PŘÍLEPY
občasník zastupitelstva obce

BŘEZEN 2012
číslo 1
ročník X.

SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané, přehoupnul se další rok a všechny události již jsou datovány rokem 2012.
Různé události přináší čas v osobním životě, světě, naší republice, kraji a neposledně v naší obci. Právě
o těch posledně jmenovaných vás budeme i v letošním roce informovat v našem Občasníku, který vstupuje do svého jubilejního X. ročníku. Je našim přáním, aby nás všechny provázely v tomto roce samé
dobré události a pokud už přijde nějaká ta horší, abychom se s ní uměli dobře vyrovnat.
V dnešním čísle zrekapitulujeme události v obci na přelomu roku, ke kterým patřil i vánoční čas
a oslava příchodu nového roku, kdy zaplavily oblohu krom hvězd snad milióny jisker z ohňostrojů ze
všech stran. Přejme si, ať jsou tyto jiskry zároveň jiskrami štěstí, zdraví, úspěchu a nadějí po celý rok.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
Nastal další rok, a tak bych Vás rád prostřednictvím našeho Občasníku informoval o naší práci
za uplynulé období.
Začnu stavebními pracemi, které jsou nejvíce viditelné. Na žádost paní ředitelky školy byla
provedena velmi zdařile oprava fasády ZŠ, a to vchodové části tělocvičny a celého bazénu. Dále
byla opravena místní komunikace do areálu bývalého JZD k pálenici a část místní komunikace
u Peškového. Ještě jednou vzpomenu opravu cesty od Železného podél lesa k chatám, na které se
polovinou nákladu podílely lesní společnosti, které ji vlastně nejvíce poničily. Ještě musím zmínit
výsadbu nového stromořadí mezi obcí Přílepy a Martinicemi. Mám však obavu, aby z důvodu zvyšujícího se vandalizmu, se tato alej okolo polní cesty zachovala i pro příští generace.
Jak jsem se již zmiňoval, infrastruktura pro zástavbu RD v „lokalitě Kopce“ i v „lokalitě Podšpitálí“ je před vydáním územního rozhodnutí, avšak musím dodat, že financování pro obě lokality zůstává i nadále nevyjasněno.
Jak jsme informovali v minulém čísle občasníku, byla v r. 1949 naše lesní kaplička přidělena
do majetku Lesů ČR. Po opakovaných jednáních je připravována smlouva o převodu kaple do majetku obce. Obec však musí formálně požádat o její koupi, prakticky však bude kupovat pozemek
pod kaplí za odhadní cenu. Z administrativních činností bych ještě zmínil dokončení výkupu
pozemků v Hačkách od sedmi majitelů, kterým zasáhla při rozšíření tamní místní komunikace do
jejich parcel. Tito s prodejem souhlasí, u notáře byl proveden podpis smluv a pozemky následně
zařazeny do majetku obce.
Na veřejném zasedání zastupitelstva obce byl schválen rozpočet obce na rok 2012. Při jeho
sestavování bylo přihlédnuto ke skutečným daňovým i nedaňovým příjmům obce v minulých obdobích a ve výdajové části bylo přihlédnuto ke všem provozním výdajům a nejvyšším investicím
pro následující rok. Rozpočet byl ve stádiu návrhu před schválením projednán a připomínkován na
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poradě zastupitelů se starostou obce a je k nahlédnutí na OÚ a také elektronické úřední desce na
webu obce.
Každé čtvrtletí dochází v rozpočtu obce u některých položek k určitým finančním posunům
nebo upřesnění. S těmito odchylkami oproti schválenému rozpočtu bylo zastupitelstvo seznámeno
a byly schváleny jako rozpočtová opatření č. 4 tak, jak to říká zákon č. 420/2004 Sb., o účetnictví
vedené územním celkem.
V době od 18. – 20. října proběhlo na našem úřadě dílčí přezkoumání hospodaření obce za období 1. 1. 2011 – 31. 8. 2011. V zápise o přezkoumání hospodaření je konstatováno, že účetnictví
obce je vedeno plně v souladu se zákonem o účetnictví a nebyly zjištěny žádné nedostatky. Dále
bylo konstatováno, že účetnictví je vedeno průkazným, srozumitelným způsobem, zaručujícím
trvanlivost záznamu a podávající věrný a poctivý obraz o finanční situaci účetní jednotky obce, tak
jak ukládá ustanovení 8 zákona o účetnictví.
Na základě účetní reformy musí všechny obce v ČR od tohoto roku odepisovat svůj hmotný majetek. Na základě metodiky musel proto být veškerý majetek jako budovy, komunikace, inženýrské sítě apod. kategorizovány do stanovených odpisových skupin se stanovením doby užívání
a musely být vypočteny teoretické oprávky z minulých let k datu 31. 12. 2011. Toto nařízení značně
zkomplikuje vedení účetnictví obce a příprava stála mnoho času a úsilí.
Bohužel i do naší obce se dostal trend krádeže litinových kanalizačních roštů. 7 kusů roštů bylo
ukradeno z místní komunikace nad rybníkem. Kromě vzniklé majetkové škody vznikl problém
s neprůjezdností komunikace, jelikož rošty tohoto typu jsou již těžko dostupné. Chtěl bych při této
příležitosti požádat občany, aby jakýkoliv výskyt podezřelých osob ohlásili na obecní úřad nebo
přímo na policii ČR.
K závěru loňského roku patřila tradičně beseda seniorů, ke které zve zastupitelstvo obce všechny
občany starší 65 let. Dík patří všem, co se o přípravu akce zasloužili, a také všem zúčastněným seniorům za jejich kladné ohlasy.
Na závěr mi dovolte, abych Vám dodatečně popřál do rozběhlého roku 2012 hodně radosti,
lásky, štěstí, také pevné zdraví, pochopení a osobní i pracovní úspěchy.
Na shledanou Rudolf Solař, starosta obce

Nová fasáda části nové budovy
základní školy.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

2

ZPRÁVY Z RADNICE
POSÍLENÍ SÍTĚ VN
Z důvodu narůstajících nároků na odběr elektrické energie, přibývajících domácích elektrospotřebičů a výstavbou nových domů – z čehož plyne vznik nových odběrných míst, je nutné zabývat se rekonstrukcí a posílením stávající elektrické sítě v obci. V této souvislosti je připravována
výstavba nové trafostanice u rybníka, ze které bude posílen celý dolní konec obce a připojeny nové
domy v připravované výstavbové lokalitě „Kopce“. V současné době je navržena konečná trasa
přívodu vysokého napětí k trafostanici z VN sítě pod obcí. Trasa byla volena tak, aby co nejméně
zasáhla soukromé pozemky a nebyla příliš náročná na výkopové práce a protlaky, zároveň musela
respektovat technické normy a požadavky VN a distribuční sítě.
Výkopové práce, které budou probíhat v letošním roce povedou z pole pod obcí okolo zahrady
a budovy MŠ, hasičské zbrojnice, protlakem přes hlavní cestu, vzhůru přes náves a kolem dětského
hřiště k požární nádrži, kde bude umístěna zmíněná trafostanice. Jelikož bude celá trasa vedena
jako podzemní, nebude obec zasažena novými sloupy a nadzemním vedením. Nějakou chvíli však
potrvá než se usadí a zatravní stopy po výkopech. Z důvodu narůstající spotřeby elektrické energie
a další výstavby RD v obci je tento krok nevyhnutelný.
V letošním roce by dále měla proběhnout dlouho zmiňovaná realizace přeložky VN v lokalitě
připravované pro výstavbu sportovního areálu a zástavbové lokality v Podšpitálí. Po přeložení nadzemního vedení VN a získání finančních prostředků bude možné realizovat první etapu stavby –
zemní úpravy a postupné zastavění plochy.

PŘÍPRAVA KANALIZACE JIH
Jak bylo řečeno již mnohokrát, odpadní vody z Přílep jsou odváděny prostřednictvím kanalizačního přivaděče přímo na čističku odpadních vod ve Všetulích. Při realizaci této náročné stavby
která byla z větší části finančně dotovaná z prostředků SFŽP ČR, bylo ze strany vodohospodářských orgánů vymezeno, že se jedná o 1. etapu likvidace odpadních vod z obce s tím, že v rámci
2. etapy bude řešeno odkanalizování odpadních vod z části obce jižní (pod silnicí – od budovy OÚ
až po cestu do Mlýna), s napojením na dnes již stávající sběrač. V této trase je stále v převážné
většině řešeno odkanalizovaní RD pomocí jímek, či septiků a trativodů.
Realizací kanalizace Jih bude dokončeno odkanalizování obce a zajištěno účinné čištění splaškových odpadních vod na ČOV Holešov ve Všetulích dle všech platných norem, které časem ještě
zpřísní. Kanalizace bude zároveň připravena pro případné novostavby RD v této trase.
Jelikož se jedná o stavbu ekologickou, je možno žádat o finanční výpomoc státu z dotačních
titulů MZe či SFŽP, jak tomu bylo v 1. etapě.
V rámci přípravných prací proto zadal OÚ zpracování objemové studie na stavbu „Kanalizace
Přílepy-jih“ u projektové kanceláře PROKO Zlín. Rozsah stavby byl rozdělen na zhruba pět kanalizačních úseků, z nichž každý je samostatně napojen na stávající kanalizační sběrač.
Vzhledem k tomu, že všechny trasy jsou situovány na soukromých pozemcích, bylo nutno jejich umístění předběžně projednat s majiteli, bez jejichž souhlasů by stavba nebyla proveditelná.
Za tímto účelem byly svolány s majiteli (povětšině s občany naší obce) celkem 4 konzultační
schůzky, na kterých byly předloženy k vyjádření první varianty tras. Na základě těchto schůzek
byla provedena úprava trasy a bude vypracován finální projekt včetně rozpočtu, na základě kterého může obec o patřičnou dotaci požádat.
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Pro informaci – rozsah stavby „Kanalizace – jih“ zahrnuje předběžně délku tras cca 1 200 m,
trubní materiál PVC o průměru 250 mm a investiční náklady do 7 mil. Kč. Závěrem je třeba
poznamenat, že bez finanční výpomoci ze státních prostředků (dotací) je pro obec stavba nerealizovatelná.

TERMÍNY SVOZU ODPADU V ROCE 2012
4. 1. / 18. 1. / 1. 2. / 15. 2. / 29. 2. / 14. 3. / 28. 3. / 12. 4. / 25. 4. / 9. 5. / 23. 5. / 6. 6. / 20. 6. /
4. 7. / 18. 7. / 1. 8. / 15. 8. / 29. 8. / 12. 9. / 26. 9. / 10. 10. / 24. 10. / 7. 11. / 21. 11. / 5. 12. /
19. 12.

DALŠÍ HUMANITÁRNÍ SBÍRKA ŠATSTVA
Obecní úřad a Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašují Humanitární
sbírku letního a zimního oblečení, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
(ne odřezky a zbytky), nepoškozených domácích potřeb – nádobí bílé i černé, vatových
a péřových přikrývek, polštářů, dek, nepoškozené obuvi a hraček. Z ekologických důvodů
nebudou odebírány ledničky, televize, počítače, matrace, koberce a nábytek. Věci prosím
zabalte do igelitových pytlů či krabic. Sbírka se uskuteční u staré hasičské klubovny

V SOBOTU 31. BŘEZNA 2012 OD 9.00 HOD. DO 12.00 HOD.
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která
poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc
sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
více na www.diakoniebroumov.org








BESEDA SE SENIORY
Dne 4. listopadu 2011 se opět sešli v restauraci U Miloša přílepští senioři starší pětašedesáti let.
Ke společné besedě je každoročně zve zastupitelstvo obce, které se zde zároveň s personálem restaurace stará o jejich pohodu a dobrou náladu. Ani letos nechybělo vystoupení dětí z mateřské a základní školy, kdy děti předvedly v nejednom případě svým babičkám, dědečkům či dokonce
prababičkám a pradědečkům velmi vydařená vystoupení.
Zatančily také děti z TYMY centra Holešov a předvedli se malí muzikanti z přílepské základní
školy, kteří navštěvují holešovskou lidovou školu umění. Starosta u příležitosti besedy poděkoval
jménem obce paní Vlastě Sovadinové za mnohaletou práci knihovnice v přílepské knihovně a potom
následovala společná večeře. Personál restaurace tentokrát připravil klasické české jídlo vepřo
knedlo zelo a nechybělo ani dobré víno, pivo či něco ostřejšího. K dobré náladě přispěl také hudební
doprovod Aleše Ctiborka se zpěvačkou Ludmilou, kteří dokázali společně všechny přítomné roze-
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zpívat a ti odvážnější se brzy objevili také na
tanečním parketu.
Tradiční beseda se seniory je jistá forma poděkování starším občanům za jejich celoživotní
dílo a zásluhy o rodiny, obec či celou společnost. Je také příležitostí k setkání a zavzpomínání těchto občanů na staré časy a dlouhá léta
prožitá v naší obci a současně se od zastupitelů
dozví o současných problémech obce a jejím
dalším rozvoji.

Vystoupení dětí z TYMY centra na besedě se seniory.

ODŘÍZNE NÁS OBCHVAT HOLEŠOVA
Jako největší investici Ředitelství silnic
Zlínského kraje označuje stavbu jihovýchodního obchvatu Holešova, jehož realizace se
citelně dotkne všech občanů Přílep. Stavba
o rozpočtu kolem 380 miliónů by měla být zahájena v dubnu letošního roku a první auta by se
na této nové, 3,8 km dlouhé silnici měly objevit
v červnu 2014. Nová silnice spojí současnou
okružní křižovatku na silnici II/490 před Holešovem ve směru od Zlína se silnicí II/438, která
vede z Holešova na Bystřici pod Hostýnem.
Obchvat má odvést dopravu ze Zlína směrem
na Bystřici či Hranice mimo centrum Holešova.
Stejnou trasu budou moci využívat také
automobily, které snad v budoucnu přijedou
k Holešovu po nyní rozestavěné rychlostní
komunikaci R49 od Hulína.
Problém je takový, že obchvat protne pří-
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mým křížením jako hlavní silnice komunikaci
z Holešova do Přílep – jedinou příjezdovou
trasu od Holešova. V první fázi byla logicky
navržena kruhová křižovatka, později byla nahrazena přímým křížením s podchodem pro
cyklisty i pěší, ten se ale prý díky úsporám nákladů z projektu taktéž vytratil.
Představitelé Holešova ani Zlínského kraje
nedbali upozornění na ohroženou bezpečnost na
křižovatce, kde kromě dopravních nehod jak
automobilů tak cyklistů a chodců může při těžší
nehodě dojít k úplnému zablokování příjezdu
do Přílep a znemožnění průjezdu vozidel integrovaného záchranného systému. Proti tomuto
řešení se bohužel obec nemá jak odvolat, jelikož není ani účastníkem stavebního řízení
a stavba se nachází v katastru Holešova, do kterého patří také místní část také Žopy, kde je
stejný problém.
Dosud nebyl představitelům obce objasněn
ani způsob průjezdu při vlastní výstavbě diskutované křižovatky. Nezbývá než doufat, že na
křižovatce k žádnému neštěstí nedojde.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012
Jako každým rokem se i letos v sobotu
7. ledna vydaly do přílepských ulic tři skupinky
malých koledníků, kteří s pověřeným doprovodem prováděli tříkrálovou sbírku na potřeby charity. Tříkrálová sbírka, je jednou z nejrespektovanějších charitativních sbírek a za roky existence si
získala i důvěru ve společnosti. V Přílepích tomu
není jinak a proto bylo díky štědrosti dárců do zapečetěných pokladniček vybráno celkem 26 430
korun. Po návratu z koledy bylo na obecním úřadě
připraveno pro koledníky malé občerstvení a po
spočítání obsahu pokladniček hoši společně se starostou vyhlásili výsledek místním rozhlasem.
Vybraný obnos byl s příslušnými protokoly
předán do holešovské pobočky charity, kde
bude celková částka rozdělena obdobným způsobem jako v minulém roce.
Charita i obec tímto ještě jednou děkují
všem štědrým dárcům za pochopení a sebemenší příspěvek.
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Využití finančních prostředků z TKS 2011
V roce 2011 se vykoledovalo na Holešovsku
celkem 475 565 Kč.
Na konto Charity Holešov se „vrátilo“ 275
827,70 Kč – tyto peníze byly využity pro
následující účely:

Zbývající částka z celkového výnosu byla
určena na humanitární a rozvojové projekty
Arcidiecézní charity Olomouc a Charity ČR,
které se realizovaly jak v České republice, tak
i v zahraničí.

• podpora Charitní pečovatelské služby
(finanční příspěvek na nákup nového
služebního auta ve výši 190 000 Kč)
• podpora Charitní ošetřovatelské služby
(v celkové výši 5 827,70 Kč)
• přímá sociální pomoc potřebným občanům
(v celkové výši 40 000 Kč)
• nákup kompenzačních pomůcek
(v celkové výši 20 000 Kč)
• finanční pomoc postiženým přírodní
katastrofou v Japonsku
(ve výši 20 000 Kč)

Letos koledovali: Kuba Brázdil, Kuba Němec, Jirka
Hudeček, Jarda a Míša Spáčilovi, Broňa Kutra,
Tomáš Tvrdoň, Víťa Pustka a Peťa Machovský.
Doprovázeli je Stanislav Pustka, Miroslav Sovadina
a Stanislav Tvrdoň.

Místní organizace KDU-âSL a zastupitelstvo obce Pﬁílepy
zve v‰echny obãany na tradiãní

FLORIÁNSKOU M·I SVATOU
u lesní kaple Panny Marie nad obcí, která se bude konat v nedûli
29. dubna 2012 v 15:00 hodin.
Za pﬁíznivého poãasí bude následovat po m‰i posezení
v zámeckém parku s dechovkou.
OHLÉDNUTÍ ZA DOBRÝM ČLOVĚKEM A OBČANEM
Když se dne 15. srpna 1976 staly Přílepy součástí města Holešova a posléze vznikal občanský výbor, byl za jeho předsedu zvolen pan Josef Šindelek. Občan nepolitického ražení, pracovitý
a zodpovědný. Že to byla správná volba, ukázalo jeho desetileté působení v této funkci. V obci Přílepy se uskutečnila v letech 1978
přístavba mateřské školy, stavba nové horní prodejny potravin
či výstavba prvních dlážděných chodníků v trati „Záhumení“
a u „Zámku“. V roce 1985 to byla rekonstrukce panského rybníka
na hasičskou nádrž v „Hačkách“.
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Uvedené akce z velké části prováděné svépomocí, tedy brigádnicky, bez mzdy představovaly velkou osobní a příkladnou snahu pana
Šindelka. Prosadil tyto stavební práce, byť jsme
byli pod vlivem města, téměř každý za jeho
snahy něco významného a prospěšného pro
obec udělal a zapojil se.
Uvedená díla budou vždy spojována s jeho
jménem, neboť tím obec měnila svou podobu
a znamenaly další zlepšení života občanů.
V závěru roku 2011 Josef Šindelek zemřel. Spoluobčané, kteří s ním v obci žili a na
zvelebování obce pod jeho vedením pracovali
na něj nezapomenou. Byl to nezištný, pracovitý
a dobrý občan Přílep.
Zdeněk Němec

Poklep na základní kámen horního obchodu, stavbu
kterou Josef Šindelek jako akci „Z“ řídil.

Více o stejnojmenné obci se můžete
dozvědět na webu
www.prilepy.eu.

Panorama Přílep, tedy těch u Rakovníka.

KNIHOVNA PŘÍLEPY / v roce 2012
vždy sudé úterý v měsíci, 14.30 – 16.30 hod.
10. a 24. leden
7. a 21. únor
6. a 20. březen
3. a 17. duben
15. a 29. květen
12. a 26. červen
10. a 24. červenec
7. a 21. srpen
4. a 18. září
2., 16. a 30. říjen
13. a 27. listopad
11. prosinec

POZDRAV Z PŘÍLEP DO PŘÍLEP

Seznam knih, které je možno si v knihovně
vypůjčit najdete také na webu knihovny
http://prilepy.knihovna-zlinsko.cz

Na začátku roku jsme obdrželi novoroční
pozdrav od obce Přílepy. Obec se stejným názvem se nachází v okrese Rakovník a s 204 obyvateli je podstatně menší než Přílepy naše.
V minulém roce jsme kontaktovali paní starostku Lenku Daenemarkovou, se kterou jsme
si vyměnili zkušenosti se samosprávou obce,
která má mimochodem velmi aktivní sbor dobrovolných hasičů. Naši hasiči měli v plánu
navštívit Přilepy v rámci zájezdu do Čech, ale
vzhledem k programu zájezdu a velké vzdálenosti to nebylo možné. Možná ale na setkání
Přílepáků s Přílepáky brzy dojde.

Knihovnice Marie Smolková při besedě s nejmenšími
čtenáři.
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OKÉNKO DO NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Ještě malé ohlédnutí za loňským rokem

DEN SLABIKÁŘE v 1. třídě
V úterý 15. listopadu 2011 to nebyl pouze
Den Slabikáře, ale byl to i Den otevřených dveří
na naší škole. Devět prvňáčků se za přítomnosti
svých nejbližších – tedy rodičů – dočkalo své
první knížky – Slabikáře. Tento slavnostní den
se už na naší škole stal několikaletou tradicí.
Zároveň s tím se mohli rodiče i starších žáků
podívat přímo do výuky, porovnat si výkony
svých dětí s ostatními. Taková setkání jsou jistě
vzájemně užitečná.

programů a k jejich následnému uskutečňování
– schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
– schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
– schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků
vzdělávání žáků
– podílí se na zpracování koncepčních záměrů
rozvoje školy
– projednává návrh rozpočtu právnické osoby
na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření
– projednává inspekční zprávy České školní
inspekce
– podává podněty a oznámení řediteli školy,
zřizovateli

PREVENTIVNÍ PROGRAMY

Děti v první třídě dostaly svou první učebnici – slabikář.

ŠKOLSKÁ RADA
V roce 2011 skončilo i tříleté funkční období Školské rady. Tato rada je tříčlenná a tvoří
ji zvolení zástupci rodičů, učitelů a zřizovatele.
Na třídních schůzkách dne 15. listopadu
2011 proběhly volby těchto zástupců a od roku
2012 bude Školskou radu tvořit:
– zástupce rodičů: paní Irena Tvrdoňová
– zástupce pedagogů: paní Mgr. Monika Obšivačová
– zástupce zřizovatele: pan Bc. Miroslav Sovadina
Školská rada zasedá nejméně 2x ročně.
K čemu vlastně školská rada je?
– vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Na škole věnujeme pozornost i prevenci sociálně patologických jevů a v rámci těchto aktivit proběhly v době od 16. – 28. listopadu 2011
preventivní výukové programy v jednotlivých
ročnících. Tuto akci nám zajistilo „Centrum pro
rodinu – Zlín“.
Žáci besedovali a vypracovávali úkoly na
téma – „Já, moji kamarádi a moje rodina“ –
1. ročník, „Mluvíme a nasloucháme, a přitom
se rádi máme“ – 2. ročník, „Zdravé myšlenky –
zdravé vztahy“ – 3. ročník, „Můžu se stát hrdinou?“ – 4. a 5. ročník.
Cílem bylo zaměřit pozornost dětí na své
jednání mezi kamarády i v rodině, na mezilidské vztahy, hodnoty,….

ADVENTNÍ DÍLNY
Ani letos jsme nemohli opomenout výrobu
adventních věnečků, se kterými nám letos pomáhala ve dnech 23. a 25. listopadu opět paní
Vlasta Čablová a paní Amálie Gajdošíková.
Práci jsme měli rozdělenou do tří skupin –
podle tříd. Výsledky se samozřejmě dostavily,

8

jeden věneček byl hezčí než druhý, záleželo na
tom, jaká barva by se vám líbila.

Žáci přednášeli básničky, zpívali a hráli koledy
a také slibovali polepšení v chování i učení.
Snad to dodrží, protože všichni dostali malý balíček se sladkostmi. Jinak by jej museli vrátit.

PLAVECKÝ VÝCVIK V HOLEŠOVĚ

Děti pod vedením paní Čablové aranžovaly tradiční
adventní věnce.

VYSTOUPENÍ KLAUNA HUBERTA
V pátek 2. prosince navštívil naši školu
klaun Hubert, který prováděl tzv. „Konkurz do
cirkusu“. Podle reakcí dětí soudíme, že se
všichni žáci i děti z naší mateřské školy bavili
více než dobře. Občas je potřeba i takovéto odreagování od školní práce.

V prosinci byl rovněž zahájen povinný plavecký výcvik žáků 3. – 5. ročníku na bazéně
v Holešově. Žáci absolvují deset dvouhodinových lekcí pod vedením plaveckých instruktorů
Plavecké školy pana Marcela Hábla. Výcvik
skončí až 14. února 2012 rozdáním „Mokrých
vysvědčení“.

OCENĚNÍ NAŠEHO ŽÁKA
Městská knihovna Holešov vyhlásila výtvarnou soutěž na téma ERBENOVA KYTICE
A ERBENOVY POHÁDKY, které se zúčastnila
i naše škola. Na vernisáži výstavy dne 7. prosince 2011 v Holešově byla oceněna i práce našeho žáka Jiřího Krejčí ze 4. třídy.
Blahopřejeme!

POMÁHÁME DRUHÝM

Konkurzem do cirkusu prošli všichni, Hubert byl spokojen.

NÁVŠTĚVA MIKULÁŠE
6. prosinec je již tradičně spjat s Mikulášem, čertem a andělem. Ani letos nechyběla
jeho návštěva v jednotlivých třídách naší školy.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Žáci naší školy se pravidelně zapojují i do
veřejných sbírek, které pomáhají ostatním.
V říjnu 2011 jsme prodejem „Hopiků“ vydělali částku 625 Kč a tu zaslali občanskému
sdružení CPK – CHRPA. Tato organizace se zabývá výcvikem koní pro ústavy a léčebny v celé
republice – pro léčbu pacientů tzv. hiporehabilitací.
Dalšímu občanskému sdružení „ŽIVOT
DĚTEM“ jsme za prodej magnetek zaslali
částku 685 Kč. Tyto peníze slouží na pomoc
těžce handicapovaným dětem.
Na „FOND SIDUS“ jsme za prodej magnetek zaslali částku 1.050 Kč. Tyto peníze zase
slouží k zakoupení nezbytných lékařských přístrojů pro děti v nemocnicích.
Před Vánoci jsme mysleli i na zvířátka,
a tak jsme ve škole uspořádali sbírku různého
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krmiva a pamlsků pro opuštěné pejsky a kočičky. Tento dárek byl předán do „Útulku pro
zvířata v nouzi“ Vršava – ve Zlíně. Všem dárcům moc děkujeme.
Našim myslivcům jsme pro lesní zvířátka
nasbírali 645 kg kaštanů.

2011. To víte, že v takovém provozu je to něco
jiného, lákavého a zajímavého. Moc všem děkujeme za trpělivost a čas, který nám věnovali.
Perníčky jsme snědli do posledního, nezbylo
nic.

BESEDA V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ
Na pondělí 19. prosince 2011 jsme byli knihovnicí paní Marií Smolkovou pozváni do
místní knihovny na besedu na téma „Vánoce
Josefa Lady“ a oslavy Vánoc v jiných zemích.
Při povídání s paní Bártlovou, popíjení
výborného voňavého čaje a pojídání perníčků
čas příjemně ubíhal. Žáci si měli možnost knihovnu prohlédnout, seznámit se s jejím provozem a také se do knihovny přihlásit. Darem pak
dostal každý žák mandarinku.

Děti pomáhají lidem i zvířatům – na školním schodišti
s dárky pro zvířecí útulek.

PEČENÍ PERNÍČKŮ V PEKÁRNĚ
Letos již podruhé nás pozvali zaměstnanci
místní pekárny na tradiční pečení perníčků. To
proběhlo přímo v provozu – v pátek 9. prosince

V knihovně se dětem líbilo a jistě se sem budou rády
vracet.

VÁNOČNÍ BESÍDKA VE ŠKOLE

Při zdobení perníčků holky rozehrály svoji zručnost
i fantazii.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Na středu 21. prosince 2011 jsme do školy
pozvali nejen rodiče, ale i všechny zájemce
o naše besídky.
Žáci letos předvedli úsměvné, spíše taneční
vystoupení s názvem „Šmoulí Vánoce“. Celý
program nám na DVD natočil pan Rostislav
Kutra.
Další den potom pokračoval „Vánočními
hodinami“ v jednotlivých třídách, kdy si žáci
vyráběli vánoční svícínky, přání, poslouchali
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koledy a zvyky a předávali si navzájem vánoční
dárečky. Tak jsme se rozešli na vánoční prázdniny.

– Škola vzdělává žáky podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Naplňování jeho výstupů, vedení žáků k rozvíjení klíčových kompetencí a rozvíjení jejich
osobností je na požadované úrovni. ŠVP pro
ZV je v souladu s RVP pro ZV a školským zákonem.
– Činnost ředitelky školy v řídící funkci odpovídá požadavkům školského zákona a respektuje velikost a organizaci školy.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Vánoční vystoupení velké Šmoulí rodiny.

INSPEKCE NA ŠKOLE
Ve dnech 12. a 13. ledna 2012 proběhla na
naší škole kontrola z České školní inspekce ze
Zlína. Po dobu těchto dvou dnů navštěvovali inspektoři vyučovací hodiny jednotlivých vyučujících, kontrolovali činnost ředitelky školy,
dodržování veškerých zákonů, předpisů a nařízení. Ze závěrečné zprávy vyplývá:
– Činnost školy je v souladu s rozhodnutím
o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení – škola poskytuje základní vzdělávání
v souladu se zásadami a cíli školského zákona.
– Škola systematicky umožňuje rovnost přístupu ke vzdělávání, vzdělávací potřeby žáka
se speciálními vzdělávacími potřebami jsou
zohledňovány. Integrovanému žáku byl zpracován individuální vzdělávací plán.
– Ekonomické a materiální podmínky školy
jsou pro realizaci školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání na požadované úrovni. Finanční prostředky ze státního
rozpočtu škola využila efektivně, hospodárně
a účelně.
– Škola zajišťuje bezpečné prostředí pro vzdělávání žáků. Vyhodnocovala zdravotní a bezpečnostní rizika a přijímala opatření k jejich
minimalizaci včetně účinné strategie prevence
sociálně patologických jevů.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

V pátek 10. února 2012 proběhl zápis dětí
do 1. třídy. Zapsáno bylo celkem 15 dětí, z toho
6 děvčat a 9 chlapců. Kolik dětí doopravdy zasedne 1. září do školních lavic zatím nevíme,
protože rodiče ještě mají možnost do 31. května
2012 požádat o odklad povinné školní docházky.
Kromě žádosti o odklad musí letos předložit opět
dvě doporučení – vyšetření z pedagogickopsychologické poradny a dětského lékaře.
Příspěvky v okénku do ZŠ
Mgr. Alice Kučerová, ředitelka školy

Verunka Smékalová se už do první třídy těší.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
do Mateřské školy Přílepy, okres Kroměříž pro
školní rok 2012 -2013 bude probíhat v týdnu od
26. 3. 2012 do 30. 3. 2012 v době od 14,30 hod.
do 15,30 hod. v budově mateřské školy.
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Rodiče, kteří přijdou s dětmi k zápisu si připraví občanský průkaz, rodný list a očkovací
průkaz dítěte.
PROGRAM ŠKOLY
Nabízíme:
– Zábavné aktivity k obohacování výchovně
vzdělávací práce.
– Specifické vzdělávací cíle „ROK S KOCOUREM MATYÁŠEM“.
– Veselé pískání – hra na flétnu.
– Otužování – první základy plavání.
– Logopedická cvičení.
– Pitný režim.
– Upevňujeme správné zásady životosprávy.
– Respektujeme každodenní potřeby dětí.
– Pro rozvoj tělesného vývoje zabezpečujeme

dostatečný pohyb, výlety do přírody a okolí.
– Individuální přístup.
– Příprava dětí pro nenásilný vstup do ZŠ.
– Adaptační program usnadňující dítěti bezproblémový nástup do MŠ.
– Kulturní, zábavné a výchovné programy.
– V rámci spolupráce s rodiči – společná setkávání dle výchovně vzdělávací koncepce.
– Hru s anglickými slovíčky.
– Keramickou tvořivou dílničku.
Školné: Obec Přílepy nepožaduje.
Provoz MŠ: 6,00 hod. – 15,45 hod.
Na setkání s rodiči i dětmi se těší kolektiv pracovníků mateřské školy.
Mgr. Zdenka Chmelařová, ředitelka MŠ

XII. ročník festiválku folkové
a trampské muziky
sobota 2. června 2012 v areálu zámeckého parku v Přílepích
v hlavním programu od 14:00 hodin vystoupí:
Ziggy Horváth, Nápoj zdarma, Hrnek, AM ÚLET a další
Večer letní country bál s kapelou TEXAS
NA PODZIM OPĚT HOŘELO V LESE
Ve středu 9. 11. v 19:14 hodin se obcí opět
rozezněla siréna oznamující nástup hasičů k požáru. Šlo o další lesní požár, tentokrát těsně za
obcí Přílepy směrem na Lukoveček. Naše jednotka vyjela v počtu 7+1. Na místě se postupně
sjelo celkem 6 jednotek hasičů. Profesionální
jednotky ze Zlína, Kroměříže a Holešova. Dobrovolné jednotky z obcí Přílepy, Fryšták a Zahnašovice. Hořel lesní porost o ploše cca 40x40
metrů a příčinou požáru bylo podcenění sucha
při vypalování větví z těžby, kdy se ohniště vlivem větru opět neřízeně rozhořela a oheň se šířil
do okolí. Díky včasnému ohlášení a okamžitého

OBČASNÍK PŘÍLEPY

zásahu se požár nerozšířil do okolního porostu.
Více informací a další fotografie naleznete na
stránkách HZS Zlínského kraje.

Ohnisko požáru lesního porostu.
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HASIČI REKAPITULOVALI UPLYNULÝ ROK
V závěru loňského roku se přílepští dobrovolní hasiči sešli v klubovně na výroční valné
hromadě, aby za přítomnosti zástupce okrsku
a dalších hostů zhodnotili svoji činnost za uplynulý rok. Ve své zprávě o činnosti velitel
jednotky Jiří Očadlík ml. hovořil jak o společenských tak technických aktivitách sboru.
V uplynulém roce vyjížděli přílepští hasiči
ke dvěma lesním požárům a jedné technické pomoci při pátrání. Soutěžní sezóna byla zrekapitulována v minulém vydání Občasníku.
Chtěli bychom opět oslovit mladé hochy,
kteří by měli zájem o požární sport a práci ve
sboru dobrovolných hasičů ať se přihlásí u kteréhokoliv z hasičů.
V minulém roce proběhly tradiční akce jako
sběr železného šrotu, brigády na zvelebování
zázemí pro činnost i obce a povinná školení
strojníků. Ze společenské činnosti to byla letní
akce Rock na zámku se skupinou Press a sousedská zábava – srpnová noc s kapelou Los
Playboys, která se však díky špatnému počasí
příliš nevydařila. Nechyběl ani zájezd za poznáním, tentokrát do Středních Čech a menší
akce pro členy a sponzory jako podzimní posezení u burčáku. Rok tradičně uzavřel Rosťův
výšlap, tentokrát z Přílep až na Hostýn.

Na výroční valné hromadě také obdržel
drobný dárek a poděkování bratr Vladislav Sovadina, který se rozhodl předat funkci pokladníka,
kterou odpovědně vykonával více jak 40 let.

Vladislav Sovadina obdržel poděkování za mnohaletou činnost pokladníka SDH Přílepy.

Velitel jednotky SDH obce Jiří Očadlík ml. spolu
s Františkem Crhákem z výboru OSH.

ŽIVOT SPOLEČENSKÝ
PODZIMNÍ ZÁJEZD SDH
Tak jako každým rokem vydali se přílepští hasiči, jejich blízcí a příznivci na poznávací zájezd
po zajímavých místech naší země, tentokrát do kraje Františka Ferdinanda. Po ranním přípitku na
přílepské návsi už uháněl autobus pana Františka Šťastného vstříc ku Praze. Po několika zastávkách
jsme dorazili do prvního cíle zájezdu, kterým bylo vojenské muzeum v Lešanech u Prahy. Na několika hektarech bývalých kasáren jsou zde rozloženy nejrozsáhlejší sbírky vojenské techniky od
dob I. Světové války až po současnost.
Zejména ti z nás, kteří prožili základní vojenskou službu si zavzpomínali na zbraně u kterých
sloužili a s nadšením vyprávěli ostatním různé příhody z vojny. Tři z účastníků zájezdu dokonce prožili vojnu právě v těchto kasárnách a pan Vladislav Sovadina s přehledem navedl řidiče po kdysi
známých klikatých cestách až před bránu kasáren.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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Po dobrém obědě v Týnci nad Sázavou jsme pokračovali na parkoviště pod zámek Konopiště.
Tady někteří spalovali oběd pěší procházkou do kopce na němž se tento architektonický skvost rozkládá, jiní nasedli na parkovišti do místního vláčku Pacifik a nechali se vyvézt až před samotnou
zámeckou bránu. Pak už jsme společně obdivovali lovecké sbírky Františka Ferdinanda d´Este
a komnaty snad nejkrásnějšího zámku u nás.
Pak už byla před námi poslední zastávka a tou byl pivovar Kozel ve Velkých Popovicích. Zde
jsme si prohlédli provoz pivovaru, okoštovali pivo přímo z tanku a seznámili se s kozlem Oldou,
známým maskotem pivovaru. V přednáškovém sále jsme shlédli krátký film o historii pivovaru
a o výrobě zlatavého moku.
Tečkou za příjemně stráveným dnem byla večeře a ochutnávka všech druhů místního piva v pivnici „Pod ledem“ a na zahrádce pivovarské restaurace „Kozlovna“. Zde byli velmi dobře připraveni
na podzimní večery a každý z návštěvníků zahrádky se mohl zabalit do připravené přikrývky. Tak
jsme mohli i přes podzimní datum 24. září strávit závěr zájezdu u piva na zahrádce a udělat tak příjemnou tečku za zajímavě stráveným dnem.

Stejný útvar, stejní chlapi jen uplynulo více než padesát let.

Přílepáci na nádvoří pivovaru Kozel ve Velkých Popovicích.

Sbor dobrovolných hasičů Přílepy zve všechny na tradiční letní akce

ROCK NA ZÁMKU

v sobotu 7. července od 20:00 hodin na zámeckém nádvoří

VODĚNÍ MEDVĚDA
Ani letos nechyběl tradiční průvod masek, který jsme mohli obdivovat v sobotu 18. února.
Tento zvyk je předzvěstí příchodu křesťanské doby postní. Počasí bylo jako na objednávku, pár
stupňů nad nulou, slunce svítilo a vše bylo pokryté sněhem.Tento masopustní rej organizují hasiči
a tímto jim patří dík, že udržují tuto tradici již několik let. Od ranních hodin se masky scházely
v místní klubovně, kde zakončovaly svoji úpravu a posilnily se na celodenní výšlap dobrou polév-
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kou. Pan Šťasta se i tentokrát vžil do role šéfkuchaře a připravil vynikající jídlo a samozřejmě dík
patří také starším hasičům, kteří se starali o zázemí klubovny.
Masopustní průvod v čele s medvědem, procházel v rozverné náladě celou vesnicí, všem bylo
nabídnuto bohaté občerstvení v podobě koblihů, jednohubek a dalších laskomin. Neodmyslitelnou
součástí pitného režimu byla samozřejmě slivovice. Ani tento rok nechyběl tanec s medvědem.
Mezi maskami bylo možno vidět sličné baletky, kořenářku Majoránku, šamana, který chtěl očarovat každou hospodyňku, chlapíky Pata a Mata a taky jsme byli poctěni vzácnou návštěvou mistrů
světa v jízdě na bobech až z daleké Jamajky a spoustu dalších originálních masek, které se různými
výstupy u každého domu staraly o pobavení.
Po celý den doprovázeli tento průvod masek muzikanti, kteří vyhrávali z vesela lidové písničky. Průvod se bez větších ztrát vrátil zpět do klubovny, kde na všechny čekalo dobré jídlo a posezení s muzikou. Díky všem účastníkům tohoto masopustního veselí a těšíme se zase za rok.
Voděním medvěda jsme ukončili období masopustu. Toto karnevalové období bylo v minulosti
období od Tří králů do Popeleční středy, které se také říká černá nebo škaredá. V tuto dobu probíhaly maškarní průvody a zábavy. Masopust byl pro lidi oficiální svátek hodování a pak následoval
čtyřicetidenní půst, který se netýkal jen zdržení se v jídle, ale zahrnoval i jiné projevy, např. dobré
skutky. Půst je v křesťanském období příprava na Velikonoce.
Velikonoce jsou většinou spojovány s jarem, protože časově spadají do tohoto krásného ročního
období, kdy se probouzí příroda a s ní i veškerý život po zimním spánku. Mezi symboly Velikonoc
patří pomlázka, spletené vrbové proutky, která je určena ke šlehání dívek a žen na velikonoční pondělí. Šlehání symbolizuje předání svěžesti, mladosti a zdraví. Pokud děvče uvázalo na pomlázku
barevnou mašli, mohlo se v ní skrývat tajné poselství. Červenou barvou naznačovala, že má chlapce
ráda, modrou barvou mu dávala naději a ten, který obdržel stuhu žluté barvy byl neoblíbený a dívka
mu tímto dávala najevo svůj nezájem. Mezi další symboly patří kříž, řehtačky, beránek a také vejce,
symbol plodnosti, úrody a života.
– KS –
VELIKONOČNÍ PRANOSTIKY:
Je-li Zelený čvrtek bílý, tak je léto teplé.
Omrzne-li na Velký pátek stromový květ, neurodí se ovoce.
Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na Velký pátek se zemí nehýbej!

Odvážná posádka jamajského bobu sjíždí dráhu na
Větřici.
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Masopustní průvod letos zdobily také baletky z labutího jezera.
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MYSLIVCI A JEJICH ČINNOST
Myslivci se kromě základního poslání, kterým je péče o zvěř a ochrana přírody, tradičně
věnují i společenské činnosti. V letošním roce
opět nechyběl tradiční ples MS Horní Roveň
Přílepy a společnosti Lesy pod Hostýnem, který
se letos konal již podesáté. Nejen o plesu jsem
si povídal s Jaroslavem Kopřivou:
Ples se koná tradičně v sále ZDV ve Fryštáku a za těch 10 let si našel hodně příznivců.
Přílepáci tak mají možnost se setkat a pobavit
trochu jiným způsobem než třeba na letní zábavě. Oblibě se těší také bohatá tombola, ve
které je kromě velkých i drobných kusů zvěřiny
taky mnoho hodnotných cen od sponzorů. Letos
byla první cenou televize kterou se štěstím vyhrál jeden z našich členů Radim Lakomý, který
ji bude mít jako základ vybavení do nového
domu. Všichni měli možnost si pochutnat na
zvěřinové večeři a občerstvit se v dobře zásobených barech.
Na závěr loňského roku se konal tradiční
Štěpánský hon, na kterém nejde ani tak o lovecké zážitky, jako o vycházku zimní přírodou
nejen myslivců, ale i jejich blízkých a příznivců
a na konci proběhlo losování připravené tomboly. Na honu byl uloven jeden zajíc. Ostatní
lov probíhá dle plánu. Na počátku mírná zima
jak jistě všichni pocítili se rozpukla v téměř
měsíc trvající tuhé mrazy. V této době probíhalo
intenzivní krmení a zvýšená péče o zvěř. Každý
z členů sdružení má přidělen na území honitby
jedno krmeliště a stará se jeho údržbu, ale
hlavně zabezpečuje pravidelné doplňování
krmiva a zásob.
Ještě na podzim proběhlo několik brigád na zvelebování myslivecké chaty a areálu střelnice.
Budeme se těšit na letní sezónu, opět bychom chtěli pozvat naše občany na střeleckou
soutěž, která se bude konat 25. srpna a opět
bude připravena bohatá tombola a tradiční
myslivecká kuchyně.
Na závěr bych chtěl jménem našeho sdružení
popřát všem pevné zdraví a hodně úspěchů
v tomto roce.
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Brigáda na odkanalizování dešťové vody.

Zvěřinová tombola nechyběla na plese žádným rokem.

Myslivec Radim Lakomý s první cenou v tombole.

M. Peška naváží v zimním terénu zásoby do krmelců.
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KATEŘINSKÁ ZÁBAVA
26. 11. 2011 se uskutečnil v sále u Miloša již
pátý ročník tradiční Kateřinské zábavy, kterou pořádají členové sokola Přílepy. K tanci a poslechu
hrálo stále více oblíbenější Přerovské trio Los
Playboys. Až nezvykle brzy se sál zaplnil lidmi
všech věkových kategorií a jako vždy byla v sále
až do ranních hodin výborná nálada.
Jeden ze šestnácti krmelců přílepských myslivců, které
z lesa jistě znáte.

Na Kateřinské bylo jako vždycky plno.
Roztančený sál na mysliveckém plese.

SOKOLSKÁ SLETOVÁ ŠTAFETA
2011
V sobotu 24.9.2011 v dopoledních hodinách
došlo k symbolickému předání sletové štafety
mezi TJ Sokol Zlín a TJ Sokol Přílepy a následně pak byla štafeta dvěma členy Sokola Přílepy odvezena na kolech a předána Sokolům
Kostelce u Holešova. Odtud putovala přes další
jednoty směr Tyršův dům Praha. Tyto pozdravné zdravice putují od jednotlivých žup
Slovenska, Moravy a Čech, aby pozdravily
všechny účastníky Všesokolského sletu, který
se uskuteční v červnu 2012.

Štafetu v Přílepích převzal Dušan Dohnálek.
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ZPÍVÁNÍ KOLED 24. 12. 2011
Na štědrý večer se vypravilo několik občanů, převážně z řad sokolů na procházku do
ulic, aby si na přílepské návsi popřáli příjemné
prožití vánočních svátků a zároveň společně zazpívali tradiční vánoční koledy. Atmosféru dotvářela také osvětlená zvonice, která se letos
stala středem zájmů médií a reportáž o naší svítící zvonici krom článků v regionálním tisku
odvysílala také televize RTA. Pro ty, kteří
zmiňovanou reportáž v televizi neviděli,
můžou nahlédnout do archívu vysílání
zmíněné televize nebo ji přímo přehrát z adresy
www.rta.cz/?article=146668.

Přílepští občané při zpívání koled ve 21:00 hodin
u zvonice na návsi.
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TJ Sokol Přílepy a sdružení přílepských čarodějnic, zvou všechny děti i dospělé na

IX. ročník PÁLENÍ ČARODĚJNIC
pondělí 30. dubna 2012
Sraz čarodějnic v 17:00 na cestě nad Skalou. Průvod roztodivných stvoření bude zakončen v přední
zahradě zámeckého parku, kde bude připraven táborák, občerstvení a hudba k tanci i poslechu.
Pojďme společně prožít magickou filipojakubskou noc !

KOŠT PŘÍLEPSKÉ SLIVOVICE
„Zase nám nastaly fajné časy“. Tento slogan pod nástěnným obrazem spokojeného hospodáře vezoucího bečky kvasu zná snad každý
kdo pálil slivovici ve staré přílepské pálenici.
Fajné časy při slivovici a vařeném vepřové proběhly v přílepské hospodě u Páralů, kde proběhl
11. února 10 ročník koštování přílepské slivovice pod záštitou zahrádkářského spolku. Vůně
čtyřiceti dodaných vzorků se nesla od stolu komisařů přes celou hospodu, kde platil pro větší
objektivitu ten večer přísný zákaz kouření.
Jedenáct členů komise mělo opět k dispozici
20 bodů, které mohli přidělit číslovanému
vzorku. Hodnotila se vůně, chuť a celkový
dojem. Pro neutralizaci chuti mezi jednotlivými
vzorky byly na stole k dispozici masové dobrůtky, chleba a čistá voda.
Po okoštování posledního vzorku spustila
k poslechu a později i k tanci harmonikářská kapela a sčítací komisaři se odebrali s příslušnými
protokoly vyhodnotit výsledky. Díky možnostem výpočetní techniky mohl již po chvíli proběhnout nejočekávanější moment – vyhlášení
výsledků. Nejlepší slivovici roku 2011 v Přílepích vypálil Jiří Očadlík, v těsném závěsu za
ním se umístili Josef Dujka, Alois Kutra,
Roman Solař a Mira Sovadina. Roman Solař
mimo tento úspěch získal titul zelmistr roku za
nejlepší kysané zelí.
Po vyhlášení výsledku příjemný večer při
slivovici, zelí a muzice pokračoval dále a ne-
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chyběl ani taneček a zpěv. Poděkování patří
ochotným organizátorům za přípravu a průběh
akce, sponzorům, díky kterým mohly být pořízeny ceny pro majitele pěti nejlepších vzorků
a v neposlední řadě také všem, kteří dodali svou
slivovici ke koštu. Budeme se opět těšit a doufat, že letošní rok bude plodný a trnkám se na
přílepských stráních bude opět dařit.

Komisaři v koštovací komisi čekají na další vzorek.

Jiří Očadlík si převzal diplom a cenu za nejlepší
přílepskou slivovici sklizně 2011.
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díme. Nebojte se, vše se včas dozvíte!
E.So

NA ZÁJEZDU
Po „Spartakiádě a Neckyádě“, které spolek
v letních měsících pořádal se vyskytla i podzimní, oddechová akce – Zájezd.
V pořadí již druhý poznávací zájezd se velice vydařil, přálo nám počasí a sebou jsme si
kromě dobré nálady, klobásek a slivovice vezli
i kapelu harmonikářů.
Členové SRPu se poučili o výrobě oblíbeného nápoje
přímo v provozu pivovaru.

ZÁVĚR ROKU

Dlouhá cesta autobusem probíhala v dobré náladě.

Na pořadu dne byla návštěva Expozice letecké
a vojenské techniky ve Vyškově, prohlídka
Kateřinské jeskyně v Moravském krasu, následoval oběd v restauraci Dělnický dům v Blansku, odkud jsme se přemístili na exkursi
do pivovaru Černá Hora. Zde jsme všichni
nadšeně nakoupili suvenýry a produkty pivovaru a pokračovali na trase do Prostějova,
až jsme zapadli do stylové restaurace Parník
v Přerově.
V Parníku jsme povečeřeli, zazpívali a zatančili si s naší naprosto bezkonkurenční kapelou a pobavili obsluhu zkoušením paruk. Kolem
půlnoci jsme se všichni opět šťastně vrátili
domů, za což patří dík řidiči autobusu i společnosti Auto Šťastný s. r. o.
Věříme, že všichni účastníci se bavili a byli
spokojeni.
V letošním roce spolek opět plánuje letní
zábavnou akci, ale podrobnosti zatím neprozra-
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Mikulášská nadílka sama o sobě patří spíše
ke starým tradicím než k recesi. Pokud ale mikulášova družina včetně anděla a čerta zavítá do
hospody, dárečky dostávají dospělí, kteří navíc
musí odříkat básničku či zazpívat písničku to už
jde o recesi každým coulem. Členové a příznivci SRPu se sešli před koncem roku v hospodě u Páralů, kde se nadělovalo. Dobroty
i uhlí, každému podle zásluh a samozřejmě s pa-

Mikuláš nezapomněl vyčinit ani vetřelci Santa Klausovi a poslat jej s nákladem uhlí zpět do Ameriky.
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třičnou dávkou recese a úsměvu. Samozřejmě
nechybělo ani po čertech dobré jídlo a pravá
čertovská voda. Zkrátka zábava jak má být.
A co čert nechtěl, před závěrem roku se
sešli Srpáci na stejném místě ještě jednou. Tentokrát recese spočívala v tom, že účast na akci
byla možná pouze v pyžamu. Tak se sešly „paničky“ v nočních košilích, páni v pruhovaných
pyžamech či vojenských „banánech“. Nechyběla ani soutěž o nejlepší noční úbor a taky večeře před spaním byla bohatá. Samozřejmě
nechyběla ani muzika a taneček a tak i přesto,
že byli všichni v pyžamu nikdo spát nechtěl.

Za šenk se vešlo víc lidí než bylo roztočených piv.

SPORTOVNÍ KOUTEK
TJ SOKOL PŘÍLEPY ODDÍL VOLEJBAL
V roce 2011 uspořádal náš oddíl na domácí půdě pět turnajů z toho byly tři turnaje losované,
jeden smíšených družstev, jeden mužský a zúčastnili jsme se dvanácti turnajů a to v Bystřici p. H.
3x, ve Zlíně 3x, v Kroměříži 2x a po jednom ve Fryštáku, Holešově, Kostelci u Holešova a u našich zahraničních přátel ve Slovenském Půchově. Obsazenost turnajů byla od 4 do 16 ti družstev
a umístili jsme se 8x na prvním místě, 6x na druhém a 3x na místě čtvrtém.
Podrobnou tabulku a fotografie ze zápasů můžete shlédnout na webových stránkách obce Přílepy www.prilepy.cz v sekci organizace Sokol.
Z výsledků, kterými se Vám chceme pochlubit vyplývá, že volejbal v Přílepích je na vysoké
úrovni a mezi soupeři se o nás mluví s respektem.
Čtenářům „Přílepského občasníku“ přejeme hodně zdraví, štěstí a optimismu v letošním roce 2012.
Sokol Přílepy
termín
Leden
Březen
Duben
Květen

Červen
Srpen
Září

název turnaje
Župní sokolský přebor mužů
Sokolský volejbalový turnaj
Sokolské přivítání jara
Aprílový losovaný
Turnaj osvobození
Turnaj – SKK Tatanka
O pohár br. Kozlíka
Plážový turnaj
Sokolka Cup 2011
Šim Šum Cup
Sokolský turnaj
8. Pořádný sokolský turnaj
Volejbalový turnaj mixů

OBČASNÍK PŘÍLEPY

město
Přílepy
Bystřice pod Hostýnem
Holešov
Přílepy
Fryšták
Zlín
Kroměříž
Púchov (Slovensko)
Bystřice pod Hostýnem
Kroměříž
Kostelec u Holešova
Přílepy
Zlín

umístění
2. místo (4 družstev)
1. místo (12 družstev)
1. místo (5 družstev)
1. místo (5 družstev)
2. místo (8 družstev)
1. místo (8 družstev)
2. místo (8 družstev)
1. místo (5 družstev)
4. místo (10 družstev)
2. místo (12 družstev)
1. místo (4 družstva)
2. a 3. místo (9 družstev)
4. místo (12 družstev)
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Listopad

Prosinec

SAKO – cup
Memoriál Vladimíra Maloty
Turnaj Veteránů
Štěpánský losovaný turnaj

Bystřice pod Hostýnem
Zlín
Přílepy
Přílepy

VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM
TENISE
I když se po vánočních svátcích a v očekávání silvestrovských oslav mnoha lidem do
sportování nechce, pravidelně se schází hráči
stolního tenisu, neboli ping-pongu aby poměřili
své síly. Přestože byl turnaj v době vzniku určen
pro širokou, zejména přílepskou veřejnost
a stále platí, že možnost se účastnit má kdokoliv, scházejí se zde spíše oddíloví hráči vyšší
úrovně. V posledních letech nezřídka i přespolní.
Také letošního ročníku se účastnili dvouher
místní i přespolní muži, kteří po prezentaci poměřili navzájem své síly a tenisovou obratnost
od prvních setů až po finále. Po hlavním turnaji
byl ještě vyhlášen turnaj ve čtyřhrách a volné
stoly byly k dispozici pro všechny, kdo si chtěli
jen tak mimo soutěž „zapinkat“.
Na turnaji samozřejmě nechybělo ani lehké
sportovní občerstvení a hráči na stupních vítězů,
které se zde klasicky staví ze švédských beden
byli odměněni hodnotnými cenami.
Věříme, že nadšení k pořádání turnaje vydrží přátelům stolního tenisu i do příštího roku
a že se bude účastnit více domácích hráčů.

Účastníci vánočního turnaje 2011.
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4. místo (16 družstev)
2. místo (8 družstev)
1. místo (4 družstva)
1. místo (4 družstva)

Výsledky byly následující:
Turnaj dvouher
1. místo – Miloš Bakalík z Holešova
2. místo – Jarda Galík z Fryštáku
3. místo – Roman Hoňka z Přílep
Turnaj čtyřher
1. místo – M. Bakalík, D. Bakalík
2. místo – Solař, Vizner
3. místo – Hoňka, Poledňák

SERIÁLY
VZPOMÍNKY NA ČASY DÁVNÉ
NEDÁVNÉ
TROUBENÍ VÁNOČNÍCH KOLED,
STARÝ ZVYK V PŘÍLEPÍCH
Není již pamětníka počátku lidového zvyku
v Přílepích, to je troubení vánočních koled na
„Štědrý den“. Starousedlíci si Vánoce bez tohoto zvyku neumí představit. Zvuk křídlovek
s melodií vánočních koled se nese rozsvícenými
ulicemi a doplňuje tak vánoční kouzlo. Avšak
i noví občané, kteří se usadili v Přílepích dokazují tím, že pochválili veřejně tento zvyk v Přílepích v rádii Brno, že se jim vžitý přednes
koled líbí.
V současnosti troubení vánočních koled
provádí p. Břetislav Nedbal čp. 82 a Vladislav
Reimer čp. 225. Patří jim za to poděkování od
občanů, kteří je v tento významný den vítají
u svých domů. Za zmínku stojí i to, že p. Břetislav Nedbal toto zpestření Vánoc vykonal
v roce 2011 po padesáté a to ať sněží, prší nebo
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je hvězdná mrazitá noc. Přejme jim do dalších
let hodně zdraví, ať tuto veřejně prospěšnou
činnost nadále provádí než předají tento lidový
zvyk v naší obci Přílepy další generaci.
Zdeněk Němec

Na starší fotografii trumpetisté Břetislav Nedbal
a Vladislav Reimer.

JAK FUNGUJE OBEC
ROZPOČET OBCE
Každá samostatná obec má právo na samosprávu a hospodaří dle vlastního rozpočtu.
Návrh rozpočtu obce schvaluje zastupitelstvo
před začátkem roku a obec dle něj v příslušném
roku hospodaří. Jak takový rozpočet vzniká,
z čeho se skládá a k čemu slouží ?
Začneme tím, že rozpočet má příjmovou
složku, na které závisí složka výdajová. Jednoduše řečeno, částka kterou obec do rozpočtu přijme určuje co si může obec v daném roce
dovolit. Příjmovou složku tvoří zejména daňové
příjmy, tedy zákonem stanovený podíl celostátního výnosu daně (patří zde daň z příjmu zaměstnanců či podnikatelů, podniků a DPH)
přepočtený na velikost katastru obce a počet
obyvatel. Zkrátka daňové příjmy a tím v pod-
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statě i velikost příjmové části rozpočtu jsou závislé na úspěchu ekonomiky státu, tedy pokud
jsou lidé zaměstnaní, nakupují a fungují podniky plní se rozpočet obce. Tyto příjmy tvoří
drtivou část rozpočtu obce (u malých obcí bez
vlastní ekonomické činnosti přes 80 %). Příjmy
pak doplňuje výnos daně z nemovitostí odvedené na území obce a nedaňové příjmy, jako
výnos ze zákonem stanovených místních poplatků (v naší obci poplatek za svoz komunálního odpadu, za užívání veřejného prostranství,
ze psů a z provozování výherních přístrojů).
Nedaňové příjmy doplňují výnosy z případného
pronájmu či prodeje majetku, úroky z vkladů
a další drobné částky.
Ve výdajové části musí být zahrnuty
všechny výdaje na provoz obce (obecní úřad,
drobné stavební práce, veřejné osvětlení,
provoz a údržba obecních budov, chodníků,
místních komunikací, svoz a třídění odpadů,
péče o veřejná prostranství, požární ochrana
a další) provoz základní a mateřské školy,
platby školám II. stupně na žáka, příspěvek na
autobusovou dopravu, kulturně sociální záležitosti a další. Součet všech těchto nezbytných
výdajů téměř spotřebuje veškerou příjmovou
část rozpočtu. Investiční akce jako výstavba
kanalizace, občanské vybavenosti, technické
infrastruktury či opravy místních komunikací
a větší zvelebování budov není možné realizovat bez dotací. Dotace lze získat z fondů EU, ze
státních dotačních titulů ministerstev, Zlínského
kraje popř. mikroregionu Holešovsko či MAS
Moštěnka. Je skutečností, že na úspěchu čerpání
dotací závisí rozvoj obce.
Případné odchylky od schváleného rozpočtu v podobě neplánovaného příjmu nebo
přesunech v jednotlivých složkách výdajů se
řeší tzv. rozpočtovými opatřeními, které taktéž
schvaluje zastupitelstvo usnesením.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI – 2012
leden
Božena MACHÁČKOVÁ / č.p. 148
Marie SOVADINOVÁ / č.p. 80
Vlasta SOVADINOVÁ / č.p. 31

70 let
89 let
70 let

únor
Milan VRZALA / č.p. 213
Jiří BLÁHA / č.p. 187
Zdeňka PEŠKOVÁ / č.p. 208
Jindřich SOUČEK / č.p. 241

70 let
70 let
75 let
70 let

březen
Zdeňka KRUMPOLCOVÁ / č.p. 180
Anežka SOVADINOVÁ / č.p. 131
Jiřina DVOŘÁKOVÁ / č.p. 134
Miloslav KALÁT / č.p. 169
František SOLAŘ / č.p. 136
Zdenka STAŇKOVÁ / č.p. 198
Antonína KYLLEROVÁ / č.p. 173

75 let
80 let
81 let
83 let
83 let
80 let
81 let

duben
Václav SOVADINA / č.p. 31

80 let

květen
Ludmila BOLEDOVIČOVÁ / č.p. 202 82 let
Jiřina MIKULÍKOVÁ / č.p. 215
84 let
červen
Vlasta OPRŠALOVÁ / č.p. 138
Miroslav MIKULÍK / č.p. 215
Josef MACHOVSKÝ / č.p. 193
Bohumila ZAPLETALOVÁ/ č.p. 110
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70 let
83 let
81 let
82 let

SŇATKY
prosinec 2011
Petra VYHLÍDALOVÁ / Přílepy 301
Nico Cornelis KORLAAR /Holandsko

NAROZENÉ DĚTI
Leona ZBRANKOVÁ
č.p. 4 / 13. listopadu 2011
Adam BOLEDOVIČ
č.p. 289 / 20. prosince 2011
Marie KROUTILOVÁ
č.p. 130 / 3. ledna 2012

ZEMŘELÍ OBČANÉ
V ROCE 2011
Josef MACEK / č.p. 218 / 8. února, 82 let
Vladimír FILA / č.p. 66 / 1. března, 70 let
Václav SOUKUP/ č.p. 179 / 2. března, 64 let
Božena SEDMÍKOVÁ / 19. března, 90 let
Josef PUSTKA / č.p. 52 / 24. března, 75 let
František TOMŠÍK / č.p. 76 / 31. března, 48 let
Marie ŽOURKOVÁ / č.p. 73 / 6. července, 90 let
Jitka PALOVÁ / č.p. 274 / 17. července, 52 let
Helena HRBÁČKOVÁ / č.p. 126 / 14. srpna, 68 let
Irena CHUDÁRKOVÁ / č.p. 257 / 27. srpna, 40 let
Ludmila JANOŠOVÁ / č.p. 118 / 4. září, 73 let
Josef ŠINDELEK / č.p. 199 / 4. listopadu, 81 let
Otilie MACHÁČKOVÁ / č.p. 104 /
20. prosince, 92 let
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AKTUÁLNÍ ODJEZDY AUTOBUSŮ platí do 10. 12. 2012
Z Holešova do Přílep
4:40x
5:006
5:10xD
9:05x
10:40
11:286u
xD
x
15:20
15:50
16:45xD

6:07x
13:306+
17:40x

6:40x
13:40xD
17:456+ru

6:50c
13:42x
19:456u

7:57
14:15x
20:05x

8:406+
14:40x
22:20x

8:45x
15:00x

Z Přílep od zámku do Holešova
4:516
4:56xD
5:01x
5:25xD
8:06x
8:47x
9:22x
11:07
x
xD
x
15:22
15:33
15:55
16:03x

6:12x
13:18x6+
16:57xD

6:24x
13:42xD
17:05x

6:516+
13:54xD
17:096+

7:08x
14:28x
18:216+

7:25xc
14:43x
19:33x

7:51x
14:526+
22:46x

Z Přílep od zámku do Zlína
4:47x
5:106
5:45x
12:48x
13:52x
14:20xD
gk
22:20

6:15x
14:48x

6:48x
15:09x

8:07x
15:58x

8:496+
17:48x

8:53x
19:536

10:48
19:536k

11:316k
20:13x

Ze Zlína do Přílep
4:306
6:00x
14:306Nk 14:55x

7:20x
15:40x

7:45x
16:40x

8:20x
19:10x

10:40
22:25x

12:47

13:20xD

14:20x

6:45xk
15:24x

5:54x
12:40x
16:58Nwk

Přílepy – Lešná (4. 6. – 4. 9.) 13:386+

zpět 16:406+

Vysvětlivky:
x – jede v pracovní dny, D – nejede v době dovolených 23.12. – 31.12. a 7. 7. – 6. 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 23. 12. – 31. 12., 1. 7. – 31. 8., u – nejede 31. 12.,
L – jede od 4. 6. – 4. 9.

MÍSTO PRO VÁS
Víte jak vás ovlivní chystaná daňová reforma?
Víte, kolik si platit, abyste nepřišli o státní podporu na penzijním připojištění? Poslední možnost uzavření penzijního
pojištění za stávajících podmínek. Sjednejte si schůzku ještě dnes!

ČESKÁ
SPOŘITELNA

Hypotéky
Nabídka u dvou z největších bankovních institucí (i refinancování). Úvěr od Buřinky
do 800 tis. Kč bez zajištění nemovitostí. Vyřídíme vše za vás v pohodlí Vašeho domova.

Hypoteční
banka

Novinka!
Úvěr OBNOVA pro podnikatele (s. r. o., družstva…) na revitalizaci bytových domů (fasády, okna, výtahy).
Pojištění domů a majetku
Víte, že u smlouvy neaktualizované 10 a více let může pojišťovna krátit pojistné plnění?
(Pokud neodpovídá současná hodnota majetku částce uvedené na smlouvě.

ZDARMA revize stávajících pojistných smluv.
Nabídka výhodného povinného ručení.
Cestovní pojištění již od 400,–/rok. (K hypotéce zdarma.) Pojištění odpovědnosti
myslivců 210,–/rok. Dále nabízíme: pojištění odpovědnosti zaměstnanců, penzijní, životní,
důchodové a úrazové pojištění, stavební spoření.

Ing. Ivana Sehnalová
Přílepy 227
Holešov 76901
Tel. 606 058 666
Email: sehnalova.i@kapitol.cz

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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