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PŘÍLEPY
občasník zastupitelstva obce
SLOVO ÚVODEM
S končícími prázdninami přicházíme s dalším vydáním našeho Občasníku, ve kterém shrneme
dění v naší obci od jara až po horké letní dny. Věříme, že většina z vás si již užila zasloužené
dovolené a školáci načerpali přes prázdniny síly pro nadcházející školní rok. Připomeneme si
pracovní či společenské události, na které je vždy jaro a léto hodně bohaté a povíme si co nás
v nejbližších měsících čeká. Přejeme ničím nerušenou četbu.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás na konci druhého čtvrtletí letošního roku informoval o naší práci za uplynulé období.
Začnu jako obvykle stavebními činnostmi, které jsou nejvíce vidět. Bylo dokončeno veřejné
osvětlení v ulici „U Mlýna“, které je napojeno na zemní kabel. Byla tak dokončena, krásná nová
ulice, bez jediného venkovního vedení. U omezování drátů ještě zůstanu. Vzhledem k tomu, že
se na našem katastru nachází retenční nádrž a potok „Mojena“, podařilo se nám v rámci protipovodňových opatření získat dotaci 90 % tj. 1,1 mil. Kč na zbudování nového varovného
systému včetně bezdrátového místního rozhlasu.
Další investicí, která nebude přímo viditelná v obci, ale pouze v základní škole, jsou nové interaktivní tabule ve všech třídách. Naše ZŠ zpracovala projekt k čerpání finančních prostředků
z Evropských sociálních fondů – „EU – peníze školám“, projekt byl úspěšně schválen a škola
tak získala dotaci v celkové výši 469.797 Kč. Tyto peníze budou sloužit k vybavení všech tříd
interaktivními tabulemi a technikou k tomu potřebnou. Bližší informace naleznete v samostatném článku. V současné době probíhá instalace a oživení zařízení, které bude na konci
prázdnin předáno k užívání. V současnosti probíhá taktéž výmalba ve všech třídách a po úklidu
a rekonstrukci PC sítě bude škola opět připravena na nový školní rok.
U školy ještě zůstanu. V Týdeníku Kroměřížska se objevil ne zrovna korektní článek o „Olympiádě malotřídních škol“, kterou snad měla pořádat naše obec. Ředitelka ZŠ již několik let
informovala zastupitelstvo obce o rozsahu takovéto akce a o požadavcích na zázemí odpovídajícím hygienickým předpisům a bezpečnostním požadavkům, které by vyhovělo koncentraci
několika set dětí mladšího věku a stovky rodičů, kteří je doprovází.
Skutečnost, že důstojné konaní olympiády v naší obci nebude, jsem i já v minulých letech na
zasedání starostů obcí opakovaně vysvětloval. Je velmi snadné u čtenářů Týdeníku KM, kteří se
nikdy olympiády nezúčastnili, vytvořit dojem, že ředitelka ZŠ či naše obec se z pohodlnosti či
nějakého nezájmu o podporu sportování dětí nezapojila do pořádání olympiády. Určitě bychom
byli schopni podobnou akci organizačně zvládnout, ale bez potřebného zázemí, tj. minimálně
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fotbalového hřiště, nelze na nastavené úrovni
takovou akci zorganizovat.
Výrazným zásahem do zájmů občanů Přílep je
nyní budovaný silniční jihovýchodní obchvat
Holešova, který byl předmětem zájmu mnoha
článků v regionálním tisku i celoplošném vysílání TV.
Ve dnech 9. – 10. 5. 2012 proběhlo v naší
obci přezkoumání hospodaření oddělením
kontroly KÚ Zlínského kraje. Byly přezkoumány veškeré písemnosti, tj. rozpočtová opatření, bankovní výpisy, evidence poplatků, inventární soupisy majetku a závazků, knihy
došlých a odeslaných faktur, mzdová agenda,
pokladní doklady, účetní doklady, veškeré
smlouvy, vnitřní směrnice a zápisy z jednání
zastupitelstva včetně usnesení. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 nebyly
zjištěny chyby a nedostatky uvedené v § 10
odst. 3, hodnocení písm. a), zákona č. 420/
2004 Sb.
Po přezkoumání hospodaření naší obce za rok
2011 byl dopracován „Závěrečný účet obce za
rok 2011“, na základě zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Na pracovním zastupitelstvu 11. června
2012 s tímto byli všichni zastupitelé seznámeni a po projednání je možno účetní rok
2011 uzavřít vyjádřením „Bez výhrad“.
Další kontrola, která u nás proběhla, byla z ÚP
ČR – krajské pobočky ve Zlíně, dne 30. dubna
2012. Vzhledem k tomu, že jsme příjemcem
veřejné finanční podpory pro zaměstnance,
byla tato kontrola zaměřená především na
pracovní smlouvy, platové výměry, mzdové
listy, potvrzení přihlášek na OSSZ a zdravotní
pojišťovny. Tzn., že bylo kontrolováno správné
použití přijatých mzdových prostředků za období 2010 – 2012. Kontrolou nebylo zjištěno
porušení kontrolovaných ustanovení „Dohod“
za uplynulé roky. Jinak by byl zaměstnavatel
– Obec Přílepy, povinen vrátit ÚP poskytnuté
finanční prostředky na mzdu.
Tak jako každé čtvrtletí došlo u některých položek v rozpočtu k určitým finančním přesunům či upřesnění. Tyto změny v rozpočtu byly
předneseny zastupitelstvu a jako rozpočtová
opatření č. 2 byly odsouhlaseny tak, jak to
říká zákon 420/2004 Sb., o účetnictví ve-
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dené územním celkem.
Dále bylo řešeno zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni pro nové přípojné místo,
a to přípojka NN, Dvorský za jednorázovou
úplatu 500 Kč. I s tímto zastupitelstvo bylo seznámeno a souhlasí s jeho zřízením.
Na závěr bych chtěl ještě poděkovat všem
dobrovolníkům, kteří pořádají v naší obci
různé kulturně společenské akce, ať je to již
tradiční velmi vydařený průvod čarodějnic
obcí a následný rej masek s hudbou a posezením v zámeckém parku, nebo zdařilý „Přílepské békal“, který získává rok od roku více
na své kvalitě či úrovni. Ještě vzpomenu „Floriánskou mši“ v lesní kapli, která byla letos
poprvé zakončena taktéž v zámeckém parku
při pěkné dechovce, Kácení máje či Branný
den na myslivecké chatě.
Všechny tyto akce se vydařily a ještě jednou
děkuji všem dobrovolníkům, kteří přiložili ruku
k dílu, ale též spoluobčanům, kteří se přišli
společně pobavit.
To jsou nejdůležitější záležitosti, které se řešily nebo stavebně či jinak realizovaly. Případné dotazy, náměty či připomínky rád
osobně zodpovím.
Na shledanou
Rudolf Solař, starosta obce

Nové osvětlení v ulici U Mlýna.
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ZPRÁVY Z RADNICE
NOVÁ KOLOBĚŽKOVÁ DRÁHA V MŠ
V rámci údržbových a rekonstrukčních prací
v Mateřské škole Přílepy byla na zahradě
v horní části vybudovaná nová betonová koloběžková dráha, která zároveň spojuje všechny
funkční objekty jako pevná přístupová cesta.
Důvodem byl nejen vznik zmiňované dráhy,
jako nové zábavné atrakce pro děti, ale také
potřeba zpevnit přístupové plochy, kdy za
deště ztěžoval přístup k jednotlivým objektům
MŠ rozmáčený trávník.

stav a hrozící zřícení na chodník a silnici letos
na jaře rozebrána a opět vystavěna. Původní
zídka postrádala základní konstrukční zpevňovací prvky, které by odpovídaly zatížení
v místě zadržované zeminy. Rekonstrukci, respektive výstavbu nové zídky provedla firma
Rapos, která disponuje všemi jakostními
a bezpečnostními certifikáty odpovídajícími
charakteru dané stavby.

Nově vystavěná část opěrné zídky.

NOVÝ BEZDRÁTOVÝ MÍSTNÍ ROZHLAS

Výstavba nové koloběžkové dráhy.

Nový betonový „ovál“ začne od září sloužit dětem.

OPRAVA OPĚRNÉ ZÍDKY
Již několik let si mohli kolemjdoucí po chodníku od horní autobusové zastávky U nádrže
všimnout bortící se opěrné zídky u Andrýskového. Tato zídka byla pro svůj nevyhovující
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V první polovině roku byl instalován nový systém
místního rozhlasu včetně jeho digitální ústředny
s možností automatizovaného hlášení. Výsledek
této investiční akce mohli ověřit zejména občané v okrajových částech obce a nových ulicích, kde žádný rozhlas doposud nebyl nebo
v místech, kde bylo hlášení špatně srozumitelné. Nový rozhlas přispěje nejen ke zlepšení
informovanosti občanů a lepšímu zvuku a slyšitelnosti, ale také k estetice obce, jelikož jde
o rozhlas bezdrátový a v následující fázi budou
demontovány staré hlásiče včetně drátových
vedení, konzol a sloupků. V neposlední řadě jde
také o zlepšení informovanosti v krizových situacích, jelikož celý místní rozhlas je součástí integrovaného informačního systému.
Vzhledem k tomu, že se na našem katastru
nachází retenční nádrž a potok „Mojena“, podařilo se nám v rámci protipovodňových opatření na tento projekt získat dotaci 90 % tj. 1,1
mil. Kč z celkových nákladů. Zbytek byl dofinancován z rozpočtu obce.
Na tomto místě ještě připomínáme, že registrovaným zájemcům je zasílán obsah relací
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místního rozhlasu e-mailem na požadovanou
adresu. Pokud tuto službu dosud nevyužíváte
a měli byste zájem, registrujte se na webu
obce v sekci servis pro vás – odběr hlášení
MR nebo zanechte svoji e-mailovou adresu při
návštěvě obecního úřadu.

Jedna z mnoha stanic bezdrátového místního rozhlasu.

v kronice platil starosta obce.
Svatý Florián je považován za patrona profesí,
které souvisejí s ohněm, v Čechách a na Moravě zejména hasičů. Na obrazech a sochách
je představován obvykle v oblečení římského
důstojníka s nádobou na hašení, případně
přímo hasící požár. Vyobrazen bývá na hasičských praporech a sošky bývají často součástí
hasičských zbrojnic. Katolická církev si jeho
památku připomíná 4. května, což je zároveň
den kdy slaví svátek dle civilního kalendáře
Květoslav – česká obdoba jména Florián.

Na historické fotografii se průvod řadí na přílepské
návsi. Kříž v popředí se dochoval dodnes.

FLORIÁNSKÁ POUŤ

UVÍTACÍ TABULE

Tradiční floriánská mše u lesní kaple Panny
Marie nad obcí se letos konala 29. dubna
a sloužil ji premiérově holešovský děkan
P. Mgr. Jerzy Walczak, kterému se toto místo
velmi líbilo. Nechyběl samozřejmě doprovod
dechovky a účast dobrovolných hasičů z Přílep
ve slavnostních uniformách. Po mši svaté se
konala beseda v přední zahradě zámeckého
parku, kde se mohli všichni občerstvit a poslechnout si dechovku v podání Hanačky
z Rymic. Tato beseda letos poprvé pod širým
nebem navázala na dávnou tradici obce Přílepy, která již nemá mnoho pamětníků.
V Přílepích bylo navázáno na floriánské oslavy
začátkem devadesátých let, kdy chodíval průvod s dechovkou v čele s hasiči a korouhvemi
z návsi ke kapli, kde byla sloužena slavnostní
mše svatá. Obnovená tradice spadá do minulosti, kdy přílepští občané v tento svátek chodívali procestvím z přílepské návsi až na
sv. Hostýn a po návratu se konala na návsi
veselice s občerstvením, které dle záznamů

Jistě jste si již všichni všimli uvítacích tabulí
s velkým znakem obce na dřevěných stojanech, které byly v červenci instalovány při
vjezdu do obce z obou směrů. Tyto stojany nahradily malé smaltované tabulky a přispějí
k lepšímu zviditelnění a vzhledu obce nejen
pro obyvatele, ale zejména pro projíždějící motoristy, cyklisty či chodce.
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OŘEZ OBECNÍCH DŘEVIN
Na jaře letošního roku proběhl bezpečnostní audit velkých obecních dřevin, které by mohly svým
pádem či odlomením větví ohrozit majetek obce, občanů či ohrozit bezpečnost na veřejných
prostranstvích. Jednalo se konkrétně o 4 chráněné lípy v dolní části návsi okolo kamenného
kříže, velký ořešák před vstupem do zahrady mateřské školy a alej lemující chodník vedle plotu
zámecké zahrady. Audit a následný ořez velkých stromů provedla certifikovaná firma, ořez malých dřevin okolo chodníku pak obecní zaměstnanci.

Ořezané lípy na přílepské návsi.

Zmlazená alej okolo zámeckého parku.

JIHOVÝCHODNÍ OBCHVAT HOLEŠOVA – AKTUÁLNÍ STAV
Výrazným zásahem do zájmů občanů Přílep je nyní budovaný silniční jihovýchodní obchvat Holešova a jeho budoucí provoz. Původní projekt řešil křížení obchvatu a silnice do Přílep podchodem pro chodce a cyklisty. To však bylo těsně před započetím výstavby z úsporných důvodů
zrušeno. V současné době se zde buduje toliko běžná průsečná křižovatka. Tímto však došlo
k závažnému podcenění budoucí dopravně bezpečnostní situace pro všechny účastníky dopravního provozu, především však pro chodce a cyklisty.
Proti této situaci jsme jako obec tak i občanská iniciativa výrazně protestovali. Proběhla protestní petiční akce, která byla předána hejtmanu Zlínského kraje Dr. Mišákovi. Na tuto petici
Zlínský kraj reagoval dopisem náměstka hejtmana ing. Drozda, který nejenže zamítl veškeré
argumenty občanů jako neopodstatněné, ale vyjádřil také stanovisko, že by jakákoliv změna
projektu způsobila zdržení výstavby. Ing. Drozd se ani v nejmenším nezabýval nějakým řešením, které by alespoň kompromisně či jinak vyšlo vstříc zájmům přílepských občanů.
Na tuto situaci reagoval náš občan, nynější náměstek ministra zemědělství, Ing.Tomáš Šimčík,
který využil svého politického vlivu v ODS a zkontaktoval jiného náměstka hejtmana p. Libora
Lukáše, který se na rozdíl od svého kolegy Drozda ihned ujal případu, setkal se zástupci obce
a okamžitě vyvolal několik jednání. Úvodní jednání proběhlo s ředitelem Silnic ZK ing. Malým
a následně s ředitelem Státního fondu dopravní infrastruktury ČR ing. Čočkem.
Předmětem jednání bylo nejen posouzení reálnosti změny křižovatky z průsečné na kruhovou, ale
i výstavba cyklostezky jako významné řešení bezpečnosti pro chodce a cyklisty. Díky intervenci
p. Libora Lukáše se SFDI seznámil se situací a navrhl konkrétní postupy. Začátkem června proběhla
v Holešově návštěva ředitele odboru SFDI ing. Havlíčka, kterého jsme provedli na místě samém.
Za účasti starosty Holešova a naší, došlo k posouzení vhodnosti a účelnosti vybudování spojení
Holešova a Přílep cyklostezkou a byla rovněž diskuze ohledně kruhové křižovatky. Výsledek schůzky
byl jednoznačný. Cyklostezka byla doporučena a rovněž bylo konstatováno, že současné řešení křížení neodpovídá budoucím dopravním nárokům a bezpečnosti účastníků silničního provozu.
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V této věci se již předtím obec Přílepy obrátila na bývalého ministra dopravy, známého odborníka na předmětnou problematiku profesora Moose, který prostřednictvím odborného pracoviště dopravní fakulty ČVUT Praha přislíbil v případě potřeby a sporu vypracování dopravně bezpečnostního auditu.
Nicméně v nedávné době se obec ještě jednou pokusila vyvolat jednání se Zlínským krajem
a vyvinuli jsme snahu o alespoň částečné řešení dopravně bezpečností situace. Došlo k jednání
s náměstkem hejtmana ing. Drozdem a ředitelem Silnic ing. Malým. Výsledkem jednání bylo
opětovné „vrácení do hry“ podchodu pod křižovatkou pro chodce a cyklisty. Toto jednání však
přineslo také další významný posun v řešení dopravního značení, které vyloučí odbočení a průjezd těžkých nákladních vozidel na Přílepy. Velmi významný je i slib, že kraj zařadí opravu silnice mezi Přílepy a Lukovečkem do svého plánu již na rok 2013.
Můžeme tedy shrnout, že vybudování cyklostezky, resp. chodníku pro chodce podél silnice do
Přílep včetně podchodu pod křižovatkou, závisí nyní již jen na vůli obyvatel Holešova a Přílep,
neboť by byla jejich investicí, byť s výraznou finanční spoluúčastí Státního fondu dopravní infrastruktury.
Vybudování cyklostezky podle dosavadních legislativních podmínek však vyžaduje uzavření dohody s městem Holešov o společné investici a finanční spoluúčasti Přílep, protože cyklostezka
povede téměř celá po holešovském katastru. Nutno říci, že tato cyklostezka je v zájmů občanů
Přílep, méně již občanů Holešova. Tato jednání proběhnou koncem července s cílem zahájit
projektové práce ještě letos, aby budování cyklostezky probíhalo současně s dokončením obchvatu.
I když cyklostezka vyřeší nejvážnější dopravně bezpečnostní problém nehodláme ani opustit
myšlenku kruhové křižovatky. Protože není jisté, zda právě toto řešení je vhodné a přínosné, vyžádáme si stanoviska nezávislých odborníků. Nutno ale upozornit, že kruhová křižovatka na
rozdíl od podchodu nebyla projektována a nebyla součástí stavebního povolení a proto by se případně mohla realizovat až po splnění veškeré legislativy včetně výkupu pozemků. To je vše jak
známo komplikované a zdlouhavé a zcela určitě by tento projekt nemohl zrealizován v době výstavby obchvatu.
JUDr. Zdeněk Novák

OKÉNKO DO NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
PLAVECKÝ VÝCVIK V HOLEŠOVĚ
Plavecký výcvik žáků 3.–5. ročníku proběhl v době od 6. prosince 2011 do 14. února 2012 na
bazéně v Holešově. Výcvik vedli cvičitelé z Plavecké školy Mgr. Marcela Hábla. Kurz absolvovalo
celkem 17 žáků. Přestože je to velmi nákladná akce na které se platbou podílí škola (ta ze státních peněz platí cvičitele), zřizovatel (ten platí pronájem bazénu) i rodiče (ti platí dopravu), věříme, že je to věc potřebná a užitečná. Pro Vaši představu – těch deset dvouhodinových lekcí
vyšlo letos na 27.320 Kč.

DĚTSKÉ ŠIBŘINKY
3. března 2012 ožila opět celá tělocvična školy tradičním rejem masek. Tento karneval pro děti
uspořádal Klub rodičů při naší škole – pod vedením paní Ireny Tvrdoňové. Jí i ostatním dobrovolníkům patří velký dík. Všechny krásné masky se jistě dostatečně vydováděly nejen při tanci,
ale i soutěžích, za které byly odměňovány sladkostmi, ovocem a jinými dárky od mnoha spon-
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zorů. Nechyběla ani bohatá tombola a soutěž
o „Nejlepší bábovku či koláč“.

Pohádkové bytosti, princezny, zvířátka…masky zaplnily
celou tělocvičnu.

SOUTĚŽ PRVŇÁČKŮ V KNIHOVNĚ
Každý rok se naše škola zúčastňuje soutěže
pro žáky 4. tříd v knihovně v Holešově. Letos
nastala změna – soutěž byla, ale pro prvňáčky. Nesla název „Pro prvňáčka je to
hračka“ a za naši školu soutěžila 2 tříčlenná
družstva, která se ze šesti zúčastněných
umístila na krásném 1. a 4. místě.
Diplomy a knižní odměny za 1. místo si odnesla Gabriela Kutrová, Adriana Hrušková
a Tereza Úlehlová.
4. místo obsadili Daniel Svoboda, Petr Podvala a Vanesa Turzíková. Děkujeme za pěknou reprezentaci školy.

Jedním z úkolů byla i taneční soutěž.

PRVNÍ JARNÍ DEN
Pod vedením paní Vlasty Čablové a ve spolupráci s obcí jsme na první jarní den – 20.
března 2012 vysázeli v parku další stromy
podle plánu výsadby – tentokrát 2 magnólie.

Přílepští prvňáčci s cenami za úspěšné umístění.

SOUTĚŽ „MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ“

Přílepští školáci zasadili svůj další strom do místního
zámeckého parku.
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Okresní kolo soutěže „Mladý zahrádkář“ proběhlo v pátek 27. dubna v Domě zahrádkářů
v Holešově. Z naší školy se zúčastnili 2 žáci –
Jiří Hudeček (4. tř.) a Pavlína Kopřivová (5. tř.).
V konkurenci 30 žáků (v kategorii 4.–6. tř.)
získali 10. a 11. místo. Blahopřejeme.
Soutěže se zúčastnili i naši bývalí žáci
(šesťáci), kteří na naší škole navštěvují kroužek paní Čablové. Tomáš Tvrdoň obsadil
9. místo, Míša Starostová krásné 3. místo
a Monika Kutrová zvítězila – 1. místo – a postoupila do celostátního kola.
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Děkujeme všem zúčastněným, ale i paní
Vlastě Čablové, která se dětem ve svém volném čase věnuje a vštěpuje jim pěkný vztah
k zahrádce, květinám a vůbec celé přírodě.

vová, Míša Ševčík, Jirka Krejčí, Jakub Němec,
Mirek Marušák, Jirka Hudeček, Martin Starosta, Jakub Brázdil, Vojta Hanák a Broňa Kutra.

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 5. ROČNÍKŮ
Ani naše tři páťáky letos neminulo povinné testování v projektu „Národního šetření výsledků
žáků v počátečním vzdělávání“. Testy z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka vykonali v týdnu od 21. – 25. května 2012 formou
testů na počítačích. Všichni žáci si s testy (v porovnání s celostátními výsledky) poradili více než
dobře...
Pavlína Kopřivová, Jiří Hudeček a Tomáš Tvrdoň
přebrali diplomy a ceny za umístění v soutěži Mladý
zahrádkář.

NÁVŠTĚVA DIVADLA VE ZLÍNĚ
V divadle jsme letos navštívili pohádku „Mrazík“, na kterou jsme samozřejmě přizvali i děti
z naší mateřské školy. Pohádka se moc líbila,
zvlášť když jsme letos seděli v prvních třech
řadách před jevištěm.

TURNAJ VE VYBÍJENÉ

KONCERT ZUŠ HOLEŠOV
Každým rokem pořádá ZUŠ Holešov závěrečný koncert žáků, kterého se pravidelně
zúčastňujeme. Vždyť tam také vystupují i někteří naši žáci, tak ať ostatní vidí, kam se se
svou celoroční usilovnou prací dostali, čeho
dosáhli. Letos se koncert konal ve čtvrtek
24. května 2012 ve velkém sále holešovského zámku. Doprovázela jej i výstava výtvarných prací žáků ZUŠ.

OCENĚNÍ VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI

Na turnaji ve vybíjené žáků 3.–5. ročníků,
který pořádá tradičně 1. ZŠ Holešov, získali
naši žáci 10. května 2012 – 1. místo (ze 4
družstev). Naši školu reprezentovali: Kolja
Lyubchenko, Petr Machovský, Pavlína Kopři-

Žák Petr Machovský z 5. třídy získal ve výtvarné soutěži „Požární ochrana očima dětí“
krásné 1. místo v okresním kole a 2. místo
v krajském kole této soutěže. Blahopřejeme.

Vítězné družstvo přílepských vybíjenkářů v holešovské
sportovní hale.

Nadějný výtvarník Petr Machovský s trofejemi z obou
kol soutěže.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA ŽÁKŮ 4. TŘÍD
Do matematické olympiády žáků 4. tříd jsme
letos přihlásili 3 žáky, kteří z 26 přihlášených
žáků skončili na 7. místě Matěj Obšivač
(3. tř.), 8. místě Michael Ševčík a 13. místě
Jiří Hudeček.
Všichni se tedy umístili v první polovině.
Děkujeme.

Úspěšné trio našich malých matematiků
Matěj Obšivač, Jiří Hudeček a Michael Ševčík.

INTERAKTIVNÍ TABULE
Naše základní škola zpracovala projekt k čerpání finančních prostředků z Evropských sociálních
fondů – „EU – peníze školám“, projekt byl úspěšně schválen a škola tak získala dotaci v celkové
výši 469.797 Kč. 60 % – tj. 281.878,20 Kč má již připsáno na svém účtu, zbylých 40 % dostane za rok. Tyto peníze budou sloužit k vybavení všech tříd interaktivními tabulemi a technikou k tomu potřebnou. Interaktivní výuka je postavena na využívání multimédií – zvuk, video,
flashové animace, manipulace s objekty a další digitální nástroje. Prožitek z výuky pomáhá
žákovi lépe si probírané téma zapamatovat a porozumět mu. Žáci se ve škole s interaktivní výukou nenudí.
Ale vždy je „něco za něco“. pro učitele to přináší těžký, zodpovědný a náročný úkol. Nejen že
musí projít školením a naučit se s touto technikou pracovat, ale za dobu 30 měsíců musí zpracovat 252 digitálních učebních materiálů, které musí projít schválením na MŠMT,…. Pevně
věříme, že se tím škola dále zmodernizuje, přinese nové didaktické možnosti, pro žáky bude
zábavnější a atraktivnější.

VÝCHOVNÝ KONCERT FILHARMONIE ZLÍN
Společně se Základní školou Martinice jsme navštívili výchovný koncert Filharmonie Bohuslava
Martinů ve Zlíně – 12. června 2012. Koncert se konal v Kongresovém centru a byl to jistě zase
nový zážitek, zvlášť když nám pan dirigent velmi poutavě představil jednotlivé hudební nástroje,
jejich zvuk,…celý orchestr. Vždyť kde dnes uvidí žáci „naživo“ třeba harfu, hoboj či tympány.

ZKOUŠKY NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI
I letos vykonali žáci 4. ročníku zkoušky na dětském dopravním hřišti v Kroměříži a získali tak
„Průkaz cyklisty“. Ve středu 13. června je do Kroměříže doprovodila paní vychovatelka Drahomíra Semencová.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
Městská knihovna v Holešově pozvala naše prvňáčky na slavnostní „Pasování prvňáků na čtenáře“, které se konalo ve středu 13. června na zámku v Holešově. Prvňáky slavnostně pasoval
sám „zámecký pan hrabě Rottal“ a náhodně přítomen byl i pražský herec Josef Dvořák (známý
dětem z pohádek), který dětem do darovaných knih s věnováním věnoval i svůj autogram. Bylo
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to sice deštivé, ale krásné odpoledne.

i vnitřní prostory kaple, popřípadě navštívit
rozhlednu. Ti „unavení“ se od sochy Radegasta vrátili zpět ke stánkům, aby stihli utratit vše, co měli v peněženkách. Počasí nám
přálo a díky šikovným sběračům druhotných
surovin to byl pro žáky nejlevnější výlet. Byl
pro ně zdarma!

ZÁVĚREČNÁ BESÍDKA ŠKOLY

V holešovském zámku se školáci potkali s panem hrabětem a hercem Josefem Dvořákem.

ŠKOLNÍ VÝLET
K červnu patří tradičně i školní výlet. 21. června
jsme v dopoledních hodinách navštívili Moravskou gobelínovou manufakturu ve Valašském Meziříčí, kde si žáci mohli prohlédnou
gobelíny staré i několik set let.
Seznámili jsme se s různými technikami a materiály, používanými nejen při tkaní, ale i při
restaurování.

Konec školního roku jsme uzavřeli opět „Závěrečnou besídkou školy“, která se konala
v úterý 26. června v tělocvičně školy.
Na úvod zatančili „TUČŇÁCI“ – dívky navštěvující taneční kroužek, který na naší škole
vedla paní Olga Pešková z TY-MY centra Holešov. Potom paní ředitelka uvedla pohádkový
muzikál „V PEŘINĚ“. Všichni žáci se proměnili
v herce či tanečníky a s velkou trémou předvedli své vystoupení. Úsilí, které vložili do přípravy představení, se vyplatilo a celá pohádka
se jim velmi povedla. Za svůj výkon sklidili
velký potlesk obecenstva. Odměňování pokračovalo. Celý školní rok sbírali žáci druhotné suroviny, za které získali peníze, ze kterých se jim platily autobusy na všechny akce
a školní výlet byl letos dokonce celý zdarma.

VÝSLEDKY SBĚRŮ
Kaštany
1. Olivíková Sabina
159 kg, 2. tř.
2. Spáčil Michal
93 kg, 3. tř.
3. Krejčí Jiří
82 kg, 4. tř.
Myslivci si od nás odvezli 645 kg kaštanů.

U sochy Radegasta na školním výletu se fotilo již
několik generací školáků.

Další část výletu byla více turistická než naučná. I když při výstupu k soše Radegasta na
Pustevnách se žáci dozvěděli něco málo o slovanském bohu slunce, ohně, sklizně a pohostinnosti. Zdatní jedinci se vydali dál ke
kapli sv. Cyrila a Metoděje, kde nás čekalo
milé překvapení. Mohli jsme si prohlédnout
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Pomerančová kůra
1. Olivíková Natálie
20,20 kg, 2. tř.
2. Turzíková Vanesa
9,80 kg, 1. tř.
3. Machovský Petr
8,10 kg, 5. tř.
Pomerančové kůry se celkem odeslalo 73 kg.
PET víčka
Nasbíralo se 204 kg a budou předána rodičům
malé Michalky Láníkové z Holešova, výtěžek
půjde na zakoupení rehabilitačních a léčebných
pomůcek. Nezpeněžíme je, ale pomůžeme potřebnějším.
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1. Krejčí Jiří
2. Turzíková Vanesa
3. Buchta Tomáš

44,50 kg, 4. tř.
37,15 kg, 1. tř.
24,50 kg, 2. tř.

Nejbohatším artiklem je pro školu tradičně papír.
Sumy jsou tak závratné, že jsme odměnili
10 míst. Za školu bylo odevzdáno 18.287 kg.
1. Brázdil Jakub
2. Spáčil Michal
3. Obšivač Matěj
4. Tvrdoňová Jarča
5. Buchta Tomáš
6. Krejčí Jiří
7. Dvorník Richard
8. Olšáková Venda
9. Hrušková Adriana
10. Olivíková Natálie

3.370 kg, 3. tř.
2.911 kg, 3. tř.
1.819 kg, 3. tř.
1.541 kg, 2. tř.
1.317 kg, 2. tř.
1.046 kg, 4. tř.
714 kg, 2. tř.
578 kg, 3. tř.
444 kg, 1. tř.
428 kg, 2. tř.

Na závěr jsme se rozloučili s žáky 5. ročníku a
přivítali budoucí prvňáčky, kteří se nám všem
představili a poprvé ve škole si zazvonili na
půjčený zvoneček. Do 1. třídy jich od září
nastoupí jedenáct.
Rozloučili jsme se poděkováním všem pracovníkům školy a přáním krásných prázdnin.
Ředitelka školy děkuje všem zaměstnancům
školy, zřizovateli, rodičům i ostatním přátelům
a dobrovolníkům, kteří čímkoliv přispěli ke
správnému chodu školy. Bez vzájemné spolupráce se neobejdeme.
Přeji všem hezké prázdniny, hodně sluníčka,
zasloužený odpočinek, dovolenou a to vše bez
úrazů a v plném zdraví.
Mgr. Alice Kučerová

ŽIVOT SPOLEČENSKÝ
SVOJI ČINNOST HODNOTILI ZAHRÁDKÁŘI
V neděli 27. května se sešli přílepští zahrádkáři v hospodě U Páralů, aby zhodnotili svou činnost
a stanovili si úkoly pro nastávající sezónu. Ve zprávě, kterou přednesl starosta organizace
Rudolf Solař zaznělo několik hlavních bodů:
ZO ČZS Přílepy má 47 členů a členská základna je spíše starší, ale přesto se snaží organizaci,
ale i provozovnu dle možností udržovat v relativně dobrém stavu.
Přítel Josef Hrbáček, který se o provozovnu již několik let stará, v loňském úrodném roce pošrotoval či vymoštoval 1 925 kg ovoce a dále bylo uvařeno 1 550 kg švestek tj. 25,50 kotle, této
velmi oblíbené a hlavně zdravé pochoutky. Za tuto práci pro naši organizaci, tj. údržbu celé provozovny a úklid zahrady za domem patří příteli Hrbáčkovi upřímné poděkování. Doufejme, že
mu zdravotní stav dovolí i nadále tuto práci vykonávat.
Finanční prostředky získané ze zpracování ovoce jsou pro další činnost ZO rozhodující a vzhledem k nárůstu cen energií a vstupů bude nutné pro letošní sezónu poplatky za zpracování ovoce
navýšit a ceník bude na začátku sezóny uveřejněn. Blíže o finanční situaci později informoval pokladník, přítel Ladislav Závrbský.
Z kulturně – společenských akcí byl připomenut již tradiční 9 ročník „Koštu přílepské slivovice“.
Kvalitu té, která se urodila na slunných stráních Přílep prověřila v sobotu 12. března přísná „koštovací“ komise, která zhodnotila 41 vzorků a předseda poděkoval všem organizátorům za přípravu a průběh celé akce, především jednateli, příteli Z. Kuchařovi, který se o ní nejvíce zasloužil,
ale také sponzorům za zajištění hodnotných cen pro vítěze a drobné dárky do tomboly.
I v loňském roce se uskutečnil 18. června zájezd zahrádkářů a zájemců za poznáním, s mottem
„Toulky zahradou Moravy“, o kterém si mohli všichni přečíst článek v našem Občasníku. Zde patřilo poděkování pro muzikanty Františka Solaře, Břetislava Nedbala a Vladislava Sovadinu za jejich
hudební doprovod a Zdeňku Němcovi, který i v minulosti všechny vydařené zájezdy organizoval.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

11

Dne 6. 5. 2011 se v Domě zahrádkářů v Holešově opět uskutečnilo okresní kolo vědomostní
soutěže žáků základních škol „Mladý zahrádkář“, který vede na naší škole zkušená paní Vlasta
Čablová. I letos se žáci pod jejím vedením poctivě připravovali na okresní soutěž, která je potom
vyvrcholením jejich práce. A výsledky se dostavily. Blíže v samostatném příspěvku.
Žačka naší školy Pavlína Kopřivová (z 5. ročníku) která obsadila v okresním kole 1. místo, postoupila do kola národního. V pátek 17. června potom reprezentovala nejen naši školu, obec,
ale celý okres Kroměříž na celostátní soutěži a získala v celkovém pořadí nádherné 4. místo.
Všem zúčastněným blahopřejeme a děkujeme paní Vlastě Čablové za perfektní přípravu dětí
na soutěž a za čas strávený touto přípravou, který dětem věnuje zdarma. Výchova dětí k lásce
k zahradě, květinám a přírodě vůbec je u nás nedoceněná a proto předseda vyjádřil potěšení,
že děti z naší obce se dokázaly prosadit nejen v okresním, ale i v Národním kole.
Na závěr své zprávy předseda poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílí na činnosti
ZO a do letošní sezóny popřál mnoho zahrádkářských úspěchů, pevné zdraví a spokojenost
v osobním životě.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Tak jako každým rokem se poslední dubnový
den sešli nejen občané Přílep ale také hojně
přespolních návštěvníků v přední zahradě zámeckého parku, aby zde přivítali jaro a taky rej
čarodějnic, které se slétly z blízkého i dalekého okolí k oslavě filipojakubské noci. Tato
akce se v posledních letech stala tradicí
a první teplé dny a noci vždy přilákají spoustu
lidí ke společné veselici a besedě, která je jakýmsi startem letních kulturních akcí v Přílepích.
I když za poslední léta se stále zvedá pomyslná laťka dokonalosti, ani letos nechybělo několik překvapení. Mezi největší kromě klasického zaříkávání ohně, vítání jara, volby miss
čarodějnice patřilo jistě vystoupení hoštických
družstevnic jako vystřižených ze známé komedie Slunce, seno… Po lekci tance a společenské výchovy mohli všichni nadšení diváci
shlédnout rozšafné tanečky žen, vše se známou filmovou hudbou na pozadí.
Večer a čarodějná noc pak pokračovala diskotékou se staršími i novějšími hity a na pět set
návštěvníků této akce se skvěle bavilo až
dlouho přes půl noc, kdy kouzla a čáry nabývají na síle a účinnosti. Postupně se pak
všechny čarodějnice rozešly domů, ale po
svých, jelikož všechna košťata byla spálena na
hranici a věřme, že s nimi shořela i všechna
lidská závist a zlá moc a že kouzla a čáry této
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filipojakubské noci v letošním roce přinesou
naší obci vše dobré.

Přední nádvoří zámku ožívá každoročně čarodějnickou
veselicí.

STAVĚNÍ A KÁCENÍ MÁJKY
Mezi další jarní zvyky a tradice patří i stavění
májky. K vytvoření májky se používá nejčastěji
smrk. Strom je zbaven větví a kůry a jen horní
část se ponechá s větvemi. Vršek májky je
ozdoben věncem a stuhami. Májka se staví
dle možností v noci na 1. května. Dříve stavěli
mládenci také májku u domů svobodných
dívek. Důležité bylo ale také májku uhlídat.
Často totiž o májky usilovali přespolní, a tak
se u ní držela stráž. Pokácená nebo odnesená
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májka představovala pro danou vesnici skutečnou ostudu. Konec měsíce května byl spojen s kácením májky a jarní veselicí. V Přílepích se stavívala májka na návsi, po obnovení
tradice stála několikrát taky na Kopcích či ve
Skale.
Ruku v ruce s dávnou tradicí proběhlo po
delší odmlce i stavění, hlídání a kácení máje
v Přílepích. Májka, kterou přílepští „mládenci“
postavili pod záštitou SRPu byla umístěna na
dolní louce zámeckého parku a jelikož se ji podařilo i díky různým bezpečnostním vychytávám v její konstrukci uhlídat, mohlo proběhnout v pátek 1. června slavnostní kácení
s hranou scénkou, jejíž děj byl upraven na aktuální dění ve společnosti. Kromě hrabat,
které do parku přivezl kočár tažený koňmi, nadlesního, dřevorubců a lékařského týmu byly
obsazeny též role kněze, zbohatlého podnikatele či úředníka ministerstva financí usilujícího
o získání daně z májky.

Hrabata přivezl do parku kočár tažený párem koní.

Herecká děkovačka na závěr scénky.
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Díky nepřejícímu počasí se však po scénce
a pokácení máje mnoho návštěvníků rozešlo
do tepla svých domovů a připravená veselice
byla velmi komorní. Věříme, že se tradice udrží
i v dalších letech a že počasí bude více odpovídat počátku léta.

PŘÍLEPSKÉ BÉKAL
K létu neodmyslitelně patří výlety do přírody,
pokec u táboráku a samozřejmě taky kytara
a písničky podané ať už kamarády nebo skutečnými muzikanty.
V sobotu 2. června 2012 do Přílep opět zavítali folkaři a trempové z celé Moravy. Na dolní
louce zámeckého parku se konal 12. ročník
tradičního festivalu folkové, trampské a country
muziky Přílepské Békal 2012.
Přes příslib deštivého a chladného počasí se
nakonec v sobotu vyčasilo a tak ve 14 hodin
odstartovala téměř dvanáctihodinový program
festivalu vsetínská kapela Vrkoč a krásné prostory zámeckého parku Přílepy protkaly první
akordy. Každý účinkující měl pro své vystoupení hodinový prostor a tak kromě přestávek
pro vystřídání na pódiu a nazvučení nástrojů
zněla pod zámeckou věží dobrá hudba téměř
nepřetržitě.
Festivalu se každoročně účastní hudebníci
a kapely ze střední a severní Moravy a tak
jsme letos na pódiu mohli postupně vidět kapelu HRNEK Z HLUČÍNA, ostravské folkaře T.S.
a KOFE@VLNA a region byl zastoupen hulínskou kapelou NEBO CO a zlínskými NAPOJ
ZDARMA a stále známějším protestsongovým
písničkářem ZIGGYM HORVÁTHEM. Večer patřil letnímu country bálu s holešovskou kapelou TEXAS, která všechny přítomné rozezpívala
a roztančila.
V průběhu odpoledne si přišly na své i děti,
pro které byly připraveny jízdy na koních a nafukovací balónky. Všichni mohli ochutnat speciality v dobře zásobeném bufetu a využít bohatého občerstvení. Přes rostoucí úroveň
festivalu stále zachovávají pořadatelé jeho
takřka rodinnou nekomerční podobu, což je
vidět i na cenách vstupného a občerstvení, například kafe zde dostanete zdarma. K večerní
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trampské atmosféře nechyběl ani táborový
oheň a návštěvníci ze vzdálenějších míst využili možnosti přenocování ve stanovém městečku.
Díky patří všem sponzorům, kteří letošní ročník festivalu ať již materiálně či finančně
pomáhali zabezpečit: MAS Moštěnka, J Hanák
R, Kovotrend, Altec Inc. Elko EP, FlyUnited,
Korund OK, Regenerační studio Z, Tacl restaurant, PrilepyNet, obec Přílepy, SDH Přílepy.
Více informací a další fotografie najde na oficiálním webu www.bekal.prilepy.net.

Požár, který vznikl nedbalostí při lesním hospodářství zasáhl nejdříve plochu asi jednoho
hektaru, kde hořela suchá tráva a mladá lesní
školka. Vlivem silnějšího větru se ale plameny
začaly rychle šířit do okolí a prostoupily také
do vzrostlého lesa, kde hořel nízký porost.

Přílepští hasiči vypomáhající u zásahu v místě požáru.

ZEMŘEL ZAKLÁDAJÍCÍ ČLEN
SDH PŘÍLEPY
Na pódiu se vystřídalo celkem osm souborů.

Dne 31. července 2012 zemřel ve věku nedožitých 88 let poslední zakládající člen SDH Přílepy pan František Válek. I když před mnoha
lety pro svůj věk ukončil aktivní činnost, byl až
do své smrti členem SDH, který se stále zajímal co se ve sboru děje a dle možností se
také účastnil některých našich akcí. Za léta
činnosti získal titul čestný člen a mnoho vyznamenání a čestných uznaní. Naposled to
byla stužka za věrnost 60 let. Kdy se jako zakládající člen účastnil slavnostní schůze při
příležitosti oslav 60 let založení SDH Přílepy
v červenci 2009. Čest jeho památce.

Letos nechyběly ani jízdy na koních pro děti.

V DUBNU OPĚT HOŘEL LES
V úterý 15:50 byli hasiči SDH Přílepy sirénou informováni o požáru lesa mezi obcí Přílepy a Lukoveček. Naše jednotka vyjíždí do 10 minut
v počtu 3+1. Na místo požáru postupně dojelo
13 hasičských jednotek a byla povolána i letecká hasičská služba. Hořela plocha kolem 2ha.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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MYSLIVCI VYLEPŠOVALI SVÉ ZÁZEMÍ
Myslivecké sdružení Horní Roveň Přílepy se věnuje nejen svému poslání, což je ochrana přírody a péče o zvěř, ale tradičně přispívá taky ke kulturně společenskému dění v obci a poskytuje své zázemí – mysliveckou chatu k soukromým či veřejným akcím všeho druhu. Zázemí myslivecké chaty je neustále vylepšováno a doplňováno. V letošním roce bylo vydlážděno
prostranství za chatou, čímž se rozšířila zpevněná plocha, která navázala na terasu okolo chaty.
Vydláždění proběhlo formou brigády členů Spolku recesistů Přílep, který zde začátkem prázdnin pořádal zmiňovaný Branný den. Myslivci tímto děkují SRPu za odvedený kus poctivé řemeslné práce, která opět přispěla ke vzhledu a funkčnosti areálu myslivecké chaty.

Pokládka nové dlažby u myslivecké chaty.

Brigádníci z řad SRPu provádí zatěžkávací zkoušku
nové dlažby.

Myslivecké sdružení HORNÍ ROVEŇ Přílepy
pořádá v sobotu 25. srpna
XIX. ročník STŘELECKÉ SOUTĚŽE
na brokové střelnici myslivecké chaty v Přílepích.
Přijďte ochutnat speciality myslivecké kuchyně a zkusit štěstí v bohaté tombole.

BRANNÝ DEN
Na doby minulé se v sobotu 30. června 2012 opět vzpomínalo v Přílepích. Místní spolek recesistů pro letošní rok přišel s další retro akcí, tentokrát po úspěšném prvomájovém průvodu
či spartakiádě uspořádali neméně úspěšný Branný den. V areálu brokové střelnice u chaty
MS Horní Roveň se tak sešly nejen děti, které takto aktivně mohly odstartovat prázdniny, ale
i dospělí, kteří chtěli zavzpomínat na dobu branné povinnosti pro všechny. Pro děti byla připravena soutěžní trasa terénem, na které plnily na různých stanovištích branně sportovní úkoly,
stejně jako tomu bývalo v osmdesátých letech na známé soutěži „O partyzánský samopal“.
Po této soutěži byl zahájen hlavní program plný ukázek. Všichni zúčastnění tak mohli shléd-

OBČASNÍK PŘÍLEPY

15

nout komentovanou ukázku sebeobrany,
která byla uzavřena pyrotechnickými efekty
s kompozicí barevných dýmovnic. Na obranu
státních hranic zavzpomínali zejména ti starší
při hrané scéně „Zadržení narušitele“, včetně
překonávání ostnatých drátů a dobové výzbroje a výstroje pohraničníků se služebním
psem. Zvláště ti menší si nadšeně prohlíželi
výstavku zbraní, mezi kterými mohli poznat
také sovětský samopal „Špagin“, zbraň známou snad ze všech filmů o 2. světové válce
a partyzánech. K vidění zde bylo taktéž průzkumné vozidlo OT65 FUG a legendární UAZ.
S velkým ohlasem těch menších se setkala
možnost střelby „slepým“ střelivem pod dohledem instruktora z řad armády ČR ze samopalu SA58 a pistole.
Vzpomínkový program byl doplněn také
komentovanou prohlídkou současného zásahového vozidla Policie České republiky,
včetně ukázek jeho výbavy a k vidění bylo
také vybavení příslušníků vězeňské služby
ČR. Na programu byly také ukázky techniky
a práce sboru dobrovolných hasičů. Členové
SDH Přílepy předvedli útok na simulovaný
požár lesního porostu a dobrovolní hasiči
z Holešova zkropili všechny zájemce z vodního děla. Vzhledem k parnému sobotnímu
odpoledni byla zvlášť tato ukázka velmi vítána.

Organizátoři akce – nechyběl ani obrněný transportér
OT65.

Inscenovaný zásah při narušení státních hranic.

Na své si zde přišly nejen děti, ale také ti
dříve narození, kteří mohli zavzpomínat na
dobu strávenou na vojně, povinných branných
výcvicích nebo hrou na vojáky v dětství.
Pořadatelé ze Spolku recesistů Přílep vytvořili
taky dokonalé týlové zabezpečení s bohatým
proviantem pro děti i dospělé. Večer byl zapálen táborový oheň, u kterého mohlo vzpomínání a vyprávění historek pokračovat až do
nočních hodin a ti nejvytrvalejší nocovali
přímo „v poli“.
Závěrem patří dík všem pořadatelům, sponzorům, majitelům výzbroje, výstroje a techniky
a všem, kteří se na této náročné akci jakkoliv
podíleli.
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SPORTOVNÍ KOUTEK
POPULÁRNÍ ZUMBA UŽ I V PŘÍLEPÍCH

LOSOVANÝ TURNAJ V NOHEJBALE

V neděli dne 11. června 2012 se pod záštitou
TJ Sokol Přílepy uskutečnil první dvouhodinový
Zumba maratón. Přestože se akce konala od
9té hodiny, ženy a dívky neváhaly a přišly rozvlnit svá těla v rytmu latinsko-americké hudby
a zpříjemnit si tak nedělní dopoledne.

V neděli 1. 7. 2012 se na školním hřišti v Přílepích uskutečnil nohejbalový turnaj hráčů
nad 40 let.
Soutěže se zúčastnilo celkem 15 hráčů z celé
republiky (Milotice, Zlín, Bystřice, Martinice
a domácí). Už začátek turnaje byl napínavý,
protože proběhlo losování jednotlivců do družstev. Do poslední chvíle tedy nikdo nevěděl,
s kým bude hrát. Los se podařil a bylo vytvořeno pět vyrovnaných týmů, které svedly urputný boj o každý bod. O celkovém pořadí
rozhodovalo až závěrečné finále. Výsledky
však nejsou až tak důležité jako fakt, že i ti
„zkušenější věkem“ si dovedou najít čas na
zvyšování kondice a navíc to stále ještě umí.
Ivo Janečka

Zumba párty zaplnila celou tělocvičnu.

Ty, které navštěvují hodiny zumby pravidelně,
zlákaly i nové tváře, takže tělocvična byla téměř
zaplněna. Cvičení bylo namixováno z písniček
jak známých, tak i nových. Střídaly se různé
rytmy a styly, rychlé skladby se prolínaly s pomalými tak, abychom to všechny ve zdraví přežily. Nechybělo ani lehké občerstvení a závěrečné losování o vstup zdarma na lekci zumby.
Tuto akci jsme si všechny náležitě užily, což je
patrné z fotek, z nichž srší optimismus a dobrá
nálada. A o to nám šlo především.
Zumba je párty, kde každý může odhodit svůj
ostych a za zvuků opojné hudby zapomenout
na každodenní trable a starosti. Proto bych na
toto cvičení ráda pozvala i nové tváře a další
občany Přílep (včetně mužů!).
Potkáme se každé pondělí od 19:00–20:00
a každou středu od 18.00–19:00 hodin na
hřišti za ZŠ v Přílepích.
„Zumbovat“ budeme celé prázdniny, tak neváhejte a přijďte to s námi zkusit!
Od září budou probíhat hodiny v tělocvičně ZŠ,
a to zřejmě ve stejných časech.
Veškeré potřebné informace naleznete na
www.zumba-ivet-holesov.webnode.cz.
Eva Malcová
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Účastníci nohejbalového turnaje „starších pánů“.
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SERIÁLY
VZPOMÍNKY NA ČASY DÁVNÉ NEDÁVNÉ /

VELIKONOCE V PŘÍLEPÍCH

Letošním velikonočním svátkům předcházelo příjemné jarní počasí. Vlastní sváteční dny 5. až 9.
dubna tomu však bylo jinak a poletují i sněhové vločky. Nic však nemohlo zabránit či omezit dodržení lidového zvyku v obci Přílepy. Chlapci základní školy z obou částí obce opět dodrželi více
jak stoletý obyčej. „Odletem“ přílepského zvonu ze zvonice na návsi, bylo třeba zabezpečit náhradu zazvonění poledne a klekání. Celkem 25 mladých chlapců rozdělených na „Horňáky“, kterých bylo 12 a „Dolňáky“ v počtu 13 rozdělovala hranice u naší školy. Horní skupinu vedl Jaroslav
Spáčil se zástupcem Filipem Lakomým a dolní skupinu pak Jaroslav Kopřiva se dvěma zástupci
a to Ondřejem Kováčem a Markem Půčkem. Vedoucí skupin zajišťovali pak bezpečný průběh po
trase, dochvilnost účastníků, kvalitu řádného zvuku hrkaček, či zpěv při písni o Jidášovi.
To vše se pak odráží ve výplatě v sobotním vyúčtování. Ve srovnání s minulostí nyní při hrkotání
převládají hlučné trakače a ubývá klapaček či malých ručních hrkotek. Že to chlapcům stojí zato
a že občané rádi věnují „poplatek“ za tuto službu, ukazuje spokojenost zúčastněných hrkačů.
Na závěr Velikonoc ve Velikonoční pondělí 9. dubna byl velmi hezký i když chladný, ale slunný
den. Tradiční pomlázka tedy pro koledníky vyšla dobře. Malovaná vajíčka ve výslužce nemohou
chybět i když sladkosti převládají. Koledníci jsou však vítáni více u starousedlíků naší obce.
Pokud se týká lidového zvyku na „Květnou neděli“, kdy chodily dívky s májkou po domech tak
tato tradice nenávratně zanikla v obci Přílepy v padesátých letech minulého století.
Tak ať přání šťastných velikonočních dnů přetrvává i v dalších dnech roku 2012 v naší obci Přílepy.
Zdeněk Němec

„Horňáci“

JAK FUNGUJE OBEC /

„Dolňáci“

SDRUŽOVÁNÍ OBCÍ DO MIKROREGIONU

Mikroregion, neboli dobrovolný svazek obcí (DSO) je územní celek, který je tvořen soustavou několika obcí. Jedná se o svazek obcí definovaný v zákoně o obcích č. 128/2000 Sb. v platném
znění § 49. Základem pro vznik Mikroregionu je dobrovolná, ale nezbytná spolupráce obcí, která
je dána spádovostí, historickými i současnými vazbami, společně řešenými problémy a rovněž zá-
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jmem sdružených obcí respektovat základní principy regionální politiky, tj. spolupráce, partnerství
a programování.
Cílem činnosti Mikroregionu je všestranný rozvoj území a tím zkvalitňování života v jednotlivých
obcích. Obec Přílepy patří přirozenou spádovostí do Mikroregionu Holešovsko, který vzniknul dne
20. 12. 2001, kdy byla uzavřena smlouva o založení dobrovolného svazku obcí Holešovska. Součástí smlouvy byly i stanovy tohoto svazku. Sdružení právnických osob Mikroregion Holešovsko založilo 18 obcí (vč. města Holešova) z přirozeného spádového území města Holešova. V roce 2006
přistoupila k Mikroregionu Holešovsko jako devatenáctá obec Pravčice.
Mikroregion Holešovsko tedy v současnosti tvoří 19 obcí (včetně města Holešova): Bořenovice, Holešov, Horní Lapač, Kostelec u Holešova, Kurovice, Lechotice, Ludslavice, Martinice, Míškovice,
Němčice, Pacetluky, Pravčice, Prusinovice, Přílepy, Roštění, Rymice, Třebětice, Zahnašovice a Žeranovice. Územně se jedná o 25 katastrálních území, neboť správně pod město Holešov patří
k. ú. Količín, Všetuly, Dobrotice, Tučapy a Žopy – které nejsou samostatnými obcemi.Pod obec
Kostelec u Holešova spadá i místní část Karlovice se samostatným katastrálním územím. Centrem Mikroregionu je město Holešov.
Důvodem existence tohoto svazku byla spolupráce při řešení společných problémů v obcích zejména v oblasti dopravy, technické infrastruktury, školství, v oblasti sociální a životního prostředí,
dále spolupráce při řešení mikroregionální politiky hlavně v oblasti cestovního ruchu a dalších
projektů přesahujících svým rozsahem i významem rámec působnosti jednotlivých obcí. Dalším
důvodem bylo vytvoření předpokladů pro získání finančních prostředků na realizaci společných
projektů z dotačních titulů republikových i evropských. Jedním z nejvýznamnějších projektů mikroregionu s dopadem na obec Přílepy bylo zbudování varovného povodňového systému s digitálním místním rozhlasem nebo směrovky k významným objektům či lokalitám v obci.
V čele sdružení stojí předseda a rada mikroregionu, členové jsou veleni ze starostů či místostarostů
sdružených obcí. V současnosti je předsedou mikroregionu starosta obce Kostelec u Holešova
Radek Pospíšilík. Mikroregion hospodaří dle schváleného rozpočtu, každá obec do tohoto rozpočtu
přispívá částkou dle počtu obyvatel dané obce. Tato částka činí pro rok 2012 15 Kč na občana.

100. VÝROČÍ KORUNOVAČNÍCH SLAVNOSTÍ NA SV. HOSTÝNĚ
V sobotu 18. srpna 2012 vyvrcholí oslavy stého výročí korunovace sochy Panny Marie s Ježíškem. Korunovací byla tehdy zakončena obnova Svatého Hostýna. Historický materiál k této události připravil pro náš Občasník opět pan Vlastimil Doležel z Bystřice pod Hostýnem.
V létě r. 1912 byl Hostýn místem velkolepé a jedinečné události, kterou byly korunovační slavnosti.
Trvaly jedenáct dní, od 15. 8. do 25. 8. 1912. Hned první den, čtvrtek 15. srpna, byl dnem hlavním a nejvýznamnějším. V tento korunovační den bylo podle úsudku tehdejších vojenských znalců
přítomno na Hostýně přes 100 000 lidí. Byla to třetí stotisícová návštěva zaznamenaná na
Hostýně. První návštěvu sto tisíc lidí uvádějí písemné materiály při manifestační pouti 4. 9. 1881,
druhou při konsegraci chrámu 15. 8. 1891.
Na obrovské návštěvě se podíleli zájemci a mariánští ctitelé z Moravy, ze Slezska, z Čech, z Uherského Slovácka (tj. ze Slovenska), z Vídně i z jiných míst Rakouska, ale i ze vzdálené Ameriky. Za
celou dobu korunovačních slavností zavítalo na Svatý Hostýn asi 200 tisíc účastníků. Poutních
průvodů bylo několik set během jedenácti slavnostních dnů, při velkém návalu lidí nebylo možno
je spočítat, ale i tak je zachováno velké množství jiných číselných údajů. Nejvíce poutníků přijelo
z Uherského Ostrohu a okolí 1500, následovali Uherské Hradiště a okolí 1400, Olomouc 1100,
Břeclav 950, Vídeň 800, Prosebnice a Rajhrad po 765, Brno 700, Tovačov a Soběchleby po 500,
Loučka 450, Kelč, Vizovice a Všechovice po 400 poutnících atd. Na bystřické nádraží přijelo ve
dnech 14. a 15. srpna 1912 64 zvláštních vlaků.
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Pro korunovaci byly pořízeny korunky ze zlata, perel a drahokamů. Jejich autorem byl architekt
Josef Fanta, profesor české techniky v Praze, proslulý odborník ve svém oboru. Svůj návrh vypracoval zadarmo, bez honoráře. Korunky jsou vysoce hodnotným uměleckým dílem, výsledkem
práce českých živnostníků, kteří tak znovu dokázali svou dovednost a zdatnost.
Zlatnické, rytecké, emailové a klenotnické práce byly provedeny v Praze, broušení kamenů bylo
provedeno v Turnově. Náklady na pořízení korunek zajistili šlechetní dárci a obětaví věřící svými
dary a příspěvky (náušnice, prsteny, řetízky, zlaté šperky a další cenné klenoty a skvosty). Korunky byly 21. července 1912 posvěceny v Římě papežem Piem X.
Korunka mariánská je větší a bohatější. Bylo do ní vsazeno celkem 27 démantů (diamantů), 546
perel, 148 rubínů, 138 smaragdů, 113 safírů, 21 topasů a 47 opálů. V čele korunky je nápis:
„Zůstaň Matkou lidu svému“. Nad nápisem jsou umístěny znaky Moravy, Čech a Slezska. Korunka
Ježíškova je menší, jednodušší a skromnější. Je do ní vsazeno celkem 30 rubínů, 20 velkých polodrahokamů a 5 topasů.
Přípravy na korunovaci byly rozsáhlé a řídili je iniciativní a obětaví hodnostáři, dr. Antonín Cyril Stojan, probošt z Kroměříže, poslanec a jednatel Matice svatohostýnské, Antonín Ostrčilík, superior
hostýnský, rodák z nedalekého Fryštáku u Holešova a lékárník Jan Harna z Kroměříže, hospodář
Matice svatohostýnské. Hostýnské temeno bylo slavnostně vyzdobeno. Na dolní části schodiště
nad Vodní kaplí a na cestě od Slavkova byly zřízeny dvě slavnostní brány, po obou stranách schodiště a vozové cesty byly postaveny řady ověnčených stožárů, chrám i ostatní hostýnské budovy
byly okrášleny množstvím praporů.
Chrám byl očištěn a bylo v něm postaveno zvláštní schodiště pro korunovaci. Bystřický malíř Jan
Ježek, otec akademického malíře Stanislava Ježka, dovedně opravil chrámové malby. Zvenku byl na
průčelí chrámu vyhotoven nádherný mozaikový obraz Panny Marie. Obraz má plochu 26 m2, je složen z dvěstě šedesáti tisíc barevných kaménků a jeho autorem byl český malíř Viktor Förster z Prahy.
Byla také provedena opatření pro zajištění bezpečnosti a zdraví hostýnských hostů. V pohotovosti
byla desetičlenná hasičská hlídka (sbor) z Bystřice p. H. se stříkačkou a stejně početná bezpečností stráž. V provizorně zřízené nemocnici byli stále připraveni MUDr. Aleš Váhala z Bystřice p. H.
a okresní lékař dr. Kozák z Holešova. Přítomen byl i kominický mistr Emanuel Skočilas z Bystřice,
cestář a deset zametačů.
K zajištění bezpečnosti patřila i technická opatření. Pro náhlou a rychlou potřebu byl zřízen místní
telefon, který spojoval poutní kancelář, sakristii, věž, klášter, nemocnici a útulnu. Bylo zabezpečeno osvětlení chrámu, dalších budov a celého hostýnského temene (elektrifikace Hostýna byla

Korunovační slavnosti před sto lety – zdroj hostyn.cz
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provedena až v letech 1923–24) elektřinou. Firma Wichterl z Prostějova zapůjčila k tomu účelu
parní stroj, cukrovar Kroměříž dynamo, ostatní zařízení a osvětlování obstarala firma bratří Pivodů
z Kroměříže. Parní stroj, lokomobila, sloužící k pohonu dynama, vážil 45 q. Byl na Hostýn dopraven pěti páry volského spřežení pana Františka Ševčíka ze Všechovic.
Velké problémy byly s ubytováním. Vojáci z Kroměříže (c. k. 25 pluk zeměbrány) postavili 35 nocležních vojenských stanů, každý pro sto lidí. Dále bylo možno se ubytovat v hotelu (tj. dnešní dvoupodlažní budova vpravo po vstupu do objektu – „Poutní dům č. 1“ – hotel Poutní dům č. 3 byl postaven až v r. 1928) a v nové útulně, později restaurace Ovčárna, která vznikla v r. 1912
rekonstrukcí bývalé ovčírny.
Střechu nad hlavou poskytly i klášter s ambity (objekty kolem chrámového nádvoří), kostel,
veranda za hotelem a všechny tři kaple. Mnoho hostů bylo ubytováno v Bystřici zásluhou barona
Arnošta Gedeona Loudona, továrníků Thoneta a Zbořila, faráře Vorla a ředitele školy Papežíka.
Všechna tato opatření dohromady však zajistila ubytování jen malé části návštěvníků, většina
poutníků musela strávit noc pod širým nebem.
Vojáci z Kroměříže postavili také dva slavnostní stany: dvorní stan v prostoru mezi kaplí Jana Sarkandra a Románskou kaplí a pohostínský maršálský stan po pravé straně kláštera, tedy v prostoru
nynější hlavní budovy hotelu Poutní dům (tj. Poutní dům č. 3).
Korunovace se nemohla obejít bez hudby, které připadla důležitá role a která přispěla svým dílem
ke zvelebení slavnosti. Hostýnské temeno oživovaly Thonetova hudba ze Vsetína, krojovaná slovácká kapela z Vlčnova, valašská kapela z Loučky, hudba ze Štítné nad Vlárou, hanácká kapela
z Beňova, slovácká kapela z Vnorov a fanfáristé ze Žerotína u Litovle.
Vlastní obsáhlý korunovační obřad zahájil průvodem od kláštera přes schodiště ke chrámu. V jeho
čele šel hlavní pořadatel, dr. A. C. Stojan, pak fanfáristé, jednotlivé spolky a prapory, družičky, Orli,
duchovenstvo, za nímž pod baldachýnem (nebesa) byly na nosítkách neseny korunky. Za baldachýnem kráčela hlavní osoba celé korunovace, metropolita moravský a kardinál dr. František
Saleský Bauer, arcibiskup olomoucký, za ním pak řada významných světských osobností.
V prostoru před chrámem pak zástupcové jednotlivých stavů a spolků předstupovali před dr. Bauera s prosbou o provedení korunovace sochy Panny Marie s dítětem. Následovalo dlouhé kázání
F. Bauera z kazatelny, připravené nad schodištěm. Po kázání vešel průvod do chrámu a kardinál
dr. Bauer se svými třemi asistenty vystoupil po připraveném a bohatě vyzdobeném schodišti za
hlavním oltářem k soše P. Marie a jejího syna a vložil zlaté korunky na jejich hlavy. Po sestoupení
se schodiště ještě třikrát kadidlem korunovanou sochu okouřil. Hlaholem zvonů, hudbou, zpěvem a modlitbami byl korunovační ceremoniál ukončen.
Rušno na hostýnském temeni však bylo ještě dalších deset dní. Hned druhý den, v pátek 16. srpna,
byla uspořádána pouť a valná hromada Matice svatohostýnské, která měla lví podíl na zdárném
průběhu korunovace. V dalších dnech proběhly poutě: matek a dětí, mužů, duchovenstva, mariánských družin, terciářů, omladiny, studentstva, akademiků, učitelstva, profesorů a konečně pouť
Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje. Také tyto dny měly nabitý a pestrý program, který tvořily průvody, mše, kázání, proslovy, pozdravy, přijímání, hudba, zpěvy a schůze.
Korunovace byla také příležitostí k setkání nejvyšších církevních hodnostářů. Mezi nejvzácnější
hosty patřili oba kardinálové arcibiskupové, vedle korunovatele dr. Bauera to byl kardinál Lev Skrbenský, arcibiskup pražský. Přítomno bylo i pět biskupů: dr. Karel Wisnar z Olomouce, starosta
Matice svatohostýnské , hrabě Pavel Huyn z Brna, dr. Josef Doubrava z Hradce Králového, Josef
Antonín Hůlka z Českých Budějovic a Josef Koudelka, český biskup z Milwaukee v USA, předtím
generální vikář a biskup v Clevelandu. V čele nejvýznamnějších světských osobností byl moravský zemský hejtman hrabě Otto Serényi.
Svobodný pán Lev Skrbenský se narodil 12. srpna 1863 na zámku v Hukovicích, okres Nový Jičín.
Své dětství ovšem prožil u své babičky v blízkých Dřevohosticích na zámku, který vlastnili jeho rodiče baron Filip Skrbenský a Leonie Skrbenská. Dne 15. září 1899 byl jmenován arcibiskupem
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pražským. V r. 1901 byl jmenován kardinálem.
V r. 1916 se stal arcibiskupem olomouckým.
V r. 1920 ze zdravotních důvodů odstoupil
a 24. prosince 1938 zemřel v Dlouhé Loučce
u Olomouce.
Nelze opomenout ani další akce, které oživovaly a zpestřovaly korunovační dny. Kromě
zvonů, hudby a krásných melodických zpěvů to
byly úchvatné večerní světelné průvody, lampiony, ohňostroje, rakety, prskavky, hřmění
hmoždířů, rachot děla, fotografování atd. To
všechno dotvářelo nádhernou kulisu slavnostních dnů.
Korunovační slavnosti na Hostýně jsou vlastně
připomínány celých sto let. Zásluhu na tom
mají dvě pamětní desky z bílého mramoru,
které jsou umístěny v chrámu po obou stranách hlavního oltáře. Byly zhotoveny v dílně
akademického sochaře Ferdinanda Neumanna
v Kroměříži. Text vyrytý do desky zasazené po
levé severní straně oltáře připomíná povolení
korunovace papežem, text desky po pravé
straně připomíná vlastní korunovaci.

Co ještě dodat? Korunovační slavnosti v r.
1912 byly nesporně největší událostí na
Hostýně ve dvacátém století. Zařadily se také
k nejvýznamnějším událostem v dějinách
Hostýna vůbec. V duchu těchto historických
hodnot by měly také proběhnout letošní jubilejní oslavy 100. výročí této památné a nezapomenutelné slavnosti.

Vzácné korunky na sousoší Panny Marie s Ježíškem.

AKTUÁLNÍ ODJEZDY AUTOBUSŮ | platí do 10. 12. 2012
Z Holešova do Přílep
4:40x
5:006
5:10xD
9:05x 10:40
11:286u
15:20xD 15:50x
16:45xD

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

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
15:22x
15:33xD 15:55x
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
22:20gk

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
6:45xk
14:306Nk 14:55x
15:24x

7:20x
15:40x

7:45x
16:40x

8:20x
19:10x

10:40
22:25x

12:47

13:20xD

14:20x

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.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI 2012

SŇATKY

březen
Stanislav OPRŠAL / č.p. 228
80 let
Panu Opršalovi se tímto velmi omlouváme, že
nám nějakým nedopatřením chyběl v seznamu
jubilantů a přejeme jemu i ostatním pevné
zdraví.

duben
Miloš KUCHÁR / Přílepy 4
Helena KOLÁČKOVÁ

červenec
Jindřiška ZBRANKOVÁ / č.p.197
Božena ŠUBOVÁ / č.p. 279

84 let
85 let

srpen
Josef SYN / č.p. 149
Marie DOHNÁLKOVÁ / č.p. 200
Josef ZBRANEK / č.p. 197
Marie VÁLKOVÁ / č.p. 85
Stanislav ROMÁNEK / č.p. 267
Jaromír PUSTKA / č.p. 205
Milan PECHANEC / č.p. 242

70 let
75 let
87 let
85 let
80 let
70 let
75 let

září
Miloslav DOHNÁLEK / č.p. 116
Jiřina KREJČÍ / č.p. 178
Josefka JURČÍKOVÁ / č.p. 207
Gertrude KRMÁŠKOVÁ / č.p. 102

83 let
70 let
83 let
89 let

říjen
Jiřina KALÁTOVÁ / č.p. 169
Marie PECHANCOVÁ / č.p. 242

80 let
75 let

listopad
Irena LUKOVSKÁ / č.p. 147
Veronika KOPŘIVOVÁ / č.p. 58
Anna FUKSOVÁ / č.p. 29 E
Drahomíra JANÁLOVÁ / č.p. 140
Anna FOJTÍČKOVÁ / č.p.129

85 let
84 let
75 let
89 let
75 let

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

81 let
86 let
89 let
84 let
81 let
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Renata ČADOVÁ / Přílepy 69
Pavel ZBOŘIL

NAROZENÉ DĚTI
Marie KROUTILOVÁ
č.p. 130 / 3. ledna 2012
Meda Jelly KORLAAR
č.p. 301 / 25. února 2012
Hynek ODSTRČILÍK
č.p. 320 / 10. dubna 2012
Sabina SEDLÁŘOVÁ
č.p. 41 / 23. května 2012
David MAURER
č.p. 335 / 20. června 2012
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MÍSTO PRO VÁS

VÝKUP PADANÝCH JABLEK U NAVRÁTILŮ
Od 11. srpna 2012, cena za 1kg 1,60 Kã
Středa 14 – 18 hodin

Sobota 14 – 18 hodin

Neděle 14 – 18 hodin

Karel Košárek uvádí III. ročník hudebního festivalu
pod záštitou starosty Holešova PaedDr. Zdeňka Janalíka
a hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka

FESTIVAL MUSICA HOLEŠOV 2012
20. září Pražská komorní filharmonie
19:30 hod.

Aleš Březina - Falling Leaves pro klavír a orchestr
světová premiéra klavírního koncertu
Ludwig van Beethoven - Symfonie č. 5 c-moll, op.67 „Osudová“
Karel Košárek – klavír
Gaetano d’Espinosa – dirigent

21. září Pavel Šporcl, Petr Špaček a Karel Košárek
19:30 hod.

Piazzolla, Pärt, Schoenfield

22. září J. B. Lully - Král slunce
19:30 hod.

hudebně-baletní projekt z díla dvorního skladatele Ludvíka XIV.
The Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir
Baletní skupina Hany Litterové
Roman Válek – dirigent

23. září Soňa Červená
11:00 hod.

Kvěch, Satie, Březina
Karel Košárek – klavír

KONCERTNÍ ŘADA - PODZIMNÍ ČÁST

30. říjen Pocta Claude Bollingovi
19:30 hod.

Filharmonie B. Martinů Zlín
Karel Košárek – klavír
Petr Pololáník – dirigent

22. listopad Bratři Ebenové
19:30 hod.

Předprodej vstupenek:
Informační centrum Zámek Holešov, tel. 571 160 880
V síti Ticketportal na www.tickeportal.cz nebo na tel. 222 246 283

www.musicaholesov.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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