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R E DA K Č N Í S L O U P E K
Moderní obecní úřad a informovaný občan – to byl jeden z mnohých společných bodů
volebních programů kandidujících uskupení v letošních volbách. To je taky důvod, proč se
vám právě dostává do rukou další vydání našeho Občasníku. Zpravodaj má nový vzhled,
mírně upravenou strukturu informací a sled článků. Oproti minulosti byla zřízena redakční
rada ve složení Miroslav Sovadina, Ivana Sehnalová a Eva Husáková. Redakční rada se bude
scházet před každým vydáním občasníku, který bude vycházet pravidelně čtvrtletně a bude
řídit jeho obsah a formu.
Malé změny v příštím roce zaznamenají také webové stránky obce, kde bude kromě
vzhledu upravena také struktura informací a doplněny nové moduly. Věříme, že se nám
bude dařit přinášet pravidelně všechny podstatné informace o činnosti místní samosprávy,
hospodaření obce, připravovaných investicích, projektech a o akcích místních škol a spolků.
Vše bude opět doplněno fotografiemi a nebudeme zapomínat přiložit nějakou zajímavost či
praktickou radu.

S L O V O S TA R O S T K Y
Vážení spoluobčané,
chci vás všechny pozdravit jako nová starostka obce. I když jsem na úřadu zatím jen
jeden a půl měsíce, tak už proběhla spousta
jednání a plynule jsem navázala na již rozpracované a nedokončené projekty. Obec získala dotaci na projekty „Kanalizace Jih“ a na
„Pravostranný chodník“, které byly dokončeny
v průběhu listopadu.
Začátkem listopadu byla předána cyklostezka – měli jsme výtku k zábradlí a umístění informační tabule, ale všechny žádosti
z naší strany byly firmou, která stavbu prováděla akceptovány. V současné době bude
cyklostezka v předběžném užívání a jednáme
o využití dotace z Místní akční skupiny Moštěnka. Na jednání s Vodovody a kanalizacemi
Kroměříž jsme byli informováni o záměru
výměny vodovodního řadu v obci v průběhu
3 let s počátkem na ulici Kráčiny, která je
nejvíce poruchová. Výměnu chtějí provést jen
s nejnutnějšími výkopovými pracemi.
V polovině měsíce proběhla schůzka
s paní Paštěkovou a obec a místní knihovna
se zapojila do projektu „Celé Česko čte
dětem.“ Akce bude probíhat každý měsíc
v prostorách zasedací místnosti, kde bude
paní předčítat z knížky, kterou vybere, nebo
když děti budou chtít, mohou si donést samy.
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Další zaváděnou akcí bude vítání občánků,
které zde v současnosti chybí.
Ve dnech 23. – 27.11. byl proveden audit
ze Zlínského kraje za minulé pololetí. Jako
nepřípustné bylo označeno projednávání
a přijímání usnesení na pracovních poradách
bez účasti veřejnosti a nebyly včas smlouvy
zveřejněny na profilu zadavatele. Proti těmto
výtkám byla učiněna nápravná opatření tím,
že zasedání budou probíhat každý druhý
měsíc a bude se kupovat nový počítačový
program, který bude vkládání smluv provádět
a hlídat termíny u smluv na dobu určitou.
Nově budou uzavřeny po novém roce
smlouvy o pronájmu veřejného prostranství
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pro auta, která parkují na pozemcích obce,
a bude jednáno s každým majitelem auta,
který bude chtít toto prostranství využívat.
Začátkem prosince proběhla schůzka
s Technickými službami (TS) Holešov, protože
TS Zlín navyšují od nového roku poplatek za
svoz asi o 6%, ale ke zvýšení poplatku za
odpad nedojde. V příštím roce budou probíhat další jednání. V současné době nám
sváží TS Holešov zatím jen plasty a velkoobjemový odpad. Dle nákladů je pro nás zatím
výhodnější plasty si svážet sami a lisovat,
protože za svoz malých kontejnerů je 200,Kč/kus a jeden velký kontejner stojí obec
600,-Kč/měsíc.

ZPRÁVY Z RADNICE
ZPĚT K PODZIMNÍM VOLBÁM
Volby do zastupitelstev obcí a měst, neboli
komunální volby se konaly na území celé ČR
5.- 6. října 2018. V obci Přílepy bylo v té době
zapsáno 780 voličů, z nichž se do volební místnosti dostavilo 521, což na procenta přepočteno
představovalo volební účast 67%. O voličskou
přízeň se ucházelo celkem 27 kandidátů na
třech kandidátních listinách, z nichž bylo voleno
sedmičlenné zastupitelstvo.
Dne 29. října 2018 se sešli zvolení zastupitelé za nebývalé účasti veřejnosti v zasedací
místnosti OÚ Přílepy k ustavujícímu zasedání.
Zasedání zahájil z titulu funkce končícího starosty obce Rudolf Solař, který stál v čele obce po
16. let, kdy se mu po čtyři volební období dostávalo opakované důvěry občanů - voličů. Nově
zvolení zastupitelé mu poděkovali za dlouholetou práci vykonanou pro obec Přílepy, předali
děkovnou plaketu v sametové kazetě a popřáli
vše nejlepší do nastávajícího důchodu.
Poté pokračoval řádný program ustavujícího
zasedání, kdy zastupitelé nejdříve složili slib
a převzali osvědčení o zvolení, pak proběhla
volba starosty, místostarosty, ustavení jednotlivých výborů a volba jejich předsedů a členů.
Poprvé v doložené historií Přílep byla zvolena do
funkce starosty žena.
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V příštím roce máme v plánu hodně drobných vylepšení vzhledu obce a největším
projektem bude výměna střechy a stropu
druhého patra zámku.
Chci vám popřát hezké a klidné prožití
svátků vánočních v okruhu přátel a blízkých
a do nového roku pevné zdraví, hodně úspěchů, štěstí na každém kroku, stálou práci
a optimismus do žil.
						
Ing. Ivana Sehnalová, starostka obce

Zastupitelstvo obce Přílepy pracuje
od 29. října 2018 v tomto složení:
Ing. Ivana Sehnalová
starostka, předseda výboru sociálního,
kulturního a školského
Ing. Miroslav Sovadina, MBA
místostarosta, předseda výboru
pro územní rozvoj
Ing. Eva Husáková
předseda finančního výboru
Zdeněk Chudárek
předseda kontrolního výboru
Ing. Rostislav Hradecký
předseda výboru pro bezpečnost
a životní prostředí
JUDr. Zdeněk Novák
předseda výboru pro revitalizaci zámku
Rostislav Kutra
předseda výboru stavebně technického
Zřízené výbory jsou tří až pětičlenné a budou
se scházet dle potřeby v jim svěřené oblasti
a budou připravovat a projednávat podněty pro
starostu a zastupitelstvo obce. Neváhejte se se
svými náměty, připomínkami či požadavky obracet na jednotlivé zastupitele či přímo na obecní
úřad Přílepy.
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KONTAKTY PRO KOMUNIKACI
Oficiální kontakt
OBEC PŘÍLEPY / OBECNÍ ÚŘAD PŘÍLEPY
Přílepy 4
76901 Holešov
tel: 573 397 992
e-mail: obec@prilepy.cz
e-podatelna: obec@prilepy.cz
www: www.prilepy.cz
ID Datové schránky: 6xwaswn
Pro podání námětu, stížnosti či připomínky
lze použít také formulář na webových
stránkách obce.
Zastupitelstvo obce Přílepy – zleva: Rostislav
Hradecký, Rostislav Kutra, Miroslav Sovadina, Ivana
Sehnalová, Zdeněk Chudárek, Eva Husáková,
Zdeněk Novák

Úřední hodiny:
pondělí: 8-12 hodin
středa: 8-12 hodin
čtvrtek: 16-18 hodin
místostarosta:
pondělí: 17-19 hodin
čtvrtek: 17-19 hodin
Na obecním úřadě najdete až na výjimky
někoho k dispozici ve všední dny,
tedy pondělí – pátek 8:00 – 12:00 hodin.

Další kontakty:
starostka:
Ing. Ivana Sehnalová, tel: 573 397 992,
mobil: 606 666 225, e-mail: obec@prilepy.cz
místostarosta:
Ing. Miroslav Sovadina, MBA, mobil:
723 433 505, e-mail: sovadina@prilepy.cz
účetní – ekonomka:
Jarmila Žourková, tel: 573 399 296,
e-mail: ucetni@prilepy.cz
hospodářka – evidence:
Jana Dujková, tel: 573 399 296,
e-mail: hospodar@prilepy.cz

Na obecním úřadě je kromě běžných úkonů možno také úředně ověřit podpisy a kopie úředních
listin. Od příštího roku bude také plně zprovozněno centrální kontaktní místo veřejné správy,
které většina z nás zná pod jménem CZECHPOINT.

Malé koledníky s doprovodem zapečetěnými
pokladničkami můžete
očekávat
v sobotu 5. ledna
2019 v dopoledních
hodinách

OBČASNÍK PŘÍLEPY

5

DOKONČENÉ INVESTICE V ROCE
2018
Končící rok 2018 byl specifický v několika
rovinách. Jednak tím, že se podařilo realizovat několik dlouhodobě připravovaných projektů a jednak tím, že se konaly komunální
volby, po kterých se ze 3/7 obměnilo vedení
obce, včetně funkce starosty. Nové vedení
obce plynule navazuje na rozpracované projekty a ty realizované administrativně dotahuje do závěrečné fáze.
Největší investicí realizovanou v tomto
roce byla cyklostezka se sdruženým provozem cyklistů a chodců, která byla slavnostně otevřena 22. října. Celkové náklady,
tedy výkup pozemků, projekční, inženýrská,
administrativní činnost a vlastní dodávka
stavby dosáhly částky 4 285 127,- Kč.
Z důvodu, že byly upřednostněny pro region
významnější projekty, nepodařilo se dosáhnout na dotaci. Jelikož v příštím roce je
připravovaná další výzva, byla odložena
kolaudace, což je podmínkou pro ucházení
o dotaci ex-post.
Další dokončenou stavbou byl pravostranný chodník od horní zastávky po přehradu. Celkové náklady na tento projekt
činily 2 849 982,- Kč, z čehož 1 000 000,Kč pokryla obdržená dotace ze Zlínského
kraje.
Začátkem školního roku byla dokončena
rekonstrukce a rozšíření sociálního zařízení
v budově mateřské školy a obecního úřadu.
Touto rekonstrukcí bylo vyhověno požadavkům hygieny, přičemž dodávky prací a materiálu dosáhly celkové částky 388 003,- Kč.
V roce 2018 byla dokončena architektonická studie a projektová dokumentace
pro revitalizaci zámeckého parku a byla provedena první etapa, která zahrnovala pěstební opatření, prořez dřevin výsadbu nové
zeleně. Do zámeckého parku, včetně zmiňované dokumentace bylo investováno 634
316,- Kč.
V tomto roce proběhla příprava nových
lokalit dle územního plánu obce a zástavbových studií v lokalitách Podšpitálí a Hačka-
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-Větřice. Předmětem investice, která činila
1 443 084,- Kč, byla hrubá stavba místních komunikací a kompletní vybudování
sítí technické infrastruktury. V obou lokalitách již probíhá výstavba nových rodinných
domů.
Po rozhodnutí zachovat prozatím stávající hasičskou zbrojnici, byla provedena
rekonstrukce fasády a okapů za 61 596,Kč.
Poslední dokončenou velkou akcí
byla kanalizace Jih. I když toto byla investice dokončená již v minulém roce, letos
ještě proběhly úpravy stavbou dotčených
pozemků a jednotlivé stoky budou předány
do správy VaK Kroměříž. Na jednání se zmíněnou společností bylo konstatováno, že Přílepy patří mezi jednu z mála obcí v okrese,
které mají kompletně vyřešenou kanalizaci,
a po napojení všech dotčených domů na
kanalizaci Jih budou veškeré splaškové
odpadní vody odvedeny na čističku do Všetul. Na rozdíl od ostatních obcí nebudou mít
v budoucnu Přílepy v této oblasti žádné problémy.
(-ms-)

Dokončený chodník od horní zastávky
po ulici ke Mlýnu
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NEJVĚTŠÍ ROZPOČTOVANÉ
A PLÁNOVANÉ INVESTICE PRO ROK
2019
Vzhledem ke skutečnosti, že se blíží konec
roku a s nástupem nového vedení obce bylo
nutné sestavit rozpočet a stanovit si priority chodu a rozvoje obce na následující rok.
Rozpočet obce byl schválen zastupitelstvem
na řádném zasedání dne 13. prosince 2018.
Jeho příjmová stránka je drtivě sestavena z
daňový příjmů a je předpokládána v celkové
částce 13 317 500,- Kč. K této částce je
zároveň rozpočtován přebytek z minulých let,
který vzniknul vysoutěžením nižších cen realizovaných investic, odložením některých projektů a obdržením dotací. Tento přebytek činí
5 436 500,- Kč. Na výdajové stránce tedy
počítá rozpočet obce s celkovou částkou 18
754 000,- Kč.
Podrobný rozpočet je umístěn na úřední
desce před obecním úřadem a prostřednictvím
vzdáleného přístupu na elektronické úřední
desce na obecním webu a každý se tak může
s jeho skladbou seznámit, popř. se informovat
osobně na OÚ nebo u jednotlivých zastupitelů.
Pro příští rok je počítáno zejména
s výměnou střešní krytiny a okapového systému na hlavním křídle zámecké budovy,
výměna poškozeného trámoví a stropu mezi
půdou a horním patrem, který je napaden
dřevomorkou a projektová příprava a studie
proveditelnost obnovy zámku Přílepy. Nutné
je provést generální rekonstrukci kotelny
a systémů vytápění a ohřevu vody v budově
Základní školy Přílepy. Další plánovanou
investicí je rekonstrukce sportoviště pod
základní školu a výstavba nového veřejného hřiště namísto stávající nevyhovující
asfaltové plochy, další etapa revitalizace
zámeckého parku či realizace projektu revitalizace rybníka v případě vypsání výzvy
a získání dotace. V rámci zlepšení možností
parkování vozidel je v plánu zpevnění parkovacích ploch v centru obce v blízkosti školy a pod
Letnou, dovybavení areálu zámku a parku pro
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pořádání kulturních akcí a rekonstrukce WC.
Plánovaná je též oprava autobusových zastávek, pořízení nových čekáren a další.
(-ms-)
Na další straně je podrobně uvedena
struktura výdajů na rok 2019.

PROČ JE NUTNÁ REKONSTRUKCE
STŘECHY A STROPŮ ZÁMKU
Je jedním z nejznámějších a také nejnebezpečnějších škůdců v této kategorii dřevomorka V extrémních případech dokáže doslova
rozložit střechu nad hlavou. V principu způsobuje hnědou hnilobu dřeva, která vede až
k jeho úplnému rozkladu až na prach. Šíří se
velmi rychle, rychlost jejího růstu může být až
10 mm za den a poměrně záhy tak dokáže
napadnout prakticky celý objekt. Daří se jí ve
sklepích, pod podlahami, ale i ve střešních
krovech. Na rozdíl od většiny ostatních dřevokazných hub nepotřebuje ke svému životu,
s výjimkou první fáze vývoje, vysokou vlhkost.
Díky svému kořenovému systému, který se táhne
mnohdy až několik metrů, si dokáže přitáhnout
vodu potřebnou k dalšímu růstu až z poměrně
vzdálených míst. Tyto provazcovité kořeny jsou
schopny prorůstat i zdivem nebo betonem.
Nebezpečnost tohoto škůdce spočívá
především v její záludnosti. Doslova se zabydlí v objektu, aniž by si toho někdo všimnul.
V případě napadení, nemáte už obvykle příliš na výběr. Napadené dřevo je nezbytné
zcela zlikvidovat. V tom lepším případě stačí
odřezat poškozenou část minimálně metr
od viditelného zasažení. Poměrně často je
však nutné přistoupit k celkové rekonstrukci
a výměně krovů, trámů nebo celých dřevěných
prvků. Je také důležité zkontrolovat, zda se
tento záludný parazit neskrývá někde ve zdivu
a nečeká, až mu připravíte novou porci dřeva.
		
				
		
zdroj: www.stavebni-vzdelani.cz
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VÝDAJE ROZPOČTU OBCE NA ROK 2019 (V KČ)
Místní komunikace, opravy, zimní údržba		
100 000
Cesta do Martinic – oprava			
150 000
Cesta Hačka - Větřice I. Etapa 			
150 000
Parkovací plochy zpevnění u školy, pod Letnou
300 000
Cyklostezka – údržba				
50 000
Chodníky - opravy havarijního stavu		
150 000
Oprava autobus. zastávek, nové čekárny		
300 000
Dopravní obslužnost				100 000
Fond oprav (kanalizace)				
200 000
Revitalizace rybníka				350 000
Provozní náklady Mateřská škola			
200 000
Provozní náklady Základní škola			
1 220 000
Generální rekonstrukce kotelny ZŠ 			
1 200 000
Místní knihovna					15 000
Oprava krovu a nová střešní krytina zámku		
5 000 000
Revitalizace zámeckého parku			
500 000
Projektová příprava zámek			
500 000
Dovybavení areálu zámku				
250 000
Oprava místních pomníků a památníků		
100 000
Rozhlas, OSA					5 000
Kulturně sociální činnost - věcné dary		
30 000
Tělovýchova SOKOL				15 000
Rekonstrukce sportoviště pod ZŠ 			
1 000 000
Dětská hřiště					50 000
Ústavní péče – Charita				
5 000
Veřejné osvětlení - provoz, údržba			
170 000
Veřejné osvětlení Špitál, Kopce, Větřice		
250 000
Inženýrské sítě, dokončení- Hačka, Větřice		
200 000
Nákup pozemků st.poz.fond			
130 000
BIOPAS - likvidace nebezpečného odpadu		
40 000
Svoz a uložení komunálního odpadu		
520 000
Kontejner na velkoobjemový odpad			
60 000
Péče o vzhled obce				
1 000 000
Lesní kaplička úprava zeleně, terén, dlažba		
150 000
Úprava návsi, zeleň, mobiliář			
250 000
Nákup sklápěcí vlečky				
40 000
Ochrana obyvatelstva 				
1 000
Požární ochrana - zásahová jednotka, SDH		
40 000
Volby						25 000
Místní zastupitelské orgány			
1 100 000
Činnost místní samosprávy			
2 228 000
Pohoštění					30 000
Mobiliáře parku - lavičky, koše, stojany...		
100 000
OÚ - kuchyňka, regály na zamykání(GDPR)		
250 000
Výměna přenosového zařízení EZS			
70 000
Výdaje z finančních operací			
10 000
Pojištění funkčně nespecifikované			
50 000
Ostatní finanční operace				
65 000
Mikroregion Holešovsko				35 000
Úhrn výdajů 					
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18 754 000
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2019

ODPADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ
2019
Dovolujeme
si požádat občany,
aby udržovali pořádek v okolí kontejnerů na tříděný
odpad.
Větší
množství
(pytle)
s
PET
lahvemi
odkládat
přímo
u boční
bránybudou sděDovolujeme si požádat občany, aby udr-je možné
Informace
o místu
a jeho
provozu
zámeckého
parku
(technický
dvůr
obce).
Pokud
jsou
kontejnery
přeplněny,
ohlaste
prosím
žovali pořádek v okolí kontejnerů na tříděný
leny.
tuto
skutečnost
na OÚ. (pytle) s PET lahvemi
odpad.
Větší množství
Počítáno je opět také se svozem železNa OÚ
jsou k prodeji
na komunální
odpad.
Oranžové pytle
na nápojové
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ZALOŽENÍ SAMSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA
ZALOŽENÍ SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKA

Letošní rok, který se nezadržitelně blíží
ke svému konci, byl ve znamení „osmiček“,
tedy různých výročí a připomínek významných událostí, které se v našich, zejména
novodobých dějinách udály. Tím nejvýznamnějším mezníkem bylo založení samostatného Československa 28. října 1918.
K tomuto stoletému výročí proběhla v celé
ČR spousta akcí a oslav a ani Přílepy nebyly
výjimkou.
V sobotu 27. října jsme se k těmto oslavám připojili a spojili je s vysazením lípy
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republiky a dalších sedmi stromů, na jejichž
výsadbu přispěli rodáci na základě spolku
Přílepy - náš domov výzvy Vysaď svůj strom
v zámeckém parku. Celá akce byla zahájena
u pomníku zakladatele samostatné ČSR
T.G. Masaryka položením věnce a vztyčením
státní vlajky za účasti obyvatel obce, hasičů
ve slavnostních uniformách a krojovaných
přílepských malých skautek, členek holešovské družiny Veverky.
Mírně pršelo, jak se na konec října sluší,
a jsme rádi, že to obyvatele Přílep neodra-
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dilo. Průvodem se symboly našeho státu
a obce v čele jsme přešli do parku, kde již
bylo vše připraveno pro vysazení stromů. Po
vysazení lípy republiky a státní hymně proběhlo slavnostní předání pamětních medailí
SH ČMS členům SDH Přílepy za dlouholetou práci a přínos k rozvoji požární ochrany
v ČR. Následovalo vysazení ambroně
západní pro paní Tuzarovou, která připravila
projekt na revitalizaci parku, ale jeho realizace se již nedočká. Poté přišly na řadu
stromy rodáků.

Slavnost začala položením věnce a vztyčením vlajky
u pomníku TGM

Příští rok by měly v parku přibýt stromy
listnaté i jehličnaté a určitě opět vyhlásíme
výzvu, aby mohli rodáci přispět na konkrétní
strom.
(-evah-, -ms-)

V parku byla obřadně vysazena lípa republiky

OTEVŘENÍ CYKLOSTEZKY
PŘÍLEPY - HOLEŠOV
Pondělní odpoledne 22. října přineslo
kromě jiného malou oslavu. U cedule označující začátek obce Přílepy se sešli zástupci
obce – starosta Rudolf Solař a několik
zastupitelů, dále zástupci firmy STRABAG,
předseda Mirkoregionu Holešovsko a starosta Rymic Martin Bartík a představitelé
města Holešova – starosta Rudolf Seifert
a místostarosta Jaroslav Chmelař, pracovníci městského úřadu Holešov a holešovský
farář a děkan P. Jerzy Walczak.
Nad právě dobudovanou cyklostezkou, či
přesněji „Stezkou se sdruženým provozem
chodců a cyklistů“ rozvinuli pásku a po krátkém projevu starosty Solaře a požehnání
děkanem Walczakem ji slavnostně přestřihli.
Jak připomenul starosta Přílep, stezka, která
měří zhruba 800 metrů a navazuje u podchodu pod jihovýchodním obchvatem Holešova na stezku z Holešova a náklady na její

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Slavnostní přestřižení pásky na cykolstezce

vybudování dosáhly 4 milionů korun, byla pro
malou obec, jako jsou Přílepy, velmi náročnou akcí, která celkově trvala 4 roky.
Už jen výkup pozemků byl mimořádně
složitý a dlouhodobý proces. Pro obec jej
zajišťoval Ing. Baran. Projektant Ing. Jaroš
stezku vyprojektoval a obec ji vybudovala
svým vlastním nákladem – na dotace nedo-
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sáhla a proto musela obětovat vlastní prostředky. Při výstavbě stezky pomohli obci
i pracovníci Městského úřadu Holešov. Výběrové řízení na realizaci stavebních prací
vyhrála společnost STRABAG, která stavbu
velmi dobře provedla.
Stezka do Přílep

tak bezpečně propojila obec s Holešovem
pro chodce i cyklisty a může se stát součástí
budoucí turistické „magistrály“ možná až na
hrad Lukov.
						
				
Karel Bartošek

BESEDA SENIORŮ
K podzimu v naší obci patří už tradičně
po mnoho let také jakési ohlednutí k podzimu života a nově zvolené vedení obce
se rozhodlo v této tradici pokračovat dál.
Pozvaní byli všichni naši občané nad 65
let, přičemž se jich v pátek 16. listopadu
sešlo v restauraci U Miloša asi osmdesát.
Jako každý rok pro něj zastupitelé spolu
s personálem restaurace a dětmi a učitelkami z naší mateřské a základní školy připravili pestrý program.
Na úvod besedy přivítala starostka obce
Ivana Sehnalová všechny přítomné a připomněla, že smyslem tohoto setkání je vzdání
úcty dříve narozeným občanům a poděkování
za jejich celoživotní přínos pro obec, společDěti z mateřské školy předvedly country tanečky
nost a následující generace. Poté seznámila
přítomné s nově zvoleným zastupitelstvem a přidala informace, kdo má na starost jakou
oblast chodu obce. Pak už patřil prostor vystoupení pro babičky a dědečky, v mnohém případě v podání jejich vlastních vnoučat či pravnoučat.
Představení inspirované 100 letým výročí založení naší republiky nacvičili žáci základní
školy. Kluci a holky oděné do oblečků národních barev a s vlaječkami na obličeji předvedli
několik tanečků na skladby opěvující naši vlast a představili pásmo krátkých básniček na
stejné téma.
Děti z mateřské školy jako malí kovbojové a dámy z divokého západu pak vystoupily
s pásmem tanečků v country stylu na známé písně tohoto žánru. Za svá představení sklidily
děti velký potlesk a byly odměněny sladkostmi. Poděkování patří samozřejmě také učitelkám
za nacvičení těchto vystoupení.
Po společné večeři přišel čas společné besedy za hudebního doprovodu pana Aloise
Cholasty z Holešova. S přibývajícími hodinami se začal plnit také malý taneční parket
a postupně se většina přidávala ke společnému zpěvu. Beseda pokračovala až do večerních
hodin a není divu. Těžko za jediné odpoledne probrat všechny vzpomínky, vždyť většina přítomných prožila v Přílepích celý život nebo alespoň jeho větší část. Kdo přišel, snad nelitoval
a odnesl si ze společně stráveného odpoledne nějaký ten zážitek.
											
(-ms-)
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OPĚT JSME SE PŘIPOJILI
A SPOLEČNĚ ZPÍVALI KOLEDY
Čas adventu v dnešní uspěchané době
většina lidí prožívá právě opačným způsobem, než je jeho pravá podstata. Namísto
zastavení a jakési duchovní přípravy na příchod nejkrásnějších svátků v roce prožíváme
v tomto období ten největší shon a kvap.
Alespoň na hodinu se nám však podařilo opustit všechny starosti všedních dnů
spojené s blížícím se koncem roku a společně jsme se sešli ve středu 12. prosince
na přílepské návsi ke zpívání koled, v rámci
celostátní akce „Česko zpívá koledy s Regionálním deníkem.“
Pro všechny přítomné obec prostřednictvím dobrovolníků připravila vánoční punč
pro děti i dospělé a gulášovku pro zahřátí.
Na úvod zaznělo pár koled v podání tria Přílepské dechovky a děti ozdobily vlastnoručně
vyrobenými ozdobami připravený stromeček,
který se poté po společném odečítání rozzářil
stovkami světélek, stejně jako obrys přílepské zvonice.
Přesně v 18:00 hodin,
stejně jako na mnohá tisících dalších místech Česka jsme společně zazpívali několik
koled za pěveckého vedení a hudebního
doprovodu rodiny Kopřivovy. Po poslední
koledě zazvonily děti zvonečky a rolničkami
na znamení blížících se Vánoc a očekávání
Ježíška. Po odzpívání koled se pak většina
zúčastněných zdržela ke společné adventní
besedě a ochutnávce pohárku zmiňovaného

Společně jsme rozsvítili stromeček a zvonici

punče a misky horké gulášovky.
Koledy v adventu jsme si zazpívali, stromeček a zvonici rozsvítili a nezbývá než si
vzájemně popřát, aby přeci jen nebyl advent
naplněn jen shonem, abychom prožili krásné
Vánoce a užili si tyto svátky v pohodě, klidu
a míru v kruhu těch nejbližších a koledy si
zazpívali i v ten pravý vánoční čas.
						
					
(-ms-)

OBECNÍ KNIHOVNA V ROCE 2018
Blíží se konec roku a to je vhodná doba
na trochu bilancování, hodnocení ponechám
čtenářům a občanům.
V letošním roce je registrováno 30 čtenářů, z toho 15 dětí, knihovnu navštívilo více
jak 380 osob, půjčeno bylo 1250 knih z toho
pro děti 800.
Začátkem roku ve spolupráci se Spolkem
Přílepy- náš domov proběhly 3 besedy pro
občany nazvané Úterý v knihovně.
V březnu bylo zorganizováno zkušební
Nocování s Andersenem, zúčastnilo se 25 dětí
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a dle ohlasů akce byla úspěšná.
V září byla ve spolupráci s knihovnou
Holešov zorganizována beseda pro děti
ze školní družiny při zdejší základní škole
o dvou anglických spisovatelích Dahl versus
David Wiliams. Beseda měla úspěch, děti
věděly o kom se beseduje a znaly některé
tituly knih. Věřím, že v příštím roce budeme
v besedách pokračovat. Poslední akcí v letošním roce, opět ve spolupráci se Spolkem Přílepy – náš domov, bylo hravé odpoledne pro
děti i dospělé s deskovými a stolními hrami,

12

zúčastnilo se 35 dětí a dospělých. Všech
těchto akci se dohromady zúčastnilo 172
osob.
Byl zpracován nový Knihovní řád,
který byl schválen Zastupitelstvem obce
23.8.2018. Byla uzavřena smlouva s firmou
TRITIUS Solutions Brno na program k provedení digitalizace knižního fondu. Digitalizace byla úspěšně provedena a kompletní
seznam knih najdete na webových stránkách
knihovny.
Znovu připomínám, že knihovna má
webové stránky (najdete je v sekci Informace občanům), kde jsou články o dění
v knihovně, fotky, otevírací doba, která je
současně vyvěšena i na vývěsní skříňce
obecního úřadu. Knihovna je otevřena každé
úterý od 14,30 do 16,30 h. Najdete zde i prostor, kde můžete psát své připomínky nebo
náměty na zkvalitnění činnosti knihovny.
Přijďte se podívat a rozšiřte řady čtenářů,
knižní fond je různorodý, za což dík obecnímu úřadu, který ve svém rozpočtu počítá

Knihovnice Marie Smolková

i s nákupem knih. Najdete zde i výměnný
fond z knihovny Kroměříž, který se 2krát
ročně vyměňuje. Těším se na Vás. Registrace
a půjčování knih je zdarma.
Závěrem bych chtěla popřát všem čtenářům, ale i občanům příjemné prožití svátků
vánočních a vše dobré v novém roce.
						
Marie Smolková, knihovnice

SHRNUTÍ LETOŠNÍHO ROKU V ZÁMECKÉM PARKU A PLÁNY NA ROK PŘÍŠTÍ
V letošním roce bylo dokončeno kácení
nemocných a cizopasníky napadených
stromů. Velká diskuse se vedla především
o pokácení javoru pod zámeckou věží.
V posudku o zdravotním stavu stromů
v parku z roku 2016 byl tento jedinec ohodnocen známkou 4 (infekce kmene, dynamicky
proschlý, z 80 % napaden jmelím). Tento stav
se ale za dva roky působením sucha a jmelí
změnil natolik, že v roce 2018 bylo nezbytné
tento strom pokácet, a to z důvodu bezpečnosti. Dokladem výrazného zhoršení stavu
javoru byla opadávající kůra, což je jednoznačnou známkou usychání kořenů. Hrozil tedy jeho vývrat. V průběhu loňské zimy
spadly v parku samovolně tři stromy. To se
může stávat v lese, nikoliv parku. Navíc tento
javor byl skutečně obrovský a stejně takové
bylo i možné bezpečnostní riziko. Městský
úřad Holešov i Národní památkový ústav
v Kroměříži tedy vydaly povolení k jeho pokácení. Je třeba zmínit, že stávající bezesráž-
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kové počasí nesvědčí nikomu, ani vzrostlým
stromům. Všude se kácí více než je obvyklé,
především nemocné stromy umírají mnohem
dříve, než by tomu bylo za dřívějších klimatických podmínek.
V posledních třech letech došlo k velkému posunu, pokud jde o údržbu parku
a vyčištění jeho zákoutí. Někdo možná tuto
změnu nehodnotí pozitivně. Je však třeba
brát v úvahu charakter parku. V letošním
roce se podařilo zajistit dotaci ve výši 150
tisíc Kč od Ministerstva životního prostředí,
která je určena na péči o stávající stromy.
Plánovaná údržba pro příští rok:
•zdravotní, udržovací a bezpečnostní řezy
stromů (zejm. jmelí),
•pravidelnou zálivku vysázených stromů,
rododendronů a tisů,
•odstraňování náletových rostlin,
•mulčování nových i stávajících keřů štěp
kou,
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•vyfrézování starých pařezů,
•provedení „tahové zkoušky“ u dubu
červeného, buku červeného, zda nehrozí
vývrat či zlomení.
Další rozvoj parku v nejbližších letech:
•výsadba nových stromů, listnatých
i jehličnatých
•úprava západního rohu pro dětské hřiště
•oprava či nové oplocení parku (ochrana
proti okusu zvěří)
•pořízení dětských herních prvků
•lavičky, koše, osvětlení, altán
•úprava jezírka, výsadba kolem něj
Nyní by se už mělo především sázet
a tvořit, věříme, že se nám podaří plán
výsadby splnit během dvou až tří nejbližších
let. V rozpočtu obce na rok 2019 je pro park
vyčleněno opět 600 tisíc Kč (mimo práci
zaměstnanců obce je to 500 tisíc na údržbu
a 100 tisíc na mobiliář, tedy lavičky, koše
atd.). Rádi bychom také získali další dotaci,
například z MAS Moštěnka.

Proschlá a opadávající kůra na kmeni dnes již
pokáceného javoru

Vlasta Čablová, -evahProstor v západním rohu parku, který je určen pro
dětské hřiště. Kmeny lípy slouží jako broukoviště. S
ohledem na neutěšený vývoj naší přírody je třeba i v
zámeckém parku podporovat biodiverzitu. Dostatek
hmyzu znamená dobré prostředí pro ptactvo, proto
bychom do parku potřebovali ještě více krmítek a
budek pro zpěvné ptactvo.

AKTUÁLNÍ INFORMACE K OBNOVĚ
ZÁMKU
Informace o postupu rekonstrukce našeho
zámku je již delší dobu pravidelnou součástí jak veřejných schůzí zastupitelstva, tak
i občasníku. Teprve po rozhodnutí zastupitelstva o přebudování zámku na obecní dům
bylo zahájeno zkoumání stavebního stavu
budovy. Výsledky průzkumu nepřinesly dobré
zprávy. Střecha a podkroví, kde jsme předpokládali dobrý stav, byly vyhodnoceny jako
havarijní, navíc i dřevěná konstrukce stropu
byla zcela napadena dřevokaznou houbou dřevomorkou.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Tato situace nás přinutila změnit původní
plány rekonstrukce, kdy jsme zamýšleli jako
první vyměnit okna a zprovoznit přízemí.
Naopak venkovní úpravy střechy a fasády
měly být provedeny jako poslední etapa. Rozpracovaný projekt první etapy byl proto odložen a jako prioritní musela nastoupit oprava
střechy a půdních prostor včetně stropu.
Projekt této rekonstrukce včetně statického
posouzení a položkového rozpočtu bude do
února dokončen, poté bude následovat výběrové řízení na dodavatele stavby. Můžeme
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jen doufat, že se na tuto náročnou práci
přihlásí zkušené stavební firmy, protože jak
známo, tak většina firem trpí nedostatkem
pracovníků a něco opravovat je mnohem
náročnější, než stavět v novotě. Současně
bude probíhat stavební řízení a konzultace
s památkáři. Bude-li vše dobře připraveno
a uděleno stavební povolení a najde se
dobrá firma, předpokládáme zahájení prací
již někdy v červnu.
Mnohem radostněji to vypadá s obnovou parku pod vedením zkušené zahradnice
Vlasty Čablové. V příštím roce bude pokračovat výsadba a na řadu přijdou i další úpravy
včetně chodníčků, laviček a třeba i instalování artefaktů další dílny řezbářů.
Rovněž velice úspěšná je i veřejná
sbírka. Sbírka byla zahájen v dubna, nyní (po
8 měsících) je na účtu cca 175 000 Kč
a jsme přesvědčeni o tom, že s příchodem
jara, zahájením stavebních prací a dalšími
akcemi v zámku a parku se dárcovství oživí
a budou přicházet další příspěvky. Výše pří-

spěvků do sbírky dle mého názoru svědčí
o velkém zájmu občanů a rodáků o obnovení
zámku. Všem dárcům velmi děkujeme.
Na závěr jedna zajímavost. Zámek a jeho
okolí, včetně naší obce zaujaly autora scénářů televize Nova natolik, že navrhl natáčení
nového seriálu v naší obci, přičemž většinu
hlavních protagonistů by představovali herci
zlínského divadla. Výroba seriálu není ještě
schválena, stane-lise tak, bude to znamenat
nejen finanční injekcí pro zámek, ale i skvělou propagaci naší obce.
Zdeněk Novák

Vazba zámecké střechy je skutečným mistrovským
dílem starých tesařů

O K É N KO D O N A Š Í Z Á K L A D N Í Š KO LY
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Školní rok 2018/2019 jsme slavnostně
zahájili v pondělí 3. září za přítomnosti pana
starosty Rudolfa Solaře a rodičů prvňáčků.
Celá škola má v letošním roce 44 žáků,
z toho je 35 žáků místních a 9 dojíždějících.

Chlapců je celkově 24 a dívek 20. V první
třídě je 7 žáků, z toho 1 dívka a 6 chlapců.

„P“ jako piráti – prvňáčci se učili první písmena

Co mě tu asi čeká? Adam a jeho první školní den

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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ODZNAK VŠESTRANNOSTI
OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ
Ve středu 12. září 2018 jsme se již tradičně vydali na sportovní dopoledne OVOV
(Odznaku všestrannosti olympijských vítězů),
které pořádala 2. ZŠ Holešov. Našich deset
dětí soutěžilo společně s žáky z Martinic, Ludslavic, Rymic, Přílep, Kostelce
a 2. Základní školy Holešov v pěti disciplínách: v trojskoku z místa, hodu míčem vzad,
a v náročných dvouminutovkách, kdy se počítaly sedy lehy, kliky a skoky přes švihadlo.
A obstáli jsme se ctí:
Ondřej Odstrčilík – 1. místo, Jakub Bárta –
2. místo, Adam Cholasta – 3. místo, Vendula
Miková – 2. místo a Libuše Odstrčilíková - 3.
místo.

POLICISTA NÁŠ KAMARÁD
Ve čtvrtek 27. září dopoledne proběhla
na základní škole beseda s paní policistkou, která mladší děti seznámila s tím, co
je úkolem policie, jak se mají děti chovat
v silničním provozu, jak si přivolat pomoc
v případě potřeby,... Se staršími žáky byla
beseda zaměřena především na šikanu
a kyberšikanu. Mnozí z nás si ani neuvědomují, jak může být používání sociálních sítí
nebezpečné. Určitě je dobré vědět, jak se
zachovat či na koho se v případě ohrožení
obrátit.

NA VLNĚ ZVUKŮ
Tak to byla akce opět pro žáky školní družiny, kdy ve středu 3. října 2018 přijela do
školy paní Mgr. Alena Svobodová DiS, která
přivezla auto plné netradičních hudebních
nástrojů. A tak si mohly děti poslechnout
hru na tibetskou misku, dešťovou hůl, fujaru,
brumli, kalimbu, dingem doo, gong, šamanský buben, koshi zvonečky a frčák, který
si každý zkusil roztočit nad hlavou a rozeznít jej. Jak jsme všichni zjistili, není to tak
jednoduché, jak to vypadalo. Také jsme si
společně na tyto nástroje zahráli a užili si
netradiční odpoledne při prožitkovém hudebním programu.
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Zároveň jsme byli vyhlášeni jako škola
s celkově nejlepšími výsledky. I když byla
přislíbena účast olympioničky Šárky Kašpárkové, která bohužel na poslední chvíli omluvila, na naší chuti závodit nám to neubralo
a sportovní den jsme si užili.

BESEDA V KNIHOVNĚ
A ve stejný den – tedy 27. září – odpoledne navštívila školní družina místní
knihovnu, kde pro nás paní knihovnice připravila besedu na téma „Humor v literatuře
pro děti“. Britští spisovatelé RoaldDahl
a David Walliams patří v současné době
mezi nejznámější a nejčtenější autory pro
děti. V jejich humorných příbězích nalezneme v pozadí i dojemné a vážné osudy
k zamyšlení. Např. Jak má osamělá
babička upoutat vnuka, kterému připadá
velice nudná? – kniha Babička drsňačka
se dětem velmi líbila. Při poledním čtení
se děti s knihami těchto autorů již seznámily, proto se do besedy aktivně zapojovaly
a užily si ji.

Děkujeme paní Smolkové za zprostředkování besedy a těšíme se na další setkání.
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100 LET NAŠÍ REPUBLIKY
„Milé děti, před 100 lety se nám
narodila naše republika“, zahájila
paní ředitelka páteční vyučování 26.
10. 2018. Oslavili jsme toto historické výročí barevným dnem. Děti
přišly do školy oblečeny v národních
barvách – modré, bílé a červené.
Naučili jsme se písničku „Za 100
let“, kterou k této příležitosti složili a
nazpívali přední čeští zpěváci. Zatančili jsme si na ni a povídali si o naší
vlasti, o státních znacích, o našem
češství. Děti odcházely domů hrdé
na to, že jsou Češi.

Taky ve škole jsme si připomněli 100 let republiky –
vlajka je složena z PET víček

NÁVŠTĚVA ZE ZŠ MARTINICE
Paní ředitelka sousední malotřídky v Martinicích nás požádala, zda by s jejich žáky
nemohli přijít do naší školy – užít si tělocvičny
a bazénu. V jejich obci ten den – 12. listopadu
- nešla elektřina a tak se přes pole vydali
k nám. Z rozzářených očí žáků jsme viděli, že
si to užili a byli velmi spokojení. V Martinicích
totiž tělocvičnu ani bazén nemají. Na oplátku
nás zase pozvali někdy v létě k nim na velké
fotbalové hřiště, které nemáme zase my.

ZAHÁJENA VÝUKA PLAVÁNÍ
V pátek 23. listopadu jsme zahájili plavecký výcvik na bazéně v Holešově. Tento
výcvik bude pokračovat až do února 2019.
Na plavání jezdí žáci celé školy, 1. – 2. ročník má předplavecký výcvik, 3. - 4. ročník
má plavecký výcvik a 5. ročník má zdokonalovací výcvik. Rodiče žáků plavání
nic nestojí, autobus je hrazen financemi
z dotace MŠMT, o kterou škola požádala
a také ji dostala.

BESEDA SENIORŮ
Jelikož jsme s dětmi oslavili 100 let naší
republiky, rozhodli jsme se, že podobně
zaměříme i náš program pro tuto příležitost.
Vrátili jsme se k našim kořenům a nechali
zaznít úryvek ze symfonické básně Vltava
od Bedřicha Smetany, písničku Kolik je na
světě moří, Chválím tě země má aZa 100
let. Babičky i dědečci si s námi zavzpomínali
na české básničky, které si potichu říkali
s dětmi – Znám křišťálovou studánku…, Cestička k domovu známě se vine… Všichni společně jsme strávili velmi příjemné chvíle.
S pásmem v výročí naší republiky vystoupili naši žáci
také na besedě se seniory

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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ADVENTNÍ VĚNCE
V týdnu před první adventní nedělí se školou
linula nádherná vůně jehličí. Vyráběli jsme jako
každý rok pod vedením paní Vlasty Čablové
adventní věnce. Každý žáček si vytvořil svůj
krásný tradiční věnec z chvojí, který následně
ozdobil dle vlastního vkusu a nakonec si jej
s patřičnou hrdostí odnesl domů. Věříme, že
doma nadělaly tyto věnce spoustu radosti
i parády a přispěly k pohodovému trávení
adventního času. Tímto moc děkujeme paní
Čablové za čas a energii, kterou nám věnovala
a doufáme, že si tuto akci zopakujeme i v příštím roce.

Adventní věnce byly každý jiný,
povedly se všem

MIKULÁŠ VE TŘÍDÁCH
I letos navštívil naši školu
Mikuláš, anděl a tentokrát
dva čerti. Jako každý rok přinesli balíčky s dobrůtkami pro
hodné děti. Někteří žáci si byli
vědomi toho, že učinili nějaký
ten přestupek, tak si připravili
pro Mikuláše básničku, písničku nebo skladbičku, kterou zahráli na svůj hudební
nástroj. Mikuláš ve všech
třídách vyhodnotil uplynulé
období a přislíbil, že se za rok
opět uvidíme. Tak hlavně co
nejméně zápisů v "Knize hříchů"...

I když čert strašil pytlem na zlobivé děti,
Mikuláš nakonec nadělil všem

DIVADLO V AJ - A SILLYBEAR
Opět jsme využili programové nabídky Divadelního centra ve Zlíně a vydali se do Holešova
na divadelní pohádku hranou v anglickém jazyce. Pohádka „O hloupém medvídkovi“ děti
opravdu zaujala. Herci mluvili česky i anglicky, Jevištní adaptace bulharské pohádky o hloupém
medvědovi a chytrém farmáři vycházela z jednoduché anekdoty, kde hloupý, hladový medvěd
a šikovný farmář spolu každoročně hospodaří a samozřejmě vyhraje ten moudřejší a šikovnější. Cílem představení v anglickém jazyce je atraktivní a hravou formou umožnit žákům
zdokonalovat znalost cizího jazyka, získat schopnost bezprostřední interakce a zároveň prožít
jedinečný umělecký zážitek. A to se povedlo.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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VÁNOČNÍ BESÍDKA ŠKOLY - TANEČEK
PŘES DVĚ PEKLA
Předvánoční besídka již také patří k tradicím na naší škole. Letos proběhla v úterý 18.
prosince a děti se na ni již dlouho těšily.
Pohádková hudební komedie se odehrává
v pekle, kde hrají prim rozpustilé čertice. Vesnický mládenec, který se v pekle ocitne pro
svou nafoukanost, se do jedné z nich zamiluje. Kdo koho polepší, se však teprve uvidí.
Možná, že i taková čertice potřebuje polepšit… Právě tuto pohádku hrály děti na vánoční
besídce. Elegantní čertice a líní čerti rejdili po
tělocvičně, ale naštěstí se včas proměnili opět
v žáky naší školy a společně s rodiči a dalšími

diváky si zazpívali vánoční koledy a ochutnali
perníčky, které upekly a nazdobily děti ve
školní družině. Strávili jsme společně chvíle
plné pohody, klidu a vánočního rozjímání.
Po besídce nás čeká velký úklid školy,
vánoční hodiny, předávání dárků, zpívání
koled a potom hurá na vánoční prázdniny. Ve
škole se zase všichni sejdeme až v novém
roce - ve čtvrtek 3. ledna 2019.
						
Mgr. Alice Kučerová, ředitelka školky

Žáci i zaměstnanci školy
přejí všem občanům
krásné a klidné Vánoce,
do nového roku zdraví, štěstí a pohodu.

M AT E Ř S K Á Š KO L A O D P O D Z I M U D O Z I M Y
DIVADLO Z TRUHLICE
Na úterý 2.10. byli pozváni dva skřítci z čarovné truhlice, která dlouhou dobu ležela zapomenuta na půdě ve starém domě na venkově. Truhlici jednou našly děti a vypustily skřítky
do dětského světa. Truhlík a Truhlička nám přivezli popletenou pohádku o tom, jak se vaří,
stoluje a nakonec i uklízí. Protože se nám všem představení moc líbilo, pozvali jsme herce
znovu v měsíci prosinci.

DRAKIÁDA
Posunutí plánovaného termínu Drakiády,
kterou jsme uspořádali v úterý 9. 10., se
nám opravdu vyplatilo. Počasí bylo nádherné,
slunečné, jenom kdyby ten větřík byl trochu
silnější.
Nejprve to vypadalo, že draci ani nevzlétnou, ale za vydatné pomoci rodičů, kteří
naběhali několik metrů po poli a trpělivosti
jejich dětí draci nakonec vzlétli. Dračí odpoledne bylo zakončeno opékáním připravených špekáčků od maminek.
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Vítr sice nebyl na draka, ale nechyběl asi nikdo
a drakiádu jsme si užili
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VYSTOUPENÍ PRO PŘÍLEPSKÉ
SENIORY
O měsíc později děti vystoupily se svým připraveným country vystoupením pro seniory
v hospůdce U Miloša.
Zpočátku to vypadalo, že se nám vystoupení nezdaří, jelikož děti tancovaly ve dvojicích a chyběli další kamarádi, ale nakonec i
přes obtížnou orientaci v malém prostoru děti
připravený tanec zvládly.

MIKULÁŠSKÉ NADĚLOVÁNÍ
5.12. se tradičně ulice měst a obcí promění v promenádu Mikulášů s anděly
a čerty. K této příležitosti si děti svými
obrázky a různými výrobky vyzdobily prostory školy. Již od rána očekávaly, zda k nim
i tento rok zavítají Mikuláš, anděl a čert, jestli
Mikuláš promluví vlídným slovem, podaruje
je balíčkem sladkostí, či nechá konat čerta.
V průběhu setkání poškádlil kluky rozmarný
čertík, kterému slibovali, že byli po celý rok
hodní. Mikuláš nešetřil pochvalami a úspěchy, ale také menšími prohřešky. Nejmenší
děti se slzičkami v očích utěšoval překrásný
andílek, který sliboval sladkou odměnu za
písničky a básničky. Nakonec všichni překonali strach z čerta a společně jsme se na
památku vyfotili.

Mikuláš se svojí družinou
se vyfotil s dětmi
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Vystoupení pro přílepské seniory – děti taneček s
přehledem zvládly

SBÍRKA PRO NEMOCNÉ DĚTI
V měsíci listopadu se mateřská škola ve
spolupráci s rodiči opět zapojila do projektu
FONDU SIDUS a získala tak certifikát za
pomoc individuálním pacientům při veřejné
sbírce na vybavení dětských zdravotnických
zařízení v Praze a Olomouci.

POHÁDKA „O VÁNOČNÍ HVĚZDIČCE“
V pátek 7. 12. se děti těšily na opětovné
setkání s Truhlíkem a Truhličkou, kteří přijeli
zahrát pohádku „O vánoční hvězdičce“. Hravou
formou za doprovodu kytary a zpěvu nás herci
seznámili s lidovými zvyky a tradicemi Vánoc.
Pohádka a povídání o vánočním období se
zapojením dětí se nám moc líbilo a naladilo nás
na vytváření příjemné předvánoční atmosféry.

Truhlík a Truhlička zahráli pohádku O vánoční
hvězdičce
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TVOŘENÍ S RODIČI A DĚTMI
Společné akce s rodiči jsou velmi oblíbené dětmi. Proto nabízíme rodičům každoročně společné dílny, kdy mají možnost přijít a vyzkoušet si předem oznámenou činnost spolu s dětmi.
Letos si ozdobili dřevěnou vánoční baňku.
Ve středu 12.12. jsme si vytvořili za poslechu známých vánočních koled předvánoční atmosféru. Z lineckého těsta se pomaloučku tvořilo vánoční cukroví. Děti vykrojovaly různé tvary,
které si zvolily a opatrně pokládaly na plech, aby se nepoškodily. Vůně, která se linula po celé
budově nám připomněla, že se Vánoce nezadržitelně blíží.

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Dle zájmu si kluci a holky dekorativně
vyzdobili vánoční baňku, kterou si společně
s rodiči pověsí ve středu 12.12. na připravený vánoční stromeček na návsi. Zde se
zapojí do celostátní akce Česko zpívá koledy,
kterou pořádají v obci manželé Kopřivovi.

19.12. v rámci spolupráce se ZŠ návštěva prvňáčků v MŠ
20.12. posezení u vánočního stromečku
v MŠ – rozbalování dárků
21.12. vánoční koledování
Zdenka Chmelařová, ředitelka školy

Před uzávěrkou Občasníku, tak aby mohl
být vydán do Vánočních svátků, byly v plánu
naší mateřské školy ještě následující akce:

ŽIVOT SPOLEČENSKÝ
PODZIMNÍ ZÁJEZD SDH LETOS SMĚŘOVAL DO JESENÍKŮ
Běh každého roku v Přílepích je pravidelně doprovázen více či méně tradičními akcemi. Mezi
ty více tradiční se za dlouhá léta zapsal také podzimní zájezd SDH, kdy se každý rok vypravíme za
poznáním zajímavých míst naší krásné vlasti. Naše letošní trasa směřovala do Jeseníků, přičemž
hlavním bodem byla exkurze do unikátní přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně.
Zde jsme během tříhodinové exkurze nejprve navštívili návštěvnické centrum, kde nám byl
promítnut film o výstavbě a provozu elektrárny a průvodce nás na výukovém panelu seznámil
s principem chodu tohoto díla a dozvěděli jsme se technické informace nejen o vlastní elektrárně,
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ale také o výrobě elektřiny a její distribuci v rámci
naší republiky a Evropy. Z návštěvnického centra
jsme se přesunuli do venkovního areálu a do
podzemních prostor, kde je instalována strojovna
a kde probíhá vlastní výroba elektřiny a přečerpávání vody zpět do horní nádrže.
V závěru prohlídky proběhl asi nejkrásnější
bod programu, kdy jsme vyjeli autobusem až
k horní nádrži, kde se nám otevřel krásný výhled
na hřebeny Jeseníků a blízký vrchol Pradědu. Za
Společná fotka účastníků zájezdu v lázních
slunečného počasí jsme se tak mohli pokochat
Karlova studánka
krásnou scenérií a zároveň naslouchat šplouchání vody ve sluncem zalité horní nádrži.
Po opuštění areálu Dlouhých strání jsme se
vydali horskou silnicí plnou serpentin vstříc Červenohorskému sedlu, kde nás krom společného
oběda v horské chatě čekala taky procházka
tímto známým turistickým a lyžařským střediskem.
Naší další zastávkou byla ruční sýrárna
Domašov, kde jsme krom nákupů místních mléčných bioproduktů navštívili také skanzen histoPřednáška o vaření piva v bruntálském
rie zemědělství a jesenického venkova. Po této
pivovaru Hasič
krátké zastávce jsme se přesunuli do Karlovy
Studánky. Jelikož byl krásný podzimní den, bylo toto krásné lázeňské městečko plné lidí. Přesto se
nám nakonec podařilo zaparkovat a následoval rozchod a volný program. Každý si užil čas zde po
svém. Někdo se prošel kolonádou, ochutnal místní léčivou vodu, prošel si obchůdky nebo si našel
kavárničku, cukrárnu či hospůdku pro příjemné posezení. Ti zdatnější se vydali až k nedalekému
vodopádu.
Celodenní putování jsme pak zakončili v Bruntále, kde je nově otevřen restaurační pivovar
Hasič, což byla pro nás jako hasiče jasná volba. Kromě společné besedy a posezení u místního piva
nás vzal sládek na prohlídku provozu pivovaru, kde jsme zároveň mohli ochutnat kromě čerstvého
piva z ležáckých tanků taky pivní pálenku, pivní slaný koláč či čokoládový pivní dort.
										 -ms-
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NOVÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ LIS NA
OVOCE MÁ VELKÝ OHLAS
V loňském roce zakoupili zahrádkáři nový lis
na ovoce, menší a více skladný. Starší už byl
i hygienicky nevyhovující. V letní sezóně, která
byla letos velmi úrodná, byl maximálně využitý
a výtěžek z moštování ovoce byl historicky nejvyšší, jak ukazuje graf.
Provozovna byla také vybavena starší kuchyňskou linkou, aby si návštěvníci mohli při vaření
povidel nebo sušení ovoce, připravit občerstvení, což dříve nebylo možné. Upraveno bylo
i okolí provozovny, kde se zasadily růžičky, a byl
opravený nájezd.
V letní sezóně byl opět uspořádaný bazárek, který měl opět úspěch a co jinému přebývalo, tak si jiný koupil a přispěl tak na činnost
zahrádkářů.
Začátkem září byla v zámku uspořádána
výstava ovoce a zeleniny, kde se sešlo množství výpěstků místních zahrádkářů. Dětem se
velmi líbila výstava drobného zvířectva, kde
mohly obdivovat hrdličky, morčata, potkany
nebo rybičky. Také se hodnotila soutěž o vlastnoručně vyrobené zvířátko, kde zvítězila tří metrová korálovka (had) vyrobený z kmene stromu.
Opět se hodnotila nejlepší marmeláda, likér
a fotografie ve třech kategoriích, které můžete
shlédnout na webu zahrádkářů. Pozoruhodná
byla také výstava malířky, která svá kouzelná díla vytvářela pomocí žehličky a včelího
vosku. Opět byla možnost zakoupení drobností,
výpěstků a bylinek.
S příchodem nových členů do Svazu
zahrádkářů došlo k oživení a omlazení členské základny. Díky těmto aktivitám můžeme
postupně opravit provozovnu zejména nevyhovující záchody a scházet se na velikonoční nebo
vánoční tvoření. Tyto akce jsou také přístupné
veřejnosti. Děkujeme všem za přízeň v letošním
roce a rádi přivítáme nové členy do svých řad.
						
		
-si-

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Přehled vylisovaného ovoce v letech 2014 - 18

Nové zařízení na moštování kombinuje
šrotovník i lis v jednom
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UPLYNULOU SEZÓNU HODNOTILI
TAKÉ PŘÍLEPŠTÍ HASIČI
Činnost našeho sboru každoročně vrcholí
výroční valnou hromadou, na které je nejen
za účasti členů, ale taky delegáta okresního
sdružení SH ČMS (Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska) a starosty, v našem případě starostky obce hodnotíme uplynulý rok.
Naše činnost byla poměrně obsáhlá, ať již šlo
o stránku požární, sportovní či společenskou.
Vzhledem ke skutečnosti, že činnosti jsme
se věnovali již v minulém vydání občasníku,
připomeneme jen akce z druhého pololetí
letošního roku.
V srpnu jsme uspořádali velkou akci
"Hasičská sobota." Na programu byla soutěž
v požárním útoku "O zámecký pohár", které
se zúčastnilo 16 družstev okresu KM a ZL.
Soutěž byla doplněna o netradiční kategorii
PS 8, aby bylo návštěvníkům předvedeno, jak
probíhal soutěžní požární útok v minulosti.
V parku ale ten den nešlo zdaleka jen o soutěž. Pozvali jsme také všechny složky IZS, aby
zejména děti mohly vidět jejich práci. Kluci
a holky si tak mohli vyzkoušet výstroj Policie
ČR, vystřelit si ze služební pistole, prohlédnou policejní zásahové vozidlo a zaskotačit si
na letní klouzačce a v pěně. Zlatým hřebem
bylo přistání vrtulníku, který k dnešní záchranářské činnosti neodmyslitelně patří. Za tuto
ukázku patří poděkovaní Ivanu Pissetovi
a jeho zaměstnavateli - firmě JACOM.
V srpnu jsme uspořádali také tradiční akci
Rock na zámku s kapelou PRESS.
Na konec školních prázdnin jsme uspořádali nejen pro děti táborák na přední zahradě
zámeckého parku. Všechny příchozí děti
dostaly pitíčko a samozřejmě špekáček, který
si na ohni opekly. Občerstvení bylo připraveno
taky pro dospělý doprovod. Dalo by se říci, že
hasiči by měli spíš oheň hasit než rozdělávat,
ale je také důležité zejména dětem připomínat letitou moudrost, že oheň je dobrý pomocník, ale zlý pán. Jako zlý pán se naštěstí oheň
v letošním roce v Přílepích neprojevil a o to
více jsme se mohli věnovat ostatním činnostem.
V říjnu jsme uspořádali tradiční podzimní
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Děti i dospělí společně poseděli a opekli si
připravené špekáčky

Naše jednotka strážila státní a obecní symboly
u lípy republiky

Děti si užily zimní radovánky v letním parku

zájezd. Cílem letošního poznávání zajímavých
míst byla přečerpávací elektrárna Dlouhé
stráně, Červenohorské sedlo, Karlova studánka a závěrečné posezení v bruntálském
pivovaru Hasič.
V říjnu jsme se zúčastnili také oslav 100.
výročí založení ČR a u této příležitosti byly
uděleny pamětní medaile SH ČMS dlouholetým aktivním členům za přínos k rozvoji
požární ochrany.
Po celou sezónu byla dle potřeby prová-
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děna údržba dopravních prostředků, zásahové
a soutěžní techniky a zázemí pro naši činnost.
Na podzim jsme provedli další sběr železného
šrotu, kterým přispíváme ke třídění odpadů
v obci a výtěžek ze sběru je zároveň významným zdrojem prostředků pro naši činnost,
zejména sportovní družstvo, jehož činnost je
představena v samostatném článku.
Za naši podporu patří dík nejen obci Přílepy,

ale také našim sponzorům a všem, co se na
naší činnosti jakkoliv podíleli, včetně výboru
a členům.
Příští rok oslaví náš sbor významné výročí
– 70. let od jeho založení. Oslavy proběhnou
15. června 2019 a na přípravě programu již
teď pilně pracujeme.
-ms-

SPORTOVNÍ DRUŽSTVO SDH SE
ČINILO I LETOS
První akcí tohoto roku bylo školení JSDH
obce na OÚ, u kterého jsme nechyběli a učili
se, jak se máme chovat při zásahu či v reálném životě a být nápomocni ostatním při
vzniku požáru a při mimořádných situacích.
Dále jsme se tradičně zapojili při vodění medvěda. Podíleli jsme se také na akci Řezbáři
– znovuzrození zámku Přílepy, kde jsme se
podíleli na zajištění občerstvení a v několika
ukázkách předváděli naši požární techniku
a požární útoky s různými stroji.
Jako sportovní družstvo jsme samozřejmě
věnovali také přípravě na nadcházející sezónu.
Scházeli jsme se k pravidelným tréninkům ať
už v tělocvičně ZŠ nebo venku a snažili se
zlepšit naši výkonnost i techniku útoku. Našim
cílem pro letošní sezónu bylo, obsadit alespoň
párkrát první tři příčky a podařilo se nám to
hned čtyřikrát. Poprvé to bylo ve Chvalnově-Lískách, kde jsme obsadili 3. místo na netradiční soutěži PS8 a pokračovalo to v Holešově,
kde jsme skončili jako 1. na okrskové soutěži.
O pár týdnů později jsme obsadili 2. a 3 místo
na soutěži PS a PS8 v Žopech.
Na některých soutěžích jsme spolupracovali s hasiči z Brusného a někdy to bylo zas
naopak. Celkově jsme tedy na naší výsledkové
listině zaznamenali přes 23 soutěžních útoku,
přičemž pouze jeden se nepovedl a byl hodnocen jako nesplněn.
Na příští rok máme v plánu přibrat nějaké
nové členy a začít pravidelně běhat PHL
(Podhostýnskou hasičskou ligu) nebo ZLPS
(zlínskou ligu požárního sportu) a pravidelně
reprezentovat náš sbor a obec.
Chtěli bychom poděkovat za všechny členy

Sportovní družstvo SDH Přílepy si v nových
dresech připravuje základnu

sportovního družstva sboru a obci Přílepy za
doplnění nové sportovní výzbroje, jako např.
hadice, proudnice a hlavně za nové dresy, ve
kterých soutěžíme a reprezentujeme.
Nejdůležitější akcí této sezóny pro nás byla
příprava hasičského dne, který byl spojený se
soutěží „O zámecký pohár“. Této soutěže se
zúčastnilo 16 týmů, a naše družstvo obsadilo
na domácí dráze 4. místo. Po celý den jsme
se společně se sborem snažili, aby se tu všem
líbilo. Velmi atraktivní byla pěna se skluzavkou, o kterou se starali a užili si ji nejen děti,
ale i dospělí.
Na konci prázdnin jsme pomáhali s přípravou a organizací táboráku s občerstvením pro
děti a jejich dospělý doprovod.
Poslední významnou akcí, které jsme se
společně se sborem účastnili, bylo připomenutí 100 let od vzniku Československé republiky.
Tímto bychom chtěli zároveň využít prostoru
k oslovení nových zájemců o požární sport
a členství v SDH. Naše sportovní družstvo
potřebuje nové posily, se kterými budeme
útočit na přední místa v soutěžích v požárním
útoku.

Broňa Kutra a kolektiv sportovního družstva SDH
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AKCE SPOLKU PŘÍLEPY – NÁŠ DOMOV
Zámecká mečíková slavnost, 29. července
Tato odpolední slavnost byla potěšením
pro většinu našich smyslů: krásné květiny,
kvalitní hudba, dobré jídlo. V hlavní roli byly
mečíky věnované pěstiteli z organizace Gladiris a umění práce s nimi. Kytice a ikebany
tvořily T. Langerová, R. Hruboňová a L. Křesadlová, která vše doplnila přednáškou o historii a pěstování mečíků. Mečíky byly k vidění
jak samostatně jako odrůdy, tak v nejrůznějších typech vazeb, návštěvníci si také mohli
nechat uvázat kytice dle vlastního výběru.
Slavnostní atmosféru akci dodaly dva menší
koncerty flétnové virtuosky Míši Koudelkové.
Na chuť i hlad byly koláče-frgály, koláčky,
tyčinky domácí limonády, trhané hovězí
a další dobroty. Klasy mečíků nám darovali
členové a členky specializované organizace ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU,
což je zásluha Vlasty Čablové. Velmi nám

Zámecká mečíková slavnost – ženy a květiny
k sobě patří

pomohli přílepští zahrádkáři a spousta dalších sousedů a přátel, za což jim patří náš
velký dík, neboť organizace nebyla vůbec
snadná. Vynaložené úsilí se však vyplatilo.
Přišla velká spousta lidí a všichni odcházeli
spokojeni.

Brigáda v parku, 29. září
Sešlo se nás deset. Hlavním bodem bylo sázení cibulovin. Kromě toho, co jsme nakoupili,
jsme jich také spoustu dostali. Moc děkujeme! Už se nemůžeme dočkat, jak to všechno na
jaře v parku kolem soch, u rybníčku a u úřední desky před obecním úřadem pokvete: narcisy,
tulipány, modřence, krokusy. Našli se i dva mužové s pilami, takže se podařilo opět něco prořezat. Nedá se, park (obzvláště zámecký a památkové chráněný) je park a ne prales :-). Při
té příležitosti se nám podařilo objevit další skvost – popínavku lunoplod, která také neroste
zdaleka v každém parku. O sázení stromů se dočtete v článku k oslavám 100 let republiky.

Lampionový průvod, 9. listopadu
Letošní lampionový průvod se nejen dle
našeho názoru, ale i dle ohlasů přímých
účastníků, velmi vydařil. Malé i velké účastníky průvodu přivítal zámek a park osvětlený loučemi a svíčkami. A desítky lampionů
a dalších světýlek dodaly okamžiku nádhernou jakoby kouzelnou a možná i tajemnou
atmosféru. Průvod prošel parkem, částečně
jej obešel, aby se „myší dírou“ v plotě vrátil
zpět do parku.
U zámku byl pro všechny připraven punč.
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Děti s nadšením sledovaly ohnivé představení
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Průvod byl kratší, než jsme očekávali, vznikl
tak prostor pro společenskou konverzaci
a postupné naplnění všech osmdesáti připravených hrnků. V 18 hodin mohla být
zahájena ohnivá show, která se, soudě dle

častého a hlasitého potlesku, divákům moc
líbila. Počet účastníků akce určitě přesáhl
stovku a jsme si jisti, že odcházeli nadmíru
spokojeni.

Odpoledne deskových a stolních her, 25. listopadu
Ve spolupráci s obecní knihovnou proběhlo
hravé odpoledne pro děti i dospělé s deskovými a stolními hrami. Kromě šachů byla připravena zhruba dvacítka dalších známých
i méně známých her (Kaleidoskop, Moje první
Česko, piškvorky, Twister, Dobble, Scrabble,
šachy...) a také živé Člověče nezlob se, v němž
se děti mohly samy stát figurkou. K příjemné
atmosféře přispělo téměř čtyřem desítkám
hráčů i drobné občerstvení od paní knihovnice.
						
					 -evah-

STUDÁNKY JSME ULOŽILI K ZIMNÍMU
SPÁNKU
První sobotu v listopadu se opět dobrovolníci
vypravili k místním studánkám, aby je zamkli
k zimnímu spánku. Cestou jsme ochutnávali
vzorky vlastních chuťovek a likérů, ale nejvíce
jsme se těšili na poslední letošní špekáčky.
S touto vidinou jsme se po několika hodinách
chůze dostali k první studánce zvané „Stříbrná“. Děti se horlivě vrhly do čištění studánky
a odtékajícího potůčku, zatímco dospělí připravili ohýnek na špekáčky.
Špekáčky byly chutným obědem, a kdo
nedojedl, tak se o zbytky postarali naši čtyři
čtyřnozí mazlíčci. Děti si postavily na potůčku
hráz a několik můstků pro broučky. Po kávě
a zákusku, uklizení ohniště a nádobí zpět na
místo pro další návštěvníky jsme se vydali
k Hadí studánce. Ačkoliv skoro začínalo zimní
období, tak se některým poštěstilo a našli jedlé
houby, ale i nádherně zbarvené muchomůrky
červené. Hadí studánka byla vyčištěna celkem rychle a po občerstvení jsme se vypravili
k poslední studánce. Trochu jsme pozměnili
obvyklou trasu a šli přes Petřejovské údolí.
K Večeřce jsme nedošli a zastavili jsme se jen
u dolního toku, kde děti objevily skokana hnědého a nemohly se z místa odtrhnout.
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Největší úspěch mělo živé „Člověče nezlob se“

Cestou zpět se někteří odpojili a zbytek
dorazil na zasloužený odpočinek do restaurace
U Miloša. I když cesta byla dlouhá asi 12km,
tak všechny děti to zvládly a těší se zase na
jarní otvírání. Akce se konají pravidelně vždy
první sobotu v dubnu a v listopadu. Sraz bývá
vždy v 9h na návsi a nekoná se, pouze pokud
prší.
-si-

12 kilometrové putování mezi studánkami zvládli
dospělí i děti

Doušek křišťálové vody z opravené Hadí studánky
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S P O R T O V N Í KO U T E K
VOLEJBALOVÝ ROK 2018
Přílepští volejbalisté mají za sebou úspěšný
sportovní volejbalový rok. Na turnajích, kterých
jsme se v tomto roce zúčastnili, nebo sami
pořádali, jsme obsazovali vždy přední příčky
a tím se nám opět podařilo dokázat, že volejbal v Přílepích je na vysoké úrovni a soupeři
z širokého okolí s námi musí počítat. Posuďte
sami:
•Veteránský turnaj v Holešově – 1.místo
•Volejbalový turnaj ve Zlíně – 1.místo
•Župní sokolský turnaj v Přílepích – 1.místo
•Volejbalový turnaj v Púchově – 3.místo
•Volejbalový turnaj Praha – 2.místo
•Memoriál Vladimíra Maloty ve Zlíně – 1.místo
•Memoriál Jirky Starosty v Přílepích – 1.místo

Nástup zúčastněných družstev na hřišti
pod školou

Posledním turnajem, který patří k závěrům volejbalové sezóny je Štěpánský losovaný turnaj, který proběhne 26. 12. 2018 od 14.00 hodin v přílepské tělocvičně.
Poděkování patří i vedení školy, která nám sokolům poskytuje zázemí pro sportovní aktivity.
Děkujeme všem za spolupráci.
								 Volejbalisté Sokola Přílepy

STŘÍPKY Z ČINNOSTI
NOHEJBALOVÉHO ODDÍLU TJ SOKOL
PŘÍLEPY
Nohejbalisté Sokola Přílepy uspořádali
v průběhu letošního roku několik zajímavých
akcí. V červnu to byl 6. ročník „Veteránského
turnaje“ pro hráče starší 40. let. Zúčastnilo
se 15 nohejbalistů z okolí naší krásné obce
Přílepy. Vítěz nebyl již tradičně vyhlášen, protože zvítězili všichni a každý dostal za předvedené výkony „voňavé“ ocenění ve formě
štangle uheráku.
V srpnu se konal již 8. ročník tradičního
„Srpnového turnaje trojic“. Pozváno bylo
14 tříčlenných družstev, ale protože někteří
odřekli, zůstalo „pouhých“ 9 týmů. Hrálo se
systémem „každý s každým“ a první místo
si zaslouženě vybojovalo trio z Bystřice pod
Hostýnem. Druhé místo pak obsadili borci ze
Zlína (Čupakabra) a bronzový stupínek získalo rodinné družstvo Janečků.
V září proběhl 2. ročník losovaného tur-
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Účastníci turnaje v přílepské tělocvičně

naje dvojic. Této akce se zúčastnilo 12 hráčů
z Přílep, Holešova, Zlína a Slušovic.
V listopadu již tradičně zahájili nohejbalisté 8.ročník „O zimního přeborníka Přílep“
v tělocvičně školy. Tato akce se koná vždy od
listopadu do dubna v termínech: 11.1., 8.2.,
8.3., 12.4.2019 od 18 hodin. Diváci jsou
vítáni a malé občerstvení je zajištěno.
			
Ivo Janečka
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MIKULÁŠ NADĚLOVAL V TĚLOCVIČNĚ
HNED DVAKRÁT
Letošní rok se blíží ke svému závěru a stejně
tak i celoroční sportovně kulturní aktivita T. J.
Sokol Přílepy, jejíž definitivní tečkou v samém
závěru roku bude ještě tradičníštěpánský turnaj volejbalového oddílu, konaný vždy 26. prosince.Kromě dubnových a květnových kulturně
sportovních počinů se rozhodl v závěru týdne
plného nejrůznějších akcí spojených s tradiční
návštěvou Mikuláše, čerta a anděla také přílepský Sokol po loňské úspěšné premiéře znovu
zorganizovat sportovní podvečer s mikulášskou
nadílkou pro děti různého věkového složení.
Sedmého prosincového dne se proměnila
tělocvična přílepské základní školy v místo her
a soutěží, které si přišla spolu se členy sokolského oddílu míčových her vyzkoušet další
zhruba třicítka dětí zejména předškolníhověku.
I když loňský rekordní počet malých i větších
návštěvníků se překonat nepodařilo, na četných
stanovištích si před návštěvou Mikuláše s čertem a andělem děti mohly i letos děti vyzkoušet
nejrůznější nářadí i sportovní pomůcky i různékreativní aktivity a také si společně zasoutěžit.
Odměnou za šikovnost i odvahu jim pak byly
připravené balíčky s ovocem a drobnými dárky,
protože společně Mikuláše a jeho doprovod
potěšili také několika básničkami a písničkami.
Pro rodiče a děti navíc nechybělo ani drobné
sladké pohoštění.
Další mikulášskou akci, kterou zažila tělo-

STATISTIKY NA KONCI ROKU
K dnešnímu dni mají Přílepy 369 čísel popisných, z toho 27 objektů je bez trvalého pobytu.
V letošním roce nebyla zkolaudována žádná
novostavba, přičemž 12 rodinných domů je
momentálně rozestavěno.
Co se obyvatel týká, v naší obci je k trvalému pobytu přihlášeno 975 obyvatel, což je
o 2 více než v roce minulém. Z uvedeného
počtu obyvatel je 498 mužů a 477 žen.
V letošním roce 3 občané zemřeli a 12 nových
občánků se narodilo, 25 obyvatel se z Přílep
odstěhovalo a 18 se přistěhovalo.
Díky porodnosti a přílivu mladých rodin
do obce činí průměrný věk našich obyvatel 41
let. Nejmladším občánkem je Jaroslav Horák,
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Děti zastavily skotačení, aby jim Mikuláš s
andělem rozdali nadílku

Zumbařky v nasvětlené tělocvičně přivolaly
Mikuláše cvičením

cvična přílepské základní školy byla i sobotní
zumba, netradičně dvouhodinová, a konaná
v setmělé tělocvičně pouze při speciálním
nasvícení. Tentokrát byly spolu s několika dětmi
odměněny i všechny sportuchtivé maminky,
které Mikuláši a jeho andělsko-čertovskému
doprovodu předvedly kromě tradiční zumby
také letošní novinku, a to cvičení s dřevěnými
tyčkami a židlemi. A po náročném dvouhodinovém sportovním výkonu se našel čas i na
chvilku odpočinku a popovídání nad vlastnoručně připraveným občerstvením a cukrovím.
			
Martina Kroutilová
kterému jsou dva měsíce, nejstarším mužem
je pan Miloslav Kalát, kterému je 89 let a nejstarší ženou a zároveň nejstarší občankou Přílep je 95letá paní Marie Sovadinová.

KALENDÁŘ AKCÍ NA LEDEN – DUBEN
5. ledna / Tříkrálová sbírka / Charita / Obec Přílepy
2. března / Vodění medvěda / SDH Přílepy
březen / Dětské šibřinky / Klub rodičů ZŠ Přílepy
30. dubna / Pálení čarodějnic / TJ Sokol Přílepy a
dobrovolníci
12. - 14. dubna / Řezbářské sympózium /
Spolek Přílepy – náš domov
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI 2019

SŇATKY

•Leden•

• Září •

Emilie MENŠÍKOVÁ			
Marie SOVADINOVÁ		
Miloslav PEŠKA			
Marie REIMEROVÁ			
Ludmila ANDRÝSKOVÁ		

75
96
86
83
85

let
let
let
let
let

83
80
82
80
75
75

let
let
let
let
let
let

Dominika PŘÍVAROVÁ / Přílepy
Adam GRMELA / Brno
Josef MRÁZEK / Přílepy
Lucia PLEVOVÁ

• Únor •
ZEMŘELÍ OBČANÉ
Jaromír KLEČKA			
Františka ŠŤASTOVÁ		
Zdeňka PEŠKOVÁ			
Františka POULÍČKOVÁ		
Jaroslav PAŠTĚKA			
Jiřina SKŘIVANOVÁ			

Božena ŠUBOVÁ		
Roman JURČÍK		
Antonín ŽEMBA		

3. 7. 2018
7. 10. 2018
26. 10. 2018

• Březen •
Anežka SOVADINOVÁ		
Marta HORÁKOVÁ			
Jan ZACHOVAL			
Josef POULÍČEK			
Miloslav KALÁT			
Zdenka STAŇKOVÁ			

87 let
80 let
70 let
80 let
90 let
87 let

NAROZENÉ DĚTI
Vanesa HAUSKNECHTOVÁ		
srpen
Anna OČADLÍKOVÁ			září
Jaroslav HORÁK			září
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