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PŘÍLEPY
občasník zastupitelstva obce
SLOVO ÚVODEM
Tak se nám zase venku sype sníh a v našich domovech přibývá rozsvícených svíček na adventním věnci. Těšíme se na klid vánočních svátků a spokojené prožití těchto výjimečných dnů.
Avšak dříve, než zapálíme čtvrtou svíčku, letos těsně před štědrým dnem, přicházíme s novým
vydáním Občasníku. Prostřednictvím jeho stránek se vás pravidelně snažíme informovat o dění
v naší obci a také letos jsme tradičně kromě aktuálních zpráv od konce léta přibalili i nějakou
tu vánoční drobnost a věříme, že si při čtení následujících řádků alespoň na chvíli odpočinete
od předvánočního shonu.
Nezbývá, než popřát všem spoluobčanům v naší obci šťastné a spokojené Vánoce a pevné
zdraví a hodně osobních či pracovních úspěchů v nadcházejícím roce 2013, který již neodkladně klepe na dveře. Co nám přinese nikdo neví, ale o tom, co přinese či odnese v Přílepích
vás opět budeme v našem Občasníku informovat.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
již potřetí a v tomto roce naposled využívám
možnosti, abych vás prostřednictvím mého
slova v našem občasníku informoval o tom
nejdůležitějším co se v naší práci událo od
konce prázdnin do posledních dnů tohoto
roku.
Tak jako v každém roce jsme využili prázdniny
k vylepšení či údržbovým pracím v základní
a mateřské škole. V ZŠ byla dokončena instalace a byly zprovozněny nové interaktivní
výukové tabule. Paní ředitelka nabídla v této
souvislosti jejich prezentaci spojenou s prohlídkou celé školy pro zájemce z řad široké veřejnosti. Tato akce se uskutečnila s kladným
ohlasem. Kromě vybavení školy interaktivními
tabulemi a zpracování výukového materiálu
pro tuto technologii proběhla ve škole postupná modernizace školní počítačové sítě
a dovybavení počítačové učebny novou technikou a softwarem tak, aby výuka splňovala
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nároky na osnovu a návaznost PC dovedností
žáků ve druhém stupni.
Tato modernizace, stejně jako výstavba koloběžkové dráhy v mateřské škole byla financována z odvodu části výtěžku z podnikání firmy
Radka Půčka. Dále byla celá škola vymalována a natřen plot před hlavní budovou.
V polovině září byla provedena veřejnosprávní
kontrola ZŠ Přílepy za období 1. 1. 2012 –
30. 6. 2012. Tyto kontroly je zřizovatel tj. obec
povinna provádět pravidelně, jelikož škola
hospodaří s přidělenými prostředky z rozpočtu obce. Kontrolované doklady nevykazovaly
žádné věcné či formální vady, ze zápisů je
zřejmý jejich obsah, účel a datum zúčtování.
Při veřejnosprávní kontrole nebyly zjištěny závažné nedostatky, nebylo zjištěno porušení
rozpočtové kázně ani neúplnost, neprůkaznost nebo nehospodárnost vedení účetnictví.
Veškeré obchodní smlouvy, objednávky dodávek provádí a podepisuje ředitelka ZŠ,
zadávání zakázek investičního charakteru je
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v kompetenci zřizovatele.
V MŠ byla přes prázdniny zhotovena již zmiňovaná nová koloběžková dráha, jejíž využívání se setkalo s mimořádným ohlasem. Dále
byl proveden nátěr veškerého venkovního
nářadí a výměna podlahové krytiny v ložnici
a herně dětí.
Také bych Vás rád zatím neoficielně informoval, že v rámci Operačního programu ŽP byla
schválena žádost na dotaci na zateplení a výměnu oken budovy OÚ a MŠ v Přílepích. Nyní
je ještě třeba počkat na oficiální vyjádření ze
strany Státního fondu životního prostředí ČR
a potom bude přikročeno k dalším přípravným
krokům tak, aby vlastní realizace proběhla
v následujícím roce.
V současné době je též v přípravné fázi žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj
na rekonstrukci lesní kaple nad obcí. S projektantem a památkářem byla kaple důkladně
prohlédnuta, nafocen současný stav a zpracovává se projektová dokumentace s položkovým rozpočtem. Následně bude třeba zajistit vyjádření stavebního úřadu k dané
rekonstrukci tak, aby bylo možno požádat
o výše zmíněnou dotaci. Maximální výše
dotace je 70 % nákladů, max. částka pak
400 tis. Kč. S dofinancováním rekonstrukce
rozpočet obce na příští rok počítá.
U oprav ještě zůstanu, a to u pomníku padlých
občanů za 2. světové války. Po dohodě z obcí
Třebětice, na jehož katastru se pomník nachází, byla provedena prohlídka pomníku
a s kameníkem dohodnut způsob restaurování a úpravy okolí pro případ lepší údržby
během roku.
V minulosti jsem se již zmiňoval, že je připraveno stavební povolení pro zhotovení přívodu
VN a zbudování trafostanice v lokalitě
„Kopce“ a přeložku VN v lokalitě podšpitálí.
Obě tyto dlouho připravované akce jsou dokončeny a v měsíci listopadu a prosinci proběhla jejich kolaudace.
Jak si zajisté někteří z Vás všimli, byly opraveny asfaltovým recyklátem některé polní
cesty, a to podél zámeckého parku směrem
k Martinicím po hranici našeho katastru, dále
od školy k Martinicím po první křižovatku
a dále směrem k bývalému areálu ZD.
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V měsíci prosinci proběhla také první schůzka
s projektantem ohledně přípravy objemové
studie projektu Cyklostezka Holešov-Přílepy.
Na základě objemové studie bude možno
zaměřit všechny pozemky v trase cyklostezky
a stanovit rozpočet této akce.
V minulém roce při opravách vodovodního
řadu na horním konci obce zjistil VaK, že
v trase od horní autobusové zastávky po Hamalovo jsou sloupy E.On přímo na vodovodním řadu. Proto požádal E.On o odstranění
těchto sloupů a položení kabelového vedení
NN do země mimo vodovodní řad. Celá nová
trasa povede po obecních parcelách . Zastupitelstvo bylo s tímto seznámeno a souhlasí
se zřízením věcného břemene na těchto pozemcích, a to za jednorázovou úplatu v celkové výši 15 tis. Kč.
Tak jako každé čtvrtletí došlo v rozpočtu obce
u některých položek k určitým finančním změnám, posunům či upřesněním. Tyto změny zastupitelstvo obce projednalo a byly přijaty
usnesením jako rozpočtové opatření č. 3 tak,
jak to říká zákon č. 420/2004 Sb., o účetnictví vedené územním samosprávným celkem.
Jak si jistě každý všiml, v měsíci srpnu vyšlo
vydání našeho Občasníku v nové grafické
úpravě. Zásadní rekonstrukci prodělají taktéž
webové stránky obce. V této souvislosti byla
podepsána smlouva s firmou Galileo Corporation, která poskytuje potřebnou technologii
a redakční systém k administraci obsahu
stránek. V současnosti vytváříme strukturu
a obsah nového webu obce v souladu s platnou legislativou. Vlastní webové stránky
v rámci tohoto projektu získá také základní
a mateřská škola a všechny organizace
a spolky v obci. Vše by mělo být spuštěno začátkem příštího roku.
Na závěr bych chtěl ještě poděkovat všem,
kteří v průběhu léta organizovali kulturní
akce, jako např. „Branný den“, střelecké soutěže či velké množství sportovních turnajů
volejbalových, nohejbalových, tenisových a jiných společenských posezení.
Obec bude i nadále do budoucna všechny
tyto akce podporovat. Jsme si vědomi toho, že
bez nadšení a ochoty pořadatelů a organizátorů by nebylo možné takové množství akcí
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uskutečnit. Proto všem ještě jednou patří poděkování.
Závěrem bych chtěl poděkovat také všem občanům, kteří se jakkoliv podíleli na chodu obce
a jejím vzhledu v uplynulém roce, popřát všem šťastné a spokojené Vánoce a pevné zdraví
a hodně úspěchů v roce 2013.
Na shledanou
Rudolf Solař, starosta obce

ZPRÁVY Z RADNICE
VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY
Starosta obce Přílepy, podle § 14 odst. 1 písm. d, zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta
České republiky informuje, že v obci Přílepy je 1 volební okrsek pro hlasování a to budova OÚ PŘÍLEPY, Přílepy 4, tel. 573 397 992 – zasedací místnost. Volba se koná ve dnech – 11. a 12.
ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013.

PŘELOŽKA VN DOKONČENA
Mezi další dokončené, dlouho připravované akce patří přeložka vedení vysokého napětí v lokalitě Podšpitálí. Cílem této akce bylo rozšíření nabídky ploch pro individuální bydlení ale zejména
pro občanskou vybavenost. Jak bylo již v minulosti několikrát zmíněno, v této lokalitě by měl
v budoucnu postupně vzniknout multifunkční sportovní areál a část lokality je určena pro individuální výstavbu rodinných domů. Změnou trasy vedení VN 27 kV byla tato lokalita od tohoto
břemene očištěna a v případě zahájení výstavby nebude překážkou. Přeložka VN byla po výkupu
pozemků a zpracování architektonické studie dalším malým, byť důležitým krokem ke vzniku
sportovního areálu.
Zahájení první etapy výstavby sportoviště spočívající v zemních pracích a úpravě terénu je však
stále během na dlouhou trať a bude záviset stejně jako ostatní podobné projekty všude jinde na
možnostech získání dotací. V současnosti je zpracován projekt výstavby technické infrastruktury a místní komunikace pro zmiňovanou zástavbu rodinných domů v této lokalitě.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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PŘÍPRAVA KANALIZACE BASA
Další připravovanou a částečně již zahájenou
investiční akcí je rekonstrukce kanalizace
„BASA“ (jde o ulici též zvanou „Podvinohradí“
od Žůrkového po Dohnalovo).
Několik rodinných v této lokalitě je odkanalizováno zchátralým a narušeným potrubím
přes soukromý pozemek p. č. 279/2. S ohledem na odpojení septiků a odvod splašků
přímo do kanalizačního přivaděče je zde navíc
riziko ucpání této stávající a nevyhovující kanalizace. Po projednání s VaKem Holešov je
navržena rekonstrukce novým potrubím z PVC
profilu 250 mm v dl. 77 bm – investiční
náklad se předpokládá do cca 400 tis. Kč –
bude upřesněn výběrem dodavatele a zmiňovaná rámcová částka je již navržena do
rozpočtu obce pro příští rok.

blémů. Na jaře bude po usazení výkopu vyrovnán a zatravněn dotčený terén.
Vedení VN a NN je již zkolaudováno a zároveň
bylo zahájeno srovnání terénu, výstavba technické infrastruktury a příprava části místní komunikace v lokalitě Kopce, kde by mělo být
dle urbanistického návrhu do budoucna
vystavěno celkem 12 rodinných domů.

VEDENÍ VN A PŘÍPRAVA LOKALITY KOPCE
V minulosti jsme již informovali o přípravě výstavby vedení vysokého napětí a trafostanice
u rybníka. Tato distribuční síť el. proudu bude
sloužit jako posílení stávajících odběrných
míst v dolní části obce, ale zejména pro novou
zástavbu rodinných domů v lokalitě Kopce.
Výkopové práce a pokládka kabelu proběhly
v závěru podzimu a i když byla výkopy zasažena náves a frekventovaná část obce okolo
OÚ a MŠ proběhlo vše bez vážnějších pro-

Nová kiosková trafostanice u rybníka.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

V lokalitě kopce bylo započato s výstavbou technické
infrastruktury a výstavbou prvního rodinného domu.

ZPEVNĚNÍ POLNÍCH CEST
Na konci léta bylo provedeno zpevnění polní
cesty z Přílep do Martinic, která je hojně využívaná jako objízdná trasa Holešova. Obci se
podařilo získat velmi výhodně recyklát z vyfrézované vozovky při stavbě JV obchvatu Holešova. Jelikož cesta již za krátkou dobu hodně
utrpěla provozem, bude dle stavu jaký bude
na jaře provedeno opětovné srovnání a nástřik
asfaltem, aby nedocházelo k vydrolování recyklátu. Na investici se podílela jak obec Přílepy
tak obec Martinice – každá v části náležící do
příslušného katastru.
Při této příležitosti byla zpevněna stejným způsobem taky polní cesta od základní školy po
areál bývalého JZD, jelikož v úseku od školy po
Žůrkovo jde v případě neprůjezdnosti hlavní
silnice či havárie o jedinou možnou objízdnou
trasu. Tato byla do této opravy pro osobní automobily nesjízdná.
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BESEDA SENIORŮ
Mezi další tradiční akce, která se váže symbolicky k podzimu je vzdání pocty podzimu života
na „Besedě se seniory“.
Na tuto besedu, která se koná každoročně
v restauraci U Miloša pozvalo zastupitelstvo
obce celkem 144 přílepských seniorů starších
65 let. V úvodním slovu pozdravil starosta
všechny přítomné a poděkoval všem dříve narozeným za celoživotní dílo, za to, co v životě
udělali pro rodinu, pro obec či celou společnost.

Za zmínku stojí několik dalších přednesených
statistik. Obec Přílepy čítá 342 čísel popisných
a z tohoto počtu je 42 domů neobydleno. Ke
dni konání besedy žilo v Přílepích 913 obyvatel, z toho 469 mužů a 444 žen.
Poté následovalo tradiční klubíčko říkadel
a písniček v podání dětí z mateřské školy
a pásmo s názvem „Babičkám a dědečkům
s láskou“ v podání žáků základní školy v Přílepích. Za tyto vystoupení sklidila vnoučata
a pravnoučata od svých dědečků a babiček,
ale i od ostatních přítomných velký potlesk.
Po společné večeři patřil večer přátelské
besedě a samozřejmě nechyběla ani hudba
v podání dua Aleš a Ludmila a netrvalo dlouho
a parket zaplnili první odvážliví tanečníci.
Besedy se zúčastnila asi stovka pozvaných
a snad nikdo nelitoval že se nechal vytrhnout
z tepla a klidu domova a mohl pobesedovat
s těmi, se kterými v mnohých případech prožil
v jedné vesnici celý svůj život.

Spokojení senioři při besedě v restauraci U Miloša.

Zastupitelstvo obce děkuje všem seniorům za
účast, personálu restaurace U Miloša, hudebníkům a všem co se na přípravě a organizaci
besedy podíleli.

VÝSLEDKY VOLEB DO
ZASTUPITELSTVA – KRAJ ZLÍNSKÝ
KONANÉ 12. A 13. ŘÍJNA 2012
V obci Přílepy – 748 zapsaných voličů, 357 zůčastněných, tzn. 48% oprávněných voličů
Pořadí jednotlivých stran:

Nejstarší občanka Přílep, 89letá paní Marie Sovadinová.

Po úvodním slovu vystoupila Mgr. Alice Kučerová jako předsedkyně kulturní a sociální komise a přednesla mimo jiné trochu statistik.
Pak starosta obce předal kytici nejstarší
občance Přílep 89leté paní Marii Sovadinové.
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1. KDU–ČSL
2. Starostové a TOP 09
3. KSČM
4. ČSSD
5. ODS
6. SPOZ Zemanovci
7. Lékaři a odborníci
8. Nezávislí

77 hlasů
53 hlasů
50 hlasů
41 hlasů
34 hlasů
22 hlasů
16 hlasů
10 hlasů

Ostatní strany méně než 10 hlasů.
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ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

V ROCE 2013

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

3., 16., 30.
13., 27.
13., 27.
10., 24.
8., 22.
5., 19.
3., 17., 31.
14., 28.
11., 25.
9., 23.
6., 20.
4., 18.

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

KNIHOVNA ZVE OPĚT NOVÉ ČTENÁŘE
Nastal zimní čas, tím dlouhé večery a to je nejlepší chvíle přijít za námi do knihovny, rozšířit
počet čtenářů půjčením pěkné knížky.
V letošním roce pravidelně navštěvuje knihovnu 25 dospělých a 10 dětí. Počet svazků se zvýšil o 150 knížek pro děti i dospělé, přibylo milostné beletrie pro ženy, na své si přijdou i muži,
jsou zde detektivní romány, nové knížky z mysliveckého prostředí, knihy faktů. Podrobný
seznam knih najdete na webových stránkách obecního úřadu, sekce knihovna. Pravidelně jsou
doplňovány knihy z fondu Knihovny Kroměříž.
Třetina přírůstku knižního fondu jsou knihy nové, zakoupené obecním úřadem a další jsou objednané, zbytek jsou dary, což největší je od p. Blanky Jurčíkové, které touto cestou děkuji.
Připomínám, že knihovna je otevřena vždy sudé úterý v měsíci v době od 14.30 do 16.30 hod.
Závěrem, bych chtěla popřát všem občanům, čtenářům, ale i ne čtenářům, pěkné prožití
vánočních svátků a vše dobré v novém roce 2013.
Navštivte knihovnu, jste srdečně zváni.
Marie Smolková, knihovnice

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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TERMÍNY KNIHOVNY V ROCE 2013
8 a 22 LEDNA • 5 a 19 ÚNORA
5 a 19 BŘEZNA • 2, 16 a 30 DUBNA
14 a 28 KVĚTNA • 11 a 25 ČERVNA
Jedná se zase o úterky v době od 14.30 – 16.30 hod.

Malé koledníky s doprovodem
a zapeãetûn˘mi pokladniãkami s logem
charity oãekávejte v Pﬁílepích
v sobotu 5. ledna 2013 v dopoledních
hodinách.

HOLEŠOV A PŘÍLEPY BY MĚLA V BUDOUCNU SPOJIT CYKLOSTEZKA
Pokud jde o situaci kolem budovaného jihovýchodního obchvatu Holešova, tak obec pokračovala v jednání hledající vhodné řešení
ochrany chodců a cyklistů. Zúčastnili jsme se
jednání delegace Holešova na Státním fondu
dopravní infrastruktury v Praze, které nedávno vyústilo k zahájení přípravy na vybudování cyklostezky a chodníku kolem kasáren
a ke křižovatce. Samotné křížení bylo schváleno podle původního stavebního povolení,
kterým je podchod pod křižovatkou.
Cyklostezka pak za křižovatkou vyústí na stávající silnici. Toto celé dílo bude investicí
města Holešov v celkovém nákladu kolem
10 mil. Kč. Další pokračování cyklostezky
mimo vozovku až do Přílep je již záležitostí
naší obce. Abychom si vyjasnili finanční
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a právně majetkovou náročnost této tzv.
druhé etapy cyklostezky objednali jsme objemovou studii u odborné inženýrské kanceláře,
která by nám měla ukázat celkové náklady na
další pokračování cyklostezky, přičemž největšími překážkami se jeví výkupy pozemků
a odvod za vynětí ze zemědělského půdního
fondu. Rozpočet a samotné rozhodnutí zda se
obec do tohoto jistě náročného díla pustí
bude v příštím roce předmětem veřejné
diskuze. V případě, že budeme schopni kontinuálně navázat na holešovskou investici a pokračovat ihned dál, můžeme s velkou pravděpodobností získat dotaci od SFDI až do výše
65 procent z nákladů na výstavbu tělesa
cyklostezky. Bohužel výkupy pozemků a další
vedlejší náklady nejsou dotovány.
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Rovněž se neponechává svému osudu samotné křížení obchvatu, kde jsme prosazovali kruhovou křižovatku. Jak už jsme na poslední schůzi informovali, kruhová křižovatka nebyla projektována a přestože jsme získali řadu příznivců našeho požadavku, takové řešení nebylo realizovatelné. Nicméně jsme zadali odborný posudek na zhodnocení dopravně bezpečností situace,
který bude v první polovině příštího roku vypracován a podle jeho doporučení budeme případně
dál pokračovat v prosazování kruhové křižovatky.
JUDr. Zdeněk Novák

Spojnice Holešova a Přílep, kterou by měla cyklostezka lemovat.

OKÉNKO DO NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Letošní školní rok byl slavnostně zahájen v pondělí 3. září 2012. Prvňáčků letos zasedlo do
lavic 11, z toho je 6 děvčat a 5 chlapců. Škola letos konečně splňuje předepsaný počet žáků
na trojtřídku, takže nepotřebuje výjimku od zřizovatele.
ORGANIZACE TŘÍD:
I. třída:

1. ročník

11 žáků

Mgr. Alice Kučerová

II. třída:

2. + 3. ročník

8 + 13 žáků

Mgr. Yveta Kojetská

III. třída:

4. + 5. ročník

9 + 6 žáků

Mgr. Monika Obšivačová

Celkem žáků:

47

Na částečný úvazek učí na škole ještě Mgr. Eva Smažilová.
Školní družina má 25 přihlášených žáků, vychovatelka Drahomíra Semencová.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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NÁVŠTĚVA DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ
Ve čtvrtek 1. listopadu 2012 navštívili naši
čtvrťáci dětské dopravní hřiště v Kroměříži,
aby se seznámili s prostředím, se způsobem –
jakým budou zkoušeni z předpisů, z řešení křižovatek,… A věřte, že to není nic lehkého,
představit si reálnou situaci překreslenou na
papír, uvědomit si levou a pravou ruku,…vyřešit křižovatku jako když děláte řidičák na auto.

EXKURZE V BRNĚ

Nechyběla ani oblíbená rekonstrukce mamuta, který je obklopen přirozeným prostředím.
V Planetáriu se žáci seznámili s podobou planety Země a jejím místem ve sluneční soustavě. Při virtuální prohlídce navštívili Měsíc,
ostatní planety i menší objekty brázdící náš
planetární systém. Jednotlivá tělesa přitom
vnímali „očima“ kosmetických sond anebo obřích dalekohledů. Nechyběla ani komentovaná procházka noční oblohou s popisem nejnápadnějších hvězd a souhvězdí. Putování
vesmírem zakončila prohlídka naší Galaxie.
Všem se nám v Brně moc líbilo a těšíme se
na další poznávaní věcí kolem nás ve škole
i mimo školu.

DEN SLABIKÁŘE
I v letošním roce se naši prvňáčci dočkali
dlouho očekávaného dne, kdy dostali svou
první knížku – SLABIKÁŘ.
Na tuto akci je přišli přímo do vyučování povzbudit rodiče, někde i prarodiče. Všichni se
snažili předvést co nejvíce z toho, co se již
naučili.
Věříme, že na tento den školáčci jen tak nezapomenou, protože datum 13. listopadu
2012 jim bude připomínat pamětní plaketka.
Tuto nosili hrdě celý den, mnozí až do večera.

Přílepští školáci spolu se symbolem pravěku – mamutem
v brněnském Antrophosu.

Žáci 4. a 5. ročníku naší školy se v listopadu
letošního školního roku vydali na malý výlet
do Brna. Nebyl to ale obyčejný výlet, jak by se
na první pohled mohlo zdát. Jednalo se o exkurzi do Anthroposu a Planetária.
Pavilon Anthropos je součástí Moravského
zemského muzea. Žáci navštívili stálou expozici
vypovídající o nejstarších dějinách osídlení
Moravy i celého evropského kontinentu.
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Přílepští prvňáčci spolu s učitelkou Mgr. Alicí Kučerovou a se svým prvním slabikářem.
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ŠKOLE

ventní by měla mít svůj duchovní obsah. Snad
se nám tedy podařilo zahájit přípravu na Vánoce plné klidu, pohody a radosti. Paní Čablové patří velký dík za ochotu a její volný čas,
který nám věnovala. Výsledek stál určitě za to.

Věnce z adventních dílen paní Vlasty Čablové rozzáří
domácnosti přílepských školáků.
Interaktivní tabule slouží především k výuce, ale zaujmou i tříleté děti.

V pátek 16. listopadu 2012 proběhl na naší
základní škole Den otevřených dveří. V odpoledních hodinách měla veřejnost možnost
navštívit prostory školy a seznámit se s technickým vybavením, ale i s organizací výchovně
vzdělávacího procesu na naší škole.
Rodiče budoucích školáčků se zájmem vznášeli dotazy na průběh školního roku, na práci
ve škole v průběhu dopoledního vyučování,
kdy se pracuje ve spojených třídách, ale i na
možnost zapojení dětí do činností školní družiny a zájmových kroužků. Největší zájem vyvolaly asi interaktivní tabule, což je pro
mnohé zcela nový pojem, ale jde vlastně
o „velký dotykový monitor“. Přítomní žáci s nadšením v očích předvedli, jakým způsobem se
nám ve škole zpestřila výuka. Rodiče, prarodiče i ostatní hosté s chutí sledovali, jak děti
mladšího školního věku s přehledem pracují
s touto moderní technikou.

MIKULÁŠ VE TŘÍDÁCH
Příchod Mikuláše spolu s nepostradatelným
čertem je pro mnohé z nás zážitkem na celý
život. Kdo by si nevzpomněl na své první setkání s Mikulášem. Každý jistě zpytoval své
svědomí a přemýšlel, co by měl v následujícím roce udělat jinak, lépe, no prostě tak, aby
se nemusel bát příchodu čerta, který doprovází Mikuláše právě proto, aby si všichni uvědomili své chyby a vše včas napravili.
4. prosince 2012 navštívili naši mateřskou
a základní školu Mikuláš s čertem. Po obvyklém vyslechnutí básniček, písniček i slibů
rozdali všem dětem tradiční balíčky se sladkostmi. Moc jim děkujeme, že na nás ani letos
nezapomněli a pomohli nám uchovat si v našich srdcích jednu z nejkrásnějších tradic.

ADVENTNÍ DÍLNY
V průběhu posledního listopadového týdne
proběhla ve třídách školy příprava na advent.
Za odborné pomoci paní Čablové si žáci školy
vyrobili adventní věnce, které jistě zapálili
v rodinném kruhu již první adventní neděli.
Advent je doba příprav na Vánoce. Doba ad-
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Mikuláš všem dětem hříchy odpustil a čert byl proto
bez práce, tak alespoň rozdával výslužku.
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PEČENÍ PERNÍČKŮ
Ve čtvrtek 6. prosince 2012 se většina žáků
moc těšila do místní pekárny. Stalo se již tradicí, že jsme od otevření Přílepské pekárny
každoročně zváni ke společnému pečení vánočních perníčků. Děti s úžasem sledovaly
stroj, který připravené těsto vyválel. Potom nastal boj o „nejlepší“ vykrajovátko a místo u pracovního stolu. Neméně poutavým zážitkem
byla i velká pec, do které se najednou vešlo
více než deset plných plechů. Děkujeme všem
zaměstnancům za jejich ochotu a za zajímavě
strávené odpoledne i mandarinky, které všem
chutnaly.



Do provozu pekárny se hned tak někdo nedostane, přílepští školáci zde pekli vánoční perníčky.

¤editelka Základní ‰koly Pﬁílepy Mgr. Alice Kuãerová
dûkuje v‰em zamûstnancÛm ‰koly za odvedenou práci
v roce 2012 a v‰em dûtem, rodiãÛm i v‰em obãanÛm Pﬁílep
pﬁeje spokojené proÏití vánoãních svátkÛ
a mnoho úspûchÛ v nadcházejícím roce 2013.

OCENĚNÍ PRO ŠKOLAČKU PŘÍLEP
Hnutí „Na vlastních nohou“ je zcela dobrovolná humanitární a mírová organizace, v níž
děti pomáhají jiným dětem. V hnutí pracují
dnes tisíce dětí a stovky učitelů v českých školách i v zahraničí. Mimo jinou činnost děti malují vánoční přání a získávají finanční prostředky na pomoc nemocným a postiženým
dětem v Česku i v jiných zemích světa.
Hnutí „Na vlastních nohou“ spolu s pražským
arcibiskupstvím vyhlásilo v letošním roce výtvarnou soutěž k 1150. výročí příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu, které
si připomeneme příští rok. Do soutěže se přihlásily školy z celé republiky a porota vybrala
několik desítek prací, které ocenila. Mezi oceněné patřila i kresba Veroniky Němcové z Přílep, nyní žákyně 9. A I. ZŠ Holešov. Ocenění si
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Oceněná kresba Veroniky Němcové.
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byla převzít ještě se čtyřmi dalšími žákyněmi
ze školy a s učitelkou Helenou Dohnálkovou.
Všichni společně byli pozváni na mši svatou
do pražské katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Ocenění převzali v budově pražského

arcibiskupství a poté kardinál Dominik Duka
otevřel výstavu oceněných prací v klášteře
sv. Anežky České.
Veronice blahopřejeme k úspěchu a děkujeme
za reprezentaci obce.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
DRAKIÁDA ZA SILNÉHO VĚTRU
Jednou z tradičních činností, když nastane
podzim a fouká vítr ze strnišť je pouštění
draka. Také letos 26. září zaplnily pole pod
mateřskou školou děti a rodiče, ale hlavně oblohu nad polem desítky létajících draků různých tvarů, velikostí i barev. I když základním
předpokladem aby drak vzlétnul je vítr, ten letošní byl až příliš silný a to někteří draci neustáli a poroučeli se do dračího ráje. Bylo však
úžasné pozorovat nadšení a úsměvy ve tvářích
dětí, ale taky tatínků a maminek, když se
právě tomu jejich drakovi podařilo vzlétnout
a třepetal se se sluníčkem v zádech. Krky
jsme si mohli vykroutit.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Inspirace pro příští ročník Drakiády.
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Každoročně poté, když jsou draci staženi k zemi se konává na zahradě MŠ táborák s opékáním
špekáčků, vzhledem k již zmiňovanému silnému větru však letos na tuto jistě příjemnou činnost
nedošlo a všichni se rozešli do svých domovů.
Věříme, že všichni draci naberou ročním spánkem hodně sil, aby mohli na podzim opět vzhůru
ke slunci vzlétnout a že se na dračím poli opět sejdeme.

JAK JSME SI HRÁLI NA PEKLO

Čertíci z naší mateřské školy.

Čas adventu se nezadržitelně blížil a my jsme
přemýšleli, jak zpestřit dětem období před příchodem Mikuláše a čerta. V hlavě se nám zrodil nápad, zahrát si spolu s dětmi na pekelnou
říši.
Nejprve jsme přetvořili prostředí mateřské
školky. Obarvili jsme záclony na černo-červeno
a ty jsme společně rozvěsili v prostorách
školky. Druhý den pak začala vznikat pekelná
říše. Děti si vytvořily barevné řetězy, namalovaly čertíky a z polínek postavily pekelnou hranici. Té nechyběly ani plamínky a uhlíky vyrobené z papíru. Děti se vžily do role malých
čertíků a prolézaly do pekla komínem. Poté
učitelky proměněné v Luciferky vymýšlely
každý den, až do příchodu Mikuláše a čertíka,
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různé úkoly. Malí čertíci u ohně každý den posedávali se svítícími rohy a vyprávěli si, jak
někdy zlobí, zpívali písně za doprovodu čertovské kapely, přednášeli básně a hráli pohybové hry.
Aby si i rodiče zavzpomínali na svá mladá léta,
zapojili jsme je společně s dětmi do velké pekelné soutěže o nejkrásnějšího čertíka. Brzy
byla školka plná povedených pekelníků a děti
pak vybíraly toho nejlepšího, jehož tvůrcem byl
Saša Sedlář. Na druhém místě se umístila
Vendulka Miková a třetí byli Jožinek a Kačenka
Sehnalovi. Výherce čekala sladká Mikulášská
odměna. Poděkování však patří i všem ostatním, kteří se do soutěže zapojili.
Čertovské prožitky děti natolik uchvátily, že se
na příchod opravdového Mikuláše a čerta moc
těšily a vůbec se nebály. Zazpívaly písničky,
přednesly básničky, začarovaly a zablekotaly
a pak už na ně čekaly sladkosti. Čertovi s Mikulášem se v našem pekle tak líbilo, že se jim
ani nechtělo pryč. Čertovské plamínky štěstí
a radosti svítily dětem v očích po celý den.
Děti a zaměstnanci MŠ

Peklíčko ve školce bylo tak mírné, že se do něj odvážil
i Mikuláš.
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ŽIVOT SPOLEČENSKÝ
PODZIMNÍ ZÁJEZD SDH
Stalo se již tradicí, že začátkem podzimu vyráží přílepští hasiči, jejich rodinní příslušnici, ale
také přátelé a ostatní zájemci o poznávací cesty na jednodenní tématický zájezd. V letošním
roce jsme nostalgicky zavzpomínali na společnou republiku a vyrazili za hranice na Slovensko.
Naší první zastávkou na „zahraniční“ cestě byla Rajecká Lesná, kde je v přístavku u místního
kostela vystaven největší vyřezávaný mechanický Betlém Slovenska. Slovenska platí doslova,
jelikož pozadí jesliček tvoří znázornění lidových obyčejů a panoráma slovenských dominant
jako bratislavský hrad, Děvín, Orava, ale také Kriváň a další přírodní krásy slovenské krajiny –
vše provedeno jako řezba z lipového dřeva.
Po této zajímavé a poučné zastávce jsme pokračovali do hlavního cíle, kterým byl pohádkový
hrad Bojnice a jeho okolí. Prohlídka zámku včetně hrobky a jeskyně potvrdila, že jde skutečně
o jeden z největších a nejkrásnějších zámků které lze navštívit. Po obědě ve stylové slovenské
kolibě, kde jsme si mohli po obědě nakoupit také brynzu, korbáčiky a další pochoutky slovenských bačů pokračovala naše trasa do přírodního muzea pravěku. Zde nás nadšená průvodkyně
podrobně seznámila s životem člověka neandrtálského v této lokalitě a k vidění zde byly také dobové příbytky, nástroje a expozice věnovaná symbolu pravěku – mamutovi.
Bohatší o nové znalosti jsme se vydali vychutnat atmosféru historického města Trenčín, kde při
hodinovém rozchodu strávil každý svůj čas dle libosti. Závěry našich zájezdů patří většinou
návštěvám pivovaru. Letošní rok jsme zavítali do Uherského Brodu ochutnat místní pivo Zlatý
havran v restauračním minipivovaru Balkán. Po večeři přišla na řadu tardičně přátelská beseda
a opět nechyběl ani zpěv, tentokrát při kytaře. Jelikož v místě právě probíhaly jedny z největších
hodů na Jižní Moravě, vydali se ti mladší do víru večerního pouťového veselí a ti odvážnější neodolali ani adrenalin zvyšujícím atrakcím.
I když bylo ten večer v místě tisíce lidí, všichni jsme se nakonec našli a ve stanovenou hodinu
odjeli autobusem firmy František Šťastný vstříc domovu. Za poskytnutou dopravu mu tímto děkujeme.

Přílepáci na nádvoří pohádkového zámku v Bojnici.
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Zaujetí přednáškou o neandrtálském člověku ve slovenském muzeu pravěku v přírodě.
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HASIČI HODNOTILI CELOROČNÍ ČINNOST
V sobotu 8. prosince se sešli přílepští dobrovolní hasiči ve své klubovně, aby na výroční
valné hromadě zhodnotili svoji celoroční činnost.
V průběhu roku vyjížděla jednotka SDH k jednomu lesnímu požáru a velitelé a strojníci se
účastnili pravidelných školení. V letošním roce
se nepodařilo sestavit sboru soutěžní družstvo
a SDH Přílepy se neúčastnilo žádné soutěže.
Aby nezahálela technika, bylo vytvořeno alespoň družstvo „starších pánů“, kteří v letních
měsících pilně cvičili a připravovali se na soutěž v Holešově. Tato soutěž byla však pořadatelem zrušena. Činnost družstva starších pánů
je uvažována i pro příští rok a snad pravidelná
cvičení přitáhnou do parku i mladší generaci,
které by se mohl požární sport zalíbit.
V roce 2012 proběhly tradiční akce jako
Vodění medvěda, Floriánská mše, Rock na
zámku se skupinou PRESS či sběr železného
šrotu. Hasiči se též podíleli na odstranění starého oplocení požární nádrže, pálení klestí ve
Skale a likvidaci starého místního rozhlasu.
Největší brigáda proběhla na rekonstrukci
zbrojnice. Zde byla vyměněna nová vrata,
která nahradila původní nevyhovující, která

byla dle pamětníků osazena v roce 1951 a již
tehdy pocházela z bouračky. Následně byla
vymalována celá garáž a roztříděn a vyřazen
nepotřebný materiál. V příštím roce bude provedena oprava fasády na čelní části budovy.
Závěrem zaznělo poděkování všem členům,
přátelům a příznivcům, kteří se na celoroční
činnosti SDH jakkoliv podíleli.
Také SDH Přílepy přeje všem občanům ničím
nerušené a příjemné prožití vánočních svátků,
a úspěšný nová rok ve zdraví a bez požárů.

Nově osazená vrata na hasičské zbrojnici.

9.
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ZÁJEZD SRPU
Také letos se koncem září uskutečnil zájezd
spolku recesistů. Po tradičním přípitku na
návsi jsme vyjeli směrem na Ostravu. První
naší zastávkou byl DinoPark Ostrava, což je zábavní park s ozvučenými statickými i pohyblivými modely prehistorických zvířat v životních
velikostech. Součástí parku je 3D kino, naučná stezka, dětské paleontologické hřiště
a DinoShop. Někteří účastníci zájezdu se s vystavenými exponáty citově sblížili a odmítali
opustit areál. Záchranou byla vidina oběda
v restauraci U radnice.
Po chutné krmi jsme pokračovali návštěvou
Miniuni v Ostravě. V Miniuni můžete shlédnout
34 modelů významných světových staveb jako
je například Eiffelova věž, sedm starodávných
divů světa, šikmá věž v Pize a jiné. Modely
jsou postaveny v měřítku 1:25. Dále se zde
nachází jezírka, největším z nich proplouvá
model lodě se jménem Stefan Bathory. Celý
areál křižují železniční tratě se zahradními
vláčky a mini nástupiště Ostrava – Střed.
Když už jsme byli tak daleko na severu Moravy, nemohli jsme nenavštívit muzeum Tatra
v Kopřivnici. Nemá smysl se o muzeu dlouze
rozepisovat, všichni jste tam jistě už byli. Když
to shrneme, tak chlapi slintali nad exponáty
a ženské nad nabídkou blízké cukrárny.

SRPáci a spol. před branou ostravského DinoParku.

A nebyli by to recesisti, aby neudělali něco neočekávaného. Všichni jezdí do vinných sklípků
na jih Moravy, my jsme našli sklípek Stará
Herta ve Frýdku Místku. Posezení, obsluha,
jídla i nápoje zde byly na jedničku. Vůbec se
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nám nechtělo domů, ale nakonec nás náš
dopravce, pan Šťastný, přece jen v pořádku
dovezl až do Přílep.
Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme ....
E.So

MYSLIVCI
I když již nastal předvánoční čas, lesy a pole
zasypal první letošní sníh a myslivci opět mají
plné ruce práce s krmením zvěře, vraťme se
ještě k letní sezóně a podívejme se co myslivce v nejbližší době čeká. To vše nám opět
shrnul člen výboru MS Jaroslav Kopřiva:
K letním akcím na myslivecké chatě opět patřila veřejná střelecká soutěž, na kterou se sjíždějí střelci z celé Moravy. Tato akce je hodně
navštěvovaná nejen střelci a příznivci myslivosti, ale také širokou veřejností. Lidi sem
láká nejen krásné prostředí areálu naší myslivecké chaty a Petřejovského údolí, ale také
možnost ochutnat speciality myslivecké kuchyně, občerstvit se a potkat se zde se známými. Co se vlastní soutěže týká, vítězem se
stal již po několikáté v řadě pan Jaroslav Zapletal. O týden poději poměřili své střelecké
schopnosti členové našeho sdružení, kdy se
nejlepším střelcem stal pan Jan Vrbecký.
Co se naší zimní sezóny týká, chtěl bych využít
příležitosti a pozvat všechny příznivce myslivosti na Štěpánský hon 26. prosince. Tato
akce bývá krásnou vycházkou do zimní krajiny
a nebude samozřejmě chybět ani občerstvení
na myslivecké chatě a bohatá tombola.
2. února 2013 se bude opět konat v prostorách společenského sálu ZDV Fryšták tradiční
reprezentační myslivecký ples našeho sdružení a společnosti Lesy pod Hostýnem. Na
tento ples jsou všichni občané srdečně zváni.
Podrobnosti se všichni včas dozví prostřednictvím plakátů a pozvánek.
Závěrem bych chtěl využít prostoru v občasníku a poděkovat těm co se podíleli na činnosti sdružení nebo myslivce jakkoliv během
sezóny podporovali a popřát všem šťastné
a spokojené Vánoce a zdraví a úspěch
v novém roce.
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SPORTOVNÍ KOUTEK
ŠKOLA SE OPĚT OTŘÁSALA ZUMBOU A ČERTOVSKOU ZUMBU NEZKROTIL ANI
MIKULÁŠ
Tělocvična může být pro mnohé spojena s nepříjemnými vzpomínkami z povinných školních
hodin tělocviku. Druhou listopadovou sobotu
to však určitě neplatilo. Svědčí o tom zhruba
dvě desítky pohybuchtivých příslušnic něžného pohlaví, které se zde dobrovolně a rády
sešly k další výzvě v podobě dvouhodinové
zumby. Tato směsice tance a aerobiku, upravená z různých hudebních stylů, si už v naší
obci za dobu svého ještě ani ne ročního fun-

OBČASNÍK PŘÍLEPY

gování získala věrné a stabilní příznivce širokého věkového spektra. Sobotní dopolední
zumba tedy byla nejen příležitostí si, u oblíbených a mnohdy i aktuálních celosvětových tahounů hudebních hitparád, pořádně zacvičit,
ale též se potkat se známými tvářemi nebo
seznámit se zcela novými.
K tradičním rituálům této akce, která se konala již potřetí, patří i úvodní společné foto,
k němuž se, prozatím ještě s úsměvem, shro-
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Společné focení patří k tradičním rituálům této akce.

Rozdivočelé zumbařky nezkrotil ani Mikuláš.

Mikulášská zumba byla spíše čertovská.
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máždily všechny aktérky. Dlouho se však neotálelo, aby co nejdříve zazněly první rychlé rozehřívací skladby. Během pár minut se pak
účastnice vydaly na pomyslnou, hudebně
sportovní cestu kolem světa. A jak byl tento
výlet vyčerpávající, ukázala přestávka, při níž
bleskurychle zmizel, ochotným párem cvičitelek Ivet připravený, vitamínový doping a pozadu nezůstala ani konzumace povzbuzující
kávy. Poté zbyla naštěstí ještě i trocha času
„na pokec“. Když bylo i společenským povinnostem učiněno zadost, hudební rychlík zase
nabral rychlost, jelikož do cílové stanice zbývala ještě celá hodinka. Přestože se nakonec
nedostalo na slibovanou novou písničku, nebylo čeho litovat.
Pro pravidelné zumbařky zazněly skladby na
přání i ty třeba již dlouho netrénované, které
ukázaly zrádnost paměti a nutnost neustálého
opakování. A přestože dvě pohybem nabité hodiny uplynuly jako nic, tentokrát jsme se
všichni loučili s příjemnou informací, že další
mimořádná zumba nás čeká již brzy, a to poslední listopadový pátek, kdy tělocvična ožije
laserovou show.
Setmělá tělocvična, prosvícená pouze blikajícími a svítícími dekoracemi a doplněná desítkami čertovských rohů. Takové přivítání čekalo
poslední listopadový pátek všechny zvědavce
i zumbychtivé příslušnice něžného pohlaví.
A sešlo se jich tentokrát ke čtyřem desítkám.
O další příjemné překvapení se pak ještě úvodem postaral Mikuláš s andělem, který všem
zúčastněným nadělil zdravou drobnost a jen
doladil příjemnou úvodní atmosféru. Symbolický boj dobra se zlem však tentokrát nedopadl pohádkově.
Vzhledem k počtu přítomných rozčertěných
dam totiž Mikuláš i se svým doprovodem překvapivě rychle vyklidil pole. Teprve po této vítězné bitvě mohly zaznít první rozehřívací
skladby očekávané pekelné dvouhodinovky.
Po nich sice ještě následovalo nezbytné společné focení, ale poté již nastal obvyklý hodinový hudebnětaneční nářez, tentokrát však
v tajemně a slavnostně působícím potemnělém prostředí. V toužebně očekávané pauze
se naštěstí obě rohaté cvičitelky opět skvěle
připravily a dovolily doplnění pitného režimu
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kofeinovými povzbuzovadly. A byly potřeba, jelikož u mnohých se závěr pracovního týdne i pozdní
večerní hodina, podtržená ztemnělou tělocvičnou, v druhé hodince začali projevovat. Přesto obě
hlavní pekelnice, jež pro změnu nahradily čertovské rohy maskami, nepolevovaly ani druhou hodinu v nasazeném tempu a přidaly ještě několika zcela nových skladeb. Ani únava a zprávy
o omezení dalších zumba lekcí i s blížící se vánoční pauzou však nemohla zkazit příjemný dojem
z celého vydařeného večera, jež se ještě mnohokrát připomene díky řadě fotografií.
Martina Kroutilová
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SERIÁLY
VZPOMÍNKY NA ČASY DÁVNÉ NEDÁVNÉ /

ŠKOLA DŘÍVE A V SOUČASNOSTI

V pátek 16. listopadu 2012 se uskutečnila
v naší základní škole v Přílepích akce nazvaná
„Den otevřených dveří“. Pro pozvané rodiče,
prarodiče a občany to byla opět možnost seznámit se s vybavením učeben a ostatním zařízením naší školy. Samozřejmě nechyběl odborný výklad o současném způsobu výuky žáků
samotné ředitelky Mgr. Alice Kučerové či třídních učitelek žactva Mgr. Moniky Obšivačové,
Mgr. Yvety Kojetské a Mgr. Evy Smažilové.
Návštěvníci s údivem procházeli celým areálem staré školy z roku 1905 či přístavbou
z roku 1997, která nemá obdoby u vesnických
škol v širokém okolí. Není proto divu, že je
chloubou našich obyvatel. Při takovéto příležitosti se starším účastníkům vnucuje vzpomínka na dávno odvátá léta školní docházky
do přílepské školy, což nejde srovnat se současností. Zaletí-li myšlenky na poválečná léta,
vybavují se školní třídy se stupínky před tabulí,
deskové podlahy či velká kamna s uhláky. Starostlivá tetička „Mařka“ zajišťovala úklid, topení a vše co souviselo s potřebami školy. Na
škole nebyly fyzické tresty žádnou zvláštností
a „rákoska“ byla součástí pracovních pomůcek
učitele. Trest klečet v rohu třídy, stát za dveřmi
či psát stokrát „Nesmím rušit ve vyučování“
patřilo k těm lehkým. Bylo velkým štěstím, že
se to někdy nedověděli rodiče, neboť ti byli
vždy na straně učitelů a dali jim pokaždé za
pravdu zvýšením domácího trestu. Učitelé požívali v obci velkou úctu a vážnost.
Na všech školách v tu dobu tak jako v Přílepích
se podával žákům rybí tuk a to pod přísným dohledem, neboť jsme jej požívali s odporem
a nic nepomáhalo přesvědčování, že je to pro
naše zdraví. Strach a nejistotu přinesly časté
lékařské prohlídky, očkování či zubní lékař.
V přestávky jsme dostávali kakao, obědy byly
doma.
Škola nás též vedla k lásce k půdě a přírodě.
Pod „Špitálem“ byly školní záhonky, kde každý
žák měl svůj pozemek, který obdělával a pěstoval zeleninu. Velkým zážitkem bylo nahlédnutí do technického kabinetu, který byl plný
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Žáci ročníku 1939 –40 s řídícím Cyrilem Válkem
(1946).

...a pro srovnání část žactva a pedagogický sbor stejné
školy v roce 2012.

map, obrazů a všelijakých laboratorních a technických pomůcek pro názorné vyučování.
Školních potřeb bylo u žáka poskrovnu. Byl to
„futrálek“ s nápisem „Uč se synu moudrým
býti“ s tužkou a perem pro namáčení do inkoustu. To spolu s několika sešity a knížkami
se vešlo do textilního „sotoru“ v lepších rodinách do papírových aktovek, které vypadaly
jako kožené. Svízelné bylo psaní perem namáčeném v kalamáři. Časté kaňky se buď olizovaly nebo pokud byl, vysál to „piják“. Pevné
dřevěné lavice společné se stolkem byly vždy
pro dva žáky. Sklopné sedačky byly až na měšťance. Ruční práce byly i pro chlapce což byly
různé výšivky či přisívání knoflíků. Žáci též byli
vedeni ke sběru léčivých rostlin jako podběl,
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hloh, bez, jitrocel a lipový květ. K nezapomenutelným zážitkům patřilo promítání němého, samozřejmě černobílého filmu jako „Pepek námořník“ nebo „Vzpoura hraček“ či hrané loutkové divadlo. Výlety před prázdninami byly zajišťovány i tenkrát. Byla to návštěva zámku Lešná s muzeem
nebo i hrad Buchlov. Ne každý žák byl však rodiči na výlet vypraven. Čeho se však účastnila celá
škola bylo stanování s táborákem u přílepské lesní kaple nad obcí.
Byl tam i večerní program o vodníkovi, hudbu zajišťoval bývalý hraběnčin klavír dovezen povozem
s koňmi. V tu dobu tam byl vzrostlý březový háj.
Mikulášská nadílka byla každoročně. Nadílky však byly skromné, u nezbedníků zvláště. V balíčku
byly nějaké sladkosti, jablka a ořechy, ale i brambory či uhlí. Na Vánoce stál vždy před školou rozzářený vánoční strom s pokladničkou.
Přesto, že školní léta a způsob vyučování v té době se všemi starostmi i radostmi nebyl lehký, zůstává v našich vzpomínkách jako nejkrásnější část života. Na své učitele vzpomínáme s láskou
a vděčností, že nás připravovali do života a dali nám základy znalostí, které si každý pak dle svých
schopností rozvíjel dál.
Současná škola svým způsobem vyučováním a technickým zařízením však dává našim žákům
podstatně více možností než tenkrát, což bylo každému patrné při zmíněném „Dnu otevřených
dveří“ naší ZŠ v Přílepích.
Zdeněk Němec

Stará budova školy (50. léta 20.stol.).

JAK FUNGUJE OBEC /

Komplex budov základní školy dnes.

ŠKOLY V OBCI

Mezi jednu z mnoha povinností obce patří také povinnost zajistit školní docházku pro děti mající
místo trvalého pobytu na jejím území. To platí jak pro předškolní výchovu, tedy mateřskou školu,
tak pro základní vzdělání, tedy školu základní. Za tímto účelem obec zřizuje vlastní školu nebo je
povinna docházku zajistit ve školském zařízení zřízeném obcí jinou.
Obec Přílepy postupuje dle první možnosti a na svém území zřizuje jak mateřskou školu tak školu
základní – v našem případě malotřídní školu 1. – 5. ročník.
Co to v praxi znamená ? Obě školy jsou tzv. příspěvkovými organizacemi obce. To znamená, že
škola má právní subjektivitu – vlastní IČ, vlastní účetnictví a hospodaří zejména s finančními prostředky přidělenými zřizovatelem. Za chod zařízení, podepisování smluv a výukový a výchovný
program je zodpovědný ředitel – v našem případě jde o ředitelku ZŠ Mgr. Alici Kučerovou a ředitelku MŠ Zdenku Chmelařovou. Ředitele školy jmenuje zřizovatel – tedy za obec starosta.
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Obec vlastní budovy, zařízení a hradí investiční a provozní náklady, to jsou všechny opravy, údržba,
rekonstrukce, pořízení majetku a hlavně energie jako otop, spotřeba el. energie, plynu, vodné,
stočné. V případě naší základní školy také provoz plavecké učebny a tělocvičny.
Základní škola Přílepy provádí též doplňkovou hospodářskou činnost v podobě provozu školní jídelny – obědy pro cizí strávníky a pronájmu prostor – tělocvičny a tenisového kurtu. Příjem z této
činnosti je však vzhledem k nákladům na celkový provoz základní školy téměř zanedbatelný. Například hodina provozu tělocvičny ve skutečných nákladech několikanásobně převyšuje skutečné
provozní náklady. Vzhledem ke skutečnosti, že sportovní zařízení slouží zejména našim občanům
je skutečný provoz tělocvičny financován z rozpočtu obce prostřednictvím provozních nákladů ZŠ
jako forma podpory sportovní činnosti v obci.
Pro představu na provozní náklady základní školy Přílepy je vyčleněna v rozpočtu obce pro rok
2013 částka 950 000 Kč a na provoz mateřské školy, která je svým rozsahem mnohem menší
jde o částku 190 000 Kč ročně.
Toto se netýká tzv. přímých výdajů tedy platů učitelů a ostatních nepedagogických pracovníků.
Na platy jsou prostředky poskytovány ze státního rozpočtu a tyto finanční prostředky přiděluje
krajský úřad. Výši těchto prostředků stanovují republikové a krajské normativy.
Zastupitelstvo obce Přílepy si uvědomuje, že kvalitní školy přímo v obci patří mezi základní priority. Školy v místě bydliště nejen že šetří čas a problémy s dojížďkou dětí mimo obec, ale jsou
také základem utváření vztahů místní komunity, ať již jde o samotné děti či jejich rodiče. Přílepské školy mohou nabídnout takřka rodinné prostředí, osobní přístup, dobrou vybavenost a kvalitní výukové programy a personál.

AKTUÁLNÍ ODJEZDY AUTOBUSŮ | platí do 14. 12. 2013
Z Holešova do Přílep
4:40x
5:006
5:10xD
9:05x 10:40
11:286
15:20xD 15:50xu 16:45xD

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

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

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

6:50c
13:45x
19:456

7:57
14:15x
20:05xu

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

Z Přílep od zámku do Holešova
4:516k
4:56xD
5:01x
5:25xD
8:06x
8:47x
9:22x
11:07
x
xD
x
15:22
15:33
15:55
16:03xu
22:46xu

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

6:24x
13:43xw
17:03xu

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

7:10xk
14:28x
17:107k

7:25xc
7:51x
14:43x
14:5267k
6+r
18:21
19:33xu

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

6:48x
15:09x

8:07
15:58xu

8:496+
17:48xu

8:51x
19:536k

10:48
20:13xu

Ze Zlína do Přílep
4:306
6:00x
6:45xk
14:306Nk 14:55x
15:24xu

7:45x
16:40xu

8:20x
19:10xu

10:40
22:25xu

12:47

13:20xDk 14:20x

7:20x
15:40x

8:45x
15:00x

11:316
22:20gk

Přílepy – Lešná (1. 6. – 1. 9.) 13:386+ zpět 16:406+
Vysvětlivky:
x – jede v pracovní dny, D – nejede v době dovolených 27. 12. – 31. 12. a 15. 7. – 16. 8., c – jede v době školního
vyučování, g – jezdí denně kromě 6, k – omezení v době svátků, 6 – jede v sobotu, 7 – jede v neděli, + – jede
v neděli a svátky, N – jede v k před pracovním dnem, nejede 27. 12. – 31. 12, 15. 7. – 31. 8., u – nejede 31. 12.,
L – jede od 1. 6. – 1. 9., r – nejede 24. 12., w – nejede 27. – 31. 12. a 1. 7. – 30. 8.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI 2013
leden
Vlasta JANOŠOVÁ /č.p. 128
Marie SOVADINOVÁ /č.p. 80
Miloslav PEŠKA /č.p. 208

70 let
90 let
80 let

únor
Josef HÁJEK / č.p. 294

70 let

březen
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
Stanislav OPRŠAL / č.p. 228
Antonína KYLLEROVÁ / č.p. 173

81 let
82 let
84 let
84 let
81 let
81 let
82 let

NAROZENÉ DĚTI




ZEMŘELÍ OBČANÉ 2012

Filip ZAPLETAL
č.p. 235 / 2. července 2012
Václav FUKSA
č.p. 328 / 15. července 2012
Šimon OLŠÁK
č. p. 232 / 4. září 2012

Drahomíra MIKULÍKOVÁ / č.p. 217 /
28. ledna / 84 let
Václav SKŘIVAN / č.p. 46 /
19. února / 78 let
Josef MACHOVSKÝ / č.p. 193 /
28. května / 80 let

SŇATKY

Vlasta LEŽATKOVÁ / č.p. 216 /
7. června / 76 let

srpen
Martin NAVRÁTIL / Přílepy 244
Věra MIKLÍKOVÁ / Zahnašovice

Božena SOVADINOVÁ / č.p.133 /
15. června / 69 let

září
Pavla RAKOVÁ / Přílepy 253
Ladislav DRÁBEK
Pavla MACHÁČKOVÁ / Přílepy 256
Aleš SEDLÁČEK
říjen
Iva MANOVÁ / Přílepy 267
Marian MINDEK

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Antonín ONDRAŠÍK / č.p. 202 /
13. července / 63 let


František VÁLEK / č.p. 85 /
30. července / 87 let
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MÍSTO PRO VÁS

PRODEJ
zkolaudované novostavby
rodinného domu, s velkým pozemkem,
nadstandartní, z majetku v insolvenci
v Přílepech, lokalita Kráčiny – Hačka.

Informace na tel.: 777 028 938.

KONEC „LEVNÉHO“ POJIŠTĚNÍ PRO ŽENY
Dle nařízení Evropské Unie nově stoupnou sazby u pojištění ženám až o 100%
(proč zaplatit až o 100 000,– více, když nemusíte).
Máte poslední možnost uzavření nové smlouvy do 17. 12. 2012.
Provedu nezávaznou kontrolu, zda se vás budou Unisexové sazby také týkat.

ČESKÁ
SPOŘITELNA

REFINANCOVÁNÍ STAVEBNÍCH I HYPOTÉČNÍCH ÚVĚRŮ,
SJEDNÁNÍ NOVÉ HYPOTÉKY NA KOUPI
ČI REKONSTRUKCI DOMU ČI BYTU.

Hypoteční
banka

Zjednodušené financování bez dokládání příjmů. Nabídky od více bankovních domů.
VyuÏijte moÏnost nejlevnûj‰ích úrokÛ!
Americká hypotéka na cokoli (splácení spotřebitelských úvěrů, auto…).
Australská hypotéka čím vyšší částka, tím nižší úrok.
Nechte si udělat PROPOČET ZDARMA! Zda se vám vyplatí přejít k jiné bance
(možnost smluvně si zamluvit dnešní úrok až na rok dopředu).

DŮCHODOVÁ REFORMA
Víte, jak nepřijít o bonusy z I. Pilíře, co je to II. Pilíř, jak se vám změní III. Pilíř?
Informace ráda předám osobně nebo můžete přijít na krátké školení.
Připravte se dříve, než k vám přijde někdo cizí. Myslíte si, že máte všechny informace
o všech novinkách, co přijdou po novém roce?
VÁ· OSOBNÍ PORADCE:

Ing. Ivana Sehnalová
Pﬁílepy 227, Hole‰ov 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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