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SLOVO ÚVODEM
S přicházejícím jarem přicházíme také s dalším vydáním našeho Občasníku. Po delší odmlce, kdy se po
podzimních komunálních volbách formovalo nové zastupitelstvo, rozdělovaly se konkrétní úkoly a odpovědnosti jednotlivým členům budeme opět pravidelně informovat o dění v obci prostřednictvím této tiskoviny. Jako v předchozích letech bude Občasník pro své čtenáře zdarma a bude doručován do vašich dopisních
schránek. Připomínáme, že v elektronické podobě jej najdete taktéž na webových stránkách obce.
Pojďme si teď připomenout co se v Přílepích událo od loňského podzimu až po dnešní jarní dny
a taky co nás čeká v nadcházejícím období. Přejeme všem čtenářům krásné prožití jara, Velikonoc a slunečný celý rok. Ať už jde o slunce na obloze či prosluněnou náladu.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
předně bych chtěl ještě všem poděkovat za vaši podporu a hlasy, díky kterým jsem se opět mohl stát
starostou obce Přílepy a věřím, že vaši důvěru nezklamu. Ač se to nezdá, máme za sebou první
čtvrtletí roku 2011 a téměř půl roku práce nově zvoleného zastupitelstva. Chtěl bych Vás proto seznámit se záležitostmi, které byly projednány, na kterých se pracuje, pracovalo nebo jsou před námi.
Nejprve začnu stavebními záležitostmi, a to jak jste si zajisté všimli, novou parkovací plochou
a opraveným chodníkem u horního obchodu. Byla dokončena další nová místní komunikace
„U Mlýna“ a přeložen chodník okolo pekárny. U horního obchodu ještě zůstanu. Pan Zrník, nájemce objektu a provozovatel pěstitelské pálenice požádal zastupitelstvo o změnu podmínek v pronájmu horního obchodu, a to jeho uzavřením. Důvod je takový, že horní prodejna potravin je již
několik let prodělečná. V souvislosti s provozem nové pekárny zastupitelstvo souhlasí s uzavřením
prodejny, nájemní smlouva za změněných podmínek nadále zůstává v platnosti.
Jak jsem se již v minulosti zmiňoval, byla zpracována urbanistická studie pro lokalitu „Kopce“,
kde by mělo být postupně postaveno 14 rodinných domků a pracuje se také na přípravě výstavby
v lokalitě Podšpitálí.
Ze Zlínského kraje se nám podařilo vyřídit dotaci na již dokončenou stavbu „Kanalizace v lokalitě Kráčiny – Hačka“ z „Podprogramu Vodohospodářská infrastruktura“ ve výši 699 000,– Kč.
Částka nám byla již připsána na účet, stejně jako dotace z ministerstva zemědělství ve výši 5,2 mil. Kč
a tím byl tento projekt definitivně ukončen a zadministrován. Se souhlasem všech majitelů sousedních pozemků byla zaměřena nově vystavěná komunikace, která byla součástí investice a obec
provede odkoupení části těchto pozemků od jednotlivých majitelů.
Na podzimním veřejném zasedání zazněla opakovaně žádost o širší využívání bazénu pro
organizované koupání kojenců či batolat s rodiči. Proto byla požádána Krajská hygienická stanice
o stanovisko k této problematice. Z vyjádření KHS jednoznačně vyplývá, že v současné době naše
zařízení nesplňuje požadavky pro výše uvedené aktivity a to z důvodu bezpečnosti, hygienických
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předpisů či vybavenosti prostor sloužících jako zázemí před a po koupání. Celý dopis je k nahlédnutí na OÚ.
Tak jako v minulých letech uspořádalo v závěru roku zastupitelstvo obce tradiční besedu se
seniory v restauraci „U Miloša“. Beseda byla hodnocena všemi přítomnými velmi kladně a určitě
budeme i v následujících letech v těchto setkáních pokračovat.
Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli v zimních měsících na úklidu bohaté nadílky
sněhu před svými domy, či v jejich okolí. Obec se snažila po celou dobu zimy pravidelně udržovat všechny chodníky v dobrém stavu, ale přesto si velmi ceníme všech ochotných spoluobčanů,
kteří přiložili ruku k dílu a pomohli s úklidem sněhu. Stejné poděkování patří všem těm, kteří po
roztátí sněhu zametli MK před svými domy a provedli tak dle svých možností úklid posypového
materiálu.
Do zimního období ještě patří tradiční Tříkrálová sbírka, při které se díky štědrosti našich občanů vybralo pro potřeby Charity rekordních 26 770,– Kč. Ještě jednou všem děkuji a v neposlední
řadě patří i poděkování vedoucím skupinek za čas strávený s malými koledníky při obchůzce obce.
Krajský úřad Zlínského kraje provedl v období 14. 2. – 16. 2. 2011 kontrolu hospodaření obce
za poslední čtvrtletí roku 2010 při které nebyly zjištěny chyby a nedostatky spočívající v porušení
rozpočtové kázně, v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví nebo neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání.
Od 1. března 2011 se stal staronovým zaměstnancem obce pan Milan Janalík, který bude zaměstnán na plný úvazek a placen z rozpočtu obce. Od 1. dubna 2011 k němu přibyl pan Štefan
Boledovič, na jehož mzdu získala obec dotaci ze státního rozpočtu a zhruba čtvrtina jeho mzdy
bude hrazena z rozpočtu obce.
Tak jako každým rokem vypisuje Zlínský kraj krajské kolo soutěže o „Zlatý erb“. V letošním
roce se do této soutěže přihlásila i naše obec v kategorii – nejlepší elektronická služba a obsadila
pěkné třetí místo.
Toto je výčet nejdůležitějších věcí, které se projednávaly nebo řešily od počátku práce nově
zvoleného a ustaveného zastupitelstva. Práce v dalších záležitostech jako je stále narůstající administrativa, statistiky, výkazy, hlášení, odpovědi na soudy se v krátkém výčtu nedá vystihnout.
Závěrem chci popřát všem krásné prožití jarních dnů, nadcházejících velikonočních svátků
a těším se na vaše náměty a připomínky, které se budu spolu se zastupitelstvem vždy snažit řešit.
Na shledanou

Nově dokončená komunikace v ulici „U Mlýna.“
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Rudolf Solař, starosta obce

Zpevněná plocha a parkovací místa u horního
obchodu.
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ZPRÁVY Z RADNICE
ZPĚT KE KOMUNÁLNÍM VOLBÁM 2010
Podzimní komunální volby se konaly 15. – 16. 10. 2010. V obci Přílepy bylo zaregistrováno celkem 5 kandidátních listin o celkovém počtu 36 kandidátů. Volební účast v obci přesáhla průměr
Zlínského kraje a činila 66,13%. Voleno bylo sedmičlenné zastupitelstvo obce na období 2010 –
2014. Průběh a výsledek voleb byl příslušnými správními orgány prohlášen za nezávadný a na jeho
základě vznikl mandát následujícím kandidátům.
Zvolený člen zastupitelstva
Rudolf Solař
Bc. Miroslav Sovadina
Mgr. Alice Kučerová
JUDr. Zdeněk Novák
Ing. Rostislav Hradecký
Jindřich Grygera
Zdeněk Chudárek

kandidátní listina
KDU – ČSL
KDU – ČSL
Přílepy náš domov
ODS
Sdružení pro Přílepy
Přílepy náš domov
ODS

politická příslušnost
KDU-ČSL
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

počet hlasů
286
268
157
150
144
143
127

Dne 11. 11. 2010 proběhlo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva. Na tomto zasedání proběhla volba starosty, místostarostů, předsedů výborů a ustavení komisí a jejích předsedů.
Od tohoto data pracuje zastupitelstvo obce v tomto složení:
Rudolf Solař (starosta), Bc. Miroslav Sovadina (místostarosta, komise pro rozvoj a výstavbu), JUDr.
Zdeněk Novák (místostarosta, komise dopravní), Jindřich Grygera (finanční výbor), Zdeněk
Chudárek (kontrolní výbor, komise pro sport a spolky), Mgr. Alice Kučerová (komise sociální
a kulturní), Ing. Rostislav Hradecký (komise pro bezpečnost a životní prostředí).
Kontakty a kontaktní osoby:
Obecní úřad Přílepy, Přílepy č. p. 4, 769 01 Holešov
starosta
místostarosta
účetní, ekonom
hospodářka

Rudolf Solař
Bc. Miroslav Sovadina
Jarmila Žourková
Jana Dujková

573 397 992
723 433 505
573 399 296
573 399 297

obec@prilepy.cz
sovadina@prilepy.cz
ucetni@prilepy.cz
hospodar@prilepy.cz

Obecní úřad a Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašují Humanitární sbírku
letního a zimního oblečení, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek (ne
odřezky a zbytky), nepoškozených domácích potřeb – nádobí bílé i černé, peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů, dek a nepoškozené obuvi. Z ekologických důvodů nebudou odebírány ledničky, televize, počítače, matrace, koberce a nábytek.
Sbírka se uskuteční v sobotu 7. května 2011 od 9.00 hod do 12.00 hod
u staré hasičské klubovny. Věci prosím zabalte do igelitových pytlů či krabic.
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ZA CO JE OBČAN POVINEN PLATIT NA ZÁKLADĚ VYHLÁŠEK?
V závěru minulého roku byly novelizovány a zastupitelstvem schváleny obecně závazné
vyhlášky upravující platbu místních poplatků. Jde konkrétně o OZV č. 1/2010 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
č. 2/2010 o místním poplatku ze psů a č. 3/2010 a o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpad
400,– Kč/rok osoba
Poplatky za pronájem veřejného prostranství:
Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb
(prodejní stánky, pulty, kiosky, včetně manipulačních a skladovacích prostor
b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje
(prodejní stánky, pulty, kiosky, včetně manipulač. a sklad. prostor)
c) za umístění stavebního zařízení (včetně lešení, vrátků, míchaček)
d) za umístění reklamního zařízení
e) za umístění lunaparků a jiných atrakcí
f) za umístění skládek staveb. materiálu při stavbě nebo opravě RD pokud
nepřesáhne 10 m2 a dobu skladování 3 měsíce
pokud přesáhne 10 m2 a dobu skladování 3 měsíce
g) nepovolená skládka jakéhokoliv druhu
h) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl

5,– Kč
3,– Kč
1,– Kč
4,– Kč
3,– Kč
0,50 Kč
1,– Kč
5,– Kč
5,– Kč

Pozn.: Základní sazba je až 10,– Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství
a každý i započatý den. U vyznačených (podtržených) zvláštních způsobů užívání veřejného prostranství může obec zvýšit sazbu až na její desetinásobek, tj. 100,– Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den).
Sazba poplatku za každý kus a každý i započatý den:
a) plakáty na venkovních prostranstvích nebo veřejných místnostech
b) parkování motorových a jiných vozidel osobních
c) parkování motorových a jiných vozidel nákladních
d) užívání místních komunikací pro zemědělské a jiné nákladní a speciální vozidla
(LZ apod.) dle smlouvy
Paušální poplatek za každý i započatý m2 a rok:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb
(prodejní stánky, pulty, kiosky, včetně manipulač. a sklad. prostor)
b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje
(prodejní stánky, pulty, kiosky, včetně manipulač. a sklad. prostor)
c) za umístění reklamního zařízení
Paušální poplatek za každý kus a rok:
a) parkování motorových a jiných vozidel osobních
b) parkování motorových a jiných vozidel nákladních
c) vyhrazené trvalé parkovací místo

2,– Kč
1,– Kč
2,– Kč

300,– Kč
300,– Kč
100,– Kč
300,– Kč
700,– Kč
1000,– Kč

Parkování se týká všech vozidel, včetně těch co trvale parkují na místních komunikacích před
domy vlastníků. Každý občan, který takto parkuje své vozidlo je povinen toto ohlásit na obecním
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úřadě a složit patřičnou částku viz. vyhláška.
Poplatek ze psa:
Sazba poplatku za kalendářní rok a každého psa činí:

100,– Kč

Všechny upravené poplatky jsou vymahatelné platebním výměrem, který může obecní úřad vyměřit. Plné znění uvedených vyhlášek je k nahlédnutí na OU nebo na elektronické úřední desce na
adrese www.prilepy.cz/deska.

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

FLORIÁNSKOU M·I SVATOU
u lesní kaple Panny Marie nad obcí,
která se bude konat v nedûli 1. kvûtna 2011 v 15:00 hodin.
Za pﬁíznivého poãasí bude následovat po m‰i
posezení v zámeckém parku s dechovkou.

BESEDA PŘÍLEPSKÝCH SENIORŮ
V pátek 3. prosince 2010 opět zaplnilo sál
restaurace „U Miloša“ na osmdesát přílepských
seniorů starších 65 let, kam je jako každoročně
pozvalo ke společné besedě obecní zastupitelstvo. Po úvodním slovu starosty obce mohli
všichni přítomní shlédnout vystoupení, které si
pro svoje dědoušky a babičky připravily děti
z mateřské a základní školy. Ti nejmenší si pod
vedením svých učitelek připravili pásmo písniček a říkanek na téma přicházející zimy. Zahanbit se nenechali ani jejich starší kamarádi ze
základní školy a také předvedli program plný
říkanek a písniček s vlastním doprovodem na
hudební nástroje. Pro všechny účinkující děti
bylo připraveno malé občerstvení.
Po této oficiální části přišla na řadu společná večeře a volná beseda. V průběhu celého
večera vyhrával na kavárenskou i lidovou notu
k poslechu i k tanci Boris Band ze Zlína. Babičky a dědečkové, zejména ti nejstarší nemají
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mnoho příležitostí ke společnému setkání a to
je právě účelem těchto každoročních setkání.
Senioři mají možnost si popovídat, potkat staré
kamarády a sousedy, se kterými většina z nich
prožila celý svůj život v jedné vesnici. Představitelům obce se tak zase otevírá možnost jménem všech občanů poděkovat seniorům, kteří se
v minulosti jakkoliv podíleli na dění v obci
a vzdát jim takto úctu ke stáří.

Vystoupení dětí dědečky a babičky jistě potěšilo.
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TŘETÍ MÍSTO V SOUTĚŽI O ZLATÝ ERB
Zlatý erb je celostátní soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí.
Tuto soutěž vyhlašují jednotlivé kraje a přihlásit se mohou obce a města v jejich obvodě. V letošním roce se do této soutěže přihlásila i naše
obec. Naší elektronické službě zasílání hlášení
místního rozhlasu a novinek e-mailem udělila
krajská hodnotitelská komise 3. místo.
V pondělí 14. 3. se konal v zasedací místnosti KÚ Zlínského kraje slavnostní ceremoniál
s vyhlášením výsledků, na kterém představitelé
obce Rudolf Solař a Miroslav Sovadina převzali
cenu z rukou hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka.
Pro ty z vás, kteří službu zatím nevyužíváte
je k dispozici registrační formulář na webových
stránkách obce. Stačí jen vyplnit vaši e-mailovou adresu, jméno a příjmení a tím se k odběru
hlášení MR a novinek přihlásit. Tuto službu

oceňují zejména občané, kteří mají problém se
slyšitelností místního rozhlasu nebo se v době
hlášení zdržují mimo obec. Věříme, že tato
služba přispívá k lepší a pružnější informovanosti občanů.

Představitelé obce Přílepy spolu s hejtmanem a radními Zlínského kraje na slavnostním ceremoniálu
k vyhlášení výsledků.

XI. ročník festiválku folkové,
trampské a country muziky
sobota 4. června 2011 v areálu zámeckého parku v Přílepích
v hlavním programu od 13:00 hodin vystoupí:
Pepa Nos, Ziggy Horváth, Nápoj zdarma, Hrnek, Texas a další

DIGITÁLNÍ FOTOKRONIKA OBCE
V dnešní době je již naprosto běžné, že fotografie mají digitální podobu. Obec se proto rozhodla
založit digitální fotokroniku Přílep. Vaše foto příspěvky velmi uvítáme, na tvorbě se může podílet
každý s fotografiemi z různých akcí, staveb, prostředí obce, prostě čímkoliv co stojí za to zachovat
pro další generace. Svoje příspěvky, popř. nabídky fotografií na CD, popř. jiných nosičích můžete
zasílat na e-mail sovadina@prilepy.cz. Věříme, že se nám společně podaří shromáždit cenný materiál, který bude časem na své hodnotě nabývat.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011
Tříkrálová sbírka, kterou každoročně organizuje Charita Česká republika proběhla letos v Přílepích obdobně jako v celé ČR v sobotu 8. ledna. V naší obci zajišťuje sbírku prostřednictvím
holešovské pobočky obecní úřad. Ustrojení malí koledníci se vydali do přílepských ulic po osmé
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hodině ranní a svoji pouť začaly všechny skupinky společně návštěvou pekárny Přílepy. Pak se tři
skupinky koledníků s doprovodem vydaly každá do svého určeného rajónu. Letošní počasí na rozdíl od loňské „ledové“ soboty přálo a díky štědrosti občanů, kteří před charitou neuzavírají svoje
dveře ani srdce se krátce popoledni vrátili koledníci s plnými pokladničkami. Po otevření pokladniček a sečtení příspěvků mohla být do formulářů zaprotokolována částka 26 770,– Kč. Pro koledníky bylo poté na obecním úřadě připraveno malé občerstvení. Charita Holešov a obec Přílepy
děkuje tímto všem účastníkům sbírky za ochotu a pochopení a všem občanům za jakýkoliv, byť
i drobný příspěvek na pomoc potřebným.
Pro představu o tom, jak je s prostředky získané sbírkou naloženo připojujeme výpis ze zprávy
holešovské pobočky charity.
Částka, která byla vykoledována ve spolupráci s koledníky a občany, kteří ochotně přispěli do pokladniček, bude využita velmi obdobným způsobem jako v minulém roce. A to:
V roce 2010 bylo na Holešovsku vykoledováno celkem 434 044,– Kč:
1) na konto Charity Holešov se „vrátilo“ 251 745,52 Kč (což je 58 %), tyto peníze byly využity pro
následující účely:
• podpora Charitní pečovatelské služby (v celkové výši 100 745,52 Kč)
• podpora Krizové pomoci (v celkové výši 56 000,– Kč)
• přímá sociální pomoc potřebným občanům (v celkové výši 45 000,– Kč)
• finanční pomoc postiženým zemětřesením na Haiti (ve výši 50 000,– Kč)
2) 2 % – Nouzový fond (záloha na pomoc potřebným)
3) 5 % – Krizový fond (využívá se v případě, že nejsou potřebné dotace na probíhající projekty)
4) 10 % – pomoc směřující do zahraničí
5) 15 % – humanitární projekty Arcidiecézní charity Olomouc,
pod kterou spadá i Charita Holešov
6) 5 % – projekty sekretariátu Charity ČR
7) 5 % – povolené režie TKS (pokladničky, cukříky)

Účastníci tříkrálové sbírky 2011 – koledníci Jarda Spáčil,
Tomáš Tvrdoň, Radim Kašpárek, Petr Machovský, Vojta
Hanák, Michal Spáčil, Vítek Pustka, Martin Starosta,
Broňa Kutra a doprovod – Miroslav Sovadina, Stanislav
Tvrdoň a Stanislav Pustka.

OKÉNKO DO NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Ještě malé ohlédnutí za loňským rokem

DEN SLABIKÁŘE V I. TŘÍDĚ
Obdržet svůj první Slabikář je jistě pro každého prvňáka velká událost. V naší škole připadla
tato sláva na úterý 23. listopadu 2010. Na tento den jsme do vyučování pozvali rodiče i babičky
a v různých činnostech jsme dokazovali, že už zvládáme čtení, skládání i rozkládání slabik a že si
Slabikář zasloužíme.
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Po vyhodnocení rodiči nastoupili žáci za zvuků
slavnostní fanfáry před tabuli a spolu se Slabikářem převzali i památeční plaketku, sladkosti
a drobné dárky.

stačili válet pro „rychlé“ ruce přítomných dětí.
Tvarů a forem různých vykrajovátek bylo tolik,
že jsme perníčky potom nestačili ani všechny
nazdobit. Ale dobré byly i ty nenazdobené!
Během pečení jsme mohli ochutnávat různé pekařské výrobky. Zkuste si nevzít, když všechno
tak krásně voní! Na závěr této návštěvy zazpívali žáci zaměstnancům pár koled a každý dostal mandarinku a čokoládovou minci. Ještě
jednou děkujeme za pozvání, milé přijetí a zajímavě strávené odpoledne.

Mgr. Alice Kučerová předala prvňáčkům jejich první
slabikář.

ADVENTNÍ DÍLNY
Ani v tomto školním roce jsme nezůstali
s přípravami na dobu adventní pozadu. Tradiční
dílny s paní Vlastou Čablovou proběhly na
škole ve dnech 25.–26. listopadu a každý žák si
z nich přinesl domů
nádherný adventní
věnec, na jehož výrobě měl velkou zásluhu každý žák sám.
Bylo by velmi těžké
určit, který věnec byl
nejhezčí.

Děti pekly perníčky za dohledu odborníků přímo
v přílepské pekárně.

MIKULÁŠ VE ŠKOLE
V pátek 3. prosince 2010 navštívil i naši
školu Mikuláš s čertem. Po zarachocení řetězem
a strašlivém hudrování obešel všechny třídy.
V „Knize hříchů“ měl zapsány jednotlivé hříšníky, ty vyslechl, ale po slíbení nápravy jim
ještě odpustil. Na závěr dostal každý žák balíček se sladkostmi a ovocem.

Paní Čablová pomáhá
dětem dozdobit jejich adventní věnečky.

PEČENÍ PERNÍČKŮ
Letošní pečení tradičních vánočních perníčků bylo opravdu výjimečné. Žáci byli paní
majitelkou pozváni k pečení perníčků přímo do
nové Pekárny Přílepy. Zaměstnanci na nás byli
milí a velmi ochotní, jimi připravené těsto ne-

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Děti zahrály písničku pro Mikuláše a čerta.
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VÁNOČNÍ BESÍDKA ŠKOLY
Letošní vánoční besídka měla program s názvem „Zimní pohádka“ a konala se v úterý 21. prosince 2010 v tělocvičně naší školy. Všichni žáci
vystoupili v hlavně tanečním programu, který byl
inspirován písničkami Václava Neckáře, Marty
Kubišové a Yvony Přenosilové. Pamětníci si zavzpomínali, možná i zazpívali a celkově sklidilo
vystoupení velký potlesk. Zážitkem pro děti bylo
jistě závěrečné zapálení prskavek ve ztemnělé tělocvičně. Ke sváteční předvánoční náladě přispělo
i ochutnávání čaje a pojídání perníčků napečených
dětmi v místní pekárně.

dívali, jak to vypadá ve vyučování a co se vlastně
jejich starší kamarádi již naučili. Letos přišli až
těsně před zápisem – ve středu 9. února 2011. Věříme, že jim mezi námi líbilo a že už se většina do
školy těší.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Od poloviny ledna do poloviny února probíhá
v základních školách zápis prvňáčků. Pro rodiče,
budoucí žáky i učitele je to velká a slavnostní
chvíle. Zápis do naší 1. třídy proběhl letos ve
čtvrtek 10. února 2011. K zápisu se i se svými rodiči dostavilo 16 dětí, z toho 8 děvčat a 8 chlapců.
Na naši vesnici je to nezvykle vysoký počet, ale
bohužel vysoký je i počet žádostí o odklad povinné školní docházky. U sedmi dětí se o odkladu
rozhodne až během měsíce března, po vyšetření
v pedagogicko-psychologické poradně. Ať už odklady dopadnou jakkoliv, přejeme všem novým
žáčkům, ať jim nadšení a těšení spojené s dychtivostí vydrží co nejdéle.

Zimní pohádka v podání přílepských dětí.

POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ
Uteklo to jako voda a žáci za sebou mají polovinu svých školních povinností v tomto školním
roce. Vysvědčení za 1. pololetí obdrželi v pondělí
31. ledna 2011, ale na jednodenní pololetní prázdniny si museli počkat až do pátku – 4. února.

NÁVŠTĚVA DĚTÍ Z MŠ VE ŠKOLE
Každý rok před blížícím se zápisem do 1.
třídy navštěvují předškoláci naši školu, aby se po-

U zápisu do 1. třídy Terezka Úlehlová.

Od 1. dubna 2011 je opět zahájen provoz víceúčelového sportoviště pod základní školou.
Zájemci o hru tenisu, badmintonu či kolektivních sportů si mohou rezervovat svůj herní
čas u paní správcové Libuše Košínové
na telefonu: 728 177 371

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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ŽIVOT SPOLEČENSKÝ
PŘÍLEPSKOU TĚLOCVIČNU ZAPLAVILY MASKY
Na padesát pohádkových postaviček, nadpřirozených bytostí, zvířátek a dalších masek
v doprovodu rodičů a prarodičů zaplnilo v sobotu
26. února pestře vyzdobenou tělocvičnu základní
školy v Přílepích. Konal se zde totiž další ročník
tradičních dětských šibřinek, který připravil
místní klub rodičů společně s hasiči a ostatními
ochotnými dobrovolníky.
Pro rozjásané děti v pestrých maskách byl
připraven bohatý program se spoustou soutěží
a taky bohatá tombola. Po zahájení zazněla oblíbená „mašinka“ a vláček z dětských masek projel snad všechna zákoutí tělocvičny. Potom
následoval rej masek, při kterém si všichni přítomní mohli prohlédnout ustrojené Karkulky, princezny, víly, roztomilá zvířátka, včeličky,
bojovníky a mnoho dalších postaviček v pestrých
a nápaditých kostýmech připravených maminkami či babičkami. Jelikož bylo těžko rozhodnout
o nejlepší masce, čekala sladká odměna na
všechny zúčastněné.
Za soutěže v podlézání hrazdy, běhání mezi
kužely, skákání na balónech a mnoha dalších skotačení dostávaly děti za odměnu ovoce
a sladkosti. Při taneční soutěži si zase mohli
všichni na parketu nachytat plné hrsti pršících
bonbónů.
Nebylo snad jediné masky, která by si neodnesla ať již velkou či malou cenu vyhranou

v tombole, kterou se podařilo nashromáždit díky
ochotě sponzorů akce.
Nechyběla ani předem ohlášená soutěž
o nejlepší maminčinu či babiččinu bábovku, kterých se sešlo na výstavce asi 15 včetně jednoho
dortu a vůně se nesla celým sálem. V průběhu odpoledne mohl také každý kousek bábovky ochutnat a odměna čekala na všechny šikovné pekařky
a cukrářky. Zkrátka nepřišli ani dospělí, kteří měli
možnost občerstvení a příležitost ke společné besedě.
Za radostného skotačení odpoledne rychle
ubíhalo a s přicházejícím večerem se začaly děti
pomalu odmaskovávat a nejen s cenami, ale také
se spoustou zážitků rozcházet do svých domovů.
Na závěr nezbývá než poděkovat všem, co
akci pečlivě připravili a organizovali, všem co
připravili dětem krásné masky a taky sponzorům,
díky jejichž darům dosáhla akce patřičné úrovně.

Rej masek v přílepské tělocvičně.

KOŠTOVÁNÍ PŘÍLEPSKÉ SLIVOVICE
Přílepskou hospodu U Páralů provoněla v sobotu 12. března opět libá vůně. Od 14 hodin se zde
konal již 9. ročník koštování přílepské slivovice. I přes skutečnost, že loňská úroda ovoce nebyla
z nejbohatších, sešlo se na startu celkem 41 vzorků, které posuzovala nominovaná koštovací komise.
Každý z jedenácti hodnotitelů měl k dispozici škálu dvaceti bodů, aby jednotlivé vzorky ohodnotil dle
vůně, chuti a celkového dojmu. Na stole hodnotitelů kromě bodovacích protokolů nechyběl ani chleba
a kousek uzeného pro neutralizaci chutí mezi jednotlivými vzorky.
Předkládané vzorky slivovice vystupovaly pouze pod startovním číslem, tudíž nikdo nevěděl, čí
slivovice se právě hodnotí. Po okoštování posledního byly bodovací protokoly předány sčítací komisi
a všichni přítomní netrpělivě čekali na konečný verdikt. Ani v průběhu sčítání bodů však program,
nijak neskomíral a v tomto mezičase probíhal doprovodný košt kysaného zelí a okurek. Tuto
pochoutku již však nehodnotila jen komise hodnotitelů, ale také všichni přítomní hosté. Celou akci
doprovázela hudbou a zpěvem v regionu známá čtveřice harmonikářů helingónkářů s bubeníkem.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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Krátce před osmou hodinou uviděli všichni zamávání výsledkovou listinou od stolu sčítací komise
a toto gesto prozradilo, že konečný verdikt je znám.
Nejprve proběhlo vyhodnocení nejlepšího zelí a okurků, v obou kategoriích zvítězil Staňa Jurčík.
Poté již zazněla famfára a byly ohlášeny tolik očekávané výsledky 9. ročníku koštování. Nejlepší slivovici (165 bodů) vypálil Mira Sovadina, v těsném závěsu na druhém místě (164 bodů) byl vzorek Romana
Solaře a vítěznou trojici uzavřel třetím místem (161 bodů) vzorek Vaška Hrdličky. Všichni byli odměněni
diplomem a dárkovým košem, vítěz navíc převzal dřevěný putovní pohár, na kterém jsou zvěčněna jména
všech výherců předchozích osmi ročníků.
Také po vyhlášení výsledků pokračovala dobrá zábava
a nechyběl ani tanec. Při společné besedě při dobrém
jídle a pití čas velmi rychle ubíhal a také letošní ročník koštování je minulostí.
Doufejme, že přílepské stráně v letošním roce dostatečně zalije slunce, příroda vydá dobrou úrodu a my
se budeme moci ve zdraví sejít ke koštování i v dalším
roce. Na závěr patří dík přílepským zahrádkářům i ostatním pořadatelům, sponzorům a všem, kteří se na
úspěšné akci jakkoliv podílel. Zejména Vladimír Vrubel ml, Roman Solař, Petr Kruťa, Petr Macháček, obec
Přílepy, Květoslav Páral, Miroslav Janál, Milan
Nesmlouvavá koštovací komise v plné práci.
Hruška a Roman Navrátil.

Klub rodičů při ZŠ Přílepy a ostatní místní spolky
a organizace, Zvou všechny děti i dospělé na

VIII. ročník PÁLENÍ ČARODĚJNIC
sobota 30. dubna 2011
Sraz čarodějnic v 17:00 na cestě nad Skalou. Průvod roztodivných
stvoření bude zakončen v přední zahradě zámeckého parku, kde
bude připraven táborák, občerstvení a hudba k tanci i poslechu.
Pojďme společně prožít magickou filipojakubskou noc !

Myslivecké sdružení HORNÍ ROVEŇ Přílepy
pořádá v sobotu 27. srpna

XVIII. ročník STŘELECKÉ SOUTĚŽE
na brokové střelnici myslivecké chaty v Přílepích
Přijďte ochutnat speciality myslivecké kuchyně a zkusit štěstí
v bohaté tombole.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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PODZIMNÍ ZÁJEZD DO KRÁLOVSKÉHO MĚSTA
Jako každým rokem se přílepští hasiči,
jejich rodinní příslušníci a příznivci vydali na podzimní cestu za poznáním krás naší vlasti. Letošní
cesta vedla daleko za hranice domovského kraje
a hlavním cílem zájezdu byla tentokrát Kutná
Hora. Naší první zastávkou bylo zemědělské muzeum v Čáslavi, kde je soustředěna největší sbírka
traktorů u nás. Zejména starší mužská část účastníků zájezdu mohla zavzpomínat na stroje, které
vídali na polích ve svém dětství. Kromě traktorů
jsou zde však k vidění také lokomobily, kombajny,
mlátičky a jiné zemědělské stroje.
Naše další cesta vedla do žehušické obory,
kde jsme mohli shlédnout jedno z největších stád
bílých jelenů u nás a mohli se pokochat krásou
těchto kusů zvěře přímo při krmení. Vyhladovělí
po procházce podzimně zbarvenou oboru a po
dlouhé cestě autobusem jsme se poté přesunuli
do Kutné Hory, kde jsme ještě před obědem navštívili kostnici – unikátní hrobku, kde je uloženo
na 40 000 lidských kosterních pozůstatků ze středověkých válek a morových epidemií. Z kostí
a lebek je zde také vyhotovena veškerá výzdoba.
Mrazivý pocit z této krypty byl vystřídán procházkou prosluněným historickým jádrem města
a návštěvou nově rekonstruované gotické
chlouby – chrámu svaté Barbory.
Jelikož Kutná Hora je odjakživa městem hornickým, naším hlavním cílem byla prohlídka historického stříbrného dolu a expozice „Cesta
stříbra“ věnované dobývání, zpracování stříbrné
rudy a výrobě mincí. Vybaveni hornickým oděvem – perkytlí, ochrannou přilbou a svítilnou
jsme sestoupili desítky metrů pod město a v těsných a temných štolách jsme se mohli vžít do těžkých chvil horníků, kteří zde dobývali pro svého
panovníka stříbro. Na rozdíl od středověkých horníků, kteří v dolech zůstávali i přes noc, jsme
mohli strávit večer mnohem příjemněji ve středověké krčmě „Dačický“ kde jsme si mohli pochutnat na českém pivu a specialitách tradiční
české kuchyně. Tradičně nechyběl ani zpěv, harmonika a ozembouch, který byl velmi oceněn
nejen námi, ale také německými turisty u vedlejších stolů, kteří byli výkonem muzikantů F. Solaře a Vl. Sovadiny přímo nadšeni a sklízeli velký
aplaus. Jelikož se říká „v nejlepším přestat“

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Hornická výbava nám slušela.

Vzpomínání v muzeu traktorů v Čáslavi.

a taky proto, že nás čekala ještě více jak 200 km
dlouhá cesta domů přesunuli jsme se nočními ulicemi tohoto krásného města k autobusu a vydali
se na cestu k domovu. S pocitem, že každý mohl
prožít hezky strávený a zajímavý den, ke kterému
přispělo také slunečné počasí podzimního dne.
Na závěr ještě patří poděkování panu Františku Šťastnému, který nejen že poskytl zájezdový autobus, ale na celou trasu zájezdu nás také
bezpečně dopravil.

VODĚNÍ MEDVĚDA
Masopust patří mezi nejstarší české tradice
a v průběhu let se pojetí této veselice postupně měnilo. Odlišnosti v prožívání tohoto období se liší
kraj od kraje a různé jsou také zvyklosti na jednotlivých vesnicích. Toto období vrcholilo nevázaným
veselím, kdy se lidé připravovali na čtyřicetidenní
půst, který trvá až do Velikonoc. V Přílepích se
dříve konával nejen masopustní průvod – Vodění
medvěda, ale veselí pokračovalo i na večerní tancovačce a v úterý se pochovávala basa, což byl
symbolický konec období zábav, plesů a tancovaček a následující popeleční středou začal zmíněný
čtyřicetidenní půst. Do těchto čtyřiceti dnů se ne-
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počítají neděle, proto je doba od popeleční středy
do velikonoc, které přicházejí vždy po prvním jarním úplňku o něco delší.
V Přílepích dodržuje tradici již od svého
vzniku sbor dobrovolných hasičů a ani v letošním
roce tomu nebylo jinak. V sobotu 5. března se
proto vydal průvod masek v čele s medvědem do
přílepských ulic. Nechyběl samozřejmě ani doprovod dechovky a hospodyňky nabízely maskám
tradiční koblihy mnoha druhů – jistě by stálo za to
uspořádat soutěž o nejlepší koblih – něco k snědku
a na zahřátí a rozveselení slivovice. V průvodu
jsme opět mohli vidět velkou fantazii masek a opět
nechyběly originální masky jako střihoruký
Edvard, Béda Trávníček s kolem štěstí, vedle klasických policajtů, kuchařů, kominíka či cikánky.

účastní k oslavě patrona hasičů sv. Floriána.
Z kulturních akcí je dále připravována tradiční rocková zábava se skupinu PRESS a letos
opět také Červencová noc. K tanci a poslechu na
této sousedské zábavě bude hrát kapela LOS
PLAYBOYS.
Pro letošní rok je taktéž připraveno několik
pracovních akcí ve spolupráci s obcí. V nejbližší
době proběhne rekonstrukce klubovny, kdy bude
provedena výměna oken a vymalování interiéru.
Další větší akcí je obnova oplocení okolo požární
nádrže, jelikož stávající oplocení nevyhovuje
z hlediska bezpečnostního ani estetického. V této
souvislosti bychom chtěli upozornit rodiče, ať
poučí své děti o opatrnosti okolo nádrže v době,
dokud bude demontováno stávající oplocení. Připravuje se také nátěr oplocení okolo zámeckého
parku a další údržbové práce ve spolupráci s obcí.

Maškarní průvod na přílepské návsi.

SDH PŘÍLEPY PRO ROK 2011

Přílepští hasiči při nácviku záchrany na ledu.

Přílepští hasiči se sešli k výroční členské
schůzi na konci loňského roku. Na této schůzi
byla zhodnocena minulá sezóna, ale především
projednán plán činnosti pro rok 2011.
V měsíci únoru proběhlo na příleském rybníku
cvičení záchrany na ledu a stejný den dohlíželi hasiči při pálení slámy u přílespké přehrady. V polovině dubna proběhl sběr železného šrotu.
V dubnu začaly taktéž pravidelné tréninky soutěžního družstva, které se letos bude účastnit Zlínské
ligy požárního sportu. První květnovou neděli proběhne Floriánská mše, které se sbor pravidelně

Jednotka SDH při hašení zbytku hořící slámy u přílepské přehrady.

PLÁNY SPOLKU RECESISTŮ PRO LETOŠNÍ LÉTO
Spolek Recesistů Přílep, neboli partu nadšenců a přátel recese z Přílep zvanou „SRP“ zná více
či méně každý z vydařených akcí, jako byl prvomájový průvod či Neckyáda. Podrobnosti o plánech
na letošní léto nám prozradila Eva Solařová.
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Letošní letní sezónu zahájíme na horní louce zámeckého parku v sobotu 25. 6. 2011 v 16:00 hodin.
Zveme tímto všechny přátele recese k účasti na SPARTAKIÁDĚ naruby. Nepůjde o žádné dokonalé
cvičební formace, ale o vymyšlení co nejoriginálnějších sestav cviků a převleků.
Tímto oslovujeme dobrovolníky z řad občanů, aby nacvičili své sestavy a přihlásili své týmy k účasti
na akci na tel. 776 000 869, nebo na e-mail SpolekRecesistuPrilep@seznam.cz
Součástí akce budou atrakce pro děti, občerstvení, večerní taneční zábava, více bude upřesněno
později na plakátech či v místním rozhlase. Věříme, že z Přílep nezmizelo nadšení připomínat si s vtipem a nadsázkou doby minulé a účast bude stejně hojná jako na prvomájovém průvodu v roce 2009,
ať už půjde o cvičence nebo diváky.
Dále bude spolek opět pořádat 13. srpna 2011 Neckyádu na přílepské přehradě. Všichni, kdo se chtějí
zúčastnit této akce, by už měli začít s výrobou plavidla, neboť překonat loňské originální nápady nebude jednoduché. Přihlášky taktéž zasílejte na výše uved e-mailovou adresu.
Průběžné informace o činnosti spolku a podrobnosti k akcím můžete sledovat také na webových stránkách www.srpprilepy.estranky.cz

zve všechny na pořádané letní akce 2011

SPARTAKIÁDA NARUBY
25. června od 16:00 hodin
v zámeckém prku

NECKYÁDA
NA PŘÍLEPSKÉ PŘEHRADĚ
13. srpna od 14:00 hodin

Sbor dobrovolných hasičů Přílepy zve všechny na tradiční letní akce

ROCK NA ZÁMKU

ČERVENCOVÁ NOC
k tanci a poslechu hraje kapela

LOS PLAYBOYS
v sobotu 9. července od 20:00 hodin
na zámeckém nádvoří

v sobotu 30. července od 20:00 hodin
na zámeckém nádvoří

SPORTOVNÍ KOUTEK
PŘÍLEPŠTÍ FLOORBALISTÉ VYBOJOVALI 3. MÍSTO
Floorbal je velmi mladý sport a v Přílepích
zatím nemá velkou tradici. Floorbalový oddíl,
který byl založen pod hlavičkou místního Sokola funguje od loňského podzimu. I přes to má
družstvo na kontě své první výsledky, které nám
sdělil jeden ze členů Rostislav Hradecký.
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Dne 12. 3. 2011 se přílepští florbalisté zúčastnili 3. ročníku florbalového turnaje
v Podhradní Lhotě, kde přijelo 8 družtev. Po nevydařených úvodních zápasech postoupili naši florbalisté do čtvrtfinále, kde se utkali z loňským vícemistrem z Nové vsi, kterou porazili 2:1. V semifinále se utkali s domácím družstvem, se kterým remízovali 2:2 a na následné střely na bránu
prohráli 2:0. O třetí a čtvrté místo jsme měli hrát s Komárnem, které se vzdalo bez boje.

PŘEHLED VOLEJBALOVÝCH TURNAJŮ V ROCE 2010
termín
Březen
Duben
Květen
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

název turnaje
Sokolský volejbalový turnaj
Jarní sokolský turnaj
Aprílový losovaný
Turnaj osvobození
Šim Šum Cup
Volejbalový turnaj
Sokolský – VII. Pořádný
Memoriál Vladimíra Maloty
Sokolský volejbalový turnaj
Štěpánský losovaný turnaj

město
Bystřice pod Hostýnem
Přílepy
Přílepy
Fryšták
Kroměříž
Belušské Slatiny (Slovensko)
Přílepy
Zlín
Bystřice pod Hostýnem
Přílepy

CYKLISTICKÝ ŠAMPIÓN Z PŘÍLEP
Devatenáctiletý Jarda Svačina z Přílep se věnuje závodění na kole více než pět let a jeho výsledky v poslední době rozhodně stojí za zmínku.
Proto jsem se ho zeptal na pár otázek, z čehož
vznikl následující rozhovor, který může být také
inspirací pro další kluky, kteří rádi jezdí na kole
a mají závodnického ducha.
Jak dlouho jezdíš závody a kde jsi organizovaný?
Na kole jezdím od svých 13 let, začínal jsem
v teamu Trob racing a po roce jsem přešel do
MXM Hulín kde jsem jezdil 2 roky. Pak jsem jezdil za kroměřížský mairacing team kde jsem vydržel
1 rok. Aktuálně jezdím za Cyklosport KCK Zlín.
Kdo tě v závodění nejvíce podporuje?
Za celou dobu co jezdím patří největší dík mému
otci, zejména materiálně mě hodně podporoval tím
že mi kupoval nová kola a věci na kolo, dresy
a vozil mě na závody. Začátky byly hodně těžké
protože jsem neměl moc velké sponzory, ale teď
jak jezdím za KCK Zlín tak je to o hodně lepši.
Diky mým výsledkům dostavám věci které na kolo
potřebuji a za to mému teamu musím poděkovat!
Kolik času věnuješ kolu a jak často trénuješ?
Na kole trénuji 5–6dní, někdy i 7 dní týdně podle
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umístění
2. místo (12 družstev)
2. místo (3 družstev)
1. místo (5 družstev)
2. místo (10 družstev)
4. místo (12 družstev)
2. místo (9 družstev)
4. místo (10 družstev)
1. místo (8 družstev)
1. místo (12 družstev)
1. místo (4 družstva)

toho jak trénuji. Střídám při tom silniční kolo
s horským a denně najezdím od 80–100 km, přes
víkend i 100–130 km.
Co tě na kole nejvíc baví a čeho bys chtěl dosáhnout?
Tento rok jsem přešel do kategorie muži M19–29let
tak se chci pokusit zajet Drásala a Rohálovskou padesátku do první pětky v této kategorii a Rusavskou
celkově do první trojky. Budu samozřejmě dělat vše
pro nejlepší výsledek v každém závodě, bez takového předsevzetí se nedá žádný závod odstartovat.
Na kole mě nejvíc baví dobrý pocit z dobře odvedené práce a radost z výsledku.
A tvoje nejlepší výsledky v minulé sezóně?
Chřibská padesátka v kategorii junior – 1. místo
Author Šela maraton v kategorii junior – 1. místo
Mamut tour v kategorii junior – 1. místo
Rohálovská padesátka v kategorii junior – 1. místo
Cyklomaraton Drásal 55 km celkově 11. místo,
v kategorii junior – 1. místo
Bikekap celkově 5. místo v kategorii junior –
1. místo
Rusavská padesátka celkově 3. místo v kategorii
junior – 1. místo
Zlínská kola celkově 4. místo v kategorii junior
– 1. místo
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Mistrovství ČR v půlmaratonu v kategorii junior –
5. místo
Díky za tvůj čas a přejeme Ti ať ti závodnické nadšení vydrží a co nejlepší nadcházející sezónu. Ať se
splní všechny plány co jsi nám nastínil.
Dalším úspěšným a zapáleným cyklistou je také
Ladislav Závrbský ml. S Jardou Svačinou začínali
jezdit, trénovat a dodnes spolu jezdí na některé závody. Jeho výsledky taktéž stojí za povšimnutí,
proto mu dáme prostor v dalším vydání Občasníku.

Jarda Svačina na jedněch ze stupňů vítězů v sezóně 2010.

SERIÁLY
JAK FUNGUJE OBEC
V dalším seriálu bychom chtěli občanům přiblížit záležitosti fungování obce a pokusit se přiblížit jak
je obec spravována, jak a s čím hospodaří, o čem rozhoduje, jaké má kompetence, pravomoci a odpovědnosti. Pokusíme se přehledně přiblížit to nejpodstatnější z příslušných zákonů a začneme prvním dílem
o výkonu správy obce dle zákona o obcích 128/2000 sb.
Dnes si povíme něco málo o samosprávě obce. Na začátku je nutno zmínit, že Česká republika je členěna na obce a kraje. (okresy dnes nejsou správními celky, mají význam jen co se týká územního členění).
Naše obec Přílepy je územně samosprávným celkem v územním obvodu Zlínského kraje, který je tzv. vyšším územně samosprávným celkem.
Co je to vlastně obec? Přesná definice říká, že obec je územní společenství občanů s vlastním majetkem a právem na samosprávu. To znamená, že obec disponuje vlastním majetkem, spravuje své záležitosti
samostatně, má právní subjektivitu – tedy vystupuje v právních vztazích vlastním jménem a nese odpovědnost z těchto právních vztahů. Obec tedy není co se samosprávy týče nikomu podřízena, řídí se pouze
příslušnými zákony a zákonnými předpisy.
V působnosti obce je kromě zmíněného hospodaření a nakládání s majetkem také vydávání obecně závazných vyhlášek, které mají sílu „místních zákonů“. Vyhláškami jsou povinni se řídit nejen občané obce,
ale také všichni vlastníci nemovitostí v obci, kteří zde nemají trvalé bydliště.
Obec je spravována zastupitelstvem, které kolektivně rozhoduje o výše zmíněných záležitostech. Zastupitelstvo je voleno každé čtyři roky v celostátních komunálních volbách a kandidovat na zastupitele
může každý občan, který má v příslušné obci trvalé bydliště a dosáhl věku 18 let. Zastupitelstvo obce Přílepy je sedmičlenné a mandát zastupitele vzniká zvolením a složením slibu na ustavujícím zasedání. Na
tomto zasedání zvolí ze svých řad starostu, místostarosty a předsedy výborů. V čele obce stojí starosta, který
je zastupován určeným místostarostou, se kterým si dělí některé pravomoci. Rada obce se volí pouze v případě, že zastupitelstvo obce je minimálně patnáctičlenné. V případě naší obce vykonává funkce rady starosta částečně se zastupitelstvem. Zastupitelstvo zřizuje jako své poradní orgány výbory a komise, které
jsou minimálně tříčlenné a předsedou je vždy člen zastupitelstva. Obec zřizuje vždy finanční a kontrolní
výbor, ostatní výbory a komise a jejich zaměření na konkrétní oblasti jsou na zvážení zastupitelstva.
Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a ostatní zaměstnanci obce začlenění do obecního úřadu. V čele
úřadu stojí starosta. Obecní úřad vykonává faktickou správu obce, přičemž plní úkoly a naplňuje rozhodnutí zastupitelstva. Obecní úřad vedle samosprávy obce vykonává v tzv. přenesené působnosti státní správu.

STAVBA DOMKŮ V PŘÍLEPÍCH DŘÍVE A NYNÍ
V současnosti nelze mimo jiné přehlédnout, jak se změnil způsob výstavby domků v Přílepích. Ještě
před pár lety byla záležitost stavby velkým zatížením stavebníka a tím i celých rodin. Svépomocí trvala
stavba i několik let. Představovalo to ruční srovnávání pozemku, kopání sklepů a základů. Poté vlastní
betonování mnohdy bez míchačky či doprava malty a cihel po „tretnách“ na lešení. Upevnění májky na
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střešních krovech naznačovalo, že je hrubá stavba ukončena. Další stavební úkony však trvaly dalších několik let.
V loňském roce snad každý s podivem sledoval stavbu přílepské pekárny, která přes likvidaci staré
budovy a velmi nepříznivé jarní počasí byla za 6 měsíců kolaudována. Bylo to díky moderním stavebním
technologiím, které stavební firma používala. Byl to kontrast s výše popsaným stavebním postupem
20. století.
Ohlédněme se však o dvě století zpět, kde srovnání se současností již vůbec neobstojí, dovíme se co to
bylo za dřinu postavit si chalupu. V roce 1830 měly Přílepy 68 popisných čísel včetně tvrze a dvora. Z toho
čísla 1–2–4 a 25–30–49 vlastnila šlechta. Další chalupy obývali sedláci, chalupníci, domkaři a hofeři bez
domků což byli všichni poddanými s povinností roboty.
Později se souhlasem šlechty se začala obec rozšiřovat novými stavbami, což jsou popisná čísla téměř
do stovky současných. Tyto původní čísla domů se stavěly z nepálené hlíny. Mazlavá jílovitá zemina promíchaná s plevami se prošlapávala v jamách a po usušení ve formách se pomocí řidší malty „kotové“ cihly
zdily. Střechy opatřené doškem zajistily nepronikavost i tepelnou izolaci. Domky z tak zvaných „vepřovic“
i když jsou značně upraveny, stojí dodnes.
Velkou změnou bylo používání cihel pálených. Zprvu to byla malocihelna ve Fryštáku, kde se pálily
cihly v „kozlících“ a cihelna u Holešova p. Pokorného z roku 1860. Cihly se zde vyráběly ručně.
Roku 1911 byla založena „Rolnická parní cihelna Žopy“. Obrovský parní stroj poháněl hnětací zařízení
s válci a průběžné lisování jílové hmoty včetně sekání na přesné cihly. Tyto pak vozili dělníci do venkovních sušáren nebo nad kruhovku, což byla sušárna nad kruhovými pecemi, kde se topilo hráškovým uhlím.
V této cihelně pracovali přílepští občané p. Mikulík Vilém, Frant. Nedbal (Nedbálek), Němec Josef
a p. Michalíček Bohumil.
Zmíněný parní stroj zajišťoval též pohon podvěsného dopravníku „transportu“ i vyvážení vozíků
surové hlíny z „hliníku“ kde se až do hlubokého zámrazu kopala hlína ručně. Takto se vyráběly cihly ještě
v padesátých letech minulého století. Tyto pálené cihly jsou snad mimo školy a zámku v každém stojícím
domku v Přílepích.
I když vznikají nové stavební technologie domků, jako jsou domy nízkoenergetické, slaměné, zemní či
dřevěné, cihly pálené v nich ale mají stále své místo. V současnosti má obec Přílepy 339 popisných čísel
a žije zde 915 obyvatel. O bydlení v naší obci je nadále trvalý zájem což při přílivu dobrých občanů zajisté
obci prospěje.
Zdeněk Němec

Jedna s posledních novostaveb v Přílepích, pekárna –
rok 2010.

Stavení Jana a Florentiny Němcových v dnešní ulici
pod rybníkem – rok 1830.

100 LET HOSTÝNSKÉHO SCHODIŠTĚ (1910 – 2010)
V roce 2010 uplynulo 100 let od vybudování hostýnského schodiště. Tvoří ho celkem 250 schodů,
z nichž 221 je z pískovce a zbývajících 29 schodů je ze slezské žuly.
Podnět k vybudování schodiště dal lékárník Jan Harna z Kroměříže, hospodář Matice svatohostýnské, na valné hromadě této instituce v roce 1909. Svůj návrh odůvodnil obtížným přístupem ke
chrámu pro prudký spád terénu v prostoru mezi Vodní kaplí a chrámovou stavbou. Neschůdný byl
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tento prostor hlavně pro staré a nemocné návštěvníky Hostýna. Návrh byl přijat a stavba byla zahájena
ještě na sklonku roku 1909.
Stavbu vedl a prováděl Otto Zeman, stavitel z Bystřice p.H. Pískovec těžili a opracovávali přímo
v lomu na Čerňavě(840 metrů nad mořem, druhá nejvyšší hora Hostýnských vrchů) na staveniště na
Hostýně.
29 schodů, kterými schodiště začíná před hlavním vchodem do chrámu, bylo vytesáno z tvrdé žuly,
dovezené z jednoho lomu ze Slezska. Byly položeny i se zábradlím podle plánu architekta E. Sochora
z Prahy a Ing. J. Holečka z Olomouce. Ve schodech jsou vyryta jména i bydliště dobrodinců, kteří na
stavbu hostýnského schodiště přispěli peněžními obnosy. Schodiště bylo původně železným zábradlím
rozděleno na dvě části, aby vzhůru stoupající a sestupující návštěvníci Hostýna si navzájem v cestě
nepřekáželi. Toto zábradlí (tehdy označované jako železné pruty) již mnoho let neexistuje.
V r. 2000 od května do července byla provedena rozsáhlá rekonstrukce horní části schodiště,
tj. schodů ze žuly, včetně balustrád (tj. kamenného zábradlí). Navázalo se na tradici a jména nových
současných dárců byla také vysekána do schodů. Rekonstrukce byla nutná kvůli rozestupování schodů.
Mohutnost hostýnského schodiště potvrzují jeho rozměry. Šířka schodů se pohybuje většinou mezi
sedmi a osmi metry. Výjimkou je úsek horní části schodiště, kde je šířka schodů 12,70 metrů. Délka
horní části schodiště (ze žuly) je 13,60 metrů. Střední část schodiště, oddělená cestou k Poutním domům
od horní části a probíhající v prostoru mezi dvěma řadami prodejních stánků, je dlouhá 86,60 metrů.
Dolní část schodiště, oddělená cestou ze zastávky autobusů do Zbořilových sadů od střední části, je
nejdelší. Po okraji s vnějším obloukem, tj. okraji bližším restauraci Ovčárna je dlouhá 141,70 metrů.
Celková délka schodiště je tedy 241,90 metrů. Jde o údaj ve směru sklonu terénu, tedy nikoliv ve
smyslu vodorovném, který se nabízí z letadlového pohledu.
Výše uvedené rozměry hostýnského schodiště byly zjištěny 25. srpna 1990 zaměřením (tj. oměrkami) přímo v terénu. Údaje o rozměrech hostýnského schodiště pak převzaly a uveřejnily některé
z dalších publikací s hostýnskou tématikou, které byly vydány v pozdějších letech.
Jména dárců a jejich bydliště, vyrytá do jednotlivých schodů, jsou i dnes většinou čitelná. Na několika
schodech je zvěčněn i letopočet 1910. Mezi mnoha jmény dobrodinců je řada občanů z našeho okresu.
Nejvíce těchto dárců je z Kroměříže a z Bystřice p. H. Následují občané ze Žalkovic, Žeranovic, Hulína, z Třebětic (u některých jmen uvedeno Střebětice), z Ludslavic (z Rudslavic) a jména dobrodinců
z dalších devatenácti obcí současného kroměřížského okresu (v roce 1910 šlo ovšem o obce z okresů
– hejtmanství Kroměříž a Holešov).
Zvláštní pozornost si zaslouží horní část schodiště pod chrámem Nanebevzetí Panny Marie. Schodiště zde totiž bylo již v dřívějších letech. Dokazují to vzácné zachovalé fotografie z 1. září 1897, které
zvěčňují vítání císaře Františka Josefa I. na Hostýně právě pod tímto schodištěm (nejméně 16 schodů).
V letech 1909-1910 tedy došlo vlastně k rekonstrukci tohoto původního schodiště.
Pan Ludvík Korabečný je zvěčněn v dolní části pamětní desky z pískovce, která je asi ve vzdálenosti
osmi metrů od Vodní kaple umístěna ve svahu nad první pěticí schodů. Deska je vysoká 160 cm, šířka
je 80 cm, tloušťka desky je 12 cm. Ostatní nápisy na desce jsou bohužel většinou nečitelné nebo málo
čitelné. Výjimkou je nápis v horní části desky, který zní: LÉTA PÁNĚ MCMX (tj. r. 1910).
Schodiště, jehož výstavba byla zahájena koncem r. 1909, bylo postaveno v létě r. 1910. stavba
trvala devět měsíců a stála přes 40 tisíc tehdejších korun (kolik by asi podobná stavba stála dnes?). Slavnostní otevření schodiště bylo provedeno 12. září 1910. V ten den bylo schodiště posvěceno biskupem
z Olomouce dr. Karlem Wisnarem, starostou matice svatohostýnské.
Poprvé v popřevratové době byl článek o hostýnském schodišti uveřejněn v Týdeníku Kroměřížska 21. listopadu 1990. Podruhé byl článek o hostýnském schodišti uveřejněn v publikaci „Svatý Hostýn“, kterou v červnu r. 1991 vydala soukromá společnost REGIOPRESS Kroměříž, vedoucí redaktor
Mgr. Miroslav Karásek. Článek o schodišti byl jedním ze sedmi článků, které tehdy vydavatel vybral
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pro vytvoření své publikace.
Výstavba mohutného schodiště v prostoru
mezi chrámem a Vodní kaplí byla na svou dobu
velkým dílem a jedním z důležitých opatření před
významnou událostí, kterou byly korunovační
slavnosti, které byly na Hostýně zahájeny 15.
srpna 1912, trvaly jedenáct dní a proběhly za obrovské účasti zájemců z Čech, Moravy, Slezska,
ze Slovenska, z Vídně, ale i ze vzdálené Ameriky.
I tato velkolepá a nesporně největší událost na
Hostýně ve 20. století, bude mít tedy za rok své
další jubileum.
Vlastimil Doležel

Schodiště, po kterém stoupaly a stoupají k hostýnské bazilice generace poutníků.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI – 2011
leden
Marie SOVADINOVÁ / č.p. 80
Zdeněk JANOŠ / č.p. 128
Marie REIMEROVÁ /č.p. 220

88 let
70 let
75 let

únor
Jaromír KLEČKA / č.p. 209
Josef PUSTKA / č.p. 52

75 let
75 let

prosinec 200
Jitka PETRÁŠOVÁ / Přílepy 117
Petr MIHAL / Roštění

NAROZENÉ DĚTI

březen
Jiřina DVOŘÁKOVÁ / č.p. 134
Miloslav KALÁT / č.p. 169
Alenka CHOLASTOVÁ / č.p. 231
Jaroslava SOVADINOVÁ / č.p. 171
František SOLAŘ / č.p. 136
Antonína KYLLEROVÁ / č.p.173
Jarmila PUSTKOVÁ / č.p. 52

80 let
82 let
70 let
70 let
82 let
80 let
70 let

květen
Ludmila BOLEDOVIČOVÁ / č.p. 202
Jiřina MIKULÍKOVÁ / č.p. 215

81 let
83 let

červen
Vlasta LEŽATKOVÁ / č.p. 216
Marie ŽOURKOVÁ / č.p. 73
Anna PUSTKOVÁ / č.p. 205
Miroslav MIKULÍK / č.p. 215
Otilie MACHÁČKOVÁ / č.p. 104
Josef MACHOVSKÝ / č.p. 193
Bohumila ZAPLETALOVÁ / č.p. 110

75 let
90 let
75 let
82 let
93 let
80 let
81 let
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Milan MADRON / č.p. 69, 23. srpna 2010
Viktor ROZEHNAL / č.p. 126, 22. října 2010
Jan NEDBAL / č.p. 176, 28. prosince 2010
Vojtěch NAVRÁTIL / č.p. 311, 7. ledna 2011
František KONEČNÝ / č.p. 185, 15. ledna 2011

ZEMŘELÍ OBČANÉ
V ROCE 2010
Marie SEDLÁŘOVÁ / č.p. 99, 27. dubna, 76 let
František HOŘÁK / č.p. 90, 5. května, 81 let
Marie SOLAŘOVÁ / č.p. 48, 8. června, 80 let
Richard BAŽAN / č.p. 154, 12. června, 55 let
Marie PARÁKOVÁ / č.p. 160, 1. září, 76 let
Rudolf TOMŠÍK / č.p. 258, 3. září, 53 let
Libuše VÁLKOVÁ / č.p. 176, 19. září, 87 let
Mária ČERNOTOVÁ / č.p. 235, 27. září, 91 let
Josef KREJČÍ / č.p. 178, 2. října, 72 let
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AKTUÁLNÍ ODJEZDY AUTOBUSŮ platí do 10. 12. 2011
Z Holešova do Přílep
4:40x 5:006
5:10xD
9:05x 10:40
11:286
15:00x 15:20xD 15:50xu

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

6:07x
6:40x
13:30wL 13:40xD
16:58Nwk 17:40xu

6:50c
13:42x
17:456+

7:57
14:10xD
19:456

8:406+ 8:45x
14:15x 14:40x
20:05xu 22:20xD

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
6:24x
13:18x 13:42xD
16:57xD 17:05x

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

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

7:25xc 7:51x
14:43x 14:526+
19:33x 22:46x

Z Přílep od zámku do Zlína
4:47x 5:106
5:45x
6:17x
12:48x 13:52x 14:20xD 14:48x

6:48x
15:09x

8:07x
15:58xu

8:496+
17:48xu

8:53x
19:536

10:48 11:316
20:13xu 22:20gk

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

7:45x
16:40xu

8:20x
19:10xu

10:40
22:25xu

12:47

13:20xD 14:20x

7:20x
15:40xu

Přílepy – Lešná (4. 6. – 4. 9.) 13:386+ zpět 16:406+
Vysvětlivky:
x – jede v pracovní dny, D – nejede v době dovolených 23.12. – 31.12. a 7. 7. – 6. 8.,
c – jede v době školního vyučování, g – jezdí denně kromě 6, k – omezení v době svátků,
6 – jede v sobotu, 7 – jede v neděli, + – jede v neděli a svátky, N – jede v k před pracovním
dnem, nejede 23. 12. – 31. 12., 1. 7. – 31. 8., u – nejede 31. 12., L – jede od 4. 6. – 4. 9.

MÍSTO PRO VÁS

MŮŽETE ZÍSKAT ...
Sestavení optimálního finančního plánu
Úspora finančních prostředků a jejich efektivní využití
Aktualizace a přehled pojistných a finančních smluv
Pojištění domů, bytů, vozidel
Stavební spoření
Pojištění odpovědnosti zaměstnance
Životní, investiční, důchodové a úrazové pojištění
Penzijní připojištění,
Hypoteční úvěry, úvěry pro občany a firmy

Když jde o peníze, dobrou radu ocení každý!
Občasník zastupitelstva obce Přílepy. Vydává zastupitelstvo obce Přílepy zdarma pro své občany.
Redakce: Miroslav Sovadina. 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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