů a chodců od křižovatky JV obchvatu Holešova po obec Přílepy“.
Dle zpracované studie byla zahájena majetkoprávní příprava stavby v rozsahu záborového elaborátu – studie zpracované Ing. Radkem Jarošem. Jedná se o trvalé zábory pozemků, které
vlastní na katastru Přílep a Žop celkem 28 majitelů. Firma REDONA, která byla vybrána ze tří
nabídek při výběrovém řízení zajišťuje výkupy pozemků, vyhotovení znaleckých posudků a vyhotovení oddělovacích geometrických plánů nezbytných pro výkup dílčích částí pozemků. Dle
sdělení Ing. Berana, který tyto činnosti provádí, jsou majitelé předmětných částí pozemků při
jednání velmi vstřícní. Za toto jim patří velký dík, jelikož v případě nesouhlasu jediného z nich
by nebylo možné tuto stavbu realizovat.
Dalším krokem v administrativních přípravách bude zadání výpočtu odvodu za trvalý zábor
pozemků ze zemědělského půdního fondu. Výška tohoto odvodu státu, která mnohonásobně
převyšuje cenu pozemků i cenu vlastní výstavby cyklostezky je jedinou překážkou, na které
může celý záměr ztroskotat.

VÝSTAVBA RD V LOKALITĚ KOPCE POKRAČUJE
V závěru loňského roku byla zřízením elektroinstalačních přípojek zahájena příprava na výstavbu v lokalitě Kopce. Po terénních přípravách pro příjezdovou cestu byla zahájena výstavba
prvního RD. V závěru tohoto roku byla zahájena výstavba dalšího RD a z tohoto důvodu bude
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obec soustřeďovat prostředky na výstavbu
technické infrastruktury právě do této lokality.
V příštím roce by tak zde měla proběhnout
první etapa výstavba přípojek vodovodu, kanalizace a plynu.
Po dokončení infrastruktury a místních komunikací v nových zastavěných lokalitách
Hačka, Horní Kráčiny a U Mlýna by měly být
Kopce další novou ulicí s ucelenou zástavbou.

životech vykonali pro rodiny, naši obec i celou
společnost a předal květiny nejstarší občance
Přílep, téměř devadesátileté paní Marii Sovadinové.
Po chutné večeři pokračoval program volnou
besedou a ze začátku k poslechu a zpěvu, později i k tanci vyhrávala kapela AZ band. Při
společné besedě, dobré zábavě a při vínečku
utíkal čas velmi rychle a tak se poslední hosté
rozcházeli až v pozdějších večerních hodinách. Jistě bylo mnoho toho, co si všichni
navzájem říct nestačili. Proto chceme v těchto
besedách pokračovat i v příštích letech.
Obec Přílepy si váží starších občanů a jménem starosty a zastupitelstva obce jim patří
ještě jednou velký dík za to, co v průběhu
mnoha let vykonali pro rozvoj naší obce.

Na Kopcích by měla během let vyrůst nová ulice.

BESEDA SENIORŮ
Již tradičně je v Přílepích spojován podzim
jako roční období s podzimem života našich
občanů. Téměř sto přílepských seniorů starších 65 let se tak sešlo v restauraci U Miloša,
kde je pozvalo ke společné besedě obecní zastupitelstvo.
Jako každý rok po úvodním slovu starosty
obce mohly babičky a dědouškové shlédnout
pásmo básniček, písniček a tanečků svých
vnoučků a pravnoučků z naší mateřské a základní školy. Učitelky z mateřské školy připravily s dětmi pásmo o kamarádech a přátelství
a starší děti ze základní školy se přenesly do
pohádkové říše včelích medvídků. Obě vystoupení se všem velmi líbila a byla odměněna velkým potleskem. Za toto vystoupení si
děti odnesly také sladkou odměnu a dík patří
samozřejmě také všem učitelkám, které vystoupení s dětmi nacvičily.
Starosta obce dále poděkoval přítomným občanům v seniorském věku za vše, co ve svých
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Broučci ze ZŠ Přílepy.

Restauraci U Miloša zaplnili přílepští senioři.
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KNIHOVNA V ROCE 2013
Rok se s rokem sešel a je opět čas na bilancování a krátké zhodnocení činnosti místní knihovny.
V roce 2013 navštěvuje knihovnu 20 dospělých a 13 dětských čtenářů. Doposud knihovnu
navštívilo 220 osob, bylo půjčeno více jak 700 knih. Proběhly 2 besedy pro děti ze školní
družiny při základní škole na téma Planeta obrů a Planeta knih ve spolupráci s knihovnou v Holešově, zastupitelstvo obce schválilo nový řád knihovny.
Tak jako v minulých letech, tak i letos byl doplněn knihovní fond o romány pro ženy a knihy pro
děti. V současné době jsou v knihovně 3 výměnné fondy knih z kroměřížské knihovny v počtu
190 kusů.
Podrobný seznam knih je pravidelně doplňován a najdete ho na webových stránkách obecního
úřadu, sekce informace občanům. Dále zde naleznete vše co potřebujete, abyste nás mohli
navštívit, nebo poslat své děti. Vždyť je lepší si něco pěkného přečíst než sedět stále u PC.
Závěrem bych chtěla všem občanům Přílep popřát vše dobré v roce 2014 a moc si přeji, aby se
počet čtenářů viditelně rozšířil. Přijďte a uvidíte.
Marie Smolková, knihovnice

Knihovna v roce 2014 bude otevřena
vždy od 14.30 do 16.30 hod.
v tyto dny:
leden 7, 21
březen 4, 18
květen 13, 27

únor 4, 18
duben 1, 15, 29
červen 10, 24

V případě změny budou čtenáři
předem informováni.
V přílepské knihovně je z čeho vybírat.

KONTEJNER NA ŠATSTVO
Na konci léta byl přistaven k bráně do zámeckého parku kontejner na textil. Do tohoto
kontejneru můžete vhazovat nejen obnošené
šatstvo, ale také různý kusový textil, spárovanou obuv, záclony, závěsy, ubrusy, deky či
hračky – pastové, plyšové či elektronické.
Všechny věci prosíme ukládat čisté a zabalené do igelitových pytlů a tašek. Do kontejneru NEPATŘÍ matrace, molitan, elektrospotřebiče či komunální odpad.
Ukládáním těchto nepotřebných věcí tak

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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může každý přispět k ochraně přírody, omezit objem komunálního odpadu a zároveň přispět
potřebným.
I nadále však bude minimálně jednou ročně organizována sbírka pro diakonii Broumov, která
probíhá pravidelně již po několik let. Každý má tedy možnost uchovávat nepotřebný textil pro
tuto sbírku nebo se ho průběžně zbavovat za pomocí tohoto kontejneru.

Malé koledníky s doprovodem
a zapeãetûn˘mi pokladniãkami
s logem charity oãekávejte
v Pﬁílepích v sobotu 4. ledna 2014
v dopoledních hodinách.

OKÉNKO DO NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Ještě malé ohlédnutí za minulým školním rokem.

TURNAJ VE VYBÍJENÉ
Na turnaji ve vybíjené žáků 3. – 5. ročníků získalo naše družstvo 1. místo. V soutěži, kterou
každoročně pořádá 1. Základní škola Holešov, reprezentovali 9. května 2013naši školu žáci –
Jiří Krejčí, Michael Ševčík, Martin Starosta, Jakub Němec, Michal Spáčil, Jakub Brázdil,
Bronislav Kutra, Matěj Obšivač, Vít Pustka, Vojtěch Hanák, Vendula Olšáková a Lucie Ševčíková. Blahopřejeme!

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 5. TŘÍD
I naši páťáci se úspěšně zúčastnili povinného celostátního testování svých vědomostí
z českého jazyka, matematiky a angličtiny, které proběhlo formou testů na počítačích v době od
15. do 22. května 2013.

PYTHAGORIÁDA
Jde o matematickou soutěž pro žáky 5. ročníků, které se letos 20. května 2013 zúčastnili
2 naši žáci. Michael Ševčík se umístil na 4. místě a Jiří Krejčí na 12. místě. Z okolních malých
škol se zúčastnily pouze Žeranovice, jinak to byli zástupci pouze velkých škol. Blahopřejeme
k pěknému výsledku.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA ŽÁKŮ 4. TŘÍD
Tato soutěž proběhla 12. června 2013 na 1. Základní škole v Holešově. Naši školu reprezentovali opět dva žáci, Matěj Obšivač se umístil na krásném 2. místě z 29ti zúčastněných žáků
regionu. Děkujeme za pěknou reprezentaci školy.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
Prvňáčci byli v Holešově 12. června 2013 – na pozvání knihovny – slavnostně pasováni na čtenáře. Pasoval je sám pan hrabě z Rottalu, každý dostal malou knížku s věnováním. Celá akce
proběhla na zámku v Holešově a samozřejmě nechyběla ani sladká tečka na konec – návštěva
cukrárny „Vendula“.

Adam Závrbský je právě pasován na čtenáře hrabětem
z Rottalu.

Nově pasovaní čtenáři s ředitelkou ZŠ a panem hrabětem.

ŠKOLNÍ VÝLET
Školní výlet patří neodmyslitelně k závěru
školního roku a všichni se na něj těšíme.
Letos jsme 13. června vyjeli po trase Teplice
nad Bečvou, Štramberk, Kopřivnice.

Generace se mění a značka zůstává – přílepští školáci
v muzeu Tatry v Kopřivnici.
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V Teplicích jsme se zchladili v jeskyních,
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štramberských uší a celý výlet jsme ukončili
návštěvou muzea Tatry v Kopřivnici, kde si
zájemci mohli vyzkoušet svou pozornost
a nově nabytými znalostmi vyplnit pracovní
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list (testík). Počasí nám přálo, penízky jsme utratili a ve zdraví se vrátili domů – obohaceni
novými poznatky a zážitky.
Pozoruhodností je jistě i to, že celý výlet stál 11.319 Kč a celý byl dětem uhrazen z peněz za
celoroční sběry druhotných surovin.

NETRADIČNÍ SPORTOVNÍ HRY V MARTINICÍCH
Snad v nejparnějším týdnu v závěru školního roku jsme využili pozvání školy v Martinicích na
netradiční sportovní hry.
Do Martinic jsme šli pěšky a na hřišti jsme si vyzkoušeli různé sportovní aktivity, za které každý
sbíral (sám za sebe) body. Bylo to dopoledne plné her, kdy k zajímavým patřila třeba chůze na
chůdách, stříkání z vodních pistolí na cíl, lovení kousků jablíčka z vody bez pomocí rukou
(pusou),…Závěr patřil fotbalu, na který se hlavně kluci moc těšili a také s přehledem vyhráli.
Pití a občerstvení bylo zajištěno, takže jsme se úspěšně vrátili i zpět do Přílep pěšky.

Školáci vynikali nejen ve sportu, ale také v chytrosti.

K disciplínám patřila také chůze na chůdách.

ZÁVĚREČNÁ BESÍDKA ŠKOLY
Úplné finále školního roku – to je naše tradiční závěrečná besídka – letos s divadelním představením příběhu „Noc na Karlštejně“.
Ač je to původně muzikál spíš pro dospělé, děti si známé melodie z filmu přímo zamilovaly
a dlouhou dobu zpívaly. Příběhem jsme zabrousili do historie, do dějepisu, protože už i naši
žáci se učí o velkém panovníkovi Karlu IV. Všichni jsme si připomněli, že tento osvícený císař
nechal kromě jiného postavit hrad Karlštějn. Tento hrad měl zabezpečit říšské korunovační
klenoty, říšský poklad, listiny a relikvie. Na tento hrad byl všem ženám vstup zakázán. A jak to

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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dopadlo, když manželka císaře – Eliška Pomořanská tento zákaz porušila a v mužském
přestrojení vstoupila na hrad, to s úspěchem předvedli žáci naší školy. Však za to sklidili velký
potlesk a uznání diváků.
Tato besídka se konala 26. června a tam jsme zároveň vyhodnotili a odměnili nejlepší sběrače
za celý školní rok a rozloučili jsme se s odcházejícími žáky 5. ročníku a přivítali nové prvňáčky,
kterých na rok bude 5.

Karel IV. – Jirka Hudeček a jeho choť Eliška Pomořanská – Vendulka Olšáková.

Dámy ze dvora Karla IV. na Karlštejn nesměly.

VÝSLEDKY SBĚRŮ
Kaštany
1. Olšák František
2. Podvala Petr
3. Cholasta David

1. třída
2. třída
1. třída

94 kg
76 kg
71 kg

4. třída
1. třída
2. třída

7,00 kg
5,90 kg
5,00 kg

1. třída
5. třída
3. třída

72,10 kg
51,50 kg
28,70 kg

Myslivci si od nás odvezli celkem 528 kg.
Pomerančová kůra
1. Hudeček Antonín
2. Folknerová Lucie
3. Turzíková Vanesa
Pomerančové kůry se celkem odeslalo 59 kg.
PET víčka
1. Olšák František
2. Krejčí Jiří
3. Buchta Tomáš

Celkem se nasbíralo 222 kg víček, ale ani letos jsme je neprodali, ale darovali Romanovi
z Holešova, který je upoután na invalidní vozík a odkázán na péči svých nejbližších.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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Největší finanční přínos pro školu je tradičně papír. Za celou školu jsme odevzdali 23 767 kg.
Proto také odměňujeme 10 míst.
1. Brázdil Jakub
2. Vrlová Berenika
3. Spáčil Michal
4. Svoboda Daniel
5. Obšivač Matěj
6. Tvrdoňová Jaroslava
7. Krejčí Jiří
8. Buchta Tomáš
9. Podvala Petr
10. Lakomý Radim

4. třída
1. třída
4. třída
2. třída
4. třída
3. třída
5. třída
3. třída
2. třída
1. třída

3 069 kg
2 964 kg
2 700 kg
2 315 kg
1 615 kg
1 455 kg
972 kg
812 kg
672 kg
654 kg

Rozloučili jsme se s poděkováním všem pracovníkům školy a přáním krásných prázdnin.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
byl slavnostně zahájen v pondělí 2. září 2013.
Žáky i učitele přišel pozdravit pan starosta
Rudolf Solař, přítomni byli rovněž rodiče prvňáčků. Celá škola má v tomto roce 48 žáků,
splňuje limit na trojtřídku, takže nepotřebuje
výjimku od zřizovatele – obce.
Rozdělení tříd
•1. ročník
•2. + 5. ročník
•3. + 4. ročník

Mgr. Alice Kučerová
Mgr. Monika Obšivačová
Mgr. Yveta Kojetská

DEN SLABIKÁŘE
je pro prvňáky jistě svátkem, vždyť v tento den
dostanou slavnostně svoji první knížku – Slabikář. Letos se tak stalo v úterý 12. listopadu.
Výuku navštívili samotní rodiče nebo babičky,
aby si mohli své děti prohlédnout při práci, porovnat je s ostatními dětmi, podívat se, jak
a co děláme. Všichni uznali, že máme za
sebou velký kus práce a že k tomu, abychom
se mohli dále vzdělávat, potřebujeme opravdu
dostat další knihu, tedy po Živé abecedě –
Slabikář. Za svůj výkon byli žáci odměněni
nejen Slabikářem, ale i sladkostmi, balónky
a pamětní plaketkou.
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13

ADVENTNÍ DÍLNY
Již po několikáté v průběhu posledního listopadového týdne probíhají na celé naší škole
přípravy na advent, na vánoční svátky, chystá
se výzdoba celé školy. K tomu patří i výroba
adventních věnců, se kterou pomáhá kromě
paní učitelek i paní Vlasta Čablová. Je to zkušená zahradnice, a tak pod jejím dozorem
a s její pomocí vznikly opět překrásné věnce,
které budou zdobit domácnosti našich žáků.
Co kus – to originál, jen si vybrat oblíbenou
barvu a přízdoby. Jeden věnec krásnější než
druhý. A Vánoce mohou začít.
Každý věnec byl jiný a všem se velmi povedly.

MIKULÁŠ VE TŘÍDÁCH
Nechyběl ani letos, kdy v pátek 6. prosince navštívil všechny třídy naší školy. Letos byl opět v doprovodu málo oblíbeného čerta, ale i vítaného anděla. Za pěknou básničku a příslib polepšení
se do budoucna dostal každý žák malý balíček sladkostí.
Do konce kalendářního roku nás čeká ještě spousta akcí, pečení perníčků, zahájení výuky plavání v Holešově, vánoční besídka školy, vánoční hodiny,..apod., ale o tom zase někdy příště.
Mgr. Alice Kučerová, ředitelka školy

Mikulášova družina nastoupila před tabuli namísto
učitelek.



Mikuláš pak naděloval všem školákům přímo do lavic.

¤editelka Základní ‰koly Pﬁílepy Mgr. Alice Kuãerová dûkuje
v‰em zamûstnancÛm ‰koly za odvedenou práci v roce 2013
a v‰em dûtem, rodiãÛm i v‰em obãanÛm Pﬁílep pﬁeje spokojené
proÏití vánoãních svátkÛ, pevné zdraví, mnoho úspûchÛ
a optimismu v nadcházejícím roce 2014.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
NA MEDOVÝCH DNECH
V pátek 20. září jsme v Domě zahrádkářů na
Dlažánkách v Holešově navštívili výstavu
ovoce, zeleniny a včelích produktů pod názvem MEDOVÉ DNY. Již při příchodu nás
omámila vůně vařených povidel. Kromě vystavovaného ovoce a zeleniny jsme si mohli prohlédnout nejen aranžování květin, ale i živé
včelky v proskleném úlu. Nejvíce nás však zaujala ukázka moštování z jablíček a vaření povidel. Tyto tradiční moravské pochutiny jsme
nezapomněli ochutnat.
Na celou akci nás pozvala paní Vlasta Čablová, které moc děkujeme za příjemně strávené dopoledne.

2) Co nesla Karkulka v košíčku pro babičku?
Pivo nebo vlastně rum.
3) Proč se na velikonoční svátky barví vajíčka?
Abychom spálili Morenu.
4) Jaké mláďátko má kráva?
Kravátko.
5) Čím se plete svetr.
Pletacími vidlicemi nebo špejlemi.
6) Na čem se smaží koblížek?
Na okně.
7) Čím vám maminka čistí po koupání uši?
Kartáčem.
8) Proč nemusí mít paní ředitelka vestu na plavání?
Protože má dlouhé nohy.

ANDĚLSKÁ ŠKOLKA

Děti z naší mateřské školy s paní ředitelkou na Medových dnech v Holešově.

To, že máme v naší školičce samé andílky,
víme přece všichni. A tak jsme si na jednu
takovou andělskou školičku zahráli.
S příchodem adventního času začaly veliké
přípravy. Nejprve jsme si namalovali andělskou bránu na vstupní dveře, vyrobili andílky
na obláčcích a vyzdobili jimi celou školku. Poté
jsme si vytvořili andělské čelenky, na kterých
nesměly chybět zářivé zlaté hvězdy. S těmito
čelenkami jsme přivítali v pátek 6. prosince
známou trojici – čerta, Mikuláše a anděla.

PERLIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
V naší mateřské školičce se s dětmi hodně nasmějeme. Jejich okamžité odpovědi nás
mnohdy pobaví. Nedokázali jsme si je nechat
pouze pro sebe a tak jsme je po celý rok pečlivě zaznamenávali. Tady jsou ty nejlepší
z nich. Doufejme, že Vám vykouzlí úsměv na
tváři, tak jako nám.
1) Co potřebuje švadlena k tomu, aby mohla
ušít šaty?
Jehlu a provázek.
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Děti se zpočátku obávaly hrozivě vypadajícího
čertiska, avšak po chvíli se odvážily předstoupit před Mikuláše, zarecitovaly pár básniček
a zazpívaly několik písniček s mikulášskou
a vánoční tématikou, které jsme se ve školce
naučili. Za to byly oceněny sladkou odměnou
z rukou Mikuláše a anděla.
Na závěr našeho andělského adventu jsme vyhlásili soutěž o nejkrásnějšího andílka. Děti
společně s rodiči mají za úkol vytvořit anděly,
kteří budou zdobit naši šatnu a na nejhezčího
z nich čeká sladké překvapení.
Za přílepské děti z MŠ
Zdenka Chmelařová, ředitelka

Po návštěvě Mikuláše a nadílce chutnal oběd všem.

ŽIVOT SPOLEČENSKÝ
MYSLIVCI SE ČINÍ V LÉTĚ I V ZIMĚ
Jako každý podzim opadalo listí a se sněhovou pokrývkou se příroda ponořila do zimního odpočinku. Mezi ty, kdo v zimě příliš odpočívat nemohou patří právě myslivci. Přípravy na zimu, ale
i činnost sdružení v druhé polovině roku nám opět shrnul člen výboru MS Jaroslav Kopřiva.
Léto a podzim jsme věnovali přípravám krmelišť, ať už šlo o údržbové práce krmelců či seníků,
ale také sušení sena, sklizeň řepy a navážení zásob. Každý z členů sdružení má přiděleno
krmeliště, o které se stará.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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Když se vrátíme k uplynulému létu a akcím na myslivecké chatě, letos opět nechyběla střelecká
soutěž, která však byla tentokrát uspořádána pro členy sdružení. Co se však ani letos nezměnilo, byla hojná účast veřejnosti. Lidi sem láká krásné prostředí areálu naší myslivecké chaty,
a velký zájem byl také tradičně o speciality myslivecké kuchyně.
Co se naší zimní sezóny týká, chtěl bych využít příležitosti a pozvat všechny příznivce myslivosti
na Štěpánský hon 26. prosince. Tato akce bývá krásnou vycházkou do zimní krajiny.
1. února 2014 se bude opět konat v prostorách společenského sálu ZDV Fryšták tradiční reprezentační myslivecký ples našeho sdružení a společnosti Lesy pod Hostýnem. Na tento ples
jsou všichni občané srdečně zváni. Podrobnosti se všichni včas dozví prostřednictvím plakátů
a pozvánek.
Závěrem bych chtěl využít prostoru v občasníku a poděkovat těm, co se podíleli na činnosti sdružení nebo myslivce jakkoliv během sezóny podporovali a popřát všem šťastné a spokojené
Vánoce a zdraví a úspěch v novém roce.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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PODZIMNÍ ZÁJEZD SDH
Dne 28. září 2013 se uskutečnil tradiční zájezd přílepských hasičů a zájemců z řad občanů Přílep. Ne příliš hezké počasí předchozích dnů se uvedeného dne změnilo na takzvané „babí léto“,
což též přispělo ke zdařené akci.
Zlepšený stav dálnic a jejich rozšíření přispělo tomu, že poměrně větší vzdálenost z domova až
k hradu Bítov nad Dyjí jsme urazili velmi rychle. Samotný starý hrad nám umožnil zhlédnut středověké zařízení i způsob života šlechty v 19. Století. Překvapením byla návštěva hradní kuchyně, kde
personál v dobových kostýmech nabízel k ochutnání tehdejší pochoutky. Zajímavá byla sbírka dětských hraček či výstavka vycpaných psích plemen hradního pána, téměř v 80 exemplářích.
Dalším zastavením Bítova bylo muzeum veteránů automobilů, zvláště značky „Tatra“.
V poledne jsme již seděli ve stylové restauraci na hrázi Vranovské přehrady při společném obědě
a poté obdivovali z hráze obdivuhodné vodní dílo s hydrocentrálami a hukotem turbín.
Ve 14 hodin toho dne jsme sestupovali do středověkého podzemí města Znojma. Je až neuvěřitelné, jak tehdejší obyvatelé z důvodu úniku při napadání Švédy dokázali primitivním způsobem
vysekat v pískovcovité skále tento labyrint chodeb.
V pozdějším odpoledni jsme prošli začínající muzeum pohraniční a finanční stráže, včetně sbírek z budování opevnění a zařízení ostrahy hranic z roku 1938.
Naše další cesta vedla do Šatova. Zajímavá zde byla přednáška vinaře, který na vinohradě svým
odborným výkladem zaujal všechny účastníky. Tak tomu bylo i ve velkém vinném sklepě archivních vín, kde se uchovává víno pro významné osobnosti či zvláštní příležitosti. Samozřejmě si
bylo možno zakoupit pravý vinný burčák před tímto sklepem na ochutnávku i domů.
Ve vinárně „Moravský sklep“ jsme měli večeři. Společenský večer s hudbou a zpěvem bývá ve
vinném sklepě obvyklý, méně obvyklá však byla nabídka vína a množství konzumace. Nebylo to
však způsobeno vyšším patrem umístění „Moravského sklepa“, ale zřejmě vyšším patrem cen
archivních vín.
Zájezd se přesto líbil všem účastníkům dobře zvolenou trasou, kterou připravil Mirek Sovadina,
který též zájezd řídil coby průvodce. Je třeba též poděkovat dopravci panu Františku Šťastnému,
který za sebe tentokrát zajistil u své firmy náhradu, jelikož se sám jako řidič nemohl tentokrát
zájezdu zúčastnit. Nelze zapomenout na Vladislava Sovadinu s „ozembuchem“, Martina Sovadinu s kytarou a Ludmilu Svačinovou s harmonikou a na jejich snahu vtáhnout do veselé
a zpěvné nálady zájezdový kolektiv.
Uskutečněný zájezd zůstane v našich vzpomínkách jako zdařilá akce za poznáním moravského
kraje. A že se vždy najde další kus naší krásné země s památkami a zajímavostmi je důkazem
i letošní zájezd SDH Přílepy.
Tož nashledanou příště!
Zdeněk Němec

Vranovská přehrada zalitá podzimním sluncem –
pohled který všem učaroval.
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Přílepáci v šatovském vinohradu vyslechli přednášku
o révě a víně.
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Sbor dobrovolných hasičů Přílepy
přeje všem občanům Přílep
spokojené Vánoce a šťastný rok 2014
bez požárů a pohrom.



ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA S ÚČASTÍ
PŘÍLEPSKÝCH DĚTÍ
O víkendu 20. září se konala v holešovském
domě zahrádkářů Na Dlažánkách výstava
ovoce, zeleniny a včelařství. Na této zahrádkářské výstavě měly svůj podíl také děvčata
z Přílep, žákyně 1. ZŠ v Holešově. Tyto mladé
zahrádkářky předváděly ostatním dětem aranžování.
Výstavu navštívily také děti z naší základní
i mateřské školy. Mladým zahrádkářům se již
několik let věnuje paní Vlasta Čablová, které
vede také kroužek při místní ZŠ a která
všechny na tuto výstavu pozvala. Nejen děti
zde mohly také ochutnat povidla a čerstvě vy-
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lisovaný ovocný mošt. Výstava se všem účastníkům líbila.

Mladé zahrádkářky z Přílep předváděly aranžování květin.
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RECESISTÉ LETOS USPOŘÁDALI
RETRO DISKOTÉKU
K činnosti Spolku recesistů Přílep, zkráceně
řečeno SRPu, patří tradičně společenské
akce se vzpomínkou na doby minulé s dokonalým navozením tehdejší atmosféry. Také
letošní poslední srpnová sobota patřila podobné akci. I přes ne právě příznivé počasí
se konala v prostorách zámeckého nádvoří
„Retro diskotéka“.
Program zprvu zaměřený na děti začal již odpoledne, kdy byly připraveny hry nejen pro
děti, ale také pro odvážné maminky a tatínky.
Největší úspěch mělo ruční tažení vraku
škody Favorit na laně, přičemž byl hodnocen
čas přemístění z bodu A do bodu B. Této
atraktivní disciplíny se účastnili nejen silní
muži, ale také skupinky složené z žen a dětí.
Pro děti byla připravena také podvečerní diskotéka plná pohádkových hitů a večerní letní
biograf s pohádkou na stříbrném plátně.
Potom již pokračoval večer diskotékou plnou
hitů osmdesátých a devadesátých let. Nechyběla ani tombola bohatá na „hodnotné“ dobové ceny. Atmosféru osmdesátých let dotvářely kromě hrané muziky též kostýmy
pořadatelů. Bufety obsluhovaly přísně upravené servírky z RaJe, na pořádek dbal příslušník VB a pořadatelé oděni v sepraných riflích či batikovaných tričkách. I přes poněkud
chladnější srpnovou noc se sešlo více než sto
návštěvníků, kteří si zavzpomínali na mladá
léta strávená na diskotékách, čajích či tanečních zábavách.

Pořadatelé si opět na dobové ústroji nechali hodně
záležet.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

MYSLIVECKOU CHATU OVLÁDLY DĚTI
A ZBRANĚ

Při ukázkách historických zbraní si na své přišli především kluci.

Přestože většina sportovních aktivit přílepské
sokolské jednoty se odehrává v prostorách
školní tělocvičny, pro třetí říjnovou sobotu byla
naplánována výjimka. V krásném prostředí
chaty mysliveckého sdružení Horní Roveň se
totiž dopoledne uskutečnil branný den plný
vědomostních i sportovních aktivit, konaný
tentokrát zcela pod patronací Sokola. Místní
členové připravili pro děti i rodiče zajímavý
nejen soutěžní, ale také doprovodný program
a bohaté občerstvení, z velké části také z kuchyně vlastních členů. A že se bylo na co
dívat! Koho nezajímaly ukázky bojových
umění v podání armádních profesionálů, mohl
se díky kostýmovaným členům Houwaldova
regimentu ponořit do období třicetileté války
a dokonce si i vyzkoušet střelbu z historických
zbraní této doby. Myslivecká chata se pak
občas zahalila do střelby a mlhy, jelikož místní
nadšenci ještě doplnili vojenský arzenál
o zbraně z 20. století, pistole a dýmovnice
„Dohlédnout“ na celou akci tak ještě raději
přijeli i přílepští hasiči s novým automobilem.
A pozadu nezůstala ani příroda, která ukázala
i přes větrné počasí svou nejkrásnější podzimní tvář, plnou barevného listí a slunečného
pohlazení.
Samotný soutěžní program v areálu chaty
a přilehlém lese pak byl speciálně přizpůsoben pro děti předškolního věku, které musely
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prokázat své pohybové dovednosti při prolézání tunelu, chůzi po laně a kládě a také šikovnost při hodu šiškou či hledání hub ukrytých v listí, poznávání ovoce nebo zvířecích
stop. Školákům pak organizátoři připravili
úkoly již náročnější. Nechyběly mezi nimi
třeba střelba z luku, vzduchovky, hod granátem na cíl nebo vědomostní hádanky z oblasti přírodopisu. Za svou šikovnost a znalosti
si pak všechny děti kromě zážitků odnášely
nejen plné kapsy sladkostí, ti nejobratnější
i dokonce hodnotné ceny, ale také možnost
opéct si sami špekáček.
Jelikož spokojenost z příjemného dopoledne
přetrvávala i na straně rodičů a organizátorů,
nabízí se tedy otázka, zda-li se dočkáme
i příští rok?
Mgr. Martina Kroutilová

Chůze na laně byla jen jednou z mnoha disciplín.

PRIMIČNÍ SLAVNOST P. LADISLAVA
V neděli 7. července se konala v Holešově ne
příliš obvyklá slavnost. Primiční mše, je první
veřejnou slavnostní mší, kterou slouží nově
vysvěcený kněz. Jelikož šlo o našeho rodáka
P. Ladislava Sovadinu, začalo vše již brzy popoledni v Přílepích. Účastníci primičního
průvodu z řad příbuzných, přátel a ostatních
občanů Přílep a samozřejmě také zástupců
holešovské římskokatolické fary doprovodil
Otce Ladislava od rodného domu na přílepskou náves, odkud se po krátké modlitbě
všichni přesunuli do holešovského kostela
u svaté Anny. Zde byl holešovským děkanem
P. Jerzym Walczakem slavnostně vysvěcen novokněžský ornát (liturgický oděv) a poté se několik set metrů dlouhý průvod přesunul do farního kostela. Zde probíhala primiční mše
svatá za účasti kněží z celé Moravy, zástupců
olomoucké arcidiecéze a více než sedmi set
účastníků, kteří zaplnili kostel Nanebevzetí
Panny Marie do posledního místečka.
V závěru slavnostní mše poblahopřál novoknězi mezi jinými taktéž starosta obce, který
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P. Mgr. Ladislav Sovadina, římskokatolický novokněz
při své primiční mši svaté.
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Sovadinů a podobná slavnost se tak u nás konala po 72 letech. V průběhu těchto let se přílepské ulice změnily k nepoznání a vyměnila
se jedna celá generace.

Primiční průvod v roce 1941 – u dnešní horní autobusové zastávky.

Jménem zastupitelstva obce se připojujeme
k blahopřání a přejeme P. Laďovi vše dobré
a hodně síly ve službě Bohu a lidem. Jeho
novým působištěm je římskokatolická farnost
Zábřeh na Moravě.

Primiční průvod o 72 let později – míjí přílepskou
pekárnu.

předal dar a pamětní list v upomínku na rodnou vesnici a popřál mu hodně štěstí ve všech
nastávajících působištích. V závěru mše poděkoval P. Ladislav všem, co ho doprovázeli
a podporovali na jeho cestě ke kněžství a po
závěrečném požehnání se všichni přesunuli
na farní zahradu, kde bylo připraveno posezení s pohoštěním a dechovkou.
Primiční průvod neprošel naší vesnicí poprvé.
V roce 1936 byl vysvěcen na kněze P. František Sovadina a v roce 1941 se konala primiční slavnost P. Aloise Sovadiny. Shodou
okolností je novokněz P. Ladislav opět z rodu

SPORTOVNÍ KOUTEK
DĚTI SE UČÍ JÓZE I POHYBU NA NÁŘADÍ
Prvky jógy, překážková dráha, hry a cvičení s balony nebo na nářadí. Nejen to čeká necelou hodinku rodiče a jejich děti každé pondělní odpoledne v místní tělocvičně. Přílepský Sokol totiž od
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začátku října odstartoval pravidelné společné cvičení pod vedením dvou proškolených lektorek.
A je to úkol náročný, jelikož nejmladším dětem jsou necelé dva roky a nejstarší již navštěvují
první stupeň základní školy. Věkový rozdíl však není omezující, protože naštěstí děti jej dohánějí svou obratností a nadšením a obě cvičitelky trpělivostí a laskavostí.
Mgr. Martina Kroutilová

VOLEJBALOVÝ MEMORIÁL JIŘÍHO
STAROSTY
V tělocvičně ZŠ Přílepy se v sobotu 16. 11.
2013 konal 1. ročník Memoriálu Jiřího Starosty. Minutou ticha k uctění památky našeho
kamaráda a spoluhráče Jirky Starosty, jenž
zemřel letos v březnu, tak začal losovaný volejbalový turnaj veteránů a veteránek.
Účastníci turnaje, kterými byli Jirkovi bývalí
spoluhráči, kamarádi a také další příznivci
sportu pod vysokou sítí, byli před začátkem
turnaje rozlosováni do čtyř družstev. Hrálo se
systémem každý s každým na dva vítězné
sety. Po urputných bojích a hlavně bez zranění
se vítězem stalo družstvo ve složení Petr Oral,
Miloslav Šefránek, Vlastislav Pacík, Libor Jiroušek a Pavla Obdržálková. Ceny vítězům
předala Jirkova manželka Jitka Starostová se
synem Pavlem.
Turnaj měl velmi dobrou úroveň, a to jak sportovní, tak společenskou, kdy všichni účastníci
nad fotkami a kronikou zavzpomínali nejen na
sportovní zážitky z mládí. Díky za zdařilou
sportovní a vzpomínkovou akci patří organizátorům Ivoši Janečkovi a Petru Oralovi.
TJ Sokol Přílepy

Kamarádi Jirky Starosty ve vítězném družstvu.
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MIKULÁŠ NADĚLOVAL I ZUMBAŘKÁM

Na žádnou ze zumbařek Mikuláš nezapomněl.

Mikuláš a zumba? Pro mnohé něco nepředstavitelného. V Přílepích se však podařilo z tohoto neobvyklého spojení vytvořit již druhým
rokem krásnou tradici. O její rostoucí oblibě
svědčí více než dvě desítky návštěvnic speciální dvouhodinové Mikulášské zumby, která
se konala v přílepské tělocvičně přímo na svátek sv. Mikuláše a všech jeho jmenovců.
I přes ryze sportovní ráz akce zůstala zachována tradice obdarovávání, při níž nechyběl
opravdový Mikuláš a každá z účastnic, mezi
nimiž se našlo i několik čertic a andělů, se tak
mohla těšit na drobné kalorické pohlazení.
A jako krásné nečekané překvapení navíc
i dárkový balíček s praktickými drobnostmi,
který všechny obdržely k číslu vstupenky.
Samozřejmostí pak bylo již tradiční drobné
občerstvení.

23

Mikuláš tedy ani tady nezůstal své štědrosti
nic dlužen a ke skvělému dojmu z celé akce
jistě přispělo i speciální osvětlení. Světelné řetězy s drobnými žárovičkami byly doplněny
laser efekty i blikajícími rohy zúčastněných
čertic, které ještě naplno vynikly, když se tělocvična při cvičení ponořila do tmy a místo
lekce zumby se tak stala velkou předvánoční
diskotékou.
Mgr. Martina Kroutilová
Lekce zumby se proměnila v diskotéku se světelnou šou.

ZAJÍMAVOSTI
PROMĚNY ZÁMECKÉ BUDOVY – OBECNÍ ÚŘAD A MŠ PŘÍLEPY
Je již jen málo pamětníků, kteří zahlédli vcházet do přízemní zámecké budovy pro služebnictvo, tehdejší personál sloužící Seilernům –
zdejším hrabatům. Tato budova postavena
pravděpodobně v letech 1852 současně s původním zámečkem hrabětem Karlem Maxmiliánem Seilernem zaznamenala spoustu změn.
Snad už jen velké betonové vany v suterénu
připomínají pracoviště zámeckých pradlen tehdejší doby a vzpomínky na posledního hraběcího kočího p. Homolu, který zde bydlel.
Budova našla nové uplatnění až v roce 1947,
kdy začala po předešlém roce činnost mateřské školy v Přílepích. V 60 letech minulého
století bylo dále rozhodnuto o rekonstrukci budovy mateřské školy tak, že byla provedena
dostavba dalšího podlaží, kde vznikl Místní národní výbor a obřadní síň pro svatební obřady.
V mateřské škole se v roce 1970 otevřela
školní jídelna, kde pracovaly Marie Šimíková,
Marie Staňková a Jiřina Skřivanová. Tuto rekonstrukci řídil Josef Sovadina a Antonín
Macek, ostatní pracovní síly z řad občanů byly
bezplatné. V letech 1966–1970 se budovalo
ústřední topení – nová okna a fasáda, opět
s maximálním zapojením občanů Přílep.
V roce 1978 přišla na řadu další změna, a to
rozšíření prostor mateřské školy. Tato opět
brigádnická akce obce byla řízena předsedou
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občanského výboru p. Josefem Šindelkem.
V letošním roce se rozhodlo vedení obce využít dotačních fondů na další obnovu této
budovy, která má pro život v naší obci velký
význam. Důkladné zateplení obvodových
stěn, stropu sklepa či půdy a výměna všech
oken budovy, významným dílem povede k úspoře tepla. Posledním stavebním opatřením
v tomto roce je zbudování nové střechy, které
právě probíhá. Budova obecního úřadu a mateřské školy svým hezkým vzhledem bude nadále patřit k důstojným budovám naší obce
Přílepy a bude sloužit dalším generacím.
Zdeněk Němec

Budování přístavby – dnešní ložnice dětí v roce 1978.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Stanislav OPRŠAL/č.p. 228
Antonína KYLLEROVÁ/č.p.173

JUBILANTI 2013
září
Miloslav DOHNÁLEK/č.p. 116
Josefka JURČÍKOVÁ/č.p. 207
Josef HLINSKÝ/č.p. 38
Jiřina SOVADINOVÁ/č.p. 152

84 let
84 let
75 let
70 let

říjen
Jiřina KALÁTOVÁ/č.p. 169
Aloisie SOLAŘOVÁ/č.p. 136

81 let
80 let

listopad
Irena LUKOVSKÁ/č.p. 147
Veronika KOPŘIVOVÁ/č.p. 58
Drahomíra JANÁLOVÁ/č.p. 140
Bohumil SOVADINA/č.p. 297
prosinec
Libuše REIMEROVÁ/č.p. 53
Ludmila SEHNALOVÁ/ č.p. 192
Marie KASALOVÁ/č.p. 96
Břetislav ZAPLETAL/č.p. 110
Jaroslava CTIBORKOVÁ/č.p.119

86 let
85 let
90 let
70 let



NAROZENÉ DĚTI
Filip KVAPIL
č.p. 315 / 19. května 2013



Tereza KVAPILOVÁ
č.p. 315 / 19. května 2013



Jáchym MELICHAR
č.p. 231 / 15. června 2013



Eliška BOHÁČÍKOVÁ
č.p. 133 / 15. června 2013
Jiří KONEČNÝ
č.p. 336 / 4. července 2013

82 let
87 let
90 let
85 let
82 let

JUBILANTI 2014



Dominik SMĚŠNÝ
č.p. 329 / 15. září 2013
Eliška HAMRLÍKOVÁ
č.p. 160 / 21. října 2013





SŇATKY

leden
Emílie MENŠÍKOVÁ/č.p. 235
Marie SOVADINOVÁ/č.p. 80
Miloslav PEŠKA/č.p. 208
Miroslav GAJDOŠÍK/č.p. 141
Ludmila ANDRÝSKOVÁ/č.p. 98

70 let
91 let
81 let
75 let
80 let

únor
Františka ŠŤASTOVÁ/č.p. 182
Františka POULÍČKOVÁ/č.p. 114
Jaroslav PAŠTĚKA/č.p. 190
Jiřina SKŘIVANOVÁ/č.p. 46

75 let
75 let
70 let
70 let

březen
Anežka SOVADINOVÁ/č.p. 131
Jiřina DVOŘÁKOVÁ/č.p. 134
Marta HORÁKOVÁ/č.p. 43
Josef POULÍČEK/č.p. 114
Miloslav KALÁT/č.p. 169
František SOLAŘ/č.p. 136
Zdenka STAŇKOVÁ/č.p. 198

82 let
83 let
75 let
75 let
85 let
85 let
82 let
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82 let
83 let



květen
Romana KLEČKOVÁ /Přílepy 41
Marek SEDLÁŘ /Přílepy 41



Adéla DOLEŽELOVÁ /Přílepy 126
Ondřej ROZEHNAL



červen
Ludmila ZEŤKOVÁ /Přílepy 6
Rostislav HRADECKÝ /Přílepy 259



červenec
Ondřej SOLAŘ /Přílepy 238
Martina KOPČILOVÁ / Holešov
Marie ZACHOVALOVÁ /Přílepy 262
Peter BEZDĚK
srpen
Marie RAKOVÁ /č.p. 253
Pavel CHUDOŽILOV





25

Jan MACHÁČEK /č.p. 146 /
25. října / 66 let

říjen
Ladislav ŠIKULA /č.p. 234
Jana ODSTRČILOVÁ / Horní Lapač

Miroslav POSPÍŠILÍK /č.p. 272 /
13. listopadu / 61 let

Partnerství
Markéta CHMELAŘOVÁ /č.p. 17
Kateřina VALCHÁŘOVÁ

STATISTIKY NA KONCI ROKU 2013
ZEMŘELÍ OBČANÉ V ROCE 2013
Přílepy se rozrůstají a nyní mají 346 čísel popisných, z toho je 40 domů neobydlených.
Obyvatel je nás k dnešnímu dni 932, z toho je
475 mužů (51 %) a 457 žen (49 %).
Nejstarší občankou je paní Marie Sovadinová
– v lednu 90 let, nejmladší občankou je Eliška
Hamrlíková (bývalé Parákovo), nar. 21. října
2013.
Jinak 90leté občany máme v obci 3, všechny
jsou to ženy – Drahomíra Janálová a Marie
Kasalová. Nejstarším mužem v obci je Josef
Zbranek, který v srpnu oslavil 88 let.

Jiří STAROSTA /č.p. 103 /
23. března / 55 let
Václav SOVADINA /č.p. 31 /
30. března / 80 let
Gertrude KRMÁŠKOVÁ /č.p. 102 /
3. srpna / 89 let
Jaroslav LIŠKA /č.p. 167 /
14. srpna / 55 let

AKTUÁLNÍ ODJEZDY AUTOBUSŮ | platí od 15. 12. 2013
Z Holešova do Přílep
4:40x
5:006k
5:10xD
9:05x 10:40
11:286
15:25xD 15:50xu 16:15x

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

6:07x
13:306+L
16:58Nwk

6:40x
13:40xD
17:40xu

6:56cx
13:42x
17:456+r

7:57
14:10xw
19:456k

8:406+
14:40x
20:05xu

Z Přílep od zámku do Holešova
4:516k
4:56xD
5:01xP
5:25xD
8:06x
8:47x
9:22x
11:07
xD
x
xu
15:37
15:55
16:03
16:57xD
22:46xu 23:21xu

6:12x
13:18x6+
17:03xu

6:24x
13:43xw
17:096+L

6:516+
13:54xD
17:107N

7:10xk
14:43x
17:35x

7:25xc
7:51x
14:5267k 15:20x
6+r
18:21
19:33xu

Z Přílep od zámku do Zlína
4:47x
5:106k
5:45x
6:15x
12:48x
13:48x
14:20xw
14:48x
22:31XU
jen do Fryštáku:
6:55xc , 17:536+r

6:48x
15:09x

8:05x
15:58xu

8:496+
16:25x

8:51x
17:48xu

10:48
19:536k

11:316
20:13xu

Ze Zlína do Přílep
4:306k
5:15x
6:00x
14:20x
14:3067k 14:55x

7:20x
15:40xu

7:45x
16:40xu

8:20x
17:10xu

10:40
19:10xu

12:47
22:25xu

13:20xw
22:50xu

6:45xk
15:24x

8:45x
15:00x
22:22xu

Přílepy – Lešná (31. 5. – 31. 8.) 13:386+ zpět 16:406+
Vysvětlivky:
x – jede v pracovní dny, D – nejede v době dovolených 23. 12. – 3. 1. a 14. 7. – 15. 8., c – jede v době školního
vyučování, k – omezení v době svátků, 6 – jede v sobotu, 7 – jede v neděli, + – jede v neděle a svátky, N – jede
v k před pracovním dnem, jede 21. 4, 17. 11., nejede 29. 12., 2. 3., 20. 4., 1.6. – 31.8, 26. 10, 6. 11. u – nejede
31. 12, L – jede od 31. 5. – 31. 8., r – nejede 24. 12., w – nejede 23. 12 – 3. 1. a 30. 6. – 29. 8., P – jede 23. 12.
– 3. 1. a 14. 7. – 15. 8.
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MÍSTO PRO VÁS
NOVÉ HYPOTÉČNÍ A FINANČNÍ CENTRUM V HOLEŠOVĚ
Proč jsem se rozhodla otevřít Hypotéční a finanční centrum v Holešově?
V Holešově má každá větší banka svou pobočku, ale nabízí pouze svůj produkt.
Nedají klientům srovnání s lepší nabídkou. Lidé si mohou zajít do více poboček, ale bude je to
stát hodně času. U nás to mají vše srovnané hned a na jednom místě nebo mohu přijet
i ke klientům domů, kdy už banky nemají otvírací dobu.
Hodně lidí si ale dělá srovnání na internetu, ne?
Ano, mohou si nechat udělat různá srovnání, mnohdy jsou ale stránky účelově navržené tak, aby prošla
nabídka té které banky a nezohledňují se možné individuální slevy. Banky posílají svou nejlepší nabídku,
ale až na pobočce klient zjistí, že se na tuto sazbu dostane buď s pojištěním nebo musí mít u nich účet.
Co nabízím kromě úvěrů a hypoték?
Horkou novinkou je „Minutová půjčka“ od Equa bank a také Re-půjčka, která dokáže snížit
spotřebitelský úvěr či leasing na auto až o 25%. Provádím také konsolidace dvou či více úvěrů
a dále také úvěry pro podnikatele, bytová družstva a SVJ.
Jaké další produkty nabízím?
Pojištění aut, nemovitostí, odpovědnost zaměstnanců a podnikatelů, životní pojištění a penzijní spoření,
důchodové a stavební spoření a také přímé investice.
Dotkne se občanů nějak úprava Nového občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014?
Dotkne se to mnoha klientů, protože jsou zásadní úpravy v pojištění aut, majetků a budou i změny
u hypoték na výstavbu. Pojištění aut zdraží všechny pojišťovny o cca 15 %, protože nově se bude muset
z pojištění hradit zásahy hasičů, malé % půjde na fond oprav a nově budou na každém autě automaticky
pojištěny všechny skla. U majetku se nově bude pojišťovat pozemek a budovy budou brány jako jeho
zhodnocení, a právě toto ovlivní i hypotéky na výstavbu. Pozitivní zprávou je také to, že klienti se budou
moci lépe bránit proti „poradcům“, kteří jim vnutí něco co nechtěli.
Jak předávám tyto informace svým klientům?
Snažím se ke každému klientovi dostat nejméně 1x za rok a sdělit novinky a změny (a že jich letos nebylo
málo), ale v současnosti přijímám šikovné spolupracovníky, abych stihla všechny klienty informovat
a zároveň měla i pevnou otevírací dobu v kanceláři. Pracuji hodně v terénu a poradce se musí neustále
proškolovat na všechny úpravy a změny produktů. Často jednám s bankami mimo Holešov a tudíž zatím
nemohu pevnou pracovní dobu dodržet, ale jsem neustále k dispozici na telefonu nebo emailu.
Jakou mám představu do budoucnosti?
Mojí vizí je vytvořit si tým šikovných spolupracovníků(odborníků) a mít dobrou
pověst v regionu Holešovsko. Jedině kvalitním poradenstvím si udržím dlouhodobou a stabilní práci, která mě baví a jsem ráda tomu, že nový občanský zákoník
pomůže očistit pověst finančních poradců a zbaví trh „šmejdů“, kteří lidem akorát
škodí. Je důležité dívat se do budoucnosti a dát klientům obrázek toho, jak je
mohou nečekané výdaje ovlivnit v průběhu jejich života a na to se zaměřit(aby se
nedostali do dluhů, exekucí). Klient a jeho potřeby jsou u mne na prvním místě.
Kontaktovat mû mÛÏete na tel: 606 058 666, e-mailu: sehnalova@kapitol.cz
nebo osobní náv‰tûvou v mé kanceláﬁi – Ing. Ivana Sehnalová.
Pﬁejeme Vám hodnû úspûchÛ!
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MILAN HRUŠKA
v ýkopové práce

Provádím výkopy:
• přípojek
• vjezdů
• bazénů
• drenáží
• odvodnění
• zakládání staveb
• terénní úpravy
• přeprava materiálů
• základové pasy
Více na:
http://vykopy-hruska.webnode.cz
nebo osobně,
kontakt: Přílepy č.p. 50, 769 01
Holešov, tel: 605 955 219

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