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SLOVO ÚVODEM
Konec léta se nezadržitelně blíží. Školáci se opět vrátili do lavic, skončila doba prázdnin a dovolených. Nekončí však jen léto, ale po čtyřech letech, které uplynuly jako voda, také volební období zastupitelstva obce 2006 – 2010. V tomto čase babího léta přinášíme další vydání našeho
Občasníku. Na jeho stránkách shrneme dění nejen za uplynulé léto, ale také celé uplynulé čtyřleté
funkční období. Přejeme příjemnou četbu.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás letos podruhé a zároveň
naposled ve funkčním období 2006 – 2010 informoval ve své zprávě o naší činnosti.
9. dubna proběhl kontrolní den na „Kanalizaci Kráčiny – Hačka“. Kanalizace jako taková
je celá dokončena a napojena na hlavní kanalizaci Přílepy – Holešov. Následně proběhla výstavba místní komunikace v dané lokalitě, která
byla stejně jako kanalizace hrazena z prostředků
dotace z ministerstva zemědělství. Vzhledem
k tomu, že stávající MK v Hačkách byla pouze
3 m široká, bylo nutno získat od všech 19 majitelů
souhlas s odprodejem části jejich pozemků. Po
svolání schůzky s majiteli přilehlých pozemků
a vysvětlení dané situace všichni s rozšířením
dané komunikace na 4,5 m a s odprodejem vlastních pozemků v potřebné šíři za cenu stanovenou odhadem souhlasili.
Co se týká výstavby MK „U Mlýna“, projektová dokumentace je dokončena a stavba
byla zahájena.
Další investicí, kterou obec v současnosti řeší,
je hřiště v „Podšpitálí“. Se zpracovatelem studie
„Sportovního areálu“ bylo dohodnuto zpracování
projektové přípravy na 1. etapu v redukovaném
rozsahu, který by zahrnoval pouze hrací plochu
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s potřebnými terénními úpravami tak, aby bylo
možno požádat o reálnější výši dotace a aby první
etapa naplnila alespoň užívání vlastní herní plochy.
V rámci protipovodňových opatření pro
obce Mikroregionu Holešovsko podala naše
obec žádost o dotaci na operační program ŽP,
ze kterého je možno čerpat finanční prostředky
na preventivní protipovodňovou ochranu. Součástí projektu je vybudovat nový varovný a vyrozumívací systém, tj. v našem případě nový
bezdrátový místní rozhlas s 32 hlásiči a 77 reproduktory za cca 1,3 mil. Kč. Jak jistě všichni
víte, je v naší obci velmi starý drátový rozhlas
se špatně rozmístěnými zastaralými reproduktory. V lokalitách nové výstavby v obci není varovný systém instalován vůbec. Pokud bude
naše žádost o dotaci přijata, získáme po podpisu
smlouvy ze SFŽP dotaci ve výši 90 % nákladů
a nejpozději do konce příštího roku by měla být
ukončena instalace a rozhlas uveden do plného
provozu. Firma, která pracuje na přípravě daného projektu garantuje 100% pokrytí v celém
prostoru obce a perfektní slyšitelnost u všech
obydlených domů.
Po přezkoumání hospodaření naší obce za
rok 2009 byl dopracován „Závěrečný účet obce
za rok 2009“, na základě zákona č. 250/2000 Sb.,
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o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Na zasedání zastupitelstva s tímto byli všichni
zastupitelé seznámeni a po projednání bylo
možno účetní rok 2009 uzavřít vyjádřením „Bez
výhrad“.
Další oprava, která musela být bezodkladně
provedena byla dle požadavku ředitelky ZŠ lokální
oprava střechy tělocvičny, do které zatékalo. Při
této opravě byly vyspraveny detaily oblouků navazujících na atiku na obou stranách střechy tělocvičny a vyměněn svod na staré budově školy na
rohu od hřiště, kde také zatékalo. Celkové náklady
dle položkového rozpočtu činily 27 067,– Kč.
Na závěr bych se ještě chtěl zmínit a hlavně
poděkovat všem dobrovolníkům, organizacím
a spolkům, kteří pořádají v naší obci různé kulturně společenské akce. V jarních a letních měsících to byl průvod čarodějnic obcí, následný rej
zakončený posezením u táboráku v zámeckém
parku. Následoval velmi vydařený desátý jubilejní Přílepské békal, kdy hudebníci na nádvoří
zámku vytvořili velmi příjemnou pohodu pro poslech a na závěr i k tanci. Pro pobavení dětí se
uskutečnilo v sobotu 12. června v prostorách

parku „Pirátské odpoledne“. Dle ohlasu rodičů,
ale hlavně dětí, to bylo velmi vydařené odpoledne se spoustou zábavy. Ze společenských akcí
ještě vzpomenu 2. května „Floriánskou pouť“ se
mší svatou v naší kapli zakončenou příjemným
posezením zastupitelů s holešovským děkanem
a hasiči při řízné dechovce v restauraci „U Miloša“. Nemůžu opomenout letní Neckyádu na
Přílepské přehradě, dvě soutěže v požárním
útoku či střelecké závody na myslivecké chatě.
Za přípravu a organizaci těchto akcí bych
rád ještě jednou poděkoval všem zainteresovaným, kteří se podílí na jejich přípravě i vlastní
realizaci. I do budoucna obec bude podporovat
tyto činnosti, protože pomáhají upevňovat sousedské vztahy mezi občany a dělají dobré jméno
naší obci v širokém okolí.
To jsou nejdůležitější práce, které byly realizovány nebo se připravují. Dílčí práce, které se
řeší za pochodu jako např. obrovský nárůst administrativní činnosti nebo veškeré práce na
údržbě obce taktéž patří ke každodenním úkolům.
Na shledanou
Rudolf Solař, starosta obce

INFORMACE Z RADNICE
DOKONČENA MÍSTNÍ KOMUNIKACE KRÁČINY – HAČKA
Již po několik let probíhá výstavba nových
rodinných domů v bývalé polní trati Kráčiny –
Hačka. O investicích v této lokalitě bylo napsáno
již mnoho a ulice se postupně mění a formuje do
podoby potřebné pro kvalitní bydlení. V letních
měsících byla v této lokalitě dokončena kanalizace a následně provedena výstavba cesty. Položením kanalizace a výstavbou vozovky bylo
dokončeno dílo za necelých 7 mil. Kč, na které
obec získala na základě úspěšných žádostí téměř
6 mil. Kč nenávratných dotací. Částku 5,2
mil. Kč poskytlo Ministerstvo zemědělství ČR,
částku 690 000,– Kč Zlínský kraj. Zbytek investice byl hrazen z rozpočtu obce. Lokalita tak po
několika letech dosáhla podoby moderní ves-
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nické ulice s možností dalšího rozvoje.
Další plánovanou místní komunikací o investici cca 1 400 000,– Kč je cesta v nové ulici
U Mlýna. Tato stavba plně hrazená z rozpočtu
obce byla zahájena v září a s dokončením se počítá v závěru října letošního roku.

Nová ulice v lokalitě Hačka – Horní Kráčiny.
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PROČ SE S TÍM ZÁMKEM STÁLE „NIC“ NEDĚJE
Mezi nejčastěji kladené otázky ať již mezi občany Přílep či návštěvníky obce či okolí bezesporu
patří : „PROČ SE S TÍM ZÁMKEM STÁLE NIC
NEDĚJE ?“
Chráněná kulturní památka zámek Přílepy byl
šlechtickým rodem Seilern-Aspang vystavěn
v roce 1852 a plnil svoji původní funkci až do roku
1945 kdy byl zestátněn. Od roku 1992, kdy zde
ukončila činnost ženská nemocnice je prázdný
a bez využití. První překážkou v jakémkoliv roz- Netradiční pohled na zámek Přílepy.
hodování byla nutnost vyjasnění mnoha majetkových nesrovnalostí, kdy muselo být právníky dohledáno a prověřeno několik historických smluv,
což se táhlo až do roku 2007. Od tohoto roku je zámek a celý areál plně v majetku obce Přílepy,
bez jakýchkoliv břemen či závazků. Po celou tuto dobu představitelé obce stále hledají pro objekt
s přilehlou hospodářskou budovou vhodné využití, které by zároveň řešilo celkovou rekonstrukci
a zrestaurování historické stavby tak, aby objekt sloužil všem občanům a návštěvníkům obce.
O zámek se za roky hledání využití zajímalo několik subjektů ze soukromého sektoru či
zahraničí. K užšímu jednání však nikdy nedošlo, jelikož zájemci měli převážně privátní záměry
a zastupitelstvo obce se nikdy nesmířilo s alternativou prodeje, kterým by obec nenávratně ztratila
kontrolu nad vlastní dominantou.
Jistě, nabízí se spousty smysluplných využití od domova seniorů až po středisko rekreace
a volnočasových aktivit a o všem byla již v minulosti řeč. Na oba výše uvedené projekty byly již
v minulosti zpracovány studie bez kterých se žádný projekt neobejde. Problém však zůstává jeden,
a to financování jakéhokoliv projektu v desítkách miliónů korun. Takováto investice nelze uskutečnit bez tučné dotace nebo účasti partnera či partnerů, ať již ze soukromého či veřejného sektoru,
což se zatím nepodařilo. Toto je důvod, proč se s přílepským zámkem kromě nemalých údržbových prací stále „nic“ neděje.
Nabízí se otázka, když nemá obec prostředky, proč nenabídne objekt někomu kdo je má? Ale
o tom již byla řeč dříve. Dosavadní představitelé obce nechtějí aby Přílepy, potažmo široká veřejnost, o toto místo přišly a zámek přešel do vlastnictví a využití soukromé sféry. Je lépe strávit delší
čas hledáním nejlepšího využití a financování než během chvilky o tuto dominantu obce přijít. Scénář případného prodeje by nastoupil až po neúspěšném vyčerpání všech jiných možností a pouze
za účelem záchrany této kulturní památky.
Před časem zpracoval Zlínský kraj seznam nevyužitých objektů ve svém obvodu tzv. brownfields, jejichž rozvoj se rozhodl podpořit. Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce se na tento
seznam dostal také náš zámek, jehož fotografie dokonce zdobí titulní list zmíněného krajského
dokumentu.
V rámci výzvy na podporu objektů z uvedeného seznamu v měsíci červnu vyhověl Zlínský kraj
žádosti obce o financování předprojetkové studie na zámek Přílepy, která byla schválena v plné
výši. Celkové náklady na projekt činí 437 tisíc Kč. z toho dotace 80 % nákladů, tedy 346 tisíc Kč
a zbývajících 20 % je podíl žadatele tj. 86 700,– Kč. V rozpočtu obce jsou tyto prostředky vyčleněny a obec se pouští na dlouhou cestu za znovu oživením našeho zámku a jeho včlenění do dnešního tržního prostředí. Toto neznamená, že obec tak získá dotaci na rekonstrukci, ale získá potřebný
dokument, bez kterého jakoukoliv dotaci či zapojení partnerů získat nelze. Zkrátka i za slovem
„nic“ se někdy může skrývat spousty práce a úsilí. O dalším postupu Vás budeme dále informovat.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

3

SPOLEČNÁ PROPAGACE MIKROREGINU HOLEŠOVSKO
V měsíci červenci byly v obci instalovány na
několika místech informační směrovky k nejdůležitějším lokalitám či objektům v obci. Tyto směrovky nejenže poslouží zejména návštěvníkům
obce a cykloturistům ke snadnější orientaci, ale
svým dílem přispívají ke zlepšení vzhledu obce.
Tento projekt a náklady byly řešeny v rámci Mikroregionu Holešovsko, kterého jsou Přílepy
stejně jako dalších 19 obcí včetně Holešova členem. Mikroregion Holešovsko je součástí Zlínského kraje a leží v jeho severozápadní části.
Svým územím tvoří přirozenou hranici Zlínského
a Olomouckého kraje. Olomoucký a Zlínský kraj
je součástí celku tzv. NUTS II Střední Morava,
který je statistickým územním celkem významný
z hlediska členění Evropské unie (zejména pro
čerpání finančních prostředků).
Mikroregion řeší společné problémy a jako
provázaný územní celek řeší některé projekty
dotované ze SF EU. Činnost a některé menší

OPRAVA MÍSTNÍ KNIHOVNY
Občanům snad netřeba připomínat, že v budově obecního úřadu funguje mnoho let místní knihovna. Knihovna je vybavena malou čítárnou a PC
s veřejně přístupným Internetem zdarma. Knihovní
fond sestává jednak ze stálých knih, jednak je obměňován prostřednictvím kroměřížské knihovny.
Na žádost paní knihovnice, byla koncem července provedena oprava podlahy v knihovně a položena nová podlahová krytina. Místnost, kde se
knihovna v současnosti nachází, byla dříve skladem a podlaha byla značně poškozená. Náklady
opravy činily 20 tisíc Kč a určitě bylo přispěno ke
zkulturnění dané místnosti, místní studnice vědomostí a kultury.

projekty jsou hrazeny z rozpočtu Mikroregionu
Holešovsko, na který tak jako každým rokem
členské obce přispívají částkou 15,– Kč na občana, což při současném počtu obyvatel 919 činí
13 785,– Kč. Zastupitelstvo s tímto bylo seznámeno a souhlasí s uhrazením částky.
Další společnou akcí byla výroba propagačních stolních kalendářů, do kterých každá
obec poskytla fotografie a seznam některých kulturních
akcí v průběhu roku. Tento kalendář,
který byl společně
s občasníkem roznesen do všech domácností, by měl
přispět k povědomí
příslušnosti k naší
obci a mikroregionu.
Nové směrovky u ZŠ Přílepy.

Přijďte se sami přesvědčit a pokud ještě nejste,
staňte se stálými návštěvníky a čtenáři místní knihovny. Jistě si každý vybere knihu která ho zaujme.

Zkulturněná místní knihovna se těší na Vaši návštěvu.

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010
Ve dnech 15. a 16. října 2010 se budou konat volby do zastupitelstva obce Přílepy. Volební
místnost na Obecním úřadě Přílepy bude otevřena v pátek 14:00 – 22:00 hodin a v sobotu 8:00 –
14:00 hodin. V obci Přílepy se volí sedmičlenné zastupitelstvo. Každý volič obdrží po jednom hlasovacím lístku, na kterém jsou vypsány všechny kandidátky. Komunální volby jsou specifické ve
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způsobu hlasování. Každý volič obdrží jediný hlasovací lístek, na kterém jsou vypsány všechny
volební strany či sdružení, které v dané obci sestavily a zaregistrovaly kandidátku. Volič může
zakřížkovat celou kandidátku nebo může zakřížkovat sedm kandidátů (počet členů volených členů
zastupitelstva v Přílepích) ze kterékoliv kandidátky, zkrátka vybrat si osobnosti bez ohledu na to,
za jakou stranu či sdružení kandidují.
V obci Přílepy bylo zaregistrováno u registračního úřadu pět kandidátek o celkovém počtu
36 kandidátů. Hlasovací lístky budou všem voličům doručeny, popř. budou k dispozici ve volební
místnosti. Nezapomeňte platný občanský průkaz či cestovní pas, kterým je nutné prokázat svoji totožnost volební komisi.

NEJVĚTŠÍ AKCE VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2006 – 2010
V průběhu čtyřletého volebního období se událo nejen v životech našich občanů ale i v naší obci
kde žijeme mnoho více či méně viditelných či zásadních akcí. Ať již šlo o akce jejichž výsledek zůstane viditelný po další desítky let či akce, na které zůstane jen vzpomínka. Delší či kratší. Ty největší si pojďme společně zrekapitulovat.
Po úspěšných dohodách s VaKem Kroměříž byla provedena výměna vodovodního řadu v úseku
„Hačka – Větřice“, od „Hradeckých k Žourkovému“ a od pomníku TGM – směrem k lesu, kde
byly poté rekonstruovány místní komunikace. Podařilo se zrekonstruovat také další MK, a to
„Betonku“ od Hradeckého po Kříž, která již byla ve velmi špatném stavu. Ještě předtím se podařilo
dojednat, že VaK na vlastní náklady tj. cca 1 280 tis. Kč provedl výměnu nevyhovujícího azbestového vodovodního řadu v dané cestě.
V tomto roce se podařilo dokončit také několik let připravovanou výstavbu kanalizace a místní
komunikace Kráčiny – Hačka v celkovém objemu 7 milionů korun, která díky úspěšným žádostem
o dotace stála obecní rozpočet „pouhých“ 700 tisíc korun. Dokončena byla taktéž „Dešťová kanalizace v lokalitě Hačka“ se zaústěním do Přílepského potoka. V nové ulici bylo taktéž nově instalováno
veřejné osvětlení. Za rozpracovanou ale prozatím nedokončenou stavbu lze považovat „Výstavbu
MK u Mlýna“ podél výstavby nových RD, která bude dokončena koncem října.
K bezpečnosti provozu v obci určitě napomůže stavba nového parkoviště před školou, pro kterou
se zastupitelstvo rozhodlo a taky instalace radaru upozorňujícího na rychlou jízdu při vjezdu do obce.
Kromě budování nových staveb bylo také třeba pečovat o odkazy našich předků, které patří
neodmyslitelně k naší obci. Ze Zlínského kraje se podařilo získat dotaci 150 tisíc korun na opravu
přílepských památek. V první etapě proběhlo zrestaurování kříže se sousoším na návsi a kamenného
kříže ve Špitále. V další etapě byl zrestaurován památník obětem I. světové války se sochou
sv. Václava, památník obětem II. svět. války s bustou T. G. Masaryka a také mariánský sloupek v zatáčce zvané „U Panenky Marie“. Celkové náklady na opravu všech pěti pamětihodností obce činí
cca 230 tis. Kč. U obou pomníků byl následně zhotoven nový okrasný plot. Za tuto akci získala naše
obec od ministerstva obrany pamětní medaili za „Péči o válečné hroby“.
Pokračovaly taktéž intenzivní práce na údržbě zámku a hospodářské budovy. Proveden byl
nátěr všech střech a oprava či výměna zchátralých okrasných klempířských prvků, či přímo výměna střešní krytiny, lemování a okapů. Na fasádě zámku byly zrestaurovány bosované prvky.
Všechny tyto práce které přesáhly náklady půl milionu korun byly schváleny Památkovým úřadem
v Brně a hrazeny velkou částí z dotací.
Ze Zlínského kraje se podařilo získat dotaci 346 tisíc korun na předprojetkovou studii na využití zámku Přílepy a obec se tak pouští na dlouhou cestu za znovu oživení našeho zámku a jeho
včlenění do dnešního tržního prostředí.
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Zastupitelstvo obce se zaměřilo taktéž na dlouhotrvající potřebu zbudování fotbalového hřiště
a sportovního areálu. Byla vytipována vhodná lokalita v Podšpitálí a díky vstřícnosti majitelů pozemků se nakonec po nelehkých jednáních podařilo dohodnout jednotnou cenu 50,– Kč/m2. Obec Přílepy tak získala po mnohaletém úsilí potřebný pozemek o rozloze téměř 3 ha, který bude dostačovat
nejen pro stavbu fotbalového hřiště ale případně také multifunkčního sportoviště se zázemím.
Mezi školním hřištěm a tenisovým kurtem byla vystavěna opěrná zídka. U horního asfaltového
hřiště byla srovnána celá plocha, u tenisového kurtu vznikl nadstřešený prostor se sedačkami pro
případné diváky a na odkládání věcí.
Z důvodů neustálého zájmu o výstavbu rodinných domků byly vyčleněny nové zástavbové
lokality – Kopce, Podšpitálí a Hačka – Větřice, kde byly zpracovány zástavbové studie. Vše bylo
zaneseno do Územního plánu obce.
Kromě těch velkých a nákladných akcí se podařilo i několik akcí menších. Podařilo se vyjednat sponzorský dar a následnou výstavbu dětského hřiště u požární nádrže, osadit nové turistické
tabule u zámku a směrovky po celé obci.
Mnoho oprav proběhlo také v základní škole, ať již šlo o rekonstrukce ve staré budově nebo
v nově vystavěné přístavbě. Byla vypracována projektová dokumentace na rekonstrukci a přístavbu
Mateřské školy Přílepy, na kterou se však dosud nepodařilo získat finanční zdroje z vhodných dotačních titulů. Mezi menší akce patří též rekonstrukce starého zámeckého vodojemu díky SDH Přílepy a mnoho drobných údržbových prací v zámeckém parku.
Dále byla získána dotace ve výši téměř 94 tisíc Kč na zakoupení počítačové sestavy s příslušenstvím na zřízení CzechPOINTu a datových schránek na našem úřadě.
V rámci protipovodňových opatření pro obce Mikroregionu Holešovsko je rozpracován projekt
na vybudování nového varovného a vyrozumívacího systému a bezdrátového místního rozhlasu.
Obec se podílela také na mnoha kulturně společenských akcích, které podpořila finančně či jiným
způsobem. K těm největším patřily Beseda nad kronikou obce, každoroční Beseda seniorů, folkový
festival Přílepské Békal, Běh návsó navrch a důle, Slet čarodějnic, 60. výročí založení SDH Přílepy,
Prvomájový průvod či Neckyáda na Přílepské přehradě.
Tato rekapitulace není v žádném případě předvolební propagandou, ale shrnutím faktů, které přispěly či v budoucnu přispějí k rozvoji obce nebo alespoň poslouží jako dobrý základ na kterém
bude moci stavět také zastupitelstvo po nadcházejících komunálních volbách.

PEKÁRNA PŘÍLEPY ZAHAJUJE
PROVOZ
V minulých dobách patřily na každou vesnici tradiční řemesla či živnosti, která vznikala
přímo na základě denní potřeby obyvatel. Jednou z takových živností, která před mnoha lety
v Přílepích zanikla bylo pekařství. Lidé si
zvykli nakupovat pečivo v samoobsluhách, později v supermarketech, až v posledních letech
přišla snaha ozvláštnit jednotný sortiment supermarketům a vrátit se k originalitě a tradičním pekařským recepturám.
V letních měsících mohli všichni kolemjdoucí pozorovat, jak namísto bývalé hospody

OBČASNÍK PŘÍLEPY

„U Ležatků“ roste zbrusu nová budova, ve které
se rozhodla tradiční živnost provozovat Tereza
Štěrbová ze Zlína. Abychom se dozvěděli více
o tom, co se děje a bude dít za zdmi úhledné
a nápadité fasády nové pekárny položil jsem jí
pár otázek.
Co Vás vedlo k rozhodnutí vybudovat pekárnu a proč právě v Přílepích?
Impulsem pro vybudování vlastní pekárny
bylo mizející tradiční pečivo, plošně nahrazované výrobou pečiva z průmyslově připravovaných směsí všeho druhu, bez uplatnění tradičních rukodělných ověřených pracovních
postupů, které jsou sice časově náročnější, ale
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rozdíl mezi takto připravenými produkty je
zjevný na první pohled a první polknutí.
Přílepy jsme si vybrali z několika důvodů.
Prvním bylo zjištění, že právě v této oblasti
chybí pravá řemeslná pekárna s kvalitním pečivem. V okruhu 40 km se nenachází žádná konkurenční pekárna (mimo menších živnostníků)
založená na tradicích řemeslně vypracovaných
výrobků. Jako konkurenci považujeme Cyrilovo
pekařství s. r. o. v Hrachovci, Valašské frgály
s. r. o. ve Velkých Karlovicích, Pekárnu Anežka
v Palačově.
Shodou okolností byl v době, kdy jsme tento
záměr zvažovali na prodej objekt občanské vybavenosti na velmi příhodném místě, v centrální
části obce, k dispozici i malé odstavné parkoviště, dalším důvodem je poloha obce jako průjezdní místo mnoha turistických cílů. Chtěli
bychom projíždějící přinutit zastavit a ze zvědavosti nahlédnout. Sázíme na to, že se budou
vracet, i proto je pro nás kvalita na prvním
místě.
Kdy bude zahájen provoz?
Doufáme, že ve druhé polovině září, hned
po kolaudaci budeme moci přivítat prvního
zákazníka. Slavnostní zahájení i s muzikou a občerstvením připravujeme na 16. října. Budeme
rádi, když si co nejvíce lidí přijde prohlédnout
naše výrobní prostory.
Jaký bude sortiment výrobků a komu budou
určeny?
Sortiment bude určen všem zákazníkům rozmanitost nebude brát konce, navíc budeme
chtít od zákazníků vědět, co jim chybí, rádi to
pro ně upečeme.
Chceme na pult naší prodejny vrátit koláče
upečené z těsta vymíseného z kvalitního másla,
s náplní skutečného tvarohu či povidel, vonící
pravou vanilkou, skořicí či hřebíčkem. Ani slané
pečivo nepřijde zkrátka. Předvedeme se s celou
řadou rozličných preclíků, pagáčků, chlebů
a dalších poctivých výrobků.
Samozřejmě nabídneme vánoční i velikonoční cukroví, které bude možné si objednat.
Péct budeme i pro různé rodinné oslavy, svatby
a další slavnostní příležitosti.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Autorka rozhovoru – jednatelka společnosti slečna
Tereza Štěrbová.

Provoz přílepské pekárny s personálem v akci.

Prodejna, kde již brzo budou k mání voňavé dobroty.

Výhledově je záměrem i rozšíření výroby
o BIO pečivo produkované výhradně ze surovin
pocházejících z kontrolovaného ekologického
zemědělství.
Na co se můžeme těšit přímo v prodejně,
popřípadě jaké další služby můžete občanům
Přílep nabídnout?
V prodejně se můžete těšit zejména na vůni
čerstvého pečiva neboť prodejní a výrobní prostory jsou propojeny. Přímo z prodejny můžete
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sledovat výrobu krok za krokem. Budete mít permanentní možnost dohledu nad našimi pekaři,
budete mít přehled o pořádku a čistotě při výrobě pečiva, které Vám nabízíme.
Budete mít možnost si minimálně 2x denně koupit teplé, čerstvé pečivo, můžete se těšit na různé
akce typu 2+1, akce na určitý výrobek v týdnu.

Víme, že spokojený zákazník informuje
maximálně 2 lidi o své spokojenosti, kdežto
nespokojený 11. Nemůžeme si dovolit zklamat
a Vás prosíme o co nejvíce zpětných podnětů...
Díky za váš čas a přejeme, ať se vám dílo
daří a vůně čerstvého pečiva přiláká co nejvíce
spokojených zákazníků.

OKÉNKO DO NAŠICH ŠKOL
Ještě malé ohlédnutí za loňským školním rokem v základní škole.

DEN ZEMĚ
I letošní oslavy Dne Země jsme oslavili
prací. Tentokrát jsme 22. dubna pomáhali s úklidem parku u zámku v obci. Ti mladší poctivě
vysbírali všechny spadané šišky, aby se v létě
lépe sekla tráva a ti starší vyklidili odpadky
okolo zámeckého plotu i v zahradě.
Odměnou byla prohlídka zámku a také
stroje na lisování PET lahví, aby všichni žáci věděli, co se s tímto odpadem v obci dále děje.

Přílepští školáci čistili zámecký park.

NÁVŠTĚVA DIVADLA
Do divadla ve Zlíně jezdíme pravidelně a rádi. Letos jsme navštívili pohádku „Opice Žofka“.
Kostýmy jednotlivých zvířátek byly nádherné. Věříme, že se pohádka líbila nejen našim žákům, ale
i dětem z mateřské školy, které jsme vzali s sebou.

ZKOUŠKY NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI
Přestože čtvrťáků bylo jen sedm, i oni museli vykonat závěrečné zkoušky na dětském dopravním
hřišti v Kroměříži. Kromě testů zvládli 28. dubna i jízdy a stali se držiteli průkazu cyklisty.

OKRESNÍ SOUTĚŽ „MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ“
Zájmový kroužek „Mladý zahrádkář“ vede na naší škole zkušená paní Vlasta Čablová.
I letos se žáci pod jejím vedením poctivě připravovali na okresní soutěž, která je potom vyvrcholením jejich práce. A výsledky se dostavily – naše žačky obsadily ve své kategorii
(4. – 6. ročník) první tři místa.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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1. místo: Kateřina Fuksová (5. roč.)
2. místo: Magda Závrbská (5. roč.)
3. místo: Kateřina Buchtová (5. roč.)
Blahopřejeme a děkujeme za pěknou reprezentaci
školy. Tímto děkujeme i paní Vlastě Čablové za
přípravu a čas, který dětěm zdarma věnuje.

DALŠÍ OCENĚNÍ VE VÝTVARNÉ
SOUTĚŽI
SVČ TYMY Všetuly vyhlásilo další výtvarnou soutěž na téma „Jarní nálada“. Naše
škola se zapojila i do této soutěže a žákyně
5. ročníku Dita Jurčíková byla oceněna 3 místem. Diplom s malou odměnou jí byl přivezen
přímo do školy. Blahopřejeme!

KONCERT A VÝSTAVA ZUŠ

Diplomy za svůj úspěch obdrželi Aleš Macháček,
Zuzana Tesárková, Kateřina Buchtová, Magda
Závrbská a Kateřina Fuksová.

TURNAJ VE VYBÍJENÉ
6. května jsme přijali pozvání na turnaj ve
vybíjené žáků 3. – 5. ročníků, které pravidelně
pořádá 1. Základní škola v Holešově. Naši žáci
přivezli diplom za krásné 3. místo.
Za naši školu bojovali: Katka Fuksová,
Katka Buchtová, Radim Kašpárek, Jakub
Chmelař, Tomáš Tvrdoň, Kolja Lyubchenko,
Zuzka Tesárková, Aleš Macháček, Martin Sovadina a Barča Marušáková. Děkujeme!!!

ZUŠ v Holešově pořádá každoročně koncert
a výstavu výtvarných prací svých žáků. I my
jsme přijali pozvání a 27. května jsme se jeli inspirovat do zámku v Holešově. Je příjemný
pocit, když mezi účinkujícími vidíte i žáky naší
školy. Akce to byla pro všechny jistě poučná
a povzbuzující.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
ŽÁKŮ 4. ROČNÍKŮ
1. Základní škola v Holešově zorganizovala
na 9. června matematickou olympiádu žáků
4. ročníků. Naši školu reprezentovaly 2 žákyně
a z 31 přihlášených se Veronika Ivánková umístnila na krásném 3. místě. Michaela Starostová
obsadila 20. místo. Blahopřejeme!

DALŠÍ ÚSPĚCH ŽÁKYŇ 5. ROČNÍKU
V letošním roce se dvě naše žákyně – Kateřina Buchtová a Zuzana Tesárková hlásily ke studiu na 8leté gymnázium do Holešova. Obě
vykonaly přijímací zkoušky bez problémů a obě
byly přijaty. Děvčatům blahopřejeme a do nového a daleko náročnějšího studia jim přejeme
hodně úspěchů.

ŠKOLNÍ VÝLET
Přílepští borci ve sportovní hale v Holešově.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Školní výlet měl letos název „Pod pirátskou
vlajkou“. 17. června jsme celá škola vyrazili
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směrem do Veselí nad Moravou, kde na nás čekal kapitán lodi a pozval nás k plavbě po Baťově kanále až k plavební komoře Vnorovy. V průběhu plavby si každý žák sám vyzdobil pirátský šátek,
který si potom později odvezl na památku z tohoto výletu domů.
Na vlastní oči jsme se seznámili s funkcí plavební komory, hráli jsme různé vědomostní hry
a soutěže, za to jsme získali poklad – bonbóny a špekáčky k opékání. Zájemci si dokonce mohli vyzkoušet řídit loď za kormidlem. U vody nám den utekl opravdu jako voda a my jsme se unavení,
spokojení, poštípaní od komárů a bez peněz vrátili z pirátské plavby domů.

Plavba po Baťově kanále.

Táborák a vůně špekáčků patří ke každému výletu.

OLYMPIÁDA MALOTŘÍDNÍCH ŠKOL
Olympiáda malotřídních škol se letos na poslední chvíli přece jen konala, a to v Počenicích –
18. června. O co víc se nám letos dařilo ve vědomostních soutěžích, ve sportu se nám letos nedařilo vůbec. Nebo je to konec sportovců v Přílepích? Úspěšní sportovci buď již opustili naši školu
nebo ze zdravotních důvodů nemohli závodit, ti malí jsou zase ještě malí, a tak si budeme muset
chvíli počkat. Je to teď s námi jako s fotbalovou reprezentací. Na medailové pozice jsme letos prostě nedosáhli a plni zklamání jsme se vrátili domů.

ZÁVĚREČNÁ BESÍDKA ŠKOLY
Závěrečným vyhodnocením naší práce je
vždy besídka školy. Letos žáci pod vedením pí
uč. Jany Ševčíkové Stárkové připravili program
s příběhem „Karlík a továrna na čokoládu“. Jde
o málo známý příběh, a tak diváci obdrželi nejen
seznam s hereckým obsazením, ale i se stručným obsahem příběhu. Po vystoupení žáků vyhodnotila paní ředitelka nejen celoroční činnost
a úspěchy i neúspěchy, ale byli vyhodnoceni
i nejlepší sběrači. Rozloučili jsme se s žáky
5. ročníků (těch letos odchází 10) a přivítali
nové prvňáčky – těch bude 13.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

V úplném závěru poděkovala paní ředitelka
Alice Kučerová nejen všem žákům a rodičům,
ale i zaměstnancům, zřizovateli a všem ochotným lidičkám, kteří škole pomáhají. Všem
popřál a poděkoval i starosta obce pan Rudolf
Solař.
Nejlepší sběrači za školní rok 2009/2010:
Kaštany
1. Michal Spáčil (1. tř.)
2. Jiří Krejčí (2. tř.)
3. Jarda Spáčil (5. tř.)

292,8 kg
245,0 kg
82,5 kg
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Pomerančová kůra
1. Pavlína Kopřivová (4. tř.)
2. Tomáš Tvrdoň (4 tř.)
3. Petr Machovský (3. tř.)

10,6 kg
8,5 kg
6,0 kg

PET víčka
1. Katka Buchtová (5. tř.)
2. Radim Kašpárek (4. tř.)
3. Jiří Krejčí (2. tř.)

31,0 kg
21,2 kg
15,5 kg

Papír
1. Tomáš Tvrdoň (4. tř.)
2. Matěj Obšivač (1. tř.)
3. Jaroslav Spáčil (5. tř.)
4. Jiří Krejčí (2. tř.)
5. Katka Buchtová (5. tř.)
6. Toník Hudeček (1. tř.)
7. Pavlína Kopřivová (3. tř.)
8. Magda Závrbská (5. tř.)
9. Broněk Kutra (1. tř.)
10. Katka Fuksová (5. tř.)

Organizace tříd:

2 954 kg
2 007 kg
1 824 kg
941 kg
889 kg
555 kg
536 kg
356 kg
312 kg
267 kg

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK – 2010/2011
Školní rok jsme společně slavnostně zahájili ve středu – 1. září za přítomnosti pana starosty Rudolfa Solaře a rodičů prvňáčků. Celá
škola má letos opět 38 žáků, z toho je jen 13
děvčat a 25 chlapců. V poslední době jsou to
spíše chlapecké třídy. I proto máme letos radost,
že prvňáčků je 13 a ve třídě je vyvážený počet
chlapců (7) a děvčat (6). Další zajímavostí první
třídy je, že se tu sešla troje dvojčata.

I. třída:
1. ročník, 13 žáků, Mgr. Alice Kučerová
II. třída:
2. + 3. ročník, 9 + 6 žáků, Mgr. Monika Obšivačová
III. třída:
4. + 5. ročník, 3 + 7 žáků, Mgr. Jana Ševčíková
Stárková.
Na částečný úvazek učí na škole ještě Mgr.
Eva Smažilová.
Školní družina má 25 přihlášených žáků,
vychovatelka je paní Drahomíra Semencová.
Po dobu školních prázdnin se ve škole pilně
pracovalo. Po 13ti letech byla vymalována celá
přístavba školy a v tělocvičně tak bylo umožněno umytí oken. Do této doby toto možné nebylo kvůli špatnému upevnění (nehybnému) sítí.
Děravé a sluncem zteřelé sítě byly vyměněny za
nové. Navíc nový systém montáže sítí již umožňuje častější mytí oken.
Jelikož při vytrvalejších deštích do tělocvičny zatékalo, byla opravena i část střechy na
tělocvičně a svody z okapů na staré budově – ty
byly tak zkorodované, že místy již ani nebyly
a voda tak poškozovala zdivo staré školy.
I školní družina se dočkala drobných změn
– kromě nového koberce je obměněno i kobercové schodiště v hracím koutku.
Mgr. Alice Kučerová, ředitelka ZŠ

JAK PROBÍHÁ TÝDEN DĚTSKÉHO ÚSMĚVU V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Tak jako každým rokem jsme uspořádali pro naše děti akci „Týden dětského úsměvu“. Každý
den byl něčím výjimečný.
První den – výletní, jsme zavítali společně s dětmi MŠ Martinice do ZOO Lešná. Prohlédli
jsme si, co je nového, co se změnilo a projeli se vláčkem za zvířátky.
Druhý den – sportovní, byl uspořádán k oslavě MDD. Děti soutěžily ve třech disciplínách podle
věkových kategorií. Pro vítěze byly připraveny medaile a pro ostatní sladká odměna.
Třetí den – pohádkový, nám otevřel kouzelný klíč do světa pohádek. Děti si vybraly pohádku
„ O Koblížkovi“, kterou si zdramatizovaly.
Čtvrtý den – tajemný, s hledáním pokladu probíhal v zámeckém parku. Děti s nadšením plnily
připravené úkoly, které je dovedly až k pokladu.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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V poslední den – slavnostní, jsme se rozloučili nejen se školním rokem 2009 – 2010, ale také s dětmi
které po prázdninách odešly do ZŠ. Na slavnostním setkání ředitelka školy pasovala šerpami budoucí
školáky. Ti si pak druhý den naposledy zazvonili na zvonek mateřské školy a zavítali do ZŠ, kde je přivítala paní ředitelka Alice Kučerová. Předškoláci jí ukázali, co všechno umí a čemu se v mateřské škole
naučili. Poté si vyzkoušeli, jak se sedí v lavicích prvňáčků, ve kterých již od září sedí opravdově.
A tak jsme zakončili celý školní rok. Rozzářené dětské oči a úsměv na tvářích nám dokázali,
že děti byly spokojené a připravené akce se jim líbily.
Zdenka Chmelařová, ředitelka MŠ

Pasování budoucích, dnes již opravdových prvňáčků.

Kdo bude nejrychlejší? Koloběžkový závod na
zámeckém nádvoří.

ŽIVOT SPOLEČENSKÝ
PŘÍLEPSKÉ BÉKAL OSLAVIL DESET LET TRVÁNÍ
Léto patří tradičně různým festivalům, koncertům a jiným setkáním pod širým nebem. Stejně
tak patří k létu i táborák, dobrá parta, výlety do přírody a trampské písničky.
V sobotu 5. června proto zaplnili nádvoří přílepského zámku příznivci folkové a trampské muziky. Po roce se zde opět konal tradiční letní festival tohoto žánru s názvem Přílepské Békal. Letošní jubilejní desátý ročník měl oproti předešlým letem pouze malou změnu, a to místo konání.
Tradiční dolní louka byla díky vytrvalým květnovým dešťům natolik podmáčená, že pořadatelé
přesunuli konání přímo na zámecké nádvoří. Scházel zde sice táborový oheň, ale jinak již nebyli
návštěvníci, kterých se sešlo na tři stovky o nic ošizeni.
Ve 14 hodin zahájila přehlídku mladičká písničkářka Zuzka Sakařová ze Zborovic, která představila nové písničky ze své tvorby a vtiskla tak folkovou atmosféru pomalu se plnícímu zámeckému
nádvoří. Po třech letech se na pódiu Békala opět představili The Principals z Otrokovic a duet pro
své písně často sahal i do rockovější škatulky a podával je v ryze akustické podobě. Na pódiu se
dále představil písničkář Honza „Ombre“ Blahynka, který hrál v Přílepích poprvé a dle potlesku se
dá soudit, že jistě ne naposled. Pak už se návštěvníci dočkali vystoupení hvězdy festivalu – protest
songového písničkáře Zbyňka „Ziggyho“ Horvátha ze Zlína, který všechny rozezpíval očekávanými hity jako Skřivan či Výročí a co by to bylo za protest songového písničkáře, aby nezhodnotil čerstvě proběhlé volby a stávající politickou situaci v ČR po nich. To už ale pomalu slunce
zapadlo za zámeckou věž a na pódium nastoupil další békalovský nováček, kapela Hrnek, která
přijela do Přílep až z Hlučína.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

12

Večer patřil hulínské folk rockové kapele Nebo Co a Olomoucko-Zlínské formaci Nápoj
Zdarma, která zatím nechyběla na žádném z posledních ročníků festivalu a všichni si opět vychutnali scénické provedení největšího hitu s názvem Svačinka. Ve večerních hodinách nastoupila poslední účinkující kapela Texas z Holešova, která zde měla díky téměř domácímu prostředí mnoho
fanoušků a akce se pomalu měnila v letní country bál. Tanec a dobrá nálada vydržely až něco přes
půlnoc a k dokonalé trampské atmosféře scházel jen zmíněný táborový oheň.
Úspěchu letošního ročníku festivalu napomohlo kromě pořadatelů z PKS, účinkujících a samozřejmě návštěvníků také krásné slunečné počasí, ve které v předešlých dnech málokdo věřil.
Závěrem ještě patří poděkování sponzorům, kteří díky své podpoře napomáhají stoupající
úrovni této již nadregionální akce. Letošní ročník sponzorovaly firmy Kovotrend, s. r. o., Korund
OK, s. r. o., Tacl Restaurant, Fly United a Altec Int., s. r. o. Více fotek a další informace najdete taktéž na festivalovém webu HYPERLINK http://www.bekal.prilepy.net, www.bekal.prilepy.net.

Nádvoří přílepského zámku zaplnili příznivci trampské a folkové muziky.

Na pódiu kapela Hrnek z Hlučína.

V PŘÍLEPSKÉM ZÁMKU BYL NALEZEN POKLAD
Horké sobotní odpoledne 12. června v zámeckém parku v Přílepích proběhlo ve znamení
hledání pokladu. Nešlo však o poklad hraběcího rodu Seilernů ani jiných šlechticů působících v historii na zámku, ale o poklad pirátský. Místní klub rodičů společně s ostatními dobrovolníky zde připravil oslavu dětského dne v pirátském stylu. Všechny zúčastněné děti dostaly na startu malé
občerstvení, aby se mohly vydat na honbu za pokladem do parku plného nástrah, soutěží a úkolů
v pirátském duchu. V jednom zákoutí zdolávali malí piráti lanovou překážku, v jiném zase zkoušeli střelbu z luku nebo házení na cíl. Nechyběla ani soutěž v kresbě a mezi stromy natažená lana
se rychle plnila obrázky pirátů, lodí, pokladů a dalších tématických kreseb. Všechny soutěže řídili
„skuteční“ piráti v nádherných kostýmech a nechyběli ani papoušci na rameni či karibský bar, ve
kterém se však místo rumu podávaly barevné limonády. K dokonalé atmosféře už chyběla snad jen
pirátská plachetnice.
Za každý splněný úkol náležela kromě pocitu úspěchu ze zdolání také sladká odměna. V závěru
trasy byla připravena zkouška odvahy, kdy si každý z malých pirátů mohl sáhnout do staré truhlice
pro barevné drahokamy, které však byly střeženy lidskou lebkou ve světle svíček. Tento suvenýr si
však odnesl každý. Zlatým hřebem a úkolem pro nejodvážnější piráty bylo slaňování ze stěžně na
horolezecké sedačce. Vše probíhalo za účasti lezeckého instruktora a tak byla zajištěna maximální
bezpečnost.
Piráti a doprovázející rodiče vyhladovělí po náročné cestě za pokladem nakonec obdrželi od po-
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řadatelů špekáčky, které si mohli opéct na připraveném táboráku. Nechyběla ani točená zmrzlina, která v sobotním parnu přišla opravdu vhod.
Na závěr nezbývá než poděkovat všem pořadatelům za hezké odpoledne a dětem popřát
úspěšný závěr školního roku, hezké vysvědčení
a spoustu prázdninových zážitků. Snad našly
děti či rodiče v prožitém odpoledni i nějakou tu
inspiraci k prázdninovým hrám.

Občerstvení na dlouhé cestě za pokladem.

NECKYÁDA NA PŘÍLEPSKÉ PŘEHRADĚ
Každé roční období přináší také svoje specifické radovánky a pokud se spojí horké letní počasí, krásná příroda a nějaká ta vodní plocha,
není o nápady co s volným časem nouze. Z této
myšlenky vyšli i přílepští recesisté, když v sobotu 17. července uspořádali svoji další akci,
tentokrát s názvem „Neckyáda“ na retenční nádrži Přílepy. I když tato někdejší nedílná součást
vybavení každé domácnosti dala akci název,

Břehy přehrady se zaplnily diváky nevšední podívané.
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stovky návštěvníků se mohly na vlastní oči přesvědčit, že necky nejsou zdaleka jediným netradičním plavidlem. Od ranních hodin se začal plnit
jeden ze břehů přehrady vším co může a zdálo by
se i nemůže plavat, až se plavidel různých typů nakonec sešlo 23. Nejen na břehu, ale samozřejmě
taky v akci na vodě mohli pak všichni vidět například sultánův koberec, vor z PET lahví, havanský
doutník, sáňky se sněhulákem, postel i s peřinami,
speciálně upravený trabant nebo dřevěnou kadibudku a naopak moderní splachovací záchod se vší
výbavou. Samozřejmě nechyběly ani několikatery
zmiňované necky neboli troky. Soutěžní přehlídku
odstartovaly ve třináct hodin pohledné uprchlice
z Havany a pravidla byla pro všechny stejná. Doplut či doplavat na vlastní pohon na druhý břeh,
přičemž nezávislá osmičlenná porota hodnotila
body úroveň a vzhled plavidla, ale také posádky.
Kromě vlastní soutěže připravili pořadatelé
okolo přehrady i další atrakce. Děti se mohly vydovádět na skákacím hradu, dospělí si mohli vyzkoušet doprovodnou disciplínu – přejetí kola na
dřevěné lávce s následným skokem do vody a nechyběl ani tetovací salón a závěrečný slavnostní
ohňostroj. Nebyla nouze ani o občerstvení všeho
druhu a místo konání bylo výborně zabezpečeno
co se hygieny, pořádku a bezpečnosti týká.

Při trošce nadšení a fantazie může vyplout i kadibudka.
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Celou akci připravilo a organizovalo občanské sdružení SRP (sdružení recesistů Přílep),
známé již z loňského prvomájového průvodu
a díky patří také všem sponzorům kteří poskytli
finanční či jakoukoliv jinou pomoc a pomohli tak
zajistit dobrou úroveň Neckyády. Největší částkou, a to 10 000,– Kč, přispěl na pořádání akce
Zlínský kraj.
Nadšení a smysl pro recesi jistě vydrží pořadatelům i nadále a my se můžeme těšit na další
akci.

Tento „vodní cyklista“ do cíle nedojel.

OHLÉDNUTÍ ZA TOULKAMI
MORAVSKÝM SLOVÁCKEM
ZÁJEZD ČZS PŘÍLEPY 2010
I v letošním roce se uskutečnil zájezd pořádaný zahrádkáři Přílepy pro své členy a zájemce
z obce. Jednodenní toulky „Moravským slováckem“ nám umožnily poznat kousek Moravy
a poznat jeho zajímavosti v sobotu dne 12.
června 2010.
První zastávka byla v Chřibech na ranči Divoký západ – Western, kde byla společná snídaně na terase „Salonu“. Přejezd přes Bunč
klikatými cestami zmíněného pohoří nám umožnil byť z dálky zhlédnout nejvyšší bod „Brdo“
jehož nadmořská výška je 587 m n. m.
Za pár minut jsme se již procházeli barokním hřbitovem z pískovcovými sochami a hrobkou hrabat Petřvalských z Buchlova. Sochy jsou
uměleckým dílem jedinečné v celé ČR. Kávová
přestávka se uskutečnila v restauraci „Samota“
Zástřizly ve stylu hájenky nedaleko hradu Buchlov. Při projížďce tímto krajem jsme nemohli
nezavítat do basiliky Velehrad – významným
poutním místem Moravy. V havřickém motelu
Pepčín jsme zasedli v pravé poledne k dobrému
obědu, po němž naše putování vedlo na jih do
Vlčnova. Tu jsme zhlédli před týdnem otevřené
„Muzeum lidových pálenic“, kde jsme byli překvapeni jak se dá a z čeho napálit slivovice.
Shromážděné páleniční zařízení ze slováckého
venkova například z lázeňských kamen, pračky
či brutaru bylo až úsměvné, jakou vynalézavost
lidé projeví pokud jim tento mok chutná.
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Monumentální velehradská bazilika, jedna ze zastávek zájezdu.

Strážnický skanzen představující 64 objektů
nám ukázal způsob života a bydlení lidí v horských oblastech „Slovácka“. Škoda bylo, že nám
prohlídku ztrpčovalo děsivé vedro a všudypřítomné roje komárů.
V předvečer jsme již večeřeli v motorestu
„Plže“ v Petrově. Pak jsme již stoupali jednou
malebnou uličkou mezi 63. vinnými sklepy. Při
víně, hudbě a zpěvu jsme pranic nezpozorovali,
že venku nastala velká bouřka s lijákem. Zhasnutí elektriky zaskočilo nás a především sklepníky, kteří neměli záložní ani kahánek! Nic to
však neubralo na dobré náladě, ba právě naopak.
Muzikanti p. Fr. Solař, Břetislav Nedbal a Vladislav Sovadina hráli bez not jak při světle tak
i potmě na výbornou.
Řidiče p. Miloslava Dohnálka též nezaskočila porucha motoru, se kterou se dokázal vypořádat, aniž by se tím narušil celkový program
zájezdu.
Tato společenská akce ČZS opět zajisté při-
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spěla ke zlepšování sousedských vztahů a ukázala nám opět něco zajímavého v tomto moravském kraji.
A kam se podíváme příště?
Zdeněk Němec

střelců z celé Moravy. Vítězem se stal pan zaoral.
I když počasí akci moc nepřálo na mysliveckou
chatu přišlo mnoho místních i přespolních návštěvníků, kteří tradičně využili příležitosti ochutnat některou ze specialit myslivecké kuchyně.
O týden později se konala střelecká soutěž
o pohár mysliveckého sdružení. Mezi střelci sdružení získal pohár pan Dalibor Mlčák, který trefil
osmnáct terčů ze dvaceti. Nejlepším střelcem soutěže se však stal třináctiletý Honza Macháček s poměrem terčů 19:20. Jako junior však není členem
sdružení a proto pohár získat nemohl. Dosažený
výsledek ukazuje, že Honza jistě bude dobrým pokračovatelem rodinné myslivecké tradice.

Co by to bylo za zájezd Moravským Slováckem bez
posezení ve vinném sklípku.

MYSLIVECKÉ LÉTO 2010
Každé roční období a každá činnost nese
svoje radosti i starosti. Ne jinak je tomu také
u myslivců, kterým skončila letní sezóna. Na
zhodnocení mysliveckého jsem se jako obvykle
zeptal člena výboru MS Horní Roveň Jaroslava
Kopřivy.
Letošní léto jsme udělali hodně práce, jako
obvykle jsme připravovali seno na zimní krmení
zvěře a hodně času jsme věnovali brigádám na
zvelebování myslivecké chaty. Největší akcí
a taky největší investicí byla výstavba zastřešené
pergoly nad vydlážděným prostorem ze dvou
stran chaty. Tato pergola rozšiřuje možnosti využití venkovních prostor chaty za deště a zároveň stíní slunci. Velmi se také vylepšil vzhled
chaty a prvně ji mohli shlédnout návštěvníci veřejných střeleckých závodů 29. srpna.
Chtěl bych také vyzvednout lovecký úspěch našeho zasloužilého člena pana Miloslava Pešky,
který na noční čekané v řepkovém poli ulovil hned
dva kusy černé zvěře. Svými loveckými dovednostmi nám mladším dokazuje svoji neuvěřitelnou
kondici a stále se od něj máme co učit.
Střelecké závody na asfaltové terče se konaly
poslední srpnovou sobotu a zúčastnilo se 48
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Nová nadstřešená pergola u myslivecké chaty.

Nejstarší člen sdružení M. Peška s dvojnásobným
úlovkem.

Finálové kolo střelecké soutěže.
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O POHÁR STAROSTY OBCE PŘÍLEPY A ZÁVĚR PHL
K létu patří neodmyslitelně také požární sport
a jedinečná atmosféra soutěží v požárním útoku.
Desátý ročník přílepského kola podhostýnské hasičské ligy se konal v zámeckém parku v neděli
15. srpna. Soutěž „O pohár starosty obce Přílepy“
byla další akcí, která letos oslavila svůj jubilejní
desátý ročník a díky výkonu našeho soutěžního
družstva byl k oslavě důvod. Hasiči SDH Přílepy
zvítězili s časem 17:57 a zanechali tak za sebou
dalších 18 zúčastněných družstev v kategorii
muži. Další místa obsadila družstva z Karolína,
Bořenovic, Rychlova a Nové Dědiny.
Vítězným družstvem v kategorii ženy se stalo
družstvo z Loukova před dívkami ze Zahnašovic
a Tučap. Kategorie ženy se zúčastnilo sedm družstev.
12. září proběhla ve Vítonicích závěrečná
soutěž PHL na které byly vyhodnoceny celkové
výsledky sezóny 2010, ve které Přílepy obsadily 4.
příčku. V letošní sezóně soutěžilo v lize 29 družstev. SDH Přílepy patří dík za vzornou reprezentaci obce a blahopřání za dosažené výsledky.

HASIČI Z SDH PŘÍLEPY REPREZENTOVALI OBEC NA SEVERU
MORAVY.
Dne 18. 9. 2010 se zúčastnilo naše družstvo
SDH Přílepy Soutěže, „O pohár hejtmana Olomouckého kraje“, která se konala v obci Lipová
Lázně nedaleko Jeseníku. Více o vlastní soutěži
sdělil Ing. Rostislav Hradecký, starosta SDH
a jeden z členů soutěžního družstva:
Tato prestižní soutěž probíhala dvoukolově,
tedy každé družstvo mělo dva pokusy. Po prvních
pokusech jsme se probojovali na 4 místo, s čímž
jsme nebyli spokojeni. Náš trenér pan Navrátil
nám před druhým pokusem dodal motivaci a slíbil
nám bečku piva pokud vyhrajeme. Po skončení
útoku, při němž se zastavila časomíra na čase
18:56 jsme zaujali první místo a ostatní soupeři
tento čas již nepřekonali a my jsme této soutěži
zvítězili. Tato soutěž byla sponzorována prezidentem republiky Václavem Klausem, premiérem Petrem Nečasem a dalšími poslanci České republiky.
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Vítězné družstvo SDH Přílepy s putovním pohárem
starosty obce Přílepy.

Představitelé SDH a obce Přílepy s putovním pohárem, který zůstává již podruhé za sebou „doma“.

Cenné trofeje – putovní pohár hejtmana Olomouckého kraje a pohár za první místo ze soutěže v Jeseníkách.
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Od října pravidelné sportovní aktivity pro děti v tělocvičně ZŠ Přílepy.
V pondělí od 16:30 do 18:00 hod. stolní tenis
a v pátek od 16:30 do 18:00 volejbal a míčové hry.

TJ Sokol Přílepy

SERIÁLY
PRÁZDNINY NAŠEHO MLÁDÍ / Pohled do 50. let minulého století
Prázdniny byly, tak jak nyní, radostí školní mládeže vždycky. Představovaly dny volna v nejteplejších měsících roku a na školu nebylo ani
pomyšlení. Zdaleka se však tento volný čas nepodobal prázdninám současným. Léto představovalo výpomoc s rodiči u rolníků především
o žních. Rozhazování slaměných krucených obřísel a odebírání pokoseného obilí žačkami se muselo stihnout než koňský potah se žacím strojem dojel na úvrať. Obilní snopy se skládaly do panáků nebo po 18 do
mandelů. Po strništi se běhalo naboso. Svačiny byly velkým zpestřením
neboť selky ze dvorů měly v zásobě lepší zdroje než na chalupách.
Na vodu se šlo s konví do Martinic. Mlácení ve stodolách bylo ještě zajímavější než na poli. Dospělejší děti vypomáhaly strojníkovi při usazování části mlátičky a lisu a pak i při vlastním výmlatu či stavěním stohu.
Byly to první výdělky za práci u jiných, neboť doma přestože děcka
musela též hodně práce zastat nedostávala nic.
Prázdniny představovaly zprvu trhání lipového květu na zámeckých Zmiňovaná rozhledna v Podlipách nebo v aleji do kaple. Žáci trhali pro školní sběry vlaštovičník, špitálí, rejdiště dětí dvou genepsí jazýček, jitrocel, šalvěj, kopřivy či šípky a květy bezu, což se sušilo rací.
všude tam, kde byly děti školou povinné.
Sečení ruční kosou nebo kosákem bylo u starších sourozenců nezbytnou nutností ovládat, neboť
v téměř každém domku bylo malé hospodářství s vepříkem, kozou, králíky či drůbeží. To představovalo
každodenní zapojování děcek. Mezi tím bylo nutno s rodiči vyrazit do lesa na „fořtování“ a ruční pilkou, nikoliv však se švédským plátkem, nařezat vyznačený úsek na hromadu kmenů, kterou pak forman
s koňmi dopravil domů. Ruční řezání v kozlíku a štípání na polínka se neobešlo bez zapojení mládeže.
Pokud byl úrodný rok na lesní šišky, tak se jelo s pytli s vozíky či trakařem na „Ploštinu“ nebo „Ke
studýnkám“ na jejich sběr. Loupání kůr z klád na forotě ve „Špitále“ sloužilo též jako palivo v kachlových kuchyňských sporácích.
Přesto se však našel čas na prázdninové radovánky. Bylo to koupání v rybníku v „Hačkách“, kde
sice byla voda nepředstavitelně znečištěna a přesto se dala chytnout rybka na háček ze špendlíku na niti
a prutu vrby. Na potoce „Mojena“ dovednější kluci uměli chytit raky a ty taky po uvaření pojedli.
Hry na loupežníky a zloděje se odbývaly ve „Smrčí“ na „Ostré hůrce“ neboli „Kopcích“ nebo v přílepském zámku kde park skýtal tolik možností. Monogramy a letopočty jsou znát na staletých stromech
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doposud. Až koncem padesátých let, kdy se prostory zámku využívaly coby internát a později
jako porodnice přestávalo takto živelné poválečné
užívání zámecké zahrady kontrolované správcem.
Ke kulturním a společenským akcím byly dožínky oslavující konec žní a tím i konec léta. Byla
to i návštěva pouti ve Štípě, kde se chodilo pěšky
na malou či hrubou pouť mezi 8. a 12. září, kdy
bylo v kalendáři Marie. Zpodmítaná strniště umožnila pastvu koz na polích v Podholští a Podzámčí,
kde na brambořištích si děti pekly brambory či
opékaly jablka. Zajímavým zpestřením bylo vylezení na rozhlednu těsně stojící pod zámeckou
zahradou.
Kouř z bramborové natě a žloutnoucí listí
stromů se zkracujícími dny a nástup do školních

lavic nenechal nikoho na pochybách, že léto
a prázdniny jsou nenávratně pryč.
Zdeněk Němec

Mlácení na strojem poháněných mlátičkách bylo pro
děcka nevšedním zážitkem z prázdnin.

Z HISTORIE SVATÉHO HOSTÝNA
70. VÝROČÍ POSTAVENÍ SVĚTELNÉHO KŘÍŽE NA SVATÉM HOSTÝNĚ / díl 1.
Stavba světelného elektrifikovaného dřevěného kříže na Hostýně se prováděla v průběhu r. 1939,
čemuž bylo v loňském roce 70 let. Kříž byl vztyčen 28. září 1939 a zapnut byl na zkoušku před večerem. V noci svítit nesměl, protože bylo nařízeno zatemnění. 1. září 1939 totiž vypukla 2. světová
válka, fašistické Německo napadlo Polsko. Po celou dobu této války kříž nesvítil.
Znovu se kříž rozzářil 2. července 1945 u příležitosti oslav 100. výročí obnovení hostýnského
chrámu. Kříž byl postaven po levé straně trafostanice pod břehem. Dodnes jsou na tomto místě
zabetonovaná železa a trubka pro přívod osvětlení. Kříž postavily Východomoravské elektrárny
Přerov, které spolu s poutníky hradily náklady.
Kříž byl 28 metrů vysoký, časopis Holešovský kraj uvádí dokonce výšku 30 metrů. Rozpětí
ramen bylo 18 metrů (jiný pramen uvádí 20
metrů). Stavba byla náročná. Pro zhotovení ramen
bylo nutno postavit lešení 15 až 20 metrů vysoké.
Kříž byl postaven z trámů o síle (tloušťce)
10 až 12 cm a 12 až 15 cm. Vyztužení (pantonování) bylo provedeno úhlovou ocelí 35 až 40 mm.
Konstrukce vytvořená z těchto trámů byla v půdoryse zhruba čtverec o rozměrech 1,00 až 1,15
metru. Výšku ramen nad terénem lze podle různých fotografií odhadnout na 18 až 19 metrů.
... pokračování příště
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Obrovský světelný kříž bylo prý vidět z širokého okolí
(zdroj hostyn.cz).
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI – 2010
září
Miloslav DOHNÁLEK / č.p. 116
Maria ČERNOTOVÁ / č.p. 235
Josefa JURČÍKOVÁ / č.p. 207
Josef MACEK / č.p. 218
říjen
Jarmila BLÁHOVÁ / č.p. 187
listopad
František VÁLEK / č.p. 85
Irena LUKOVSKÁ / č.p. 147
Veronika KOPŘIVOVÁ / č.p. 58
Vladimír FILA / č.p. 66
Drahomíra JANÁLOVÁ / č.p. 140
Drahomíra DUBNÍČKOVÁ / č.p. 142
prosinec
Ludmila SEHNALOVÁ / č.p. 192
Marie KASALOVÁ / č.p. 96

81 let
91 let
81 let
82 let
75 let
86 let
83 let
82 let
70 let
87 let
80 let

červen
Jiří PERGER / Přílepy 252
Petra KŘIŽANOVÁ / Kroměříž
Magdaléna GRYGEROVÁ / Přílepy 266
Jaromír STOLAŘ / Roštění
září
Miroslav Sovadina / Přílepy 15
Jana Dosoudilová / Velký Týnec
Svatava ADÁMKOVÁ / Přílepy 277
Tomáš BOLEDOVIČ / Tučapy

NAROZENÉ DĚTI
Sophie STOJANOVÁ / Přílepy 322, 12. května
Nela SMĚŠNÁ / Přílepy 329, 31. července
Amálie JANALÍKOVÁ / Přílepy 20, 24. srpna

84 let
87 let

SŇATKY
březen
Jitka PALOVÁ / Přílepy 274
Renato Fabbio / Itálie

MÍSTO PRO VÁS
Přílepy 150
tel.: 573 334 721, mobil: 734 423 574
e-mail : info@pekarnaprilepy.eu
www.pekarnaprilepy.eu
OTEVÍRACÍ DOBA: PŘEKVAPENÍ ☺
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