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SLOVO ÚVODEM
Tak tu máme zase jaro. Roztál sníh, příroda
se chystá propuknout v celé své kráse a síle a my
přicházíme s dalším vydáním našeho Občasníku. Na
jeho stránkách si jako pokaždé shrneme to nejdůležitější co se v naší obci dělo a bude dít. Nahlédneme
ještě i zpět do závěru roku minulého abychom mohli
navázat na události prvního čtvrtletí roku 2009.

Jako pokaždé zde najdete také spousty upoutávek na akce společenského života naší vesnice.
Pro zpestření letošního ročníku jsem zařadil dva
seriály, jeden je o historii Hostýna a druhý bude
postupně vzpomínat na to, jak se v naší vesnici žilo
v nedávných dávných časech.
Přejeme nerušenou četbu.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
Než jsme se nadali, skončila zima a máme za sebou první čtvrtletí letošního roku. Dovolte mi však
na úvod ještě krátce shrnout celý rok 2008.
V loňském roce bylo rozhodnuto zastupitelstvem obce o přestavbě a rozšíření mateřské školy v Přílepích, což považujeme vzhledem k příznivému demografickému vývoji a zvyšování kvality vybavenosti
naší obce za velmi důležité. Firmou TRIGON byla vypracována projektová dokumentace a začaly potřebné
administrativní kroky k projektu „Obnova a přístavba MŠ Přílepy“.
Obec Přílepy i celý Mikroregion Holešovsko vstoupilo do sdružení MAS – Partnerství Moštěnka,
které bylo založeno z důvodu lepší dosažitelnosti evropských dotačních titulů.
V souvislosti s plánovanou výstavbou sportovního areálu byla zpracována a vyřízena potřebná změna
územního plánu obce. S uvedenou měnou č. 1 územního plánu obce Přílepy, bylo zastupitelstvo seznámeno,
bere ji na vědomí a souhlasí s ní.
Na prosincovém veřejném zasedání zastupitelstva byl schválen nový rozpočet obce pro rok 2009.
Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný a byl projednán a připomínkován na pracovním zastupitelstvu
1. prosince 2008. Jednotlivé kapitoly byly odsouhlaseny a celý dokument je k veřejnému nahlédnutí
na obecním úřadě.
Koncem listopadu bylo provedeno Krajským úřadem Zlínského kraje oddělením kontroly – dílčí
přezkoumání hospodaření obce Přílepy za období 1. 1. 2008 do 30. 9. 2008. Bylo konstatováno, že nebyly
zjištěny závažné chyby či nedostatky.
V loňském roce se podařilo dokončit rekonstrukci místní komunikace „Betonka“ od Hradeckého po dolní kříž, která byla ve velmi špatném stavu. Před touto rekonstrukcí byla též položena nová vodovodní síť.
Dále byla dokončena první etapa oprava bosáží na budově zámku, na kterou jsme dostali dotaci
199 000,- Kč. Po kontrole hygieniků bylo nutné provést osvětlení v horních třídách budovy ZŠ a při vjezdu do obce ve směru od Lukovečka byl nainstalován radar na měření rychlosti, který se velmi osvědčil.
V nově vzniklé lokalitě RD U Mlýna bylo započato s výstavbou nové místní komunikace. V závěru roku
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byla zadána vizualizace studie několikrát zmiňovaného víceúčelového sportovního areálu v Podšpitálí,
což je další nezbytný krok k přípravě projektu a následné žádosti o dotaci.
Nejen prací živ je člověk, proto i vloni jsme uspořádali tradiční besedu s důchodci s krátkým kulturním programem a občerstvením. V těchto velmi příznivě hodnocených besedách budeme pokračovat
i v následujících letech.
Při celkovém shrnutí ještě musím vzpomenout taktéž velmi kladně hodnocenou besedu nad kronikou
obce, kterou detailně připravili M. Sovadina a Z. Němec, který jako bývalý kronikář celou besedu řídil
a moderoval. Další výčet pestrých kulturně společenských akcí loňského roku v naší obci by byl velmi
dlouhý. Jistě jste se jich sami zúčastnili nebo si o nich alespoň přečetli v našem Občasníku
Toto je hrubý výčet těch největších a nejdůležitějších akcí, které jsme dokončili, nebo rozpracovali
v roce minulém a přejděme k hodnocení prvního čtvrtletí roku letošního.
Začnu jak jinak, než Tříkrálovou sbírkou, která se v naší obci uskutečnila 10.ledna 2009. Díky
štědrosti našich občanů bylo vybráno pro potřeby Charity celkem 22 650,- Kč. Tímto bych chtěl ještě
jednou poděkovat za štědrost našim spoluobčanům, ochotu malým koledníkům obejít obec dům od domu
a v neposlední řadě i ochotným vedoucím skupinek za čas strávený s koledníky.
Tak jako každým rokem byla provedena kontrola finančního hospodaření obce v příjmové a výdajové
části. Hospodaření obce v minulém roce bylo ukončeno přebytkem 1 137 660,- Kč.
Dále bych se rád zmínil, že v lednu byla předána a definitivně schválena všemi dotčenými orgány
– „Změna č. 1 územního plánu obce Přílepy“. Tím máme tuto roční práci za sebou a může se pokračovat
ve výstavbě podle nově provedených a schválených změn na územním plánu.
Ze SFŽP České republiky nám byl doručen „Protokol“ o definitivním přiznání podpory z Fondu
na akci „Kanalizační přivaděč Přílepy-Holešov“. Obci byla přidělena zbývající část dotace a tímto pro
nás tato administrativně mimořádně náročná, čtyři roky trvající práce, skončila.
Obec podala několik žádostí o financování ze státních dotačních titulů. O tom, o které projekty a tituly
se jedná bude pojednávat samostatný článek.
Další věcí, na které se již delší dobu pracuje, je „Sportovní areál Přílepy“. Počátkem letošního roku
byla Ing. Arch. Jiřím Jílkem dodána vizualizace urbanistického a architektonického řešení. Toto je podklad
pro vypracování PUR a z hlediska širších vztahů navazuje areál na připravovanou cyklostezku či pěší
trasy z Holešova na Hostýnské vrchy, nebo průmyslová zóna Holešov – Martinice – Hostýnské vrchy.
Podmínkou investice je přeložka vedení vysokého napětí, která zasahuje do řešeného území a stále není
dořešena. Opět vše záleží na tom, zda se na daný
projekt podaří získat dotaci.
Toto jsou nejdůležitější záležitosti naší obce, které se realizovaly v prvním čtvrtletí letošního roku.
Také o ostatních záležitostech vás budeme
dále informovat.. Jde například o opravu podlahy ve strojovně školního bazénu, opravu plotu
u pomníku sv. Václava, každoroční úklid obce
po zimě či bezesmluvní užívání pozemku pod
horním obchodem.
Závěrem bych vás chtěl ještě touto cestou
požádat, abyste udržovali okolí svého domu
a sekali trávu na přilehlých pozemcích. Přispějeme tak společně k dobrému vzhledu vesnice
a příjemnému prostředí pro naše spolužití.
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Rudolf Solař, starosta obce

2

informace z radnice
OBJÍŽĎKA POVEDE PŘES PŘÍLEPY
V minulém Občasníku jsme informovali o zahájení výstavby průmyslové zóny
Holešov. S tímto projektem souvisí výstavba
silniční sítě, jak obslužné uvnitř zóny, tak
napojení těchto komunikací na státní silnice.
V měsících červnu, červenci a srpnu je plánována výstavba křižovatky se státní silnicí
Holešov – Martinice a komunikací spojující
průmyslovou zónou a připravovanou rychlostní komunikaci R49.
Po dobu výstavby bude zmíněná silnice
uzavřena a veškerá doprava ve směru na Zlín
bude odkloněna přes Přílepy. Žádáme proto
všechny občany, aby dbali zvýšené opatrnosSchéma nových silnic v okolí Holešova, zmiňovaná
ti a poučili především své děti o bezpečnosti
křižovatka je v kroužku
okolo hlavní silnice přes obec.
Jelikož silnice Holešov – Přílepy – Lukoveček pravděpodobně velmi utrpí zvýšenou zátěží, bylo
přislíbeno Zlínským krajem, že bude před i po uzavírce zdokumentován stav komunikace a po ukončení
uzavírky bude uvedena do původního stavu. Přesný termín uzávěrky bude ještě upřesněn.

ŽÁDOSTI O DOTACE BĚŽÍ
Od začátku roku jsme podali několik žádostí o dotaci. První byla na Ministerstvo zemědělství, kde
žádáme v rámci podprogramu „Výstavba a obnova čistíren odpadních vod kanalizací a souvisejících
objektů“ o dotaci na „Kanalizaci v lokalitě Kráčiny-Hačka“. Tato žádost byla zaregistrována a postoupila
ve výběru do dalšího kola.
Souběžně byla podána žádost o udělení dotace ke spolufinancování výše zmíněného díla na Krajský
úřad Zlínského kraje, kde z podprogramu „vodohospodářské infrastruktury Zlínského kraje“ je možno
získat dotaci na dofinancování. Celkové předpokládané realizační výdaje činí 6 999 000,- Kč, z toho 80%
by mělo být hrazeno z uvedených dotací a 20% z vlastních zdrojů, tedy z rozpočtu obce.
Další žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo financí. Tady žádáme z programu „Podpora
rozvoje a obnova materiálně technické základny regionálního školství“ o finanční prostředky na rekonstrukci a přístavbu naší mateřské školy. Jak jsme informovali již dříve, kapacita naší školky neodpovídá
počtu dětí, které ji navštěvují. Proto zastupitelstvo rozhodlo o její obnově a přístavbě. Školka svým
stavem neodpovídá úrovni užívání, ani nesplňuje všechny předepsané parametry pro bezproblémovou
funkci školského zařízení dle platných norem a vyhlášek. Při přestavbě bude provedena též rekonstrukce
celé budovy. Celkové náklady stavební části činí 15 237 000,- Kč. Z programu financovaném MF ČR
žádáme o spolufinancování ze státního rozpočtu o 84% stavebních nákladů, tj. 12 900 00,- Kč. Zbývající
2 337 000,- Kč jsou vlastní zdroje, tedy rozpočet obce.
V letošním roce proběhne druhá etapa opravy bosáží přízemí zámku Přílepy. Na tuto opravu jsme
podali žádost o dotaci na Ministerstvo kultury ČR. Celková dohodnutá cena této opravy je 146 626,- Kč.
Dotace z MK mohou být až 80% nákladů, tj. 115 000,- Kč, zbývající část jsou vlastní zdroje. Z MK máme
předběžný příslib, že požadovanou dotaci získáme.
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Ještě jednu žádost o dotaci jsme podali, a to na zřízení CZECHPOINTU na našem obecním úřadě.
Obec má možnost z této dotace čerpat 85% způsobilých nákladů, tj. 93 927,-Kč a 15% vlastní zdroje,
tj. 16 575,- Kč. Můžeme zakoupit informační technologii v celkové hodnotě 110 500,- Kč. Tomu, co je
vlastně CZECHPOINT je věnován samostatný článek.
Všechny zmíněné projekty jsou přímo závislé na získání popsaných dotací. Věříme tomu, že tyto
složité administrativní cesty k finančním zdrojům, přinesou kýžené ovoce.

CZECHPOINT NA NAŠEM OÚ
Jedním z běžících projektů spolufinancovaných z fondů EU je zřízení tzv. Czech POINTU. V úvodu
si toto hrozné a cize znějící slovo přiblížíme.
Jde o Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT. Je projektem,
který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí
občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT bude sloužit jako centrální
místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby
„obíhala data, ne občan“.
Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných
informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické
podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro
zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly
minimalizovány požadavky na občany.
Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích bude stačit
dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova
prostřednictvím internetu, ale nepředbíhejme.
Pokud se vše podaří vyřídit a zrealizovat, prostřednictvím našeho obecního úřadu tak budete moci
požádat o výpis z katastru nemovitostí, obchodního nebo živnostenského rejstříku, stav bodového hodnocení
řidičů a další výpisy, za jejichž získáním musíte nyní obejít několik úřadů v Holešově apod.

BESEDA SE SENIORY
Tak jak již tradičně na závěr roku pořádá obecní
úřad a zastupitelstvo obce Přílepy besedu seniorů. Tak
tomu bylo i loni 21.listopadu 2008. V připraveném
sále „U Andrýsků“ čekal přítomné důchodce kulturní
program žáků mateřské a základní školy zpestřený
vystoupením mažoretek. K poslechu i tanci zahrála
skupina K2 manželů Kopřivových z Přílep.
Na tuto akci bylo pozváno 140 našich občanů
starších 65 let z nichž však hodně chybělo, neboť
jim to zdravotní stav či jiné okolnosti nedovolily.
Zvláště byli přivítání „nováčci“ mezi 65letými, to je
Starosta obce vítá přítomné seniory na společné
ročník 1943 kterých je 10. Přivítání provedl starosta
besedě, v popředí kapela K2
obce Rudolf Solař.
Jak již bylo na tomto aktivu důchodců uvedeno, obec Přílepy každoročně zvyšuje počet obyvatel.
Tento počet již v letošním roce 2009 dosáhl 900, což obec od svého vzniku neměla. Mezi přítomnými
nechyběla naše nejstarší občanka paní Otilie Macháčková, která se dožívá 90 let coby rodačka. 80 a více
letetých žije v obci 21. Po večeři pokračovala volná beseda se zpěvem i tancem. Zavzpomínalo se na uplynulá léta a život v naší vesnici.
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Přeji všem seniorům a našim občanům do dalších let především to nejcennější, to je zdraví. Ať každému
plynou poklidná a šťastně prožitá léta v naší obci Přílepy, která je naším společným domovem.
Tak nashledanou příště na besedě seniorů a ať nikdo z pozvaných nechybí.
Zdeněk Němec

ZIMA DALA OPĚT ZABRAT
I když už se jaro začalo projevovat ve všech
jeho krásách a čekáme rozpuk a probuzení přírody
k opětovnému životu, zimu máme ještě v paměti.
Sněhová nadílka přinesla nemálo starostí a napáchala škody. Čekárna horní autobusové zastávky byla
nárazem busu zcela zničena a dolní zastávka byla
ze stejného důvodu poškozena.
Hasiči odstraňovali sníh ze střech školní tělocvičny a dalších obecních budov a náklady na údržbu
místních komunikací přesáhly rozpočtem předpokládanou částku.

Pvel Sklenář, člen JSDH Přílepy a technika firmy
Kruťa a syn při odklízení sněhové nadílky

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2009
Tříkrálová sbírka letos pomyslně oslavila své desáté výročí. Již po deset let se pravidelně v sobotu
nejblíže svátku Tří králů vydávají skupinky malých koledníků s kasičkami do ulic velkých měst a i malých
vesnic. Nejen proto, aby připomněli tuto starou lidovou tradici, ale hlavně, aby provedli finanční sbírku
pro potřeby charity.
Ne jinak tomu bylo i v Přílepích, kde se do mrazivého rána vydaly tři skupinky „malých králů“
s doprovodem. Po návratu z „koledy“ byla pro hochy a dívku připraveno na OÚ malé občerstvení a jako
odměnu od charity navštívily děti filmové představení v holešovském kině.
Díky štědrosti našich občanů byla
do kasiček nasbírána částka 22 650,- Kč,
což byla po Holešově a Prusinovicích
nejvyšší částka na Holešovsku. Všem
dárcům patří dík za štědrost, malým
koledníkům a vedoucím skupinek a pořadatelům sbírky dík za ochotu a jejich
čas a maminkám koledníků za pochopení a přípravu krásných „královských“
kostýmů.
Je též namístě, aby se štědří dárci
dozvěděli jak bylo s jejich příspěvky naloženo. Proto připojujeme odkaz na stánky holešovské charity, kam byla částka
poukázána a kde najdete přesný popis
Účastníci Tříkrálové sbírky 2009, zleva:
činnosti této organizace - http://www.
Miroslav Sovadina, Stanislav Pustka, Stanislav Tvrdoň,
holesov.caritas.cz. Pro ty, kteří nemají
Tomáš Tvrdoň, Jaroslav Spáčil, Pavel Solař, Michal Spáčil,
k Internetu přístup je na OÚ k dispozici
Pavlína Kopřivová, Radim Kašpárek, Jiří Hudeček,
výroční zpráva Charity Holešov.
Petr Machovský a Marek Půček.
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Místní organizace KDU-ČSL zve všechny občany na tradiční

Floriánskou mši svatou
u lesní kaple Panny Marie nad obcí, která se bude konat
v neděli 3. května 2009 v 15.00 hodin.

Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu obce Přílepy
V průběhu roku 2008 v teritoriu obce Přílepy okr. Kroměříž byly zaznamenány ze strany Policie tři
trestné činy a to jeden čin Proti majetku, kdy pachatel byl zjištěn, jeden čin Hrubě narušující občanské
soužití, pachatel byl taktéž úspěšně zjištěn a jeden čin Obecně nebezpečný, kdy i v tomto případě byl
pachatel zjištěn.
Na úseku přestupků v období roku 2008 bylo evidováno dvanáct přestupků, kdy jeden přestupek byl
Proti občanskému soužití, pachatel je do dnešního dne neznámý a jeden přestupek Proti majetku, kdy ani
v tomto případě nebylo pátrání po pachateli úspěšné.
Na úseku dohledu nad silničním provozem bylo za loňský rok zjištěno 10 dopravních přestupků.
Za uplynulý rok 2008 byly v obci šetřeny tři dopravní nehody (1x lehké zranění) a celková škoda dosáhla
výše 114 500,- Kč.
Preventivní činnost byla prováděna v součinnosti s pracovníky Obecního úřadu a to především relacemi v místním rozhlase. Tato činnost byla hodnocena velmi kladně, proto policie požádala pracovníky
OÚ o opětovné využití rozhlasu i v roce 2009.
Neustále jsou aktuální případy vniknutí do rodinných domů a následné odcizení věcí a s tím také
souvisí případy podomních prodejců, kteří se pod záminkou prodeje mnohdy nekvalitního zboží snaží
dostat do domů a v nestřeženém okamžiku odcizí fin. hotovost, cenné věci či elektroniku. Zde se jedná
především o občany tmavší pleti, kteří využívají důvěřivosti hlavně starších občanů či neuzamčených
dveří domů, vrat a dvorů.
V případě výskytu takových osob je nutné zapamatovat, napsat nebo jakýmkoli jiným způsobem
zaznamenat: typ vozidla, barvu, registrační značku, počet osob a jejich popis.
V neposlední řadě byl ze strany Policie zaznamenán zvýšený počet případů krádeží motorové nafty
ze zaparkovaných nákladních vozidel a také vloupání do zemědělských objektů. Tato problematika je také
velmi aktuální v současné době.
Důležitou součástí prevence je zamykání domů, dvorů, vrat, zaparkovaných vozidel a to nejen v noci,
ale i přes den, a také v případě přítomnosti v domě, ale pak nevpouštění cizích osob do domů. Vzhledem
k tomu, že se hlídka PČR Holešov dostane do obce, kvůli velké vytíženosti, méně často než by bylo potřeba,
je nutné, aby občané nebyli lhostejní a všímali si pohybu cizích – podezřelých osob po obci.

Řidiči, domluvte se!
Co znamená nová právní úprava šetření dopravních nehod (od 1. 1. 2009) pro řidiče?
Řidič nemá povinnost hlásit dopravní nehodu Policii ČR, pokud
1) zjevná škoda na některém ze zúčastněných vozidel nebo přepravovaných věcech
nepřesahuje 100 000,- Kč (zjevná škoda = škoda, kterou vidíte, laický odhad),
2) nedošlo ke zranění nebo usmrcení osoby,

OBČASNÍK PŘÍLEPY

6

3) nevznikla hmotná škoda na jiném majetku další osoby (např. škoda na komunikaci,
na budově, na dopravní značce apod)
Policii ČR volejte, pokud
4) není splněna některá z výše uvedených podmínek,
5) nemůžete zabezpečit obnovení provozu na komunikaci.
Pokud policii zavoláte, přestože jsou splněny podmínky 1, 2, 3, věc krátce prošetříme, vyřešíme
samotný dopravní přestupek a potvrdíme Váš sepsaný protokol.
Musíte sepsat společný záznam o dopravní nehodě (tiskopis záznamu o dopravní nehodě získáte u své
pojišťovny) podle předepsaných kolonek a navzájem jej podepsat. V této souvislosti máte právo požadovat
od druhého účastníka události prokázání totožnosti (předložení občanského průkazu, cestovního dokladu
apod.) a sdělení údajů o vozidle (z osvědčení o registraci vozidla, dříve osvědčení o technickém průkazu).
Pro sepsání tohoto protokolu není důležité, zda jste se dohodli na zavinění nehody. Posouzení míry zavinění
bude v takovém případě záležitostí pojišťoven. Povinnost sepsat záznam je dána zákonem.

VÝZVA PRO FOTOGRAFY
Rádi fotografujete? Vyhlašujeme soutěž pro všechny fotografy, kteří mají či nafotí jakoukoliv
fotografii či fotografie týkající se Přílep. Témata jsou 1. naše vesnice (krajina, stavení, zákoutí)
2. život společenský, 3. život na vesnici. Všechny vaše fotografie budou zařazeny do elektronické
sbírky a budou přílohou kroniky obce. Ty nejlepší budou umístěny na webových stránkách. Tři
nejlepší fotografové obdrží na konci roku drobnou odměnu. Své úlovky posílejte e-mailem na adresu
foto@prilepy.cz přikládejte nejvýše 5 fotografií k jedné zprávě.

OKÉNKO DO NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Den Slabikáře na škole
„Milá maminko a tatínku, já Váš malý školáček Vám oznamuji, že už umím číst slabiky a že si zasloužím svou první knížku – Slabikář. Přijďte se podívat do školy do vyučování,…….“ Tak nějak začínal
dopis pro rodiče, který je zval k návštěvě výuky českého jazyka v 1. třídě. Celá ta sláva dostala název
„Den Slabikáře“ a konala se ve středu 19. listopadu 2008.
Děti tak svým maminkám, tatínkům, ale i babičkám předvedly i s paní učitelkou Mgr. Alicí
Kučerovou vše, co se zatím ve škole naučily. Hned
v úvodu všechny přivítali žáci písničkou, potom četli
z Živé abecedy, formou různých her a doplňovaček
či skládaček opakovali slabiky, jejich skládání i rozklad. Za zvuku slavnostní fanfáry potom nastoupili
žáci do řady před tabuli, kde obdrželi svůj Slabikář
a na památku dostali pamětní medaili – pro vzpomínku na tento den, baterku – světýlko k vidění do budoucnosti, čokoládu – na doplnění vynaložených sil
a balónek – jen tak pro radost.
Určitě je to na naší škole hezký zvyk a doufáme,
že se udrží i do budoucna. Jistě to pro rodiče i žáky byly
Noví prvňáčci s paní ředitelkou
příjemně strávené chvíle.
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Vánoční ladění
Vánoce jsou jistě dobou, na kterou se těší nejen všechny děti, ale i dospělí. Jsou to snad nejkrásnější
svátky v roce – slavnosti zimního slunovratu. Jsou spojeny s množstvím tradic, zvyků a příprav. K nim
patří i doba adventní – doba čekání na „příchod“.
U nás na škole jsme s přípravami začali opravdu brzy, protože již v říjnu jsme se učili plést košíky
z pedigu a každý žák si tak vyrobil dárek pro své blízké. Koncem listopadu jsme si potom pod vedením
zkušené paní Vlasty Čablové (babičky jedné z našich žákyň) vyráběli překrásné adventní věnečky, které
si žáci ihned odnášeli domů. Při návštěvě TYMY centra ve Všetulích si ti mladší ze školy připomněli
všechny zvyky, zazpívali koledy, ochutnali koláče.
Ve školní družině – tak jako každý rok – pekly děti perníčky, které si potom samy vyzdobily a také
snědly.
V pátek – 5. prosince navštívil školu Mikuláš i se svým méně oblíbeným doprovodem – čertem.
Obešel všechny třídy, pokáral zlobivce a pochválil hodné. Všechny děti obdržely balíček se sladkostmi.
Závěr adventu patřil na škole vánočnímu setkání s rodiči – „Pojďte s námi do Betléma“. Žáci předvedli
pásmo básní a koled, hlavně těch méně známých. Snad se nám podařilo vykouzlit příjemnou předvánoční
atmosféru.

Paní Vlasta Čablová učí děti jak vyrobit
adventní věnec

Opravdu z toho bude košík ? Děti při pletení
košíků z pedigu

Hodný Mikuláš nadělil nakonec i těm
zlobivějším dětem

Pečení perníčků šlo nejlépe klukům, maminky se
od nich jistě měly co učit
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Výuka plavání v Holešově
Jako každý rokem, tak i letos se žáci 3. - 4. ročníku
zúčastnili povinného plaveckého výcviku na bazéně
v Holešově. Bylo to v době od 12. ledna do 23. března
2009. Každé pondělí si tak někteří zdokonalovali svůj plavecký styl a dovednosti, jiní se jim teprve učili. Odměnou
jistě byla závěrečná hodina, která se konala výjimečně
na bazéně v Kroměříži. Ve čtyřmetrové hloubce se jistě
všichni dosyta „vyřádili“. Příjemnou tečkou za výcvikem
bylo i rozdávání „Mokrého vysvědčení“.
Vody se už nebojíme – plavecký výcvik
v holešovském bazénu >

Návštěva divadla
13. ledna 2009 navštívili všichni žáci společně s dětmi z naší mateřské školy divadelní představení
ve Zlíně – pohádku „O princezně, která ráčkovala“. Představení plné písniček nás na chvíli odtrhlo od všední
reality počítačových her a nabídlo tak úplně jiný druh kvalitní zábavy.

Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. třídy naší školy proběhl letos v pátek
– 6. února 2009. K zápisu se i s rodiči dostavilo 14 dětí
– 10 chlapců a 4 děvčata. Děti předvedly, co už dokážou
při plnění různých úkolů. Poznávaly geometrické tvary,
barvy, počítaly, povídaly a kreslily. Kdo raději zpívá či
recituje, mohl se „blýsknout“ krátkou písničkou nebo
básničkou. I letos se vše obešlo bez slziček. Každý
z budoucích školáků si odnesl malý dárek vyrobený žáky
ve školní družině. Možnosti odkladu letos využijí 4 děti.
Do školy tak v září nastoupí 10 žáků.
Matěj Obšivač a dalších 10 dětí dokázalo, že z nich
v září budou dobří prvňáčci >

Dětské šibřinky – letos opět v tělocvičně školy
V sobotu 28. února 2009 ožila nezvyklým ruchem tělocvična místní základní školy. Klub rodičů
při ZŠ Přílepy ve spolupráci s místními hasiči, kteří vytvořili technické zázemí a ostatními dobrovolníky
uspořádal pro všechny místní i přespolní děti tradiční dětský karneval – plný soutěží, her, tance a zábavy.
Tělocvična byla vyzdobena papírovými řetězy, nafukovacími balónky a vším, co k této akci patří. Letos
byla pro všechny zúčastněné připravena dokonce video diskotéka a děti tak mohly mimo jiné soutěžit
v poznávání pohádkových postav, princezen či kreslených hrdinů večerníčkových příběhů na projekčním
plátně. Pokrok prostě nezastavíme.
Mezi záplavou princezen, rytířů, zvířátek či pohádkových postav bylo velmi těžké vybrat tu nejhezčí.
Každá maska má své kouzlo, každá je svým způsobem originálem a každou připravovala maminka či
babička se stejnou láskou. Důležité je, že se všichni – malí, větší i velcí – dobře bavili.
Díky sponzorům nechyběla ani bohatá tombola, ve které přálo štěstí snad všem a tak si mohli odnést
na toto odpoledne nějakou památku. Za soutěže byly děti odměněny sladkostmi nebo vitamíny v podobě
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pomerančů, banánů a jablíček. Také dospělí se mohli
občerstvit nějakou dobrotou u mini baru, aniž by o to
museli soutěžit.
I letos byla vyhlášena soutěž „O nejlepší maminčinu či babiččinu bábovku“a uvedených exponátů
se sešlo asi 14 a jako u masek byla každá originálem
co do vzhledu, vůně i chuti. A skutečně, jak měli
možnost všichni přítomní ochutnat – jeden „vzorek“ byl lepší než druhý. Až na pár drobků nezbylo
nic. Všechny šikovné cukrářky byly za svoje dílo
odměněny uznáním a malou pozorností. Příjemné
odpoledne rychle ubíhalo a se soumrakem se všechny
ty do sytosti vydováděné kouzelné postavičky vydaly
Masek na letošních šibřinkách sešlo opravdu hodně
do svých domovů.
Všem ochotným pořadatelům patří velký dík – připravili pro děti opět jedno z nezapomenutelných
kouzelných odpolední. Díky!

Matematický KLOKAN
I letos se žáci naší školy zúčastnili celostátní matematické soutěže „KLOKAN“. Nad záludnými
úkoly přemýšleli ve čtvrtek – 19. března 2009.
Vzhledem k věku žáků jsme se zúčastnili kategorie „CVRČEK“ (2. - 3. ročník) a kategorie „KLOKÁNEK“ ( 4. - 5. ročník).

Literární soutěž žáků 4. tříd

Katka Buchtová, Zuzka Tesárková a Katka Fuksová
s trofejemi za 3. místo

Zaměstnanci holešovské knihovny nás i letos
pozvali na literární soutěž žáků 4. tříd. Ve středu
25. března 2009 nás v Holešově reprezentovalo
tříčlenné družstvo ve složení – Katka Buchtová,
Katka Fuksová a Zuzka Tesárková. Tématem byl opět
celosvětově proslulý čarodějnický učeň Harry Potter.
Kromě kvizu týkajícího se této sedmidílné série si
naše žačky musely poradit i s obecnými literárními
otázkami, se jmény známých autorů, ilustrátorů
i jejich díly. V konkurenci 6 družstev z „velkých“
holešovských škol obsadily nakonec 3. místo, odměněné knihami a diplomem. Děkujeme za pěknou
reprezentaci školy i obce.
Mgr. Alice Kučerová, ředitelka školy

PODĚKOVÁNÍ ŘEDITELKY ŠKOLY
Ředitelka školy Mgr. Alice Kučerová děkuje touto cestou všem hasičům a dobrovolníkům,
kteří se podíleli na odstranění velké vrstvy těžkého sněhu ze střechy tělocvičny a následně pomáhali
s organizací dětských šibřinek v tělocvičně školy. Bez jejich ochoty by se tato akce v tělocvičně
konat nemohla. Ještě jednou – děkuji.
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Informace o třídění elektroodpadu na škole
Naše základní škola se účastní akce zvané „RECYKLOHRANÍ“, jde o sběr nepotřebné drobné elektroniky jako rádia, budíky, přehrávače, fotoaparáty, videokamery apod. Sbírají se také drobné domácí elektrospotřebiče – topinkovače, konvice, fény, žehličky, holící strojky, ale také drobné součásti počítačů.
Tyto předměty můžete poslat po dětech, vnucích nebo je přinést sami rovnou do základní školy. Děti a celá
škola za nasbíraný elektro odpad získávají body do zmíněné soutěže. Sbírají se rovněž použité baterie!
Děkujeme.

PŘÍLEPSKÉ BÉKAL
IX. ročník festiválku folkové, trampské
a country muziky
sobota 6. června 2009
v areálu zámeckého parku v Přílepích
v hlavním programu od 13.00 hodin
vystoupí: Ziggy, Pavel „Kačes“ Husár,
Nápoj zdarma, Ztráty a nálezy a další

ŽIVOT SPOLEČENSKÝ
VODĚNÍ MEDVĚDA
Masopust, fašank, karneval, ostatky, vodění medvěda či další krajové výrazy mají společné jedno. Jde
o starou lidovou tradici, která se i u nás zachovala až
dodnes. Tento čas před popeleční středou byl časem bujarého veselí, rozpustilého hodování a veselé zábavy.
Tato doba byla též nazývána jako svátky obžerství, které pokračovaly až do úterý, kdy se symbolicky
pochovala basa a lidé se začali ve čtyřicetidenním
půstu připravovat na Velikonoce. Dnes je všechno
jinak, plesová sezóna pokračuje až do jara a na televizi
Nova nás přesvědčují, že popeleční středa je den před
zeleným čtvrtkem. Tradici vodění medvěda jsme si
však zachovali.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Část masopustního průvod před odchodem do ulic

11

Proto se již od časného rána scházely v klubovně SDH nejroztodivnější masky, aby mohly v čele
s myslivcem a medvědem vyrazit do přílepských ulic obveselit za tónů dechovky všechny místní občany.
Odměnou jim byly tradiční koblihy, uzené, slanina a samozřejmě slivovice, tak jako tradice káže. V letošním
průvodu jsme mohli zaznamenat kromě tradičních masek například pošťáka Ondru, loupežníka Rumcajse,
dva střapce hroznů nebo lesního muže.
Tato tradice je udržována díky sboru dobrovolných hasičů, který zvyk udržuje bez přestávky po téměř šedesát let. I když za tuto dobu se vyměnilo spousty medvědů, myslivců či policajtů, nadšení zůstalo
a věřme, že tuto tradici patřící k vesnici si udržíme ještě spoustu dalších let.

Výbor sletu a ostatní místní spolky a organizace, zvou všechny děti i dospělé
na V. ročník

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. 4. 2009
Sraz čarodějnic v 17:00 na cestě nad Skalou. Průvod roztodivných stvoření
bude zakončen v přední zahradě zámeckého parku, kde bude připraven táborák,
občerstvení a hudba k tanci i poslechu. Pojďme společně prožít magickou
filipojakubskou noc!

Z ČINNOSTI SDH PŘÍLEPY
V závěru loňského roku proběhla v klubovně SDH u zámku výroční schůze sboru, na které byla
zhodnocena činnost loňského roku a byl připraven plán činnosti na rok 2009.
Hasiči se podílejí kromě základního poslání – což je ochrana majetku obce a občanů před požárem
a pohromami na mnoha dalších činnostech a chodu obce. Činnost hasičů se tedy dá shrnout do čtyř hlavních
oblastí. Zmíněná ochrana, požární sport, technická a pracovní podpora obce a v neposlední řadě společenské
akce. Ať už jde o akce vlastní nebo podporu akcí ostatních místních spolků.
O naší činnosti v loňském roce jsme vás informovali v loňských vydáních Občasníku a společenských
akcí jste měli možnost se sami zúčastnit. Věnujme se tedy tomu, co nás čeká v roce letošním.
V minulém měsíci byla dokončena rekonstrukce průčelí bývalého zámeckého vodovodu, kterou provedli
členové SDH v čele s Jiřím Očadlíkem st. a Jaroslavem Čadou, v rámci brigádnické činnosti pro obec.
V měsíci květnu začne příprava soutěžních družstev na sezónu požárního sportu. SDH Přílepy se
bude opět účastnit jak ligy okrsku Holešov – Prusinovice, tak Podhostýnské hasičské ligy. V rámci této
ligy proběhne i soutěž „O pohár starosty obce Přílepy“ v zámeckém v parku v sobotu 11. července 2009.
O týden dříve, tedy v sobotu 4. července je opět připraven „Rockový večer na zámku“ – taneční zábava
se skupinou PRESS.
Hlavní společenskou akcí však budou oslavy 60 let od založení sboru. Termín slavnostního dne byl
stanoven na 15. srpna 2009. Na programu se pracuje. Již teď však víme, že jak na odpoledním promenádním
koncertu tak na večerní taneční zábavě zahraje populární dechová kapela „MORAVSKÁ VESELKA“.
Předem vás všechny srdečně zveme. Pozvánky s podrobným programem slavnosti jak pro dospělé
tak pro děti budou všem doručeny.
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Sbor dobrovolných hasičů Přílepy vás srdečně zve na oslavy

60. výročí založení sboru
sobota 15. srpna 2009 v zámeckém parku
předběžný program:
• slavnostní mše svatá • průvod s dechovkou a položení věnců
k pomníkům padlých • koncert a taneční zábava dechové hudby
MORAVSKÁ VESELKA • ukázky požární techniky
• kulturní vystoupení • vláček Pacifik • skákací hrad
• bohaté občerstvení.

ROSŤŮV VÝŠLAP
Stejně jako sportovci v tělocvičně i hasiči a jejich
příznivci šli protáhnout své tělo zhýčkané vánočním
lenošením. Před Silvestrem se nás sešlo asi třicet
na autobusové zastávce, abychom mohli společně
absolvovat tradiční zimní túru, zvanou dle zakladatele
tradice „Rosťův výšlap“. Cílem byla tentokrát trasa Lukoveček – Lukov – Fryšták. Celým mrazivým dnem nás
provázelo sluníčko a jím ozářená a zasněžená zřícenina
hradu Lukov vypadala opravdu úžasně. Z Lukovečka,
kam jsme se dopravili autobusem vedla naše trasa přes
Fryštackou Skalku, lesem na zmíněný hrad, dolů do vesnice Lukov a do Fryštáku na autobusové nádraží. Každý
kdo se výšlapu zúčastnil mohl jít spát příjemně unaven
a s pocitem hezky prožitého dne v přátelské atmosféře.

Přílepští turisté na hradě Lukov

Starosta a zastupitelstvo obce
Přílepy děkuje Sboru
dobrovolných hasičů Přílepy
za čas a ochotu svých členů
při rekonstrukci
bývalého zámeckého vodovodu.
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PODZIMNÍ ZÁJEZD SDH
Podzimní zájezd přílepských hasičů a jejich příznivců měl jako každoročně v náplni poučení, poznání,
ale také kulturu a přátelskou besedu. Cílem byla tentokrát Vysočina.
Naši pouť jsme začali exkurzí do Jaderné elektrárny Dukovany. Zde pro nás byl v informačním centru
připraven dokumentární film o historii elektrárny, ale také o tom, jak se elektřina z jádra dobývá. Pak nám
ochotné průvodkyně podaly odborný a podrobný výklad na zmenšeninách a modelech jednotlivých částí
této monstrózní továrny na elektřinu. Ti odvážnější mohli dokonce vstoupit do nitra reaktoru (pochopitelně
ne skutečného) a prožít virtuální proces štěpení jádra uranu. Každý z nás si tak mohl udělat vlastní obrázek
o užitečnosti, ekologii a hlavně bezpečnosti jaderné energetiky. Tuto exkurzi doporučujeme všem.
Po tradičním řízku ve stylové restauraci v Jaroměřicích nad Rokytnou jsme zamířili na místní zámek - chloubu barokního umění, který patří k nejmohutnějším architekturám 1. poloviny 18. století u nás
i v Evropě. I když okolní zámecký park již spal podzimním spánkem, interiéry zámku jsme shlédli v plné
záři věků minulých.
Odpoledne jsme absolvovali vyhlídkovou plavbu po Dalešické přehradě a mohli jsme si vychutnat
kafíčko při pohledu na okolní přírodu přes okna kryté paluby výletního parníku. Dalešická přehrada slouží
nejen k rekreaci, ale především jako zdroj vody pro Jadernou elektrárnu Dukovany.
Třípatrová rozhledna Babylon u Kramolína se svými 26 metry a 105 původními dubovými schody
určitě neusiluje o to, aby sahala podobně jako její biblický předchůdce až do nebe, ale svoje nezastupitelné
místo na Vysočině si od roku 1831 jistě vydobyla. Po zmíněných 105 schodech nelenili vystoupat ani
nejstarší účastníci našeho zájezdu. Díky nízké oblačnosti jsme však příliš velký výhled neměli.
Atmosféru starobylých časů pak dokreslil pivovar v Dalešicích, který zná snad každý Čech ze slavného filmu Postřižiny. Paní sládkovou jsme tu sice nepotkali, ale s jejím tvrzením, že pivo je zde jako křen
jsme všichni souhlasili. Přátelskou besedu u dobrého piva jako tradičně doplnily tóny harmoniky pana
Františka Solaře za doprovodu Vl. Sovadiny na ozembuch. V pivovaru jsem zakončili hezky strávenou
sobotu a všechna navštívená místa můžeme doporučit pro rodinné výlety či témata společných zájezdů.
Závěrem ještě patří dík firmě pana Františka Šťastného, který poskytl na náš zájezd autobus.

Nejstarší účastníci zájezdu po výstupu 105 schodů
na rozhlednu Babylon

Přílepáci před zámkem v Jaroměřicích
na Rokytnou

MYSLIVCI		
Na to, co je nového v mysliveckém sdružení Horní Roveň Přílepy jsem se jako obvykle zeptal čelena
výboru Jaroslava Kopřivy.
Máme za sebou poměrně mírnou zimu a i když na jejím konci byla ještě pořádná sněhová nadílka,
nedošlo k žádnému úhynu zvěře vlivem zimy. Minulou sezónu proběhly všechny obvyklé akce a mnohých jste se mohli sami zúčastnit. Po Vánocích jsme uspořádali tradiční „Šťepánskou“ naháňku. Lovecká
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sezóna byla celkově úspěšná a za zmínku stojí počet
odlovených divokých prasat, který přesáhl počet
sedmdesáti kusů.
S přicházejícím jarem se rozjíždí i brigádnická
činnost. V současné době chodí naši členové vypomáhat do školy Lesů pod Hostýnem vyzvedávat
a balíčkovat sazenice stromků, aby bylo vše připraveno na nadcházející dobu zalesňování. Také na této
činnosti se naše sdružení již léta aktivně podílí.
Rád bych také využil prostoru v Občasníku
a chtěl bych vás všechny srdečně pozvat na tradiční
akce nadcházející sezóny. Na červenec opět připraPan Hanák s úlovkem výstavního daňka
vujeme přátelské odpoledne na myslivecké chatě se
zvěřinovými hody. Můžete ochutnat něco z tradičního jídelníčku a prožít příjemné odpoledne v krásném
prostředí naší myslivecké chaty. V poslední srpnovou sobotu proběhnou střelecké závody, na kterých
můžete taktéž poobědvat něco z myslivecké kuchyně.
Závěrem bych chtěl jako každoročně upozornit na hrozící nebezpečí střetu se zvěří na trase Přílepy – Lukoveček. Přes veškerá upozornění zde opět došlo k několika dopravním nehodám, zabití zvěře
a hmotné škodě na vozidlech.
Rád bych také poděkoval všem sponzorům a všem, co se na naší činnosti jakkoliv podílí a pomáhají nám.

sportoví okénko
Ohlédnutí za loňským volejbalovým rokem
Jaro 2009, z měst a jejich ulic konečně zmizely poslední vánoční výzdoby, pomalu, ale jistě jsme
zvládli nástup do běžných denních povinností, ale na druhou stranu jsou tu pořád dlouhé večery, které
každý z nás tráví různým způsobem. Někdo sáhne po dobré knize, druhý třeba připravuje zahradní techniku na očekávané jaro, ale i při těchto bohulibých příležitostech se sem tam vloudí myšlenka na nějakou
příjemnou činnost, kterou zažil v loňském roce.
A jelikož od konce roku není ještě tak daleko, zavzpomínali jsme v partě přátel přílepského volejbalu,
na v celku slušné mezinárodní výsledky roku 2008. Zúčastnili jsme se celkem jedenácti turnajů, z toho čtyři
jsme uspořádali na domácí půdě v naší tělocvičně. Za některými výsledky se skrývá mnoho sebezapření
a touha po vítězství, která někdy ze skoro prohraných zápasů po velkém boji přerostla ve vítězství, které
jsme po zakončení turnaje náležitě oslavili. A že bylo co slavit, no, posuďte sami:
1.
1. 3. 08
2.
5. 4. 08
3.
19. 4. 08
4.
17. 5. 08
5.
9. 8. 08
6.
5. 9. 08
7.
20. 9. 08
8. 11. 10. 08
9. 25. 10. 08
10. 15. 11. 08
11. 27. 12. 08

Morkovice
Holešov
Přílepy
Senica
Kroměříž
Přílepy
Belušské Slatiny
Zlín
Bystřice p. H.
Přílepy
Přílepy
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Memoriál Pepy Albrechta
Velikonoční
Narozeninový losovaný
Slovensko
Šim Šum Cup
Losovaný
Slovensko
Memoriál Vlastimila Maloty
Bystřický pohár.
„Pátý Pořádný“
Předsilvestrovský losovaný

2. místo
1. místo
1. místo – všichni
5. místo
1. místo
1. místo – všichni
2. místo
1. místo
1. místo
1. místo
1. místo – všichni

15 družstev
12 družstev
5 družstev
10 družstev
10 družstev
4 družstva
11 družstev
6 družstev
12 družstev
5 družstev
5 družstev
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Některé názvy turnajů a jejich překlad.
Narozeninový losovaný: někteří naši spoluhráči
oslavili v měsíci březnu 50sáté narozeniny.
Šim Šum Cup: začátek příjmení dvou pořadatelů
Pátý Pořádný: z turnajů které pořádáme je sponzorován od firem hodnotnými cenami.
Z výsledků, které předkládáme vyplývá, že
volejbal v Přílepích je stále na vysoké úrovni
a mezi soupeři se o nás mluví s respektem. Je to také
výsledek toho, že se sešla parta lidí, kteří mají rádi
pohyb a jsou pro to ochotni něco udělat i na úkor
Přílepská tělocvična – místo, kde se rodí
svého osobního volna. Vždyť zajistit perfektní chod
naše skvělé výsledky
turnaje, kde se sejde minimálně čtyřicet lidí a stráví
v tělocvičně celý den je otázkou několika dní přípravy. Tímto bychom chtěli poděkovat našim rodinám za tichou podporu, vedení školy a správci tělocvičny za vstřícný přístup a sponzorům ať na nás nezanevřou.
Na závěr bychom si chtěli popřát alespoň takové úspěchy jako v roce 2008 a občanům naší krásné
obce ať je letošní rok lepší jako ten minulý.
přejí přátelé volejbalu.

VÁNOČNÍ KOLEDY HRANÉ V PINGPONGOVÉM RYTMU
Psát v dubnu o událostech z prosince předchozího roku je jako čichat ke zvadlé květině, koledy
a cinkání zvonků spí přece dávno hlubokým spánkem. Přestože se již většina lidí po dlouhé zimě těší ze
slunečných, teplých jarních dní, jsou i tací, kterým zima přinesla spoustu radovánek a sportovního vyžití.
Mezi ně patří také příznivci stolního tenisu, kteří se mezi vánočními svátky již tradičně sešli v tělocvičně
naší základní školy.
Závodníci se tentokrát rekrutovali pouze z řad mužů, což neznamená, že by jim ženy nebyly oporou
alespoň v občerstvovacím zázemí či při fandění. Našla se dokonce také jedna vyzyvatelka, která , přesto,
že nebyla vypsána ženská kategorie, změřila své síly s muži. A věřte nebo ne, poslední nebyla, takže
někteří měli velkou možnost k zamyšlení se nad svým potenciálem! Borců se v neděli 28. prosince sešlo
deset (+ jedna borkyně) a hrálo se až do pozdních odpoledních hodin. Po skončení individuálních her se
ti, kterým ještě zbyla energie, účastnili ještě soutěže čtyřher.
Přestože si mnozí až sáhli na dno svých sil, všichni prokázali vytrvalost, vůli a radost ze hry, kterou jen
občas zakalilo nějaké to peprnější slůvko při špatném podání. Nakonec si všichni, vítězové i poražení podali
ruce a připili na zdraví. Stupně vítězů mají různé úrovně, ale za barem jsme si přece všichni rovni…
Vítězové v turnaji jednotlivců:

1. místo – Roman HOŇKA
2. místo – Pavel SOLAŘ
3. místo – Radek CHOLASTA
V turnaji čtyřher zvítězila dvojice Pavel SOLAŘ a Karel ŽŮREK.

-hežu-

Od 1. dubna 2009 je opět zahájen provoz víceúčelového sportoviště pod základní školou.
Zájemci o hru tenisu, badmintonu či kolektivních sportů si mohou rezervovat svůj herní čas
u paní správcové na tel.: 728 177 371
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seriály
VZPOMÍNKY NA NEDÉVNÉ DÁVNÉ ČASY – VESNICKÁ ZABIJAČKA
K významným zimním událostem v naší obci patřily domácí „zabíjačky“. Téměř v každém domku
se choval vepřík ve chlévech nebo dřevěných „krmnících“ obalených mechem či slámou. Vykrmování
do 200 kg váhy vepře vyžadovalo téměř celoroční péči a pozornost od samého počátku, kdy se sele
přineslo. I přesto vše skončilo mnohdy v té dřívější době špatně vlivem nemocí vepřů a muselo se začít
novým chovem.
Aby vepřík dobře rostl, šrotovalo se obilí,
přidávalo se mléko a lněné semínko a stále se
přeměřoval obvod krejčovským metrem. Tak se
zjišťovala přibližná váha. V 50. – 60. letech se
muselo odvádět 5 kg sádla a „krupon.“ Předtím, tak
jako dnes se prase pařilo v trokách. Řezníků bylo
v obci dostatek. K významným patřili p. Veselý,
Nedbal, Dvořák, Reimer, V. Sovadina, Dujka. To,
že se v domácnostech zabíjelo po celou zimu a vždy
se podělovali sousedé a známí vedlo k tomu, že měl
zabijačku často každý. Roznáška zabíjačky byla
záležitostí dětí, které se předháněly kdo kam půjde,
Pokračovatelé řeznické tradice v Přílepích
neboť byla odměna.
– Roman Sehnal a Vlastimil Andrýsek
Uchovávání masa, klobás či ostatních specialit
se provádělo zavařováním do sklenic s gumičkou, později do plechovek. Zavírací strojky měli na gruntě
a v dalších pár místech v obci. Udírnu měli jen větší hospodáři, kde se vozilo maso, žebra a klobásy na uzení.
Přesto že nebyla chladící zařízení, uchovalo se uzené maso a špek mnoho měsíců v dobrém stavu a bylo
významnou součástí vesnického jídelníčku.
Zabíjačka představovala i školní volno pro děti, které u toho nemohly chybět. I když se tu a tam
v současnosti vepřík zabíjí, tato součást zimního života v obci zaniká. Radosti a kouzlo těchto chvil
zachycují již jen Ladovy obrázky.
Zdeněk Němec

SERIÁL O DĚJINÁCH SVATÉHO HOSTÝNA
Svatý Hostýn, posvátné místo, které se hrdě tyčí a je viditelné již zdaleka při pohledu na stejnojmenné
vrchy. Asi není nikoho z nás, kdo by se zde alespoň jednou nepodíval. Svatý Hostýn, místo poutí modliteb
a proseb k Panně Marii, které je v upomínku staré legendy zasvěcena bazilika však nenavštěvují jen věřící.
Pro svůj klid, dominanci a krásy přírody je navštěvován také širokou veřejností a jistě i námi, přílepskými
občany. Proto jsme přijali nabídku pana Vlastimila Doležala, historika z Bystřice pod Hostýnem.
Postupně budeme tedy v našem Občasníku otiskovat jeho seriál o historii tohoto krásného místa
a zejména hostýnského chrámu, který slavil minulý rok 260 let od svého vysvěcení.

DÍL I
Chrám Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně byl postaven v letech 1721 až 1748 na druhém,
nižším vrcholu Hostýna v nadmořské výšce 718 metrů. Je to nejvýše položená stavba tohoto druhu na Moravě. Chrám postavil na svůj náklad hrabě František Antonín Rottal, majitel holešovského a bystřického
panství. Stavitelem chrámu byl Tomáš Šturm z Holešova, nadaný a proslulý stavitel své doby (stavěl
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i kostel sv. Jiljí v Bystřici p.H.) a také dovedný sochař. Chrám byl postaven pravděpodobně podle projektu
kroměřížského projektanta italského původu Ignáce Ciraniho.
Stavba chrámu byla zahájena 4. května 1721, kdy základní kámen položil Bernard Vanka, prelát premonstranské kanonie z Hradiska u Olomouce. Přítomen byl i hrabě F.A.Rottal a jeho manželka hraběnka
Cecilie Marie, rozená Trautmansdorfová. Kostel byl postaven ve slohu novořímském, základy jeho zdí
byly zapuštěny do vytesané skály. Do základů bylo použito kamene hostýnského.
Dlouhých 27 let trvání stavby hostýnského kostela mělo hned několik příčin, které vlastně navzájem
souvisely. Už sama nadmořská výška nepříhodného místa byla první příčinou dlouhého trvání stavby.
S tím souvisela i druhá překážka, kterou bylo nemilosrdné, drsné a proměnlivé horské podnebí. Třetí
příčinou byly obtíže spojené s namáhavou a těžkou dopravou stavebního materiálu tehdejšími koňskými
potahy po úzkých, klikatých a nerovných lesních cestách.
V době, kdy se zdálo, že se stavba hostýnského chrámu blíží zdárně ke svému závěru,
přibyla překážka čtvrtá, možno říci politická.
V r. 1740 totiž zemřel císař Karel VI. a arcivévodství rakouské, korunu uherskou a korunu
zemí českých po něm zdědila nejstarší z jeho
tří dcer, Marie Terezie. Nástup ženy do funkce
představitele rakouské monarchie vyvolal
v Evropě politické napětí, které brzy dozrálo
ve válečné tažení proti Rakousku. Největšími
nepřáteli Rakouska se stal pruský král Bedřich
II. (když mezi prvními uznal M. Terezii) a pak
Zřícenina baziliky na přelomu 18. a 19. století
bavorský kurfirst Karel Albert (pozdější císař
– zdroj hostyn.cz
Karel VII.). K nepřátelům Rakouska se přidaly
i Francie a Španělsko. Války trvaly několik let a protože státní pokladna nestačila na výdaje pro rakouskou
armádu, musela finančně přispět i česká šlechta, tedy i F. A. Rottal.
I přes tyto potíže byl chrám koncem r. 1747 téměř dostavěn a 24. února 1748 v něm byla sloužena
první mše bystřickým kaplanem Janem Hübnerem, pozdějším starším beneficiátem na Hostýně. Slavnostní mše spojená se svěcením chrámu se však uskutečnila 28. července 1748 za účasti 30 000 poutníků
a věřících, což byla jistě jedna z největších návštěv Hostýna do té doby. Svěcení chrámu provedl hrabě
a kardinál Ferdinand Julius Troyer, 52. biskup olomoucký, který svou funkci zastával v letech 1745 – 1758
(Arcibiskupství olomoucké vzniklo až v r. 1777).
Ještě v témže 18. století postihly chrámovou stavbu dvě smutné události. Při první z nich 24. září 1769
byl kostel poškozen požárem vzniklým od blesku. Poškozena byla střecha a věž a rozpustily se i tři ze čtyř
zvonů, zatím co čtvrtý se po schodech zřítil bez poškození až dolů. Dovnitř stavby se oheň přes silnou
klenbu nedostal. Do dvou let se sebralo tolik darů, že chrám mohl být obnoven ve své dřívější kráse.
Druhá smutná událost však nedala na sebe dlouho čekat. V r. 1787, v době osvícenecké, za vlády
císaře Josefa II., byl hostýnský chrám odsvěcen a uzavřen. Odsvěcení provedl hrabě Tadeáš Trautmansdorf,
děkan z Holešova a Josef Liver, farář z Domažlic, za velké účasti smutných poutníků a věřících.
Majitelem chrámu a příslušných budov byl tehdy hrabě Monte l´ Abbate, zeť zakladatele kostela
F.A.Rottala. Jeho zástupci, ředitel bystřického panství Josef Antonín Rybka a jeho nástupce Roček nařídili
rozboření chrámu, což se naštěstí neuskutečnilo. Z chrámové stavby byly strženy věže, krov a střecha.
Zbytek kostela, tj. zdi a klenba byly ponechány svému osudu a dílo zkázy měl dokončit čas s nehostinným
horským počasím……pokračování příště
Vlastimil Doležel, Bystřice pod Hostýnem
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Devítistý občan Přílep! Rudolf Polášek

č.p. 81

Jubilanti – 2008
listopad
František VÁLEK
Irena LUKOVSKÁ
Veronika KOPŘIVOVÁ
Drahomíra JANÁLOVÁ

č.p. 85
č.p. 147
č.p. 58
č.p. 140

84 let
81 let
80 let
85 let

č.p. 192
č.p. 96
č.p. 110

82 let
85 let
80 let

č.p. 80
č.p. 178
č.p. 141
č.p. 98

86 let
70 let
70 let
75 let

prosinec

Ludmila SEHNALOVÁ
Marie KASALOVÁ
Břetislav ZAPLETAL

Jubilanti – 2009
leden
Marie SOVADINOVÁ
Josef KREJČÍ
Miroslav GAJDOŠÍK
Ludmila ANDRÝSKOVÁ

narozen 6. února 2009

únor

Františka ŠŤASTOVÁ
Drahomíra MIKULÍKOVÁ
Františka POULÍČKOVÁ

č.p. 182
č.p. 217
č.p. 114

70 let
82 let
70 let

březen

Marie PARÁKOVÁ
Marta HORÁKOVÁ
Josef POULÍČEK
Miroslav KALÁT
Libuše VÁLKOVÁ
František SOLAŘ

č.p. 160
č.p. 43
č.p. 114
č.p. 169
č.p. 176
č.p. 136

75 let
70 let
70let
80 let
86 let
80 let

květen

František HOŘÁK
Jiřina MIKULÍKOVÁ
Antonie JURČÍKOVÁ

č.p. 90
č.p. 215
č.p. 206

80 let
81 let
70 let

červen

Zora HOTAŘOVÁ
Marie ŽOURKOVÁ
Miroslav MIKULÍK
Otilie MACHÁČKOVÁ

č.p. 151
č.p. 73
č.p. 215
č.p. 104

75 let
88 let
80 let
90 let

č.p. 317
č.p. 111
č.p. 293
č.p. 108
č.p. 232
č.p. 223
č.p. 278
č.p. 69

2. ledna
9. března
19. dubna
21. května
22. června
5. listopadu
28. listopadu
10. prosince

Narozené děti – 2008
Robert DĚDIČ
Marek VRLA
Antonín HANÁK
Václav OBŠIVAČ
Ema OLŠÁKOVÁ
Adam CHOLASTA
Andrea LAKOMÁ
Nela ZBOŘILOVÁ
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Zemřelí občané v roce 2008
Božena SEHNALOVÁ
František SEDLÁČEK, Ing.
Ladislav JANOŠ
Božena ZÁVRBSKÁ
Marie HRDLIČKOVÁ
Josef DUJKA
Ludmila MATULÍKOVÁ
Marie STAŇKOVÁ

č.p. 214
č.p. 189
č.p. 118
č.p. 83
č.p. 120
č.p. 63
č.p. 137
č.p. 201

7. února
11. března
11. května
19. června
14. července
22. července
10. října
30. listopadu

60 let
85 let
71 let
67 let
83 let
79 let
75 let
84 let

TERMÍNY SVOZU ODPADU V ROCE 2009
7. 1.

21. 1.

4. 2.

18. 2.

4. 3.

18. 3.

1. 4.

16. 4.

29. 4.

13. 5.

27. 5.

10. 6.

24. 6.

8. 7.

22. 7.

5. 8.

19. 8.

2. 9.

16. 9.

30. 9.

14. 10.

28. 10.

11. 11.

25. 11.

9. 12.

23. 12.

AKTUÁLNÍ ODJEZDY AUTOBUSŮ
Z Holešova do Přílep
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Z Přílep do Holešova
4:56xD

5:25xD

6:12x

6:24x
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13:18

13:42

13:54

14:28

14:43

14:52
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16:57xD

17:05x
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Z Přílep do Zlína
4:50x

5:106
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14:48
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15:59
17:39
20:15
22:30
									
x

x

xD

x

x
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Ze Zlína do Přílep
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6:45x
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8:20x

14:20x

14:30
14:55
15:24
15:40
16:40
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Vysvětlivky: x - jede v pracovní dny, D - nejede v době dovolených (7.VII. - 7.VIII.), c - nejede v době školních
prázdnin, 6 - jede v sobotu, 7 - jede v neděli, E - nejede ve vybrané svátky, + - jede v neděle a svátky
6+

x

x

x

x

x

x
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