SRPEN 2009
číslo 2
ročník VII.

SLOVO ÚVODEM
Prázdniny se nám přehouply do druhé poloviny, prožíváme dobu dovolených a letního odpočinku. Někdo se vrátil z dovolenkového pobytu, někdo se teprve chystá nebo tráví letní čas prací
či odpočinkem doma.
Pro všechny z vás přinášíme další vydání našeho Občasníku, ve kterém se pokusíme shrnout to
nejdůležitější, co se v naší obci událo v období od konce dubna až po čas školních prázdnin. Jelikož probíhá zmíněná doba dovolených a prázdnin, přejeme všem školákům i pracujícím načerpání
čerstvých sil do další práce a ať si každý z nás najde nějaké to příjemné letní zchlazení.
Přejeme ničím nerušenou četbu.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
rok se nám opět přehoupnul přes polovinu, prožíváme období školních prázdnin a dovolených
a já se pokusím shrnout naši práci za období od
posledního vydání Občasníku.
Začnu tím, čím jsem posledně končil, a to je
horní obchod. Administrativní chybou v minulých letech došlo k tomu, že nebyl odkoupen zároveň s horním obchodem pozemek, na kterém
se stavba nachází. Na tuto skutečnost upozornil
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkový,
který zároveň vyměřil částku, kterou musela
obec za užívání pozemku v tomto období zaplatit. V současné době se připravuje návrh kupní
smlouvy o odkoupení tohoto pozemku do vlastnictví obce za odhadní cenu v místě obvyklou.
V souvislosti s přístavbou MŠ bylo zjištěno,
že na budovu je vázáno zástavní právo (1.185
tisíc) z období plynofikace obce. Proto bylo vyřízeno potvrzení ze SFŽP (od kterého jsme měli
půjčku), že tato byla splacena a zástavní právo zaniklo. To byla jedna z podmínek při žádosti o dotaci, kterou se nám bohužel zatím nepodařilo získat.
Také se nám zatím nepodařilo realizovat
přeložku VN nad plánovaným „Sportovním

OBČASNÍK PŘÍLEPY

areálem Přílepy“, a to z důvodu stále nedořešených dědických záležitostí. Na žádosti o stavební povolení se pracuje a nové narovnané či
dořešené dědické vztahy se průběžně doplňují.
Jak si zajisté většina z Vás všimla, máme
nové krásné turistické tabule před starou budovou SDH. Dále byla provedena oprava poničené horní autobusové zastávky a dokončen je
nový plot u pomníku sv. Václava před školou.
Ve škole po dohodě s ředitelkou proběhla
oprava rozbitého venkovního schodiště podél
tělocvičny a rekonstrukce sociálek pro učitele.
Z větších akcí vzpomenu zbudování
„kufru“ U mlýna tak, aby cesta v této nové zástavbě byla alespoň trochu průjezdná. V současné době je dokončována dokumentace
s rozpočtem, abychom znali celkové náklady
stavby kompletní komunikace. Dokončena je
též „Dešťová kanalizace v lokalitě Hačka“.
Dle zákona č. 420/2004 Sb., § 2 odst. 2
písm. h) o účetnictví vedeném územním celkem
proběhlo koncem dubna v naší obci přezkoumání hospodaření za rok 2008 a nebyla shledána žádná chyba v hospodaření a vedení
účetnictví obce. Dále byla provedena inventa-
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rizace na úsecích OÚ Přílepy, SDH a zámek. nebylo zjištěno žádných rozdílů.
Po zmíněném přezkoumání hospodaření byl dopracován „Závěrečný účet obce za rok 2008“.
S tímto byli zastupitelé seznámeni a po projednání bylo možno účet uzavřít vyjádřením „Bez výhrad“.
Tak jako každým rokem musíme uhradit neinvestiční výdaje na děti a žáky pro rok 2009, kteří navštěvují ZŠ v Holešově. Propočet neinvestičních výdajů oproti roku 2008, který byl 167 tisíc je nižší
a činí 137 978,– Kč. Zastupitelstvo s tímto propočtem bylo seznámeno a souhlasí s jeho úhradou.
Na závěr bych ještě chtěl zmínit kulturně společenské akce, které v předchozím čtvrtletí proběhly, a to 30. dubna průvod čarodějnic zakončený posezením v zámeckém parku, následující den
grandiózní prvomájový průvod přes obec s desítkami dobrovolných účastníků či organizátorů
a v neděli 3. května „Floriánská pouť se mší svatou v naší kapli zakončená příjemným posezením
s holešovským děkanem a hasiči při řízné dechovce. K letním akcím tradičně patřil folkový festival Přílepské Békal, Hurá na prázdniny s výletem do pohádky a soutěž v požárním útoku O pohár
starosty obce. Všechny tyto kulturní akce pomáhají markantním způsobem ke zviditelnění naší
obce v širokém okolí a dělají jí velmi dobré jméno mezi ostatními obcemi. Všem, kteří se těchto
akcí aktivně účastní, hlavně pořadatelům či organizátorům za celé zastupitelstvo děkuji.
Tím jsem shrnul nejdůležitější akce, které proběhly za zmíněné období. O dalších rozpracovaných záležitostech jako např. připomínkování vizualizace „Sportovního areálu Přílepy“, oprava
opěrné zídky u Paštěkového nebo účast na zřízení BABYBOXU v kroměřížské nemocnici vás budu
informovat příště.
Závěrem přeji všem příjemné strávení letních prázdnin a dovolených a načerpání sil do další
práce.
Na shledanou

Rudolf Solař, starosta obce

INFORMACE Z RADNICE
REKONSTRUKCE PLOTŮ
Po předloňském zrestaurování našich pomníků pokračovaly práce na renovaci oplocení
kolem těchto památek. Stejně jako pomník
T. G. Masaryka dostal i pomník sv. Václava –
památník obětem I. světové války nový dřevěný
plot. U této památky byl navíc obnoven vstup
z čela pomníku úpravou zídky a osazením
schodků. Stejný dřevěný plot je právě ve výstavbě i před budovou základní školy.
Dále proběhla rekonstrukce oplocení okolo
sportovního areálu pod školou. Toto oplocení
bylo za dobu užívání značně poškozené a přestávalo tak plnit svůj účel.
Nový plot vyrostl taktéž u dětského hřiště
u rybníka, kde odděluje prostor hřiště od zídky
bývalého kravína, na jehož místě dnešní hřiště
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stojí. Zvažuje se i oplocení celého prostoru dětského hřiště. V současnosti probíhá také oprava
a nátěr oplocení okolo zámeckého parku.

Podoba pomníku T. G. Masaryka z první poloviny
minulého století.
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Nového dřevěného plotu se dočkal i restaurovaný
pomník sv. Václava před školou.

Rekonstruovaný plot okolo pomníku T. G. Masaryka.

NOVÉ TURISTICKÉ TABULE

turisty, kteří projíždějí přes naši obec.
Věřme, že tabule vydrží bez povšimnutí
vandalů a budou co nejdéle sloužit svému účelu.

Mnozí kolemjdoucí si jistě všimli nových
dřevěných stojanů s turistickými informacemi,
které byly instalovány v červnu při vjezdu do
zámeckého parku (před starou klubovnou
SDH). V jednom stojanu je umístěna tabule
„Hrady Hostýnských vrchů“, kde je pojednání
o Hrádku u Přílep. Tabuli zpracovali na objednávku obce manželé Světlíkovi z Bystřice pod
Hostýnem. Pojednání o tomto místě jste mohli
číst také v seriálu „Hrady hostýnských vrchů“,
který vychází v týdeníku Naše adresa Holešovsko.

Nové turistické tabule před bývalou klubovnou SDH.

Ve druhém stojanu je instalována turistická
mapa Hostýnských vrchů, kterou dodal Klub
českých turistů. Nedílným doplňkem je i dřevěný sloupek pro umisťování turistických směrovek. Toto zařízení je hojně využíváno cyklo-
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ZVÝŠENÁ PRŮJEZDNOST
VOZIDEL
I když oficiální značení objížďky hlavního
tahu Holešov – Zlín přes Martinice, kde probíhá
výstavba kruhové křižovatky u Větřáku je značena přes Zahnašovice, našlo si spousty řidičů
kratší cestu přes Přílepy. Tím došlo k nadměrnému zatěžování této komunikace III. třídy.
Obec Přílepy se v této věci spojila s Lukovečkem, která řeší stejný problém a společně podaly obě obce požadavek na řešení situace
Zlínskému kraji. Jde zejména o následnou
opravu silnice, která je nadměrnou zátěží
v mnoha místech poškozena.
Bylo provedeno sledování hustoty dopravy
přes Přílepy a záznam o něm byl k požadavku přiložen. Sčítání bylo provedeno ve všední den
v době od 6:00 do 18:00 hodin. Za toto sledované
období projelo přes Přílepy v obou směrech celkem 3773 vozidel. V průměru to znamená, že za
jednu minutu projelo přes obec 5,23 automobilu.
Uzavření komunikace potrvá dle plánu až
do konce srpna. Poté začne Zlínský kraj poškozenou průjezdní komunikaci 3/490-11 Holešov
- Lukoveček řešit.
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DOKONČENA OPRAVA ZÁMECKÝCH BOSÁŽÍ
V měsíci červnu byla dokončena druhá etapa oprav bosáží na zámku Přílepy. Na tuto opravu
získala obec dotaci z Ministerstvo kultury ČR. Dotace činila 112 tisíc Kč, tj. 75 % z celkových nákladů, zbývajících 35 tisíc na dofinancování činily vlastní zdroje, tedy obecní rozpočet.
Bosáže neboli bosované prvky je odborný architektonický název kamínkových obkladů a výplní na sloupcích fasády hlavní budovy. Tuto opravu a doplnění chybějících kamínků na fasádě
provedla firma Rekonstruktiva, která se zabývá opravami historických objektů.
Práce proběhly ve dvou etapách, větší část loni na podzim a dokončení po přidělení zmíněné
dotace v letošním červnu. Celkové náklady činily 370 000,– Kč. Touto „drobnou“ rekonstrukcí se
opět podařilo po opravách střechy, klempířských prvků a vrcholku věže s využitím dotací zabránit
dalšímu chátrání této naší Přílepské dominanty.

Nově restaurované bosáže na jižní části zámecké budovy.

Stav bosáží před započetím restauračních prací.

INFORMACE K DOMOVNÍMU ODPADU
Upozorňujeme občany, kteří používají na domovní odpad nádobu s obsahem 240 litrů, že tato
musí být opatřena dvěma známkami. Žádáme občany, kteří mají na této popelnici pouze 1 známku,
aby si na OÚ zakoupili za 500,– Kč známku další. Technické služby budou odvážet pouze ty
nádoby, na kterých budou 2 známky.
Na OÚ lze zároveň zakoupit šedé pytle na odpad – 1 ks za 5,– Kč. Technické služby Zlín budou
odvážet pouze ten odpad, který bude u popelnic v těchto pytlích.

VOLEBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V PŘÍLEPÍCH
Obec Přílepy
Volby do EP, konané 5. – 6. června 2009
Počet zapsaných voličů – 723
Počet zúčastněných voličů – 236, tj. 32 %
pořadí
1.
2.
3.

počet hlasů
70
48
39
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Přílepy

číslo a název strany
4 ODS
2 KDU-ČSL
33 ČSSD
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4.
5.
6.–7.
8.–10.

11.–12.
13.–14.
15.
16.–19.

21
11
6
6
5
5
5
4
4
3
3
2
1
1
1
1

21
5
3
31
6
9
32
22
24
16
26
17
1
7
8
18

KSČM
Suverenita
Věci veřejné
Dělnická strana
Volte Pravý Blok – Cibulka.net
Evropská demokratická strana
Nezávislí
Starostové a nezávislí-vaše alternativa
SNK Evropští demokraté
Moravané
Strana zelených
Spojení demokraté – Sdružení nezávislých
Libertas.cz
Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa
Česká strana národně socialistická
Liberálové.CZ

OKÉNKO DO NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
I V PŘÍLEPÍCH JSME SLAVILI“
DEN ZEMĚ“
Již dávno před tím, než se naše škola v Přílepích zapojila do projektu „Recyklohraní“, jsme
Den Země slavili úklidovými akcemi. Ne jinak
tomu bylo i letos. Přesně v den, kdy se tento svátek slaví – tedy 22. dubna jsme vyzbrojeni igelitovými a gumovými rukavicemi vyrazili pod
vedením svých paních učitelek od nejbližšího
okolí školy až do okrajových částí obce. Této akce
se zúčastnili všichni žáci naší školy, od nejmenších prvňáčků až po páťáky. Všechny odpadky,
které jsme našli, jsme třídili do připravených
igelitových pytlů na – plast – papíry – sklo a směs.
Po návratu ke škole jsme se i s naším „úlovkem“ pro dokumentaci vyfotili a žáci potom
hravě dokázali odpovědět na několik otázek,
které jim paní učitelky položily:
Kde všude jste odpadky sbírali?
Mladší žáci šli po chodníku kolem hlavní silnice
směrem k Holešovu a skončili v parku místního
zámku, starší žáci šli delší trasu taktéž po chodníku
kolem hlavní silnice, ale směrem k Lukovečku

OBČASNÍK PŘÍLEPY

a svou činnost ukončili v okolí místní přehrady.
Ve kterých částech obce bylo odpadků nejvíc?
Byla to samozřejmě ta místa, kde se schází více
lidí nebo kde se konzumuje nějaké jídlo či pití
– tedy okolí obchodů, restaurací, autobusových
zastávek, zámecký park či okolí přehrady. Jsou
to tzv. území nikoho. Před rodinnými domy
měli lidé většinou udržovaný pořádek.
Který druh odpadu převažoval?
Asi nejvíce bylo umělohmotných PET lahví, ale
možná to klame, protože nesešlápnuté zabírají

Činili se i nejmladší žáci naší školy.
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opravdu hodně místa.
Kdo si myslíte, že patří k největším nepořádníkům?
Podle našich zkušeností to jsou kuřáci, kteří odhazují nejen nedopalky cigaret, ale i krabičky
od cigaret. A vůbec jim nevadí, že je odhazují
třeba na dětském hřišti.
Co jste s vysbíraným odpadem udělali?
Sklo a plasty jsme uložili do kontejnerů na příslušný sortiment, které jsou přímo u nás v obci.
Papírky a ostatní směs jsme nechali odvézt

spolu s domovní odpadem, který je z obce
(a tudíž i od školy) odvážen každých 14 dní na
skládku technickými službami.
Našli jste mezi odpadky i něco neobvyklého?
Zajímavý byl nález celého páru zachovalé
sportovní obuvi – botasek v parku. Jak šel jejich majitel domů? Bos?
Všem žákům i pedagogům za tuto záslužnou
činnost patří velký dík a snad ještě jedno velké
přání – ať nám ty uklizené plochy v obci vydrží
co nejdéle!

BESEDA O HUDEBNÍCH NÁSTROJÍCH
28. dubna 2009 přijel do naší školy Mgr. Pavel Macků, který formou pohádky seznámil mladší
žáky (1.–3. ročník) se 42 současnými i historickými hudebními nástroji. Nejenže dnes všichni ví,
jak se hraje na beraní roh, ale ví co je to chrota, jak vypadá okarína a jiné. Všechny ukázky byly
doplněny i hrou na tyto neobvyklé nebo méně známé nástroje. Starší žáci (4.–5. ročník) se seznámili s vývojem těchto nástrojů od pravěku, přes středověk a renesanci do současnosti. Všichni měli
unikátní možnost vidět i slyšet např. zvířecí rohy, chrotu, cink, křivý roh, loutnu, fidulu, psaltérium, středověkou harfu apod. Z chování a reakcí obecenstva soudíme, že to byla akce poučná
i velmi zajímavá.

SOUTĚŽ „MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ“
Ve čtvrtek 30. dubna 2009 se utkalo 39 žáků
z osmi ZŠ našeho okresu ve znalostech z botaniky, přírodovědy, ale také ekologie a zdravovědy. Jejich znalosti prověřilo 36 testových
otázek a poznávání 40 rostlin.

Díky pořadatelům a sponzorům se akce vydařila a nikdo ze soutěžících neodcházel bez
dárku a nenasycený.
Naši školu reprezentovaly 4 žačky a umístnily se na prvních čtyřech místech. Lépe už to
snad ani nešlo. Velký dík patří nejen děvčatům,
ale i paní Vlastě Čablové, která se s nimi pravidelně scházela v kroužku a na tuto soutěž je připravovala.
Pořadí vítězů:
mladší kategorie, 4.–6. ročník ZŠ
1. Kateřina Buchtová / 4. tř. ZŠ Přílepy
2. Veronika Němcová / 5. tř. ZŠ Přílepy
3. Kateřina Fuksová / 4. tř. ZŠ Přílepy
4. Zuzana Tesárková / 4. tř. ZŠ Přílepy
5. Alžběta Hanzlíková / 5. tř. I. ZŠ Holešov

Úspěšné zahrádkářské družstvo ZŠ Přílepy.
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TURNAJ VE VYBÍJENÉ
I letos uspořádala 1. ZŠ Holešov turnaj žáků 3.–5. ročníku ve vybíjené. Družstvo z naší školy
vybojovalo 1. místo. Za Přílepy bojovali tito žáci: Jakub Sovadina, Jirka Petřivalský, Marek Půček,
Ondra Mik, Veronika Němcová, Vendula Ivánková, Katka Fuksová, Zuzka Tesárková, Pavel Solař
a Martin Sovadina. Trenérem byla jako vždy pí vychovatelka Drahomíra Semencová.

EXKURZE DO ANTHROPOSU
A PLANETÁRIA V BRNĚ
Pro žáky 4. a 5. ročníku jsme v rámci výuky
přírodovědy a vlastivědy uspořádali společně se
školou ze Žeranovic exkurzi do Brna – do
Anthroposu a do planetária. Pavilon Anthropos,
který byl důkladně zrekonstruován a znovu otevřen v roce 2006, obsahuje rozsáhlou expozici
o původu a vývoji člověka a počátcích jeho kultury. Expozice je svého druhu jednou z největších a nejmodernějších v Evropě.
V planetáriu shlédli žáci poučný pořad s názvem Vesmírné divadlo. Šlo o pořad pod
umělou oblohou velkého planetária o čtyřech
dějstvích, která se odehrávají na denní i noční
obloze. V každém z nich našli zvídaví žáci od-

OLYMPIÁDA MALOTŘÍDNÍCH
ŠKOL 2009
Letošní XII. olympiáda malotřídních škol
byla dlouho v ohrožení. Dlouho se totiž nenašel
pořadatel. Až koncem dubna se ozvali ze ZŠ
v Bezměrově, že se této akce ujmou. V pátek
12. června 2009 se tak mohlo konat velké klání
sportovců z 15 malotřídek okresu Kroměříž.
V konečném hodnocení obsadila naše škola
krásné 2. místo.
Konečné umístnění škol
1.
2.
3.
4.
5.

ZŠ Prusinovice
ZŠ Přílepy
ZŠ Ludslavice
ZŠ Rymice
ZŠ Žeranovice
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234 bodů
186 bodů
163 bodů
144 bodů
139 bodů

povědi na otázky, týkající se nejdůležitějších
vesmírných těles.

Přílepští školáci se zvířecím prapředkem
v brněnském Anthroposu.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ZŠ Bezměrov
ZŠ Počenice
ZŠ Slavkov p. H.
ZŠ Martinice
ZŠ Kostelany
ZŠ Žalkovice
ZŠ Roštín
ZŠ Vítonice
ZŠ Rataje
ZŠ Pravčice

135 bodů
133 bodů
100 bodů
99 bodů
92 bodů
78 bodů
39 bodů
32 bodů
31 bodů
6 bodů

Olympiáda byla pro silný déšť a krupobití
ukončena po skončení lehkoatletických disciplín,
ke kolektivním sportům – kopané a vybíjené nedošlo.
Jako škola jsme získali 10 medailí – 3 zlaté
a 7 bronzových. Hodně bodů jsme získali i za
4.–10. místa (což již ale jmenovitě zveřejňováno nebylo).
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Mezi nejlepší sportovce naší školy patří:
Jaroslav Kopřiva (5. ročník)
Kolja Lyubchenko (2. ročník)
Vendula Ivánková (5. ročník)
Kateřina Fuksová (4. ročník)
Veronika Němcová (5. ročník)
Marek Půček (5. ročník)
Radim Kašpárek (3. ročník)
Jakub Němec (1. ročník)

1. místo
1. místo
1. místo
3. místo
3. místo
3. místo
3. místo
3. místo
3. místo
3. místo

běh na 50 m
skok do dálky z místa
skok do dálky z místa
skok do dálky z místa
přespolní běh
běh na 50 m
běh na 50 m
hod kriket. míčkem
přespolní běh
přespolní běh

Všem žákům i paní vychovatelce moc děkujeme za velmi pěknou reprezentaci školy i obce.

Olympionici z Přílep na nástupu škol.

Vítěz běhu na 50 m Jarda Kopřiva.

ŠKOLNÍ VÝLET
I letošní školní výlet patřil spíše k těm sportovním. Ve čtvrtek 18. června 2009 jsme měli počasí jako na objednávku, byl to jeden z mála nádherných dnů, jinak červen celý propršel. My jsme
se vydali směrem na Olomouc. První zastávka našeho putování byla v Javoříčských jeskyních.
Jeskyně má překrásnou krápníkovou výzdobu, jejíž bohatost vyniká ve dvou mohutných prostorách
– Suťovém dómu a dómu Gigantů. Kromě nejběžnějších typů krápníkové výzdoby, která místy dosahuje úctyhodných rozměrů, je zde bohatý výskyt i tzv. heliktitů, což jsou krápníky, které rostou
proti zákonům gravitace. Dominantou je též přes 2 m vysoká záclona. Průměrná teplota vzduchu
v jeskyních je 6,8 °C.
Z jeskyní, ve kterých jsme se zchladili, jsme vyrazili k tomu nejočekávanějšímu – do lanového
centra PROUD v Olomouci.
Lanové centrum PROUD Olomouc bylo postaveno v roce 2000 jako vůbec první lanové
centrum ve střední a východní Evropě.
V dobrodružném areálu jsme našli 9 nízkých lanových překážek, 15 individuálních vysokých
lanových překážek, 5 týmových lanových překážek a 2 skoky. K dispozici bylo také zázemí mobilní toalety, voda na umytí rukou, prostory k převléknutí a ohniště. Program byl vhodný pro
každého, kdo má rád zábavu, dobrodružství a nezapomenutelné okamžiky. Nejsou potřeba žádné
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speciální dovednosti, stačí jen základní fyzická
zdatnost a chuť objevovat nové.
Ti menší si vyzkoušeli iniciativní překážky – drobné aktivity zaměřené na navození
příjemné atmosféry a nízké lanové překážky –
překážky do 1 metru nad zemí a slouží k bezpečnému nácviku překonávání lanových překážek.
Starší a odvážnější si nejprve nacvičili jištění –
výuka správné a účelné techniky jištění pod
vedením zkušeného instruktora a potom se vydali na individuální vysoké překážky. Tady už
bylo potřeba nejen zručnosti, ale i odvahy.
Myslíme si, že každý si tady našel „to své“
a že jsme opět strávili jeden příjemný den.

Rovnováhu na kladině v lanovém centru udrželi všichni.

Školáci s paní ředitelkou u Javoříčské jeskyně.

Na lanové dráze se nebála ani naše paní učitelka.

ZÁVĚREČNÁ BESÍDKA ŠKOLY
S letošním školním rokem jsme se rozloučili tradiční závěrečnou besídkou – ve středu 24. června
2009. Zatímco mladší žáci předvedli přítomným rodičům a hostům zhudebněnou pohádku „Karkulka“, starší žáci zahráli baladu Zlatý kolovrat z Erbenovy Kytice.
V další části programu nechybělo ani ocenění žáků, kteří jakkoliv reprezentovali naši školu na
veřejnosti v různých soutěžích nebo na olympiádě malotřídních škol v Bezměrově. Rovněž byli
vyhodnoceni nejlepší sběrači druhotných surovin:
Kaštany
1. Jaroslav Spáčil (4. ročník)
2. Aleš Macháček (4. ročník)
3. Monika Kutrová (3. ročník)

152 kg
119 kg
69 kg

PET vršky
1. Jiří Hudeček (1. ročník)
2. Kateřina Buchtová (4. ročník)
3. Petr Machovský (2. ročník)

94,00 kg
78,10 kg
16,60 kg

Pomerančová kůra
1. Tomáš Tvrdoň (3. ročník)
2. Pavlína Kopřivová (3. ročník)
3. Petr Machovský (2. ročník)

9,45 kg
6,60 kg
6,40 kg

Papír
1. Radim Kašpárek(3. ročník)
2. Pavel Solař (4. ročník)
3. Kateřina Buchtová (4. ročník)

1751 kg
786 kg
776 kg
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4. Tomáš Tvrdoň (3. ročník)
5. Magda Závrbská (4. ročník)
6. Aleš Macháček (4. ročník)
7. Monika Kutrová (3. ročník)
8. Jiří Krejčí (1. ročník)
9. Kristýna Svobodová (5. ročník)
10. Marek Půček (5. ročník)

760 kg
344 kg
338 kg
337 kg
319 kg
266 kg
247 kg

Žáci páté třídy, kteří od září přecházejí do
školy v Holešově, předali nastávajícím prvňá-

kům symbolický klíč od přílepské školy. Na
závěr ředitelka školy Alice Kučerová a člen
přílepského zastupitelstva Miroslav Sovadina
poděkovali všem pedagogům i správním zaměstnancům školy za jejich práci a všem popřáli
hezké prázdniny.
Školní rok na naší škole letos skončil o dva
dny dříve, tedy již 26. června 2009. Ředitelka
školy využila zákona a udělila žákům tzv. „ředitelské volno“.

ŽIVOT SPOLEČENSKÝ
PRVOMÁJOVÝ PRŮVOD A LETNÍ KINO
Slovo dá slovo, padne sázka u piva a recese je na světě. Ne jinak vzniknul ani nápad připomenutí prvomájového průvodu po dvaceti letech.
Díky několika nadšencům, kteří strhli nevinnou sázku u piva v masovou akci jsme si mohli
připomenout oslavu tohoto největšího svátku totalitního režimu, i když víme, že v jiné formě byl
svátek práce oslavován již před příchodem socialistického zřízení. Prvomájového průvodu jsme se
kdysi povinně účastnili jako pionýři, svazáci, zaměstnanci fabrik, či členové zájmových organizací.
Počet účastníků a diváků průvodu dokázal, že lidé chtějí vzpomínat na dobu kdy byli mladší ale
také si připomenout dobu ve které jsme žili nebo tuto dobu ukázat těm, co byli příliš malí nebo na
světě vůbec nebyli. Dnes k účasti v průvodu nikoho nenutili nadřízení či funkcionáři a přesto
přišla spousta lidí. Tato skutečnost ukázala, jak důležitá je svoboda a dobrovolnost, která byla
v minulém režimu potlačována. Účelem akce nebylo vysmívat se době či konkrétním lidem, ale
s humorem a nadsázkou si prvomájový průvod po dvaceti letech připomenout. Tento účel byl
naplněn a akce byla kladně hodnocena nejen místními, ale díky mediím i přespolními fanoušky podobných recesí.
V průvodu nechybělo vůbec nic z dob nejvyšší socialistické slávy. Mohli jsme vidět mávající
pionýry, vojsko, zemědělce včetně techniky, vyzdobeného kombajnu a živé kozy, alegorické vozy

Před tribunou proběhly zdravice funkcionářů.
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a rozjásané zástupce rolnictva, dělnictva, pracující inteligence a ostatních složek Národní
fronty, včetně sportovců a svazarmovských psovodů. Nechybělo ani shromáždění před tribunou, kde proběhly projevy zdravice zástupců
místního národního výboru, KSČ, armády
a sportovců.
Vyhladovělí a žízniví účastníci se po rozchodu mohli občerstvit na zahradě u Páralů typickým uzeným cigárkem na papírovém tácku
či pivem z voskového kelímku. Zkrátka atmosféra doby minulé byla naprosto dokonalá. Vše
pak dokreslovaly dobové písničky na prvomájové veselici, která následovala.
Celá akce byla pečlivě zaznamenána na
DVD a proto jsme mohli ve vzpomínání na časy
minulé po měsíci pokračovat. Tentokrát nás pořadatelé recese pozvali do „Letního kina Přílepy“ kde jsme mohli celou akci shlédnout na
filmovém plátně. K dokonalé iluzi doby minulé
přispělo i promítání filmové týdeníku nabitého

reportážemi o úspěších při budování socialismu.
I přes chladné počasí hrozící deštěm každou
chvíli bylo v kině „vyprodáno“. Drobná přeháňka však během večera přišla a rozehnala tak
účastníky dobové diskotéky. Na socialismus
můžeme vzpomínat, větru a dešti – což hlásalo
jedno z budovatelských hesel však dodnes poručit nedokážeme.

Návštěvníci „letního kina“ sledují na plátně filmový
týdeník z padesátých let.

FESTIVAL PŘÍLEPSKÉ BÉKAL 2009
Dolní louka zámeckého parku v Přílepích se v sobotu 6. června opět proměnila v dějiště folkového festivalu „PŘÍLEPSKÉ BÉKAL 2009“, který se konal již po deváté.
V průběhu odpoledne a večera mohlo na 300 diváků uvidět a hlavně uslyšel sedm účinkujících
seskupení. Úvod festivalu patřil mladému duetu Lemont Braque, které si postupně buduje svoje
místo na regionální folkové scéně a svým vystoupením dali znát, že to myslí opravdu vážně. Mladíky na pódiu poté vystřídali starší a ostřílení chlapíci, hulínská kapela Nebo Co a nechyběl ani jejich známý hit Jablečná pralinka. Na pódiu se dále vystřídali chřibská kapela Ztráty a nálezy se
svým lidově laděným folkem a písničkářka Šiška, která přijela na festival zahrát až z Ostravy.
V předvečer se pořádně zatáhla obloha ale místo očekávaného deště spustila z pódia zlínská formace Rebel band v čele s protestsongovým písničkářem Ziggym Horvátem. V této kapele působí taktéž bývalý baskytarista Fleretu Pavel „Kačes“ Husár a proto zazněly i takové songy jako „Kurnik
šopa tož to né“ či „Ej ricom ric“. Jak se dalo čekat tyto osvědčené hity rozezpívaly a roztleskaly snad
všechny návštěvníky. Pozdní večer na pódiu patřil Milanu Bártovi s kapelou a zlínské formaci Nápoj
Zdarma, která nechyběla na žádném z posledních ročníků festivalu. Na úplný závěr oficiálního programu bylo ohlášeno překvapení v podobě „Emancipovaného kytarového dueta“. Tato dvojice
absolventek konzervatoře oboru klasická kytara předvedlo, že kytara nepatří jen k táboráku, ale také
do koncertních sálů a za své komorní podání kytarové klasiky sklidilo velký potlesk. Po ukončení
oficiálního programu okolo půlnoci se střídali na pódiu jednotliví členové vystupujících kapel a hráli
k táboráku a k poslechu pro vytrvalejší návštěvníky písničky jako vystřižené z trampských zpěvníků.
Po celý den byla nad přílepským zámkem zatažená obloha, přišla však jen malá přeháňka
a celý festival nebyl nijak narušen deštivým počasím. Tři stovky návštěvníků si tak mohli nejen
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poslechnou dobrou muziku, ale také se potkat
a pobavit s kamarády, což k trampu určitě patří
stejně jako kytara a písnička. K dispozici bylo
kromě táborového ohně taky stanové městečko
a proto nemusel nikdo spěchat domů. Vše dokreslovala kouzelná atmosféra zámeckého
parku a pódium s věží na pozadí. K zajištění
celkové úrovně celé akce přispěli kromě pořádajícího sdružení PKS také sponzoři: TACL
restaurant, Modikov, Korund O. K., ALTEC
International, Fly United, PrilepyNet, obec Přílepy, SDH Přílepy a další, kterým patří dík.
Festival Přílepské Békal má také svoje webové stránky , kde je k vidění pár fotek a časem

pak informace k příštímu výročnímu desátému
ročníku, na který se všichni těšíme.

Hulínská kapela Nebo co rozehrávala festival svým
folk rockem.

ZAHRÁDKÁŘI HODNOTILI ČINNOST
V měsíci květnu se sešli členové zahrádkářského spolku Přílepy v hospodě U Páralů, aby společně zhodnotili svoji činnost v minulém roce a stanovili si úkoly pro nadcházející období. Se svojí
výroční zprávou vystoupil předseda místní organizace Rudolf Solař a přítomným členům sdělil následující skutečnosti:
K dnešnímu dni má ZO 49 členů, což je o 2 více než v roce předchozím. V loňském roce přibyli tři noví členy a jeden vystoupil. Přestože členská základna je spíš starší, snaží se nejen organizaci, ale i provozovnu udržovat v relativně dobrém stavu. V loňském roce bylo provedeno
vymalování klubovny a zpracovny ovoce a správce budovy přítel Josef Hrbáček ji s manželkou
vzorně uklidili.
Přítel J. Hrbáček, který se stará o provoz zpracovny ovoce, v minulém roce pošrotoval či vymoštoval velmi slušných 29q ovoce. V loňském méně úrodném roce bylo uvařeno pouze 7 kotlů
povidel. Za tuto práci pro organizaci i starost o zahradu a předzahrádku, či další běžné údržbové
práce na klubovně, patří příteli Hrbáčkovi upřímné poděkování.
Přesto finanční prostředky získané za tyto služby spolu s částkou za pronájem garáže jsou menší
než celkové výdaje. Největší výdajová částka, která zatěžuje rozpočet je vodné a stočné v budově.
Činnost zahrádkářů se neskládá jen ze zpracovávání ovoce či vyřizování různých administrativních záležitostí. Tak jako se již stává tradicí i v loňském roce se díky příteli Zdeňku Němcovi
podařilo uskutečnit tradiční poznávací zájezd pořádaný zahrádkáři z Přílep. Loňská trasa směřovala
do Vizovických vrchů kde byla připravena ve „Valašském šenku“ snídaně. Další cesta směřovala
do Luhačovic – lázeňského města se 16 léčivými prameny.
Oběd byl připraven v Kulturním domě v Uh. Brodě a následovala prohlídka města. Cesta jižním směrem vedla přes Blatnickou horu do Bílých Karpat do obce Kuželov k větrnému mlýnu a sedláckému stavení Horňácka. Ve velkém bývalém družstevním sklepě snad pro 90 hostů do pozdního
večera pokračovala beseda při víně. Ke zpěvu i tanci nám vyhrávala minikapela Fr. Solaře a Josefa
Navrátila, kterým patří tímto poděkování za příjemně hudbou a zpěvem vyplněný celý večer.
Za velmi zdařilou přípravu a organizaci znovu patří poděkování příteli Zdeňku Němcovi, který
bohužel výboru oznámil, že pro časovou náročnost této práce spojenou s organizací zájezdů nebude
další zájezdy připravovat.
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Snad v zahrádkářské činnosti bude pokračovat mladší generace. Členka holešovského
výboru ČZS paní Vlasta Čablová oznámila, že
několik dětí z přílepské školy navštěvuje kroužek mladých zahrádkářů. Děti se učí o přírodopisu obecně, prohlubují znalosti v botanice,
květinářství, zelinářství a ve znalosti bylinek.
Tři přílepské děti se zúčastnily okresního kola
soutěže ve vědomostních testech a dvě postoupily do národního kola což je bezesporu obrovský úspěch. Přejeme jim v jejich činnosti
spoustu úspěchů a aby jim láska k přírodě a zahradnictví vydržela i do pozdějšího věku.
Vzhledem k tomu, že končí pětileté období
členům výboru i revizní komisi, poděkoval
předseda funkcionářům za jejich práci pro organizaci a různé připomínky, či názory, které
jsou potřebné při řešení problémů souvisejících
s chodem organizace.
Na závěr předseda ještě jednou poděkoval

všem, kteří se jakkoliv podílí na činnosti
organizace či přímo se zapojují organizačně do

Přílepští zahrádkáři poslouchají zprávu předsedy
o činnosti organizace.

jednotlivých akcí. Všem ostatním členům pak
popřál do letošního roku mnoho zahrádkářských úspěchů, pevné zdraví a spokojenost
v osobním životě.

HURÁ NA PRÁZDNINY A VZHŮRU DO POHÁDKY
Rodiče a přátelé školy v sobotu 27. 6. 2009 uspořádali pro děti ze ZŠ a MŠ v Přílepích při
ukončení školního roku „Pohádkovou procházku“ v zámeckém parku, kde není nouze o různá zákoutí, která se přímo nabízí k pohádkovým příhodám.
Děti při vstupu obdržely kartičky s razítky, to aby věděly, kolik pohádkových postaviček je cestou čeká a pak už vyrazily za dobrodružstvím, které na ně číhalo při plnění nejrůznějších úkolů.
To jim na svých stanovištích připravili princezna Koloběžka, Šašek, Křemílek a Vochomůrka,
Rumcajs s Mankou, Červená Karkulka, Ježibaba, Vodníci, Bílé paní, Čerti, Bob a Bobek, Ferda
mravenec s Beruškou, Mlynáři a Motýl Emanuel s Makovou panenkou.
Poté, co děti vlastnoručně nazdobily perníčky, chytily rybku v jezírku, našly cestu z bludiště,
poznaly lesní zvířátka, vzpomněly si na jména všech sedmi trpaslíků, zvládly slalom s pytli mouky

Rumcajs a Manka – jedny z mnoha pohádkových postaviček na jednom ze zastavení při pohádkovém výletu.
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a ručkování na laně, pomohly Mance nasbírat šišky do košíku či ochutnaly čerstvé lívance, připravené v pekle samotným Luciferem, čekala je v závěru líbezná Víla Amálka. Ta je odměnila sladkostmi a špekáčkem, který si děti mohly hned opéct u připraveného ohně.
K příjemné atmosféře přispělo překrásné prostředí zámeckého parku, hezké počasí i hudba,
která byla slyšet po celém okolí.
Přejeme dětem hezké a slunečné prázdniny, aby tak jako ukončily svůj školní rok, mohly přijít v září do školních lavic usměvavé a spokojené.
Rodiče a přátele školy

SLET ČARODĚJNIC
Letos se již po šesté slétly na svůj oblíbený
sabat přílepské čarodějnice. Na známém místě
pod kaplí se sešly v předvečer Filipojakubské
noci v hojném počtu různá stvoření, ježibaby či
divoženky, aby mohly za roztodivných zvuků,
pískání a hudby projít vesnicí a pozvat tak
všechny ke společnému reji do přílepského zámeckého parku.

Přílepské čarodějnice před startem na rejdiště.

Po příchodu do parku za doprovodu hudby,
byly již tradičně připraveny čarodějnické rituály
– pití zázračného lektvaru, to aby měly výdrž až
do ranních hodin, spálení pometel se zaříkáváním,
volba MISS Čarodějnice, bohatá tombola. Tak

jako každý rok si i letos připravily čarodějnice nějaké překvapení – tentokrát to byl tanec MAMA
MIA z repertoáru švédské skupiny ABBA. Opět
vyšlo počasí a k příjemné atmosféře jistě přispěla
i hudba, kterou jako obvykle pouštěl M. Sovadina
a vtipné moderování R. Půčka.
V bufetu se všichni přítomní mohli dosyta
občerstvit gulášem, utopenci, obloženým chlebem, nebo mohli sami přiložit ruce k dílu a na
ohni si opéct špekáčky, a vše zapít vychlazeným
pivem či alko i nealkoholickými nápoji různých názvů.
Akce se vydařila a část z výtěžků z dobrovolného vstupného a prodeje tomboly darovaly
„čarodějnice“ dětem v ZŠ a MŠ Přílepy na přilepšení během jejich školního roku. Za pomoc
s přípravami patří dík i vždy ochotným místním
dobrovolným hasičům, kterým byl věnován peněžní příspěvek na lavice, které si zapůjčujeme
k sezení. Další část získaných peněžních
prostředků byla použita na akci HURÁ na
prázdniny, a nemalou částku věnovaly čarodějnice i místnímu zahrádkářskému spolku.
Tímto Vám všem, kteří jste se s námi přišli
do zámeckého parku pobavit děkujeme.
Přílepské čarodějnice

60 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PŘÍLEPY
Sbor dobrovolných hasičů patří snad na každou vesnici. Již v předminulém století pochopily
zemské úřady, že je potřebná ochrana majetku a obyvatel, neboť požáry díky tehdejšímu charakteru staveb byly velkým problémem. Proto bylo správními úřady a vyhláškami podněcováno zakládaní sborů dobrovolných hasičů v obcích. Přestože dobrovolní hasiči existují více než sto let, náš
přílepský sbor se svou šedesátiletou historií patří k těm mladším. Přesto má i za tuto „krátkou“
dobu trvání u nás pevnou tradici a neoddělitelně k naší obci patří.
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Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Pﬁílepy vás srdeãnû zve na oslavy

60. v˘roãí zaloÏení sboru
sobota 15. srpna 2009 na návsi a v zámeckém parku
program
13:00
Slavnostní zahájení s kapelou MORAVSKÁ
VESELKA na návsi
14:15
M‰e svatá za Ïivé i zemﬁelé pﬁílepské hasiãe
a ochranu na‰í obce.
15:15
PrÛvod s dechovkou a maÏoretkami, kladení
vûncÛ k pomníkÛm padl˘ch a pﬁíchod do parku.
16:00
Odpolední program v zámeckém parku. Na pódiu
v zámeckém parku bude opût k poslechu vyhrávat MORAVSKÁ VESELKA, pﬁipraveno je téÏ
pódiové vystoupení maÏoretek. Na nádvoﬁí
zámku mÛÏete shlédnout v˘stavu historické

souãasné poÏární techniky. V nûkolika blocích
budou probíhat ukázky poÏárních a vypro‰Èovacích
zásahÛ dobrovoln˘ch i profesionálních hasiãÛ.
MÛÏete zde shlédnout malou v˘stavku o historii
SDH Pﬁílepy.
Pro dûti bude pﬁipraven skákací hrad, jízdy
vláãkem PACIFIK a cukrová vata.
Pﬁipraveno bude bohaté obãerstvení –
– grilovaná kuﬁata, klobása z udírny, dobroty
domácí zabijaãky a lango‰e.
19:30
Srpnová noc s kapelou MORAVSKÁ
VESELKA. Slavnostní odpoledne pﬁejde
plynule v taneãní zábavu. I po dobu veãera
a noci bude zaji‰tûno bohaté obãerstvení.

Stejně jako v jiných vesnicích, městečkách a městech byl i v Přílepích založen Sbor dobrovolných hasičů. Základním posláním SDH Přílepy, stejně jak tomu bylo u jiných sborů, byla od svého
vzniku až po současnost ochrana majetku a obyvatel obce proti požáru a živelným pohromám, či
jejich likvidace a následná pomoc při odstraňování jejich důsledků.
Činnost hasičů v Přílepích však vždy byla a stále je mnohem rozsáhlejší. Již od svých počátků
se hasiči podíleli na společenském a kulturním dění v obci a nezaháleli ani při pracovních akcích
ať již při budování sboru či své materiálně technické základny nebo obce vůbec.
Ale vraťme se do historie. Náš sbor byl založen 25. května 1949. Na ustavující schůzi, která se
konala za účasti nadšených občanů v hostinci „U Hudečků“ bylo přítomno 39 ustavujících členů,
z toho dokonce i 2 ženy. Sbor s 39 členy patřil od svého počátku mezi početně silné organizace
v obci. V průběhu let se měnilo vedení sboru měnili a přibývali členové a díky tomuto nadšení můžeme dnes oslavit naše 60. výročí.
Tak jako většina tehdy začínajících sborů byl i náš bez prostředků a bez techniky. Proto naši
předchůdci, ze kterých ve sboru zůstal až do dnešního dne jen pan František Válek, sháněli prostředky kde se dalo. Sbírkami dosáhli toho, že v roce 1951 byla zakoupena 1. stříkačka a automobil značky CHRYSLER a zároveň zřízena garáž v bývalém domě číslo popisném 3 patřící obci, kde
se dodnes nachází naše zbrojnice.
Se zmíněným automobilem se hasiči zúčastňovali výcviku v okrskových a okresních soutěžích
a od svého počátku důstojně reprezentovali naši obec. U techniky ještě zůstaneme. Poté co byl
první automobil předán do Žop, byl sboru přidělen vojenský automobil TATRA 805 s přívěsem.
Tento automobil, který všichni znají pod označením „KAČENA“, sloužil obci až do roku 1988,
kdy byl vyměněn za speciální požární vozidlo Avia, které nám slouží dodnes.
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Se změnami politických poměrů dochází v roce 1954 k přejmenování dosavadního Sboru dobrovolných hasičů na Československý svaz požární ochrany. V témže roce již pracovala ve sboru řada
žen, které se aktivně podílely na soutěžích, ve kterých dosáhly nejednoho úspěchu. Jejich družstvo,
se v oblastních a okresních soutěžích umístilo na 1. místě, a v závodě krajském na místě třetím. Bylo
jasně vidět, že v tomto období se začaly projevovat výsledky pravidelné přípravy.
Z tohoto období stojí za zmínku citát z místní kroniky z roku 1955 – „Požární ochrana projevovala ze všech spolků v obci největší činnost. Uspořádali několik tanečních podniků, doplňovali
výstroj a výzbroj.“ Bylo to v období velkého nadšení a elánu našich dědů a otců, z nichž většina už
není mezi námi, a našich babiček a matek, které dnes pomáhají vychovávat další generaci, možná
stejných nadšenců. Za to jim všem patří náš dík.
V roce 1960 bylo uskutečněno Hanácké právo, do kterého byla zapojena celá naše obec a výtěžek z této akce byl základem pro přestavbu požární zbrojnice, která započala roku 1962 a trvala
jeden rok. Dotace od obce činila tehdy 12 000 korun. Přestavba byla realizována brigádníky a nejvíce se na ní podílel tehdejší starosta hasičů pan Václav Sovadina. Materiál na stavbu byl získáván
z okolních bouraček.
Hasiči se uplatňovali velice dobře jako organizátoři společenských akcí – například zájezdy, taneční zábavy, jako dárci krve i jako poslední spolek udržující lidovou tradici – vodění medvěda.
Nebýt iniciativy a obětavosti hasičů, byla by tato vzácná tradice zanikla. Nejen soutěže a společenské akce jsou vlastní našim hasičům, ale i to, pro jaký účel byli ustaveni – to je prevence požárů
a samotné zásahy.
Vzpomeňme alespoň ty, které máme dosud v živé paměti Krušný byl rok 1982
červen – hoří les nad Vinohrádky. Červenec – lesní školka, říjen – hoří les na Kozinci. V roce 1983
zasahujeme v Dřevopodniku Holešov a na Velikonoční neděli roku 1994 v domě pana Františka
Válka. V roce 1996 hoří u Andrýsků v Přílepích a ještě ten den v noci opět vyjíždíme k požáru rodinného domku pana Bořuty v Žopech. V roce 1996 ještě zasahujeme v dubnu při požáru lesa na
Ploštině a opět několik dní poté při požáru chaty v Lukovečku. V roce 1997 zasahujeme při požáru
objektu zemědělského družstva v Martinicích. Na jaře 2003 a v létě 2005 a 2007 zasahujeme opět
při požáru lesa nad obcí a na Široké. Z tohoto krátkého výčtu zásahů je zcela patrné, že lidé cítí větší
pocit bezpečí, když mají v obci složku, která jim pomůže v této krizové situaci v kteroukoliv noční
i denní dobu.
I přes tato nevyvratitelná fakta, se našli lidé, kteří práci našeho sboru zpochybňovali nebo zlehčovali úlohu hasičů v naší vesnici. V roce 1999 usiluje tehdejší starosta obce Rudolf Pšenka po
mnoha ostrých sporech o rozpuštění sboru a svěření výkonu požární ochrany holešovské profesionální jednotce. Naštěstí tehdy zvítězil zdravý rozum a v průběhu dalších deseti let si připisujeme
mnoho úspěchů, kdy se z přílepských hasičů stává moderní a aktivní sbor o kterém je stále slyšet.
Hasiči se intenzivně podílejí na společenském dění v obci, stávají se oporou ostatním organizacím,
spolupracují s novým vedením obce. Dokážou vždy přiložit ruku k dílu. V průběhu zmíněných deseti let se podařilo náš sbor výrazně omladit a vycvičit úspěšné soutěžní družstvo, které reprezentuje obec na všech okolních soutěžích a dosahuje předních pozic v podhostýnské hasičské lize.
Zkrátka, šedesátileté tradici našeho sboru ostudu neděláme.
V roce 2006 byla našemu sboru obcí přidělena chátrající budova autobusové čekárny a dětské
ordinace, která byla stovkami brigádnických hodin přeměněna na klubovnu s veškerým zázemím.
Tyto prostory slouží jako důstojná náhrada nevyhovujících prostor ve zchátralé budově č. p. 3.
Podívejme se nyní do historie vedení sboru. V čele se od jeho založení nevystřídalo tolik starostů a velitelů, kolik by se na dobu jeho trvání zdálo. Prvním starostou hasičů byl Václav Sovadina, následovali František Hrdlička, Alois Sovadina, Jiří Navrátil a Rostislav Hradecký, po jehož
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neočekávaném úmrtí nastupuje coby starosta
sboru Roman Jurčík. Od zimy roku 2007 působí
v této funkci Ing.Rostislav Hradecký mladší.
Taktéž výčet velitelů je krátký. První byl Miroslav Andrýsek, po něm Leopold Šťasta, Zdeněk
Dubnička, Vladimír Vrubel a Jiří Navrátil.
V roce 2006 byl jmenován velitelem JSDH
Přílepy člen HZS Jiří Očadlík mladší.
Naše šedesátileté výročí dokazuje, že práce
sboru je soustavná, má jasnou koncepci a cíle
činnosti. Že všichni táhnou za jeden provaz,
a že práce ve sboru členy naplňuje.
A na závěr jedno přání. Ať svatý Florián
drží ochrannou ruku nad naším Sborem a ochraňuje nás i naši obec od všeho zlého.

Družstvo přílepských hasičů z šedesátých let, horní
řada zleva: Václav Solař, Václav Sovadina, Vladislav
Sovadina, Zdeněk Šťasta, Zdeněk Dubníček, Rudolf
Sovadina, dole zleva: Ladislav Sovadina, Josef Hlinský, Václav Krajča, Jaromír Reimer, Alois Sovadina.

O POHÁR STAROSTY OBCE PŘÍLEPY
Pečlivá příprava základny, seřazení na startovní čáře, výstřel z pistole který žene požární družstvo vpřed ke splnění úkolu, řev stříkačky a konečně voda ze dvou proudnic sráží dva terče, které
zastavují časomíru a na displeji neúprosně svítí dosažený čas. Typická atmosféra soutěže v požárním útoku, panovala v zámeckém parku v sobotu 11. července.
Všichni, co přišli povzbudit naše družstvo na soutěž „O Pohár starosty obce“ mohli vidět skvělý
výkon přílepských hasičů, se kterým s přehledem obsadili první místo s časem 17:74 a nechali tak
za sebou všechny letošní favority rozehrané Podhostýnské hasičské ligy. Celé odpoledne padaly
skvělé časy a šlo o skutečnou sportovní podívanou. Na druhém místě skončili hasiči z Karolína, na
třetím SDH Rychlov. Čtvrté místo obsadili věční rivalové Přílep Bořenovice.
Po skončení mužské disciplíny, které se zúčastnilo 19 družstev byla upravena trať pro start
družstev žen. Těch dorazilo do přílep celkem 5 a vítězkami se staly hasičky z Loukova, které za
sebou nechaly družstva z Rymic, Rychlova, Hřivínova Újezdu a Tučap.
I přes vítězství z Přílep se našim hasičům stále nedaří najít správnou formu a zaútočit tak konečně na první místo v Podhostýnské hasičské lize. V průběžném hodnocení si zatím drží čtvrtou
příčku, ale díky bodové ztrátě už na lepší umístění pomýšlet pravděpodobně nemohou. Liga bude
ukončena 13. září soutěží ve Vítonicích.

Přílepští hasiči se starostou obce a trofejemi za
první místo v soutěži.
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Z ČINNOSTI PŘÍLEPSKÝCH
MYSLIVCŮ
Léto je čas, kdy musí myslivci už dopředu
myslet na zimní období, ale také čas čekaných,
lovu divokých prasat a společenských akcí.
O činnosti MS Horní Roveň jsem si opět povídal s členem výboru Jaroslavem Kopřivou. Co
se tedy u myslivců událo?
V létě jsme uspořádali několik brigád na přípravu krmení pro zimní období. Sušili jsme seno
a naváželi jej do lesních seníků, kde bude v zimě
rozdělováno do krmelců. Minulý měsíc jsme instalovali na trati Přílepy – Lukoveček výstražnou
tabuli pro řidiče o hrozbě střetu se zvěří. Z důvodu navýšení dopravy souvisejícího s uzávěrkou cesty na Martinice zde opět došlo ke sražení
několika kusů vysoké zvěře. Jako v každém vydání Občasníku bych chtěl i tentokrát alespoň
přílepské řidiče na tuto skutečnost upozornit.
Naši členové chodí i v letním období pravidelně na čekanou. 19. května se mi podařilo ulovit na jedné čekané dva kusy srnčího. Za zmínku
stojí zvláštní trofej jednoho z nich, kterému vyrůstaly z hlavy tři parůžky. V lovu je aktivní stále
i náš nejstarší člen pan Miloslav Peška. 1. srpna
se mu podařilo odlovit svůj další kus divokého
prasete, čímž nám mladším stále dokazuje i přes
svůj věk výborné lovecké schopnosti.
K létu patří i společenské dění. Proto bych
chtěl prostřednictvím Občasníku všechny občany a příznivce myslivosti pozvat na tradiční
střeleckou soutěž, jejíž XVI. ročník se letos uskuteční v sobotu 29. srpna. Jako každoročně

budou připraveny speciality myslivecké kuchyně a bohatá tombola.
Závěrem chci jménem našeho sdružení popřát všem krásné léto a radost z pobytu v přírodě.

Nejstarší člen MS Horní roveň Přílepy M. Peška se
svým srpnovým úlovkem.

Jaroslav Kopřiva s dvojnásobným úlovkem srnčího
na květnové čekané.

Myslivecké sdružení HORNÍ ROVEŇ
Přílepy pořádá v sobotu 29. srpna

XVI ročník
STŘELECKÉ SOUTĚŽE
na brokové střelnici
myslivecké chaty v Přílepích.
Přijďte ochutnat speciality
myslivecké kuchyně a zkusit štěstí
v bohaté tombole!
Zvláštní „tříparůžková“ srnčí trofej.
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SPORTOVNÍ KOUTEK
LOSOVANÝ TENISOVÝ TURNAJ
VE ČTYŘHRÁCH 2009
Tenisový oddíl Přílepy uspořádal losovaný
turnaj v tenisových čtyřhrách. Pro toto klání
byla vybrána nádherná slunečná sobota 13.
června letošního roku. Přihlášení účastníci
nevěděli až do poslední chvíle, koho budou mít
za spoluhráče, natož protihráče. O tom rozhodla
až zlatá ruka Liby Košinové, správkyně sportovního areálu, která 14 zúčastněných hráčů vylosovala do dvojic. K sedmi nasazeným hráčům
(dle výsledků loňských turnajů) byli přilosováni
talentovaní jedinci, jejichž tenisové umění zůstalo zatím utajeno. Tak vznikly zcela vyrovnané
dvojice zaručující rovnocenné urputné boje.
V těchto sestavách se pak mohly rozpoutat líté
boje o celkové prvenství.
Protože bylo zajištěno i kvalitní občerstvení,
nebyla nouze ani o diváky, kteří tak mohli povzbudit přílepské „Federery a Nadaly“. Všichni
hráči předvedli „úžasné“ tenisové údery a v podvečer dospěl turnaj do zdárného konce.
Z tváří a komentářů zúčastněných bylo

jasné, že tento den vyhrál sport na celé čáře
a prakticky nebylo poražených.
Výsledky pro zvídavé:
1. Josef Jindrák, Ivo Janečka
2. Ondřej Obšivač, Martin Čech
3. Ladislav Kučera, Petr Cholasta
4. Janečka Kamil, Pavel Janiš
5. Jiří Očadlík, Petr Žůrek
6. Mrázek Petr, Janečka Lukáš
7. Alois Žůrek, Roman Kašpárek
Mgr. Ivo Janečka

Přílepští tenisté na kurtu pod školou.

I TAKTO SE DÁ PROŽÍT VOLNÝ DEN
Je den osmnáctý měsíce července roku 2009 den, kdy se v duchu více jak 20. leté tradice,
tentokráte setkáváme v příhraniční obci Valašského království, v bydlišti pana dr. Šotoly, abychom
vzájemně porovnali umění, dovednost, techniku a výdrž v kolektivní míčové hře – basketbale.
Členové týmů, kteří přijeli ze všech koutů naší bývalé Československé republiky – Lašska,
Valašska, Slezska i Slovenska, se v průběhu dopoledních hodin plně a zodpovědně soustředili na
hodiny příští. Každý samostatně, skryt před zraky soupeře, připravoval své, léty zkoušené tělo, na
vrcholný okamžik sezony, na mistrovský basketbalový zápas.
Základní škola v Přílepích, za podpory starosty Rudolfa Solaře, poskytla skvělé sportovní prostředí
a svým velmi pěkným multifunkčním sportovním sálem se stala důstojným místem pro vpravdě
mezinárodně obsazené zápasy.
I když věk mnohých pánů nebyl dalek šedesáti, nebo ji překročil, byl sportovní výkon, obětavost a úsilí všech hráčů na hřišti, úchvatný a zcela příkladný. V duchu zásady: „ Není důležité zúčastnit se, ale vyhrát“, byl v 10:55 hodin místního času zahájen první zápas. Po uplynutí vyměřené
doby si v dalším zápase změřilo síly další družstvo pánů proti pečlivě sestavenému výběru.
Zcela záměrně, vážený čtenáři, nezveřejňuji výsledky ze žádného zápasu, které jsou sice důležité, ale jen a pouze pro přítomné sportovní aktéry a jejich fanoušky.
Mohlo by se tedy alespoň říci, že vyhrál každý kdo se zúčastnil, kdo se alespoň jedenkráte dotkl
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míče či kteréhokoliv hráče, já navíc doplňuji, že
vyhrál každý kdo se nezranil. Kdo viděl bojovnost zralých mužů, kteří, i když byli již mnohdy
na pokraji svých fyzických sil, bojovali srdcem,
ten si uvědomil a pochopil, co je to hráčská
vášeň, zápal pro hru, nezlomná vůle, výhra nad
sebou samým a neúprosným časem.
Po vyčerpávajících zápasech se mužstva,
bez ohledu na sportovní rivalitu a nesmiřitelnost, setkala v místní restauraci “ U Miloša “,
aby projednala výsledky a konečné znění zápisu, a aby zakončila sportovní a společenskou
událost přátelským posezením.
Jsou místa v naší republice, do nichž je skutečně radost se vracet, protože umí nabídnout
a poskytnout nejen sportovní a technické zá-

zemí, ale i společenské a kulturní prostředí.
Děkuji Přílepům.
Za organizační výbor el SOPE

Staří páni na turnaji v košíkové v přílepské tělocvičně.

SERIÁLY
VZPOMÍNKY NA NEDÁVNÉ
DÁVNÉ ČASY – ŽNĚ A SENOSEČ
Je tady léto, které nastoupilo letos již v jarních měsících velkým teplem. Zavzpomínámeli na léta minulá v naší vesnici Přílepy nedá se
opomenout senoseč a žně. Téměř v každém
domě se něco chovalo, což umožňovalo obživu
lidí. Časně ráno kosili lidé velké louky u sedláků či na vlastních políčkách ručně kosami, což
vyžadovalo dovednost a vytrvalost. Usušené
kopky sena se svážely na půdy chalup a pokud

Dobová fotografie z mlácení u hospodáře Jana Bakaly.
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bylo seno trochu ještě vlhké prosolovalo se, aby
se skladováním neznehodnotilo.
Aniž bychom to ve shonu prací pozorovali,
žlutá políčka řepky začala dozrávat a začal
výmlat této olejnaté plodiny u rozhledny pod
přílepským zámkem. Slámu z této řepky si někteří „Kovozemědělci“ brali na podestýlku pro
hovězí dobytek. Převážně se ale pak na místě
spalovala. Pravé žně začínaly v první polovině
července a trvaly až do konce srpna.
Nebylo v obci rodiny aby se jí žně netýkaly.
Chalupníci vyšli s ručními kosami, podsedníci
vyjeli s opravenými žačkami a větší sedláci na
gruntech zapřahali koně do lopaťáků. Tyto zemědělské stroje byly velkým pokrokem, neboť
při pojezdu lánem automaticky kladly pokládky
pro snopy. Ať již byly různé roky, počasí vždy
umožnilo, že žňový slunný čas byť někdy přerušovaně, umožnil vždy sklizeň všem zemědělcům.
Děti musely na polích pomáhat. Je skoro
neuvěřitelné, že po ostrých a krátkých strništích
se běhalo naboso při odebírání pokládek, vázání
snopů či stavení mandelů. Jistě že by bylo lépe

20

v rybníku na návsi přesto, že hladina byla plna husí, kačen a voda byla naprosto neprůhledná. Jakmile obilí v panácích či mandelích proschlo, začal svoz do stodol nebo kdo je nevlastnil vezl fůry
obilí na „plac“ přímo k výmlatu.
Bylo to na forotě ve Špitále u zámku, či na konci obce u domku p. Černého. Další mlátička
s příslušenstvím začala postupně být usazována ve stodolách sedláků. Zprvu měly mlátičky pohon
parním strojem, poté benzin. motorem a instalací elektřiny po roce 1939 to byl již elektromotor.
Bylo zajímavé pomáhat strojníkovi při usazování tohoto obrovského zemědělského stroje. Strojníci
byli postupně p. Bezděk, Mizera, Novosad, Fr. Havlík, Fr. Smýkal, p. Kyller a Kutra.
Vlastní mlácení, byť to byla namáhavá práce v horku a prachu umožnila při svačinách a obědech veselou náladu a šprýmování. Při mlácení u větších gruntů se mlatcům při jídle podávalo
lahvové pivo stáčené v hostinci u Hudečků nebo se pila i zrnková káva, což bylo zvlášť výjimečné.
A ty vdolky z pece ty již též nikdo neumí udělat.
Žňový čas končil „Dožínkami“ – velká vesnická slavnost odehrávající se v krojích u gruntu
Sovadinů č. 31 a zábavou na krytém tanečním kole u Hudečků. Samozřejmě děti byly u mlatu vždy
přítomny, neboť též něco „pomáhaly“ a u jídla nechyběly nikdy. Stavěly se stohy slámy, které umožnily dětem zajímavé hry. V celé dědině bylo při žních a výmlatu všude „mrvy po kolena“ a to po
celé prázdniny. První obilí od mlátičky se vezlo do výkupu na dodávku. Ostatní putovalo na sýpky
a komory. Později se vozilo do mlýnů na mouku či šrotovalo se pro krmení dobytka.
očátkem září pomalu utichalo monotónní hrčení mlátiček, uklidilo se ve stodolách po uskladnění slámy a posmutnělí žáci šli opět do školy pozorujíce přitom hejna vlaštovek na drátech chystající se na cestu za moře. Léto dávalo své sbohem a nám zůstaly ty hezké chvíle prožité za našeho
mládí po dobu žní. Zmizely stodoly, změnily se zemědělská stavení, podsedky a grunty, změnil se
život v obci Přílepy. Ubývá pamětníků a způsob života naší dědiny v minulosti mladým generacím
přiblíží jen záznamy kronikářů…
Zdeněk Němec

HISTORIE SVATÉHO DOSTÝNA / DÍL II.
…Již na začátku 19. století se začaly ozývat hlasy, volající po obnově chrámu na Sv. Hostýně.
Zasloužila se o to v r. 1809 obec Dubany. Aktivita této malé obce mezi Prostějovem a Olomoucí se
stala příkladem pro další místa a tak hnutí se šířilo a nabývalo na síle.
V dalších letech nábožný lid dával dárky na obnovu hostýnského kostela, které k tomu účelu
shromažďoval bystřický farář Bernard Reger, jeden z trojice mužů, kteří stáli v čele sílícího hnutí
za obnovení hostýnské baziliky. Dalšími dvěma muži této trojice byli Řehoř Volný, benediktín
z Rajhradu a baron Vincenc Ehrenburg, děkan z Holešova. Svolení ke znovuzřízení kostela dal
baron Olivek Loudon, majitel bystřického panství a pak i císař Ferdinand V. Dobrotivý, který tím
vlastně přiměl moravskoslezské gubernium, že po čtyřech letech vyhovělo požadavku a 31. 10.
1840 vydal povolení k obnově chrámu. Císař věnoval na opravu stavby 300 zlatých, baron Loudon
v r. 1840 800 zlatých a na rok 1842 slíbil dalších 2000 zlatých. Peněžními dary přispěly i další významné osobnosti, mezi nimiž byla i císařovna matka Karla Augusta.
Oprava hostýnské baziliky byla zahájena 10. května 1841, v den jubilejního 600. výročí vpádu
Tatarů na Moravu, kde byli poraženi u Olomouce a pod Hostýnem. O zahájení a zdárný průběh obnovovacích prací se velmi zasloužil další muž, prelát a opat Viktor Martin Šlosar z Rajhradu. Práce
zednické, tesařské, stolařské, pokrývačské, sklenářské, zlatnické, řezbářské a malířské probíhaly
s velkým úsilím. Byla zřízena nová střecha, která byla pokryta šindelem, opraveny byly věže i zdi.
Zvon pro chrámovou věž dodal a daroval František Pípal z Kroměříže. Dále byla pozornost věno-
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vána vnitřku chrámové lodi. V interiéru stavby
byl kladen důraz na opravu presbytáře (kněžiště,
tj. prostor kolem hlavního oltáře). V r. 1844 pořídil hlavní oltář na své útraty Ř. Volný, kazatelna
byla v r. 1845 pořízena zásluhou Antonína Hamerského z Brna.
Zvláštní obdiv si při opravách chrámové
ruiny získala klenba. V9c jak 50 let nad ní chyběla střecha. Celý tento čas byla vystavena působení větru, mrazu, deště, sněhu a slunce.
Rostla na ní nejen tráva, ale i křoví a stromy.
Zvláštní komise složená z odborníků z Vídně,
Brna a Hranic však přesto shledal, že klenba neztratila téměř nic ze své původní kvality, až na
několik cihel, vypadlých nad kazatelnou. Komise proto rozhodla, že klenba zůstane. Byla po
vnější straně upravena a zalita vápnem.
Na začátku r. 1845 byl mariánský chrám natolik upraven, že bylo vyhověno požadavku faráře Regera a mohly se konat mše již v první
polovině tohoto roku. Hlavní mše spojená z provedením slavnostní benedikce (vyžehání, vysvěcení) chrámu se uskutečnila 2. července
1845, kdy si věřící připomínali svátek Navštívení Panny Marie. Mši sloužil a svěcení chrámu
provedl V. Šlosar, asistoval mu olomoucký
prelát a probošt baron Jan Petráni, rytíř ze Steinbergu. Slavnostní kázání mimo jiné vykonal
i V. Ehrenburg. Počet poutníků toho dne byl odhadován na 50 000 lidí. Byla to do té doby jedna
z největších návštěv Hostýna.
Úpravy hostýnského chrámu pokračovaly
i v letech 1846 a 1847. Farář Martin Vyskočil
ze Zdounek daroval svatohostýnskému chrámu
druhý zvon, který zhotovil zvonař Wolfgang
Strub z Olomouce. Dále byly postaveny varhany se 16 mutacemi a 54 klávesami. Byly
dílem varhaníka Jana Neusedá z Nového Jičína.
Varhany dovezli na Hostýn zadarmo novojičínští občané. Konečně v r. 1846 zmizela také poslední upomínka na zpustošení hostýnského
chrámu: hliněná podlaha. Kostel byl vydlážděn
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bílým kamenem z Vizovic a modrým kamenem
z Velké Bystřice.
Vzhledem k nemilosrdnému podnebí ve
vrcholové části Hostýna musela se údržba chrámové stavby provádět průběžně i v dalších letech ve větším nebo menším rozsahu. Velké
pozornosti se věnovalo opravám chrámu před
význačnými událostmi, mezi které patřila např.
konsekrace (posvěcení) chrámu 15. srpna 1891
nebo korunovační slavnosti v létě r. 1912.
Šindelová střecha z r. 1845 byla po letech
chatrná a kolem roku 1890 byla nahrazena pocínovaným frýdlantským plechem za 12 tisíc
zlatých.
Později však pod krov zatékalo a tak v letech 1929 a 1930 byla provedena generální
oprava střechy. Vítkovické železárny Ostrava
odstranily původní střešní konstrukci a dodaly
konstrukci železnou, která byla pokryta silným
měděným plechem. V r. 1995 byla opět měděnou krytinou provedena poslední oprava chrámové střechy. Práci, která stála přes 7 milionů
korun provedla firma SAS Uherské Hradiště…

Svatý Hostýn v třicátých letech minulého století
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI – 2009
červenec
Jindřiška ZBRANKOVÁ / č.p. 197
Božena ŠUBOVÁ / č.p. 279
Ludmila MATULÍKOVÁ / č.p. 113
Ludmila LIŠKOVÁ / č.p. 167
srpen
Josef HRBÁČEK / č.p. 126
Josef ZBRANEK / č.p. 197
Marie VÁLKOVÁ / č.p. 85
Františka DUJKOVÁ / č.p. 63
Ludvík SOLAŘ / č.p. 48
září
Miloslav DOHNÁLEK / č.p. 116
Ludmila TOMŠÍKOVÁ / č.p. 76
Maria ČERNOTOVÁ / č.p. 235
Josefa JURČÍKOVÁ / č.p. 207
Josef MACEK / č.p. 218
Jarmila NĚMCOVÁ / č.p. 44
říjen
Marie KLEČKOVÁ / č.p. 209
Marie SOLAŘOVÁ / č.p. 48
listopad
František VÁLEK / č.p. 85
Irena LUKOVSKÁ / č.p. 147
Veronika KOPŘIVOVÁ / č.p. 58
Drahomíra JANÁLOVÁ / č.p. 140
prosinec
Ludmila SEHNALOVÁ / č.p. 192
Marie KASALOVÁ / č.p. 96
Břetislav ZAPLETAL / č.p. 110

NAROZENÉ DĚTI – 2009
81 let
82 let
75 let
70 let
70 let
84 let
82 let
70 let
87 let

Rudolf POLÁŠEK / č.p. 81
Sabina TESÁRKOVÁ / č.p. 24
Patrik LISZTWAN / č.p. 5
Lukáš BRÁZDIL / č.p. 226
Damián HRUŠKA / č.p. 273
Filip DLABAJA / č.p. 330
Jan KAMRÁD / č.p. 221
Josef SEHNAL / č.p. 227

6. února
26. března
21. dubna
27. dubna
17. května
31. května
11. července
27. července

80 let
75 let
90 let
80 let
81 let
70 let
70 let
80 let
85 let
82 let
81 let
86 let
83 let
86 let
81 let

SŇATKY
březen
Daniel MENŠÍK / Přílepy 235
Marcela SMÝKALOVÁ / Holešov
červen
Vladimír HANÁK / Přílepy 100
Karla BÁBKOVÁ/ Chropyně
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MÍSTO PRO VÁS
Stylová restaurace v centru Holešova
Vás zve k příjemnému posezení
domácí i mezinárodní kuchyně
 velký výběr točených piv českých i zahraničních
 kvalitní moravská vína
pořádání oslav a večírků
TACL RESTAURANT
Palackého 518
76901 Holešov

tel.: 573331079,
e-mail: info@taclrestaurant.cz
www.taclrestaurant.cz

nabízí DVD záznamy přílepských akcí
DO SVÉ SBÍRKY SI MŮŽETE DOPLNIT TYTO TITULY
1. máj 2009 – Pálení čarodějnic 2009 – Závěrečná besídka ZŠ 2009
– Přílepské Békal 2008 a 2009 – 100 let školy obecné v Přílepích –
poslední ročníky Vodění medvěda.
DVD si můžete objednat u Rostislava Kutry na telefonu 603 351 520

Občasník zastupitelstva obce Přílepy. Vydává zastupitelstvo obce Přílepy zdarma pro své občany.
Redakce: Miroslav Sovadina. Nepodepsané články: Miroslav Sovadina
Připomínky na ÓÚ, tel.: 573 397 992, e-mail: obec@prilepy.cz
Tisk a grafické zpracování: Tigris, spol. s r. o.
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