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SLOVO ÚVODEM
Přišel čas adventu, ulice se rozzářily tisíci
světel a světélek, vrcholí předvánoční shon a za
chvíli prožijeme krásné chvíle Vánoc v kruhu
svých nejbližších. Dříve než zasedneme ke
štědrovečerní večeři, pojďme si společně připomenout ty nedůležitější události a okamžiky
v Přílepích za poslední uplynulé období.

Za pár dnů přijde nový rok 2010 a s ním
se opět začne nový koloběh událostí s novým
letopočtem. Nezbývá než si přát, aby tento
rok patřil k těm lepším, aby nás provázelo
zdraví, štěstí, osobní i pracovní úspěchy
a abychom se dále setkávali na stránkách našeho Občasníku.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
uplynul podzim, nastala zima a neodvratně se přiblížil konec roku. Dovolte mi, abych využil
této příležitosti a v krátkosti shrnu naši práci za toto období.
Na začátku ještě vzpomenu letní prázdniny, které jsme využili zejména k opravám v naší
základní škole a okolí. Byl zbudován nový plot kolem školy, opraveno venkovní schodiště
podél tělocvičny a zrekonstruováno WC pro učitele ve staré budově. Na asfaltovém školním
hřišti byl opraven plot, aby do budoucna nedocházelo k jeho poškozování při různých míčových hrách. Všechny tyto práce provedly přílepské firmy, naši spoluobčané a troufám si říci,
že jsou velmi zdařilé. Dokonce vzbuzují pozornost u náhodných návštěvníků naší obce, díky
čemuž se škola dostala i do regionálního vysílání televize RTA.
Naproti u školy ještě vzpomenu velmi pěkně opravený plot, který taktéž přispěl ke zlepšení vzhledu naší obce.
V srpnu byla dokončena „Dešťová kanalizace Hačka“ a bylo požádáno o kolaudaci. Na
další stavbu kanalizace „Kráčiny –Hačka“ o investičním nákladu cca 7 mil. Kč. Byla po dlouhém úsilí získána potřebná státní dotace. Tato stavba byla zahájena ještě na podzim a byla
vybudována její první část.
Za rozpracovanou a nedokončenou stavbu lze považovat „Rekonstrukci MK u Mlýna“
podél výstavby nových RD. Aby byla umožněná stavba těchto RD byla na této MK odbagrována zemina a navezen hrubý poklad. Na tuto MK je vypracována dokumentace. Detailní
umístění je voleno tak, aby komunikace byla především na obecním pozemku, přesto jižní
okraj zasahuje do soukromých pozemků, který v šířce cca 1 m bude nutno vykoupit. Odkoupit bude nutné rovněž oblouky v místě navázání na státní silnici. V místech navázání na MK
a státní silnici bude nutno vyměnit a prodloužit propustky.
Vzhledem k zájmu o výstavbu rodinných domků v lokalitě „Kopce“, byla zpracována „Zástavbová stude“ včetně infrastruktury. Zde bude nutné zřejmě vyžadovat, aby se stavebníci na
vybudování sítí investičně podíleli, což bude pravděpodobně podmínkou připojování. Způsob spolufinancování však zatím stanoven není.
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Jak jsem Vás již v minulosti informoval, pozemek st. parcela č. 310, pod horním obchodem, o výměře 274 m2 je v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
V současné době je připravena k podpisu kupní smlouva, která byla projednána zastupitelstvem a bylo rozhodnuto, že přesto, že kupní cena 110 000,– Kč je poměrně vysoká, obec pozemek koupí, a tím i do budoucna obchod zůstane plně v majetku obce. Takto bylo nutné
chybu z minulosti odstranit.
Na základě žádosti z března letošního roku nám byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu ČR a prostředků strukturálních fondů EU na vybavení kontaktního místa typovým
projektem – CzechPOINT. Celkové způsobilé výdaje projektu dosáhly 93 927,– Kč, z toho dotace 85 %, tj. 79 837,– Kč. Dle podmínky „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ a v souladu se
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, byl proveden výběr dodavatele. Ze třech
oslovených firem byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka firmy ComIT services s.r.o.
V současné době je veškerá požadovaná technika nainstalována, byly zřízeny certifikáty pro
provoz CzechPOINTu a do konce roku bude systém plně funkční. Určitě i tato velmi výhodná
investice, dofinancovaná z vlastních zdrojů, bude dobře sloužit zájemcům z řad občanů.
V měsíci září bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření za období 1. 1 2009 do 31. 8.
2009. Při kontrole bylo přezkoumáno 29 druhů písemností. Jako např. návrh rozpočtu, rozpočtový výhled, závěrečný účet, bankovní výpisy, evidence poplatků, faktury, mzdová agenda,
pokladní kniha, účetní doklady, zápisy z jednání zastupitelstva, rozvaha zřízených rozpočtových organizací a další. V zápise o přezkoumání hospodaření je konstatováno, že účetnictví
obce je vedeno plně v souladu se zákonem o účetnictví a nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Na svém zasedání schválilo zastupitelstvo obce rozpočtový výhled do roku 2011, a to v souladu s ustanovením § 2,3 a 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Bylo doporučeno, aby tento rozpočtový výhled byl aktualizován a schválen až do roku
2018. Zastupitelstvo s tímto výhledem bylo seznámeno a souhlasí s tím, jak byl navržen.
15. srpna proběhly v obci oslavy 60. výročí založení SDH Přílepy. Všichni, kteří se tohoto slavnostního dne zúčastnili, prožili jistě krásné odpoledne s bohatým programem.Byla to
další z akcí, která velmi kladně zviditelnila naši obec. Jelikož hasiči po šedesát let k naší obci
neoddělitelně patří, chci jim ještě jednou k jejich letošnímu výročí popřát hodně úspěchů
v další činnosti a poděkovat za dosavadní spolupráci a reprezentaci obce.
V listopadu se konala tradiční beseda seniorů v restauraci U Miloša. I tato akce se setkala
s kladnými ohlasy zúčastněných a osobně ji považuji za velmi zdařilou.
To jsou nejdůležitější věci, které se staly za uplynulé období. Vaše dotazy, či připomínky
vždy rád zodpovím buďto osobně v úředních hodinách nebo prostřednictvím elektronické
pošty: obec@prilepy.cz
Na shledanou
Do nového roku pøejeme hodnì zdraví,
štìstí a mnoho úspìchù
v osobním i pracovním ivotì.

Zastupitelstvo obce
Obecní úøad Pøílepy
Rudolf Solaø
starosta

Rudolf Solař,
starosta obce

Pour
Féliciter 2010
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terstva zemědělství ČR byla dotace přiznána.
Z rozpočtu Zlínského kraje jsme na tuto
stavbu již dříve získali další dotaci a to ve
výši 10 % nákladů tj. 699,– Kč. Dle požadavku Mze byl proveden výběr dodavatele,
hlavním kritériem byla cena a délka záruky.
Z předložených nabídek byla vybrána firma
Javorník Veselí, která se mimo jiné podílela
na výstavbě Průmyslové zóny Holešov.
Jak jste si jistě mnozí všimli, ještě na podzim proběhla první etapa výstavby zmíněné
kanalizace se zaústěním do kanalizačního
řadu a kanalizačního přivaděče. Na jaře příštího roku, jakmile počasí dovolí, bude stavba
pokračovat.

Na zdejším obecním úřadě je možno zakoupit popelové nádoby a odpadové pytle.

KANALIZACE KRÁČINY – HAČKA
Může se zdát, že není vydání Občasníku,
ve kterém by nebyla zmínka o kanalizaci. Na
správně fungující kanalizaci však svým dílem
závisí kvalita životního prostředí a další rozvoj naší obce. Dále jsou zde stále přísnější
normy na straně jedné, ale zároveň vhodné
dotační tituly na straně druhé. Právě díky
dotacím se daří výstavbu nové kanalizace realizovat.
V srpnu byla dokončena „Dešťová kanalizace Hačka“ a bylo požádáno o kolaudaci.
Jedná se o krátký kanalizační úsek se zaústěním do Přílepského potoka. V téže lokalitě
připravovala obec již zhruba 2 roky realizaci
stavby „Kanalizace Kráčiny – Hačka“ o investičním nákladu téměř 7 mil. Kč. Tuto
stavbu nebylo možno zahájit bez finančních
prostředků ze zmíněné dotace, jelikož zmíněná částka téměř dosahuje výše ročního
rozpočtu obce. Dvouleté usilovné snažení
o finanční podporu bylo naplněno a z Minis-
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První část výstavby Kráčiny - Hačka.

LIKVIDACE PETEK NOVĚ
Ekonomika a ekologie, dvě často velmi
protichůdná témata. Před mnoha lety se rozšířil prodej nápojů a tekutin v PET lahvích
a dnešní společnost si bez těchto produktů
nelze představit. Ruku v ruce s pohodlím
a oblíbenosti těchto obalů však vznikají zároveň hory odpadu, který je třeba likvidovat.
Před lety byly v obci zbudována místa
s kontejnery pro třídění odpadu. Nádoby
na PET láhve stále „přetékají“ obsahem
a vyvážení těchto nádob je stále nákladnější.
Z tohoto důvodu je v současnosti v naší obci
zaváděn nový způsob likvidace toho obtíž-
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ného a všudypřítomného odpadu. Zastupitelstvo obce rozhodlo o zakoupení lisu na
plastový odpad, který je již instalován v technických prostorách obce a probíhá zkušební
provoz.
Do těchto prostor budou obecními pracovníky sváženy nádoby a odpad lisován do
těsných balíků, které budou po naplnění prostor odváženy nákladním autem k likvidaci.
V praxi to znamená, že nebude docházet
k přeplňování sběrných nádob a obec ušetří
prostředky za pravidelný odvoz obsahu
nádob, kdy byl z větší části odvážen
„vzduch“.
Kromě stávajícího zavedeného ukládání
do sběrných nádob mohou občané vozit pytle
s PET lahvemi k vedlejší bráně zámeckého
parku, kde budou přímo lisovány. Věříme, že
tento postup přispěje nejen k ekologii ale zároveň bude dosaženo úspor za pravidelný
odvoz zmíněného odpadu.

Nový obecní lis na PET láhve.

PAMĚTNÍ PLAKETA MINISTERSTVA OBRANY
Nejen místní občané, ale každý kdo projíždí
naší vesnicí si jistě všimne restaurovaných pomníků
obětem obou světových válek, ve kterých padli také
naši občané. O rekonstrukcích památníků i výstavbě
nových plotů jste se mohli podrobně dočíst v minulých vydáních Občasníku a na vlastní oči jste je také
jistě již viděli. Proč tedy tuto záležitost ještě připomínáme ?
Dne 9. října 2009 byla udělena obci Přílepy
Ministerstvem obrany České republiky pamětní plaketa „Péče o válečné hroby“.
Na dvou pamětních deskách pomníku sv. Václava před školou je umístěno 28 fotografií a jmen
našich občanů, kteří padli za I.světové války na straně
Rakousko-Uherské armády v letech 1914 – 1918. Pamětní deska na pomníku T. G. Masaryka připomíná
šesti fotografiemi a jmény naše občany umučené za
německé okupace v letech 1938 – 1945.
Památku našich padlých občanů pravidelně
uctíváme o státních svátcích či významnějších akcích
Medaile a pamětní list za péči o válečné v Přílepích a pevně doufáme, že další podobné pohroby.
mníky se již nikdy nikde neobjeví…
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CZECHPOINT NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Končí doba zbytečného obcházení úřadů, hodinová čekání či zdlouhavé dojíždění. Už si
nikdo nemusí dojíždět do města, aby si jel vyřídit výpis z katastru nemovitostí, rejstříku trestů
a další výpisy. Také na náš obecní úřad přichází Czech POINT, nejpohodlnější způsob, jak
z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi.
Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde může každý občan požádat o různé výpisy a provést některá podání.
A o co ve skutečnosti jde a jaký to má přínos ? Každý občas jistě potřeboval pro různé
záležitosti výše uvedené úřední výkony, pro které jsme museli dojíždět do Holešova či do jiného města, ať už na konkrétní úřad, nebo na zmíněné asistované místo na městský úřad. Od
nového roku bude mít každý zájemce možnost využít službu přímo na našem obecním úřadě.
V současné době probíhá oživování celého systému a postupné spuštění do provozu. Na
realizaci projektu byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu ČR a prostředků strukturálních fondů EU. Celkové způsobilé výdaje projektu byly stanoveny na 93 927,– Kč, z toho
85 % nákladu činila zmíněná dotace.
O co si prostřednictvím Czech POINTu může občan zažádat ? Je to výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, výpis z rejstříku trestů, výpis z bodového hodnocení
řidiče, může zažádat o zřízení datové schránky či provádět tak zvanou autorizovanou konverzi dokumentů. Věříme, že tato služba bude využívána a bude pro občany přínosem.

BESEDA PŘÍLEPSKÝCH SENIORŮ
V pátek 13. listopadu 2009 zaplnilo sál přílepské restaurace „U Miloša“ na 70 místních
seniorů starších 65 let. K tradiční společné besedě je pozvalo obecní zastupitelstvo, které pro
ně opět připravilo pohoštění a bohatý program. Po přivítání a úvodním slovu starosty obce
Rudolfa Solaře se ujal mikrofonu Zdeněk Němec, dlouholetý člen zastupitelstva a bývalý kronikář, který zavzpomínal na staré časy a přiblížil starším občanům dnešní Přílepy.
Z jeho vystoupení stojí za zmínku stav obyvatelstva dnešních dynamicky se rozvíjejících
Přílep. Obec měla ke dni konání besedy 333 čísel popisných s 920 obyvateli. Nejstarším
občanem, v našem případě občankou je devadesátiletá paní Otýlie Macháčková a nejmladším
občánkem „slečna“ Kamila Sovadinová, která se narodila před šestnácti dny. Paní Macháčková
obdržela od starosty květinu a srdečné přání zdravíčka do dalších let. Na otázku jaký má
recept na dlouhověkost odpověděla: „recept neznám, ale ráda si dám každý den malou štamprličku dobré slivovice.“ Stejné přání bylo adresováno také ostatním přítomným seniorům.
Kromě zmíněného přání nezapomněl starosta všem poděkovat za celoživotní dílo, výchovu nastupujících generací a také za práci a zásluhy na dnešní podobě Přílep.
Po proslovech už následoval kulturní program. Babičkám a dědouškům zazpívaly pod vedením svých učitelek děti z mateřské školy pásmo písniček o ročních obdobích a mezi diváky
nechyběli ani rodiče a starší sourozenci dětí. Malošky na pódiu pak vystřídaly starší děti
z místní základní školy, které potěšily celý sál veselou operetkou „O Červené Karkulce“.
Všechny mladé pěvce vybavily maminky krásnými kostýmy a za jejich výkon by se nemuseli
stydět ani v opeře.
Připomínkou lidových tradic, na které si jistě mnozí senioři z dětství pamatují bylo vystoupení dětského folklórního souboru „Zrníčko“ z Holešova. Jejich milé krojované vystou-
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pení připomnělo prastaré zpívánky, říkadla a
zvyky z krajiny Hané.
Po chutné večeři pokračovalo odpoledne
volnou sousedskou besedou při skleničce dobrého vína, kdy mohli všichni zavzpomínat na
dávné časy nebo na kamarády, známé či sousedy, kterým zdravotní stav či odloučení nedovolily účast na besedě. K poslechu a pro ty
odvážnější i k tanci hrála po celý večer kapela
AZ Aleše Ctibora. Nechyběl ani veselý zpěv,
jelikož ke zpěvu těch známějších lidových písniček se postupně přidávali všichni.
V pozdějších večerních hodinách se roze-

šli domů poslední spokojení hosté a všichni si
jistě odnesli dobrý pocit z příjemně stráveného
času ve společnosti těch, se kterými vyrůstali,
pracovali, potkávali se na třídních schůzkách
svých potomků nebo si navzájem pomáhali.
Prostě ve společnosti těch, kteří celý svůj život
nebo alespoň jeho část prožili jako sousedé
v jedné malebné obci na úpatí Hostýnských
vrchů, kterou Přílepy bezesporu jsou.
Závěrem patří poděkovat všem, kteří besedu připravili nebo se na ní jakkoliv podíleli
a popřát pevné zdraví do dalších let nejen seniorům, ale všem občanům Přílep.

Červená Karkulka v podání dětí ze ZŠ.

Besedující přílepští senioři.

sobota 9. ledna
v dopoledních hodinách

OKÉNKO DO NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2009-2010
Školní rok jsme slavnostně zahájili za přítomnosti pana starosty Rudolfa Solaře a rodičů
nových prvňáčků v úterý 1. září 2009 s počtem žáků 38. Hned 2. září se do školy přihlásil
ještě jeden žák do 5. třídy (z důvodu přistěhování) a zvýšil tak počet žáků na 39. V listopadu
pak opět počet žáků klesl na 38 z důvodu odstěhování 1 žáka.
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Rozdělení tříd:
I. třída:
1. ročník, 10 žáků, Mgr. Alice Kučerová
II. třída:
2. + 3. ročník, 7 + 4 žáci, Mgr. Pavla Böhmová
III. třída:
4. + 5. ročník, 7 + 11 žáků, Mgr. Jana Ševčíková
Stárková
Na poloviční úvazek vyučuje ještě Mgr.
Eva Smažilová.
Školní družina má 25 žáků – vychovatelka
Drahomíra Semencová.
Jako každý školní rok i letos nabízíme pro
žáky bezplatně kroužky anglického jazyka,
zobcové flétny, plavání a míčových her. Placeným kroužkem je keramika a nyní nově
„Free Dance“.
V jedné skupině se na škole vyučuje i římskokatolické náboženství jako nepovinný
předmět. Vyučuje jej P. Josef Svoboda z Holešova.

na ně přišli podívat jejich rodiče, ale i babičky.
Tento den byl totiž na naší škole „Dnem
Slabikáře“. Všemi možnými způsoby jsme rodičům ukazovali, že už zvládáme skládání
i rozklad slabik, že už je umíme přečíst a vůbec, že už jsou z nás opravdoví školáci. Letošní
prvňáčci berou svou práci opravdu vážně
a zodpovědně, ve třídě se s nimi dobře pracuje.
Všichni rodiče dostali hlasovací lístky
a věřte, na konci hodiny se zvedly samé lístky
se slovíčkem „ANO“, což znamenalo, že žáci
mohou dostat svoji první knížku – Slabikář.
Spolu se Slabikářem dostali prvňáčci i drobné
dárky a plaketku na památku na tento výjimečný den.

NÁVŠTĚVA DIVADLA VE ZLÍNĚ
Ve čtvrtek 5. listopadu navštívili žáci 1. –
5. ročníku divadlo ve Zlíně. Byla to premiéra
jedné kouzelné pohádky Karla Čapka z knihy
„Devatero pohádek“ – „Policejní pohádka“.

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
Ani letošní žáci 4. ročníku nezůstali ochuzeni o návštěvu tohoto zařízení. V životě se totiž
nevyhnou situacím, že budou účastníky silničního provozu, a tak musí ovládat pravidla jako
dospěláci. V úterý 10. listopadu tak měli svoji
premiéru, seznámili se teoreticky i prakticky
s provozem dopravního hřiště v Kroměříži.

DEN SLABIKÁŘE
Na čtvrtek 12. listopadu se netrpělivě těšili všichni prvňáčci. Přímo do vyučování se
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Prvňáčci se svým prvním slabikářem.

ADVENTNÍ DÍLNY NA ŠKOLE
Jakmile zavládne šero zimních dnů, nastává čas adventu. I my ve škole se na tuto
dobu těšíme a připravujeme.
V pátek 20. listopadu se nás všech
ochotně ujala zkušená pí Vlasta Čablová,
která s námi vyráběla adventní věnce. Samozřejmě, že vydatně pomáhaly i paní učitelky.
Úplně něco nového to bylo pouze pro prvňáčky, ostatní si hodně pamatovali už z loňska. Že je možné tyto věnečky ozdobit
prakticky čímkoliv – to jsme viděli přímo na
nádherných ukázkách, které paní Čablová do
školy přinesla. Každý žáček si tento věneček
odnášel ihned domů a věřte, co kus – to
originál. Žáci byli zároveň poučeni o zapalování těchto věnců – pouze pod dozorem
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dospělých, ať někde před vánoci neřádí „červený kohout“.

4. prosince zarachotil ve škole řetěz, ozvalo
se strašlivé hudrování, ale i jiný druh zvonění
než na které jsme denně zvyklí. Žáky překvapila tato návštěva přímo ve třídách ve vyučování. Děti se těšily i bály zároveň, ale po
odrecitování básničky a zodpovězení všetečných otázek si každý zasloužil od Mikuláše
sladkou odměnu. Asi máme ve škole samé
hodné děti, protože uhlí a brambory se letos
nerozdávaly.

PEČENÍ PERNÍČKŮ
Děti při tvorbě adventních věnců.

Předvánoční ladění na škole pokračovalo
v pondělí 7. prosince pečením tradičních perníčků. Děti ve školní družině si pod vedením
paní vychovatelky Drahomíry Semencové
a s pomocí paní kuchařek vyzkoušely, jak se
takové perníčky vykrajují, jak se dá uždibovat
těsto a jaká vůně se přitom line školou. No
prostě – nádhera. Až je ještě nazdobíme,
potom i Vás před svátky překvapíme.

Matěj Obšivač pyšný na svůj výtvor.

Pečení perníčků jde i klukům.

Mikulášská nadílka v přílepské škole.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
I letos se v Přílepích objevila rafinovaná
dvojice. Chodila pospolu – Mikuláš a čert.
Mikuláš představuje moudrost a spravedlnost, čert straší všechny hříšníky. V pátek
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Upozornění na sběry ve škole !
Oznamujeme všem občanům, že ve
škole se celoročně sbírá starý papír
(noviny, letáky, kartony,..), sušená
pomerančová kůra, vybité baterie
a drobné elektrospotřebiče (rádia,
walkmany, disckmany, kulmy, fény,
sendvičovače, žehličky, rychlovarné
konvice, mobily,…).
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DRAKYÁDA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Nadšení na tvářích dětí z mateřské školy
v Přílepích vykouzlili papíroví draci. Jejich
pouštění se tam již stalo podzimní tradicí.
„My jsme draka zkoušely s babičkou
a pak jsme ho někam daly a nemohly jsme ho
najít. Ale nakonec ho babička našla,“ prozradila pětiletá Vaneska.
Letos přílepským dětem přálo počasí. Obvykle jim prý na tyto akce prší. Tentokrát
hrozilo jen bezvětří. „Byli jsme s dětmi kontrolovat, jestli fouká,“ usmívala se ředitelka
Zdeňka Chmelařová.
Petra Procházková

Můj poletí výš !

PODĚKOVÁNÍ
Mateřská škola Přílepy děkuje všem rodičům i ostatním aktivním
občanům obce za brigádnickou výpomoc a drobné dárky pro děti.
Dále děkuje za sponzorský dar z výtěžku „Pálení čarodějnic“, který byl
využit k zakoupení CD přehrávače pro děti.
Příjemné prožití svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví, úspěchů a spokojenosti
v roce 2010 všem občanům obce jménem dětí i celého kolektivu MŠ Přílepy přeje
ředitelka MŠ
Zdenka Chmelařová

ŽIVOT SPOLEČENSKÝ
MYSLIVECKÉ LÉTO A PŘÍPRAVA NA ZIMU
Na stránkách našeho Občasníku se snažíme nezapomínat na žádnou činnost či akci, která
k naší vesnici patří. Ne jinak je tomu i u mysliveckého sdružení Horní Roveň. Od léta do zimy
se toho u myslivců hodně událo a podobně je to i s plány na nejbližší období. O tom jsem si
opět povídal s členem výboru Jaroslavem Kopřivou:
Pokud mám hodnocení začít od léta, musím jako první vzpomenout střeleckou soutěž, její
XVI. ročník se letos konal v sobotu 29. srpna. Na naši brokovou střelnici se opět sjeli střelci
z celé Moravy a vítězem hlavního závodu se stal pan Jaroslav Zapletal. Bohužel nám letos
příliš nevyšlo počasí, ale tradiční atmosféra soutěže a speciality zvěřinové kuchyně i přes tuto
nepřízeň přilákaly spousty lidí. O týden později jsme uspořádali přebor našeho sdružení, ve
kterém se na první místě umístil Jan Vrbovský.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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V současné době probíhá lovecká sezóna, dosud bylo odloveno 40 kusů černé zvěře a taky
lov spárkaté zvěře probíhá podle plánu. Trpělivost na čekané bývá odměněna úlovkem a naše
úspěšné střelce a jejich úlovky můžete vidět na fotografiích níže.
Ani s přicházejícím koncem rokem naše sezóna nekončí. I když dosavadní průběh zimy
nám zatím přidělal mnoho starostí na zimu se v senících a krmelištích připravujeme.
Závěrem bych chtěl jménem sdružení všechny pozvat na tradiční Štěpánskou vycházku do
lesa, které se pravidelně účastní také naše manželky, přítelkyně či příznivkyně myslivosti.
6. února se bude opět konat reprezentační myslivecký ples MS Horní roveň a společnosti Lesy
pod Hostýnem. Opět jsme vsadili na osvědčenou kapelu TRIP a samozřejmě nebude chybět
myslivecká kuchyně a bohatá myslivecká tombola.
Chtěl bych taky využít prostoru a poděkovat všem sponzorům, kamarádům a příznivcům, kteří
se podíleli na úspěšné uplynulé sezóně a všem občanům, kteří nás na naše akce přišli podpořit.

Úspěšní lovci se svými úlovky.

Úspěšní lovci se svými úlovky.

MS Horní RoveÀ Pﬁílepy a Lesy pod Host˘nem, s.r.o.
poﬁádají

Reprezentaãní mysliveck˘ ples
v sobotu 6. února ve 20:00
spoleãensk˘ sál ZDV Fry‰ták

OSLAVY 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH 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 a městech. Přestože dobrovolní hasiči
existují více než sto let, přílepský sbor se svou šedesátiletou historií patří k těm mladším. Přesto má i za tuto „krátkou“dobu trvání v obci pevnou tradici a neoddělitelně k ní patří.
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I když základním posláním SDH 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 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.
SDH Přílepy byl založen 25. května 1949
a v sobotu 15. srpna proběhly v Přílepích
oslavy tohoto kulatého výročí.
Od půl jedné odpoledne vyhrávala na přílepské návsi řízná dechovka v podání krojovaného souboru Moravská Veselka a místní
hasiči a pozvaní hosté se scházeli v sále restaurace U Miloša ke slavnostní valné hromadě. Tu zahájil starosta sboru ing. Rostislav
Hradecký, který přivítal hosty a seznámil
všechny přítomné s programem. Po minutě
ticha za zemřelé členy SDH přednesl velitel
JSDH Jiří Očadlík ml. výroční zprávu o činnosti sboru v průběhu uplynulých šedesáti let.
Po předání vyznamenání, čestných uznání
a pamětních listů nastoupili hasiči ve slavnostních uniformách na náves a s prapory
v čele odešli na slavnostní mši svatou, která
se konala pod širým nebem u zvonice na přílepské návsi. Mši sloužil holešovský kaplan
P. Josef Svoboda, který věnoval celou promluvu hasičům a historii požární ochrany od
starého Říma po současnost.
Po mši se na návsi seřadil průvod hasičů
a hostů ozdoben holešovskými mažoretkami,
zazněl řízný pochod a všichni se vydali uctít
památku padlých občanů ve světových válkách položením věnců k pomníkům sv. Václava a T. G. Masaryka. Průvod byl zakončen
v zámeckém parku, kde už čekaly stovky
návštěvníků oslav a odpoledne pokračovalo
dalším bohatým programem.
Po úvodním slovu se všichni přesunuli na
dolní louku, kde byla připravena simulovaná
dopravní nehoda a zúčastnění mohli shlédnout vyprošťování řidičky a poskytnutí první
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pomoci v podání profesionálních hasičů
z HZS Zlínského kraje. Po této ukázce byl autovrak zapálen a za zvuku sirény probíhala
ukázka hašení požáru vysokotlakem. Nechybělo ani stříkání hasící pěny, ve které se měly
možnost vyřádit všechny přítomné děti, na
které pořadatelé v programu také pamatovali.
Kromě toho, že se malí „hasiči“ mohli posadit
do vystavených požárních vozidel a nasadit si
přilby vyzkoušeli si také stříkání z proudnice
na terč. Nechyběl ani populární vláček Pacifik,
který za dětského jásání projížděl upravenými
cestičkami parku a dětmi stále obléhaný skákací hrad. Děti, ale i dospělí také se zájmem
shlédli výstavu osmdesáti dvou panenek paní
Gajdošíkové, která je vášnivou sběratelkou
a mnohé z nich pochází z dob, kdy ještě přílepští hasiči nebyli na světě. Tato výstava ve
vestibulu přílepského zámku příjemně doplnila
vzpomínání na dobu před šedesáti lety.
Celé odpoledne vyhrávala na pódiu krojovaná dechovka Moravská Veselka a nechybělo
ani pódiové vystoupení holešovských mažoretek pod vedením Lenky Doleželové, mistryně
ČR ve twirlingu, která na závěr předvedla své
mistrovské vystoupení. Tato výstava ve vestibulu přílepského zámku příjemně doplnila
vzpomínání na dobu před šedesáti lety.
Po ukázkách současné techniky následovalo
vzpomínáni, ve kterém se nejdříve předvedl naleštěný hasičský speciál Tatra 43/52 z roku 1931
zapůjčený SDH Luhačovice a nechyběly ani dobové uniformy. Na tomto veteránu se poté povozily i veteránky SDH Přílepy, které projely
spanilou jízdou přes Přílepy. Všechny přítomné
zaujala taktéž ukázka historického zásahu hasičů
na speciálních šlapacích kolech z roku 1870.
Aby neměl nikdo žízeň a hlad, nenechali
pořadatelé nic náhodě a připravili bohaté
občerstvení a tak si mohl každý pochutnat
u vonících stánků na selátku na rožni, masu
z pekelného kotle, grilovaném kuřeti, langoších či uzeninách přímo z udírny.
Při dobré náladě a při muzice odpoledne
rychle uběhlo a program s přicházejícím
večerem postupně přešel v taneční zábavu
s Moravskou Veselkou.
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Slavnostní atmosféru dokreslovalo krásné prostředí přílepského zámeckého parku a krásné
počasí, které panovalo po celý slavnostní den.
Odměnou pořádajícím přílepským hasičů byli spokojení návštěvníci, kteří mohli příjemně
strávit jedno prázdninové odpoledne, sejít se se svými příbuznými a přáteli společně pobesedovat a pobavit se připraveným programem a dobrou muzikou.
Na závěr patří poděkování všem, kteří se na přípravách a organizaci dne jakkoliv podíleli,
sponzorům akce a samozřejmě taky všem návštěvníkům, kteří přišli společně s hasiči jejich
výročí oslavit.

Čelo slavnostního průvodu.

Průvod vedly holešovské mažoretky.

Příchod hasičů do zámeckého parku.

Kulturní program v zámeckém parku.

ZDAŘILÁ KATEŘINSKÁ ZÁBAVA

pracovat se vším, co mělo kolo. Proto se tento
den nemlelo v mlýnech, ani se nepředlo na
kolovratech.
Některé z těchto tradic už lze těžko dodržovat, ale ty které jen trochu jdou, tak je jen
na nás, abychom je předali dalším generacím.
Kateřinská zábava byla letos obzvláště
veselá. Až nezvykle brzy se začal sál U Miloša zaplňovat spoluobčany, kteří se již
pravidelně zúčastňují této již tradiční akce.
Během večera jsme měli možnost zhlédnout vystoupení mladých břišních tanečnic ze

Svátek Sv. Kateřiny znamenal definitivní
ukončení podzimních tanců a zábav při
poslední muzice před adventem.
Celou kateřinskou zábavu měly na starosti ženy, neboť v tento den platilo tzv.
ženské právo. Ženy platily muzikantům za
hudbu a svým partnerům útratu, připravovaly
občerstvení a při tancovačce si samy vybíraly,
s kým budou tančit.
V den svátku svaté Kateřiny se nesmělo
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Zlína s exotickým názvem BeliDeli, které
předvedly v prvním vstupu tanec mladých
Havajských dívek a ve druhém klasický břišní
tanec. Vystoupení mělo velký úspěch a snad
právě proto se někteří při tanečních sériích
snažili napodobit právě zhlédnuté ladné
pohyby zapotili více než kdy jindy.
Díky sponzorským darům bylo připraveno cca 48 hodnotných cen do tomboly
a proto byly lístky velmi rychle vyprodány.
Na sále panovala skvělá nálada a na tanečním parketu se nejen tančilo, ale i zpívalo
za doprovodu výborné kapely do časných
ranních hodin.
Na občerstvení byly připraveny chlebíčky
s masovými roládami s různými nádivkami.
Velký dík patří všem organizátorům, kteří
dokázali zajistit hladký průběh této akce
a také Janě a Petře, dvěma slečnám za barem,
které celý večer perfektně a s úsměvem stíhaly obsluhovat zaplněný sál, v kterém je zakázáno kouření jak je na akcích Přílepského
Sokola zvykem.
Sokoli

Takže když to shrneme:
1. Kateřinskou zábavu měly na starost ženy.
2. Platilo právo žen.
3. Pokladní sokola (žena) zaplatila
muzikantům a i partnerovi.
4. Ženy připravily občerstvení.
5. Většina z nás nepracovala s něčím
co mělo kolo – nemleli jme a nepředli.
Skoro stoprocentní úspěšnost v dodržování tradic nemyslíte?

Vystoupení skupiny BeliDeli.

HASIČSKÁ SEZÓNA 2009 BYLA PESTRÁ
S každým nadcházejícím koncem roku se provádí různé rekapitulace a hodnocení uplynulé
sezóny. Letošní hasičská sezóna byla opravdu pestrá a kromě vrcholné akce oslav 60 výročí
od svého založení proběhlo po celý roku spoustu drobných akcí. I když se některé akce
každoročně opakují, pokaždé jsou jiné a na ty povedené všichni rádi vzpomínají. Z těch tradičních opět letos nechyběla ani jediná. Ke zhodnocení své celoroční práce se sešli hasiči na
výroční valné hromadě v sobotu 12. prosince:
„Letošní rok byl pro nás především ve znamení oslav šedesátého výročí založení našeho
sboru. Oslava výročí se konala v sobotu 15. srpna a podle všeho opět ukázala, jak schopnými
organizátory společenských akcí v obci jsme. Celá oslava se nesla v pohodové a přátelské
atmosféře v zámeckém parku. Nechyběla žívá hudba v podání Moravské Veselky, mažoretky,
vláček pacifik, skákací hrad pro děti či ukázka zásahu profesionálních a dobrovolných hasičů.
Ale nejen oslavy patřily do naší letošní činnosti. Dalším zásadním datem byl jedenáctý
červenec, kdy se konal IX. ročník soutěže „O pohár starosty obce Přílepy“ zařazené do prestižní Podhostýnské hasičské ligy. Náš sportovní výběr ukázal, že se nám na domácí půdě daří
a zopakoval úspěch z první letošní soutěže v Počenicích a časem 17,74 zvítězil. Bohužel tyto
dva úspěchy byly v uplynulé sezóně ty nejvýraznější a v celkovém hodnocení ligy jsme obsadili pátou příčku.
Jako již tradičně jsme pořádali vodění medvěda, mši svatou u lesní kaple, rockovou zábavu,
zájezd a nemalou měrou se podíleli na dalších společenských akcích a vypomáhali ostatním
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spolkům a organizacím v obci. K naší každoroční činnosti patří taktéž práce pro obec.
V uplynulém roce jsme naštěstí nemuseli
řešit ani jediný zásah při mimořádné události.
Ovšem jak minulé roky ukázaly, je důležité se
na tyto zásahy důsledně připravovat. Významnou událostí právě z hlediska výcviku
a školení bylo získání dotace na zásahové obleky a obuv od MV ČR a zakoupení dalšího
technického vybavení. Členové jednotky obce
se pravidelně účastnili školení a výcviku jednotek požární ochrany .
Na závěr mi dovolte poděkovat členům
sboru, našim sponzorům a kamarádům za jejich obětavou činnost a popřát jim pohodové
prožití vánočních svátků a šťastný Nový rok.,
tolik z výroční zprávy velitele JSDH Jiřího
Očadlíka mladšího.

Soutěžní požární útok v podání přílepského
družstva.

Na závěr si ještě shrňme výsledky zmíněné prestižní Podhostýnské hasičské ligy,
které se v sezóně 2009 účastnilo 31 požárních
družstev:
1. Pravčice
2. Rychlov
3. Nová Dědina
4. Karolín
5. Přílepy

142 b.
130 b.
95 b.
86 b.
70 b
Přílepští hasiči při cvičení u přehrady.

PODZIMNÍ ZÁJEZD SDH
Tak jako každý rok se přílepští hasiči vydali za tradičním poznáváním krás naší Moravské
země. Letošní poněkud delší trasa vedla severním směrem a cílem byly jak přírodní, tak i technické a kulturní zajímavosti Olomouckého kraje.
Naší první zastávkou byl technický skanzen a muzeum v Rapotíně. Místní nadšenci zde
v bývalé hospodářské usedlosti vybudovali unikátní sbírku všeho, co jen trochu zavání historií a technikou. K vidění je zde vše od kočárků, kočárů, jízdních kol, motocyklů, automobilů
či traktorů až po frontový sovětský tank T34. Areál je doplněn také ZOO koutkem a opravdu
je na co se koukat a co obdivovat.
Naše další trasa vedla do srdce Jeseníků, abychom se na Červenohorském sedle mohli
nadechnout ryzího horského vzduchu. Udělali jsem si zde také malou vycházku na hřeben
s vyhlídkou na dominantu Praděd, ale počasí toho dne příliš vyhlídkám nepřálo.
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Vyhladovělí po horské mini túře jsme odjeli do Velkých Losin, kde jsme po obědě
absolvovali prohlídku místního zámku. Celá
expozice této perly renesančního slohu navozuje atmosféru, jako by se zde zastavil čas
a jakoby místní šlechta opustila rodinné sídlo
teprve před pár dny.
Po posilnění grilovanou klobáskou
a pivem v útulné restaurační zahrádce jsme
pokračovali po úzkých a klikatých silnicích,
pro pohraniční typickým terénem do městečka Hanušovice, kde se již po 135 let vaří
ryzí pivo z hor v místním pivovaru Holba.
Ochotní průvodci nás provedli celým provozem od sladovny až po degustační místnost.
Každý tak mohl na vlastní oči vidět, jak složitým procesem vzniká tolik oblíbený a po
staletí žádaný nápoj. V degustační místnosti
jsme pak při veselé besedě okoštovali jednotlivá piva přímo z pivovarských tanků.
Naše putování jsme zakončili v myslivecké hospůdce Obora v Raškově, kde jako
tradičně nechyběla veselá nota našich hudeb-

níků Vladislava Sovadiny a nejstaršího účastníka zájezdu pana Františka Solaře. Domů
jsme se vraceli s mnoha zážitky ze zajímavě
prožitého dne a navštívená místa doporučujeme všem jako zastávku na vašich výletech.
Na závěr patří poděkování firmě pana
Františka Šťastného, který zapůjčil autobus
a osobně nás na trasu zájezdu bezpečně a spolehlivě dopravil.

Účastníci zájezdu na Červenohorském sedle.

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Pﬁílepy
poﬁádá tradiãní

VODùNÍ MEDVùDA
sobota 13. února 2010
sraz masek v 8:00 hodin v klubovnû SDH

POTKALI JSME MIKULÁŠE
V čase adventu na nás ze všech koutů supermarketů i na ulicích mrkají obtloustlí vousatí
a někdy brýlatí trpaslíci v červeném hábitu se špičatou čepičkou lemovanou kožešinou. Ano,
řeč je o Santa Klausovi, který se sem díky reklamě a pronikání západních kultur dostal, aniž
by měl zde jakoukoliv tradici či místo. Naštěstí se však stále držíme tradice, že na Vánoce
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naděluje dárky Ježíšek a v podvečer 6. prosince k nám přichází svatý Mikuláš se svou
družinou. Přichází aby obdaroval všechny
děti a anděl s čertem, kteří jej na jeho pouti
doprovázejí a zastupují ve svých postavách
dobro a zlo, které se děti učí rozeznávat.
Často stačí jen zmínit čerta a z nehodných
dětí se rázem stávají hodné a mikulášskou nadílku si nakonec zaslouží všechny. Mikulášská tradice se i v Přílepích udržuje po staletí
a Santaklausové zde nenašli místo. Podívejme se proto blíže na postavu sv. Mikuláše.
Skutečná historie, legenda a tradice se
spojují u Mikulášovy osoby v pestrý celkový
obraz: Mikuláš, světec a přítel dětí, patron
zajatců, ochránce dobré svatby, biskup, mučedník, pomocník v nouzi a patron několika
států, především Ruska.
Historicky doloženy jsou pouze zásadní
data: Mikuláš se stal kolem roku 300 jako
mladý muž biskupem v Myře v tehdejší Lykii.
Brzy potom zde začalo pronásledování křesťanů, Mikuláš se dostal kolem roku 310 do
zajetí a byl v žaláři těžce trýzněn. Ještě poznamenán utrpěným mučením vystoupil roku
325 na slavném koncilu Nicejském. Více se
neví o Mikulášově životě a působení nic. Je
známo už jen přibližné datum biskupova

úmrtí. Den smrti byl 6. prosinec, rok mezi
345 a 351 a stal se tak dnem uctívání tohoto
známého světce.
Úcta a tradice kolem Mikulášovy osoby
je velmi dávná a rozšířená. V předvečer
6. prosince je to podobné ve všech evropských zemích a Mikulášskou družinu jsme
samozřejmě mohli potkat i v Přílepích. Nezapomněl a ni na děti v naší mateřské a základní
škole a tak se jim nadílky od Mikuláše a pokárání nezbedů od čerta dostalo přímo ve vyučování. Věřme, že se nám tato tradice podaří
dlouho zachovat a Santa Klaus u nás zůstane
pouze reklamní figurkou supermarketů.

Mikulášská družina navštívila i hospůdku.

SPORTOVNÍ KOUTEK
TURNAJ VE FOTBÁLKU
Krásného slunného rána 29. srpna 2009 se opět sešli na školním hřišti příznivci kulatého
nesmyslu. Jednalo se již o IV. ročník tradičního fotbalového PKS turnaje přílepských mužstev.
Od rána probíhala příprava hřiště a nezbytného zázemí, které zpestří odpoledne jak účastníkům tak příchodivším diváků. Do letošního turnaje se přihlásilo pět mužstev, pro které pravidlo účasti pro jedno mužstvo a to účast nejméně čtyř přílepáků a maximálně dvou cizích
kopálistů nebyla ničím novým ani překvapivým verdiktem pořadatelů. Jelikož některé mužstva, které byla tradičními účastníky se nepřihlásila, přistoupily pořadatelé k rozdělení svého
oblíbeného celku na dvě mužstva. Z tohoto vyšlo, že se přihlásili Kapři dream team, Tacl team,
Mix B, 55 a HZS. Hrálo se systémem každý s každým, kdy některé výsledky byly překvapivé,
což přispělo k napínavosti turnaje až do konce, kdy nebylo stále jisté, kdo bude vítězem.
Ke konci turnaje, došlo k malému odskoku mužstva 55, které se na závěr ukázalo jako
rozhodující a poslední zápasy byly spíše bojem o druhé místo. Rozlosování náhodou svedlo
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do posledního zápasu týmy Kapři a Tacl team, kdy se ukázalo, že se bude jednat o boj o druhou a třetí příčku. Smůlou tohoto zápasu bylo počasí, kdy v průběhu zápasu došlo k takové
průtrži, že se fotbal měnil spíše ve vodní pólo. V tomto zápase mohli diváci smeknout před aktéry pomyslný klobouk, neboť hra byla na samém kraji únosnosti a byla dospěna do řádného
konce s vypětím všech sil.
Přes všechny tyto nástrahy došlo k vyhodnocení turnaje jako úspěšného, neboť se již jedná
o tradici, kdy hráči spíše patří mezi bývalé aktivní fotbalisty a tyto fotbálky jsou pro ně zpestření jejich všedních dnů. K tomuto přispěli i pořadatelé svým pivínkem a fantastickým
guláškem, kdy nechyběla ani ta malá štamprlička domácí slivovičky.
Konečné pořadí: 1. 55, 2. Kapři dream team, 3. Tacl team, 4. HZS, 5. Mix B.

SERIÁLY
ZIMNÍ STAROSTI A RADOSTI MINULÝCH LET V PŘÍLEPÍCH
Odlet vlaštovek nám připomněl každému, že léto bude předávat vládu v roce podzimu. V minulosti to však znamenalo velké množství práce se sklizní podzimních plodin z polí či zahrad.
Sotva ztichly mlátičky ve stodolách, vyorávaly se nebo kopaly brambory a po mnoho let pěstovaná řepa se svážela do všetulského cukrovaru. Tento zajišťoval desítkám sezónních pracovníků
z okolí práci po několik měsíců. Brambory a řepa se ukládala do slámy a pokrývaly hlínou v takzvaných „krechtách“. Hospodáři vozili z řepné kampaně cukrové „řízky“ a melasu. Řízky spolu
s vrstvenými skrajky se ukládaly do silážních jam neboli „páců“ k zimnímu krmení dobytka.
Chalupníci kopali v lese pařezi neboli „krče“ k vlastní potřebě otopu nebo je vozili s otýpkami k prodeji na trh do Holešova. K pálení v kamnech posloužila i naloupaná kůra či šišky
jehličnatých stromů. Pod obcí na polích kde vyrazila podmítka pásli mladí kozu a ovečky což
bylo ve staveních kde chovali vepře. Ve stodolách se tu a tam ozvaly cepy při mlácení režné
slámy pro obřísla.
Z hospodářství se vyvážel hnůj ručně rozhazován před hlubokou zimní orbou. Tato těžká
a zdlouhavá práce s potahem pluhů kravami a koňmi musela být provedena do zámrazy, neboť
v jarní oračce již úroda byla vždy chudší. Přes zimu hospodáři mající silné koně vozili po
„hontovici“ nebo údolím Petřejova klády z poražených stromů na skládky neboli „foroty“.
Pak toto dříví smiřovalo do okolních pil. Svoz byl zpravidla jen na předních vozových kolech
nebo krátkých saních a konce klád smýkal po zemi mnohdy brzděn silnými řetězy. Ponejvíce
vozili klády Sklenářovi a Kolaříkovi.
Podzim a zima přinášely i příjemnější starosti. Byly to rozšířené zabíjačky se svými dobrotami, což bylo téměř v každé chalupě. Zalákované maso se vozilo k zauzení do udírny
především na grunt Sovadinů č. 31, kde byl i zavírací strojek na konzervy, udírna byla též
u Vrzalů či větších sedláků.
Další součástí podzimu bylo přetrvávající moštování zprvu jen u Smolků a vaření povidel
v píckách u Hrdličků, Sklenářů, Martinů, Janečků, Bakalů, Nedbalů a Al. Sovadiny na Hlinčině.
Pálení slivovice bylo dříve u Bakalů přímo v obci ale posléze se jezdilo na Lukov, Chomýž, Lipová a Všetul. Formani vezli těžké dřevěné kádě a sudy do těchto vzdálených míst, což představovalo celodenní či noční výpravy, kdy nebyla nouze o veselé historky. Vesnické historky se
též projednávaly na „drhnutí peří“ kde dlouho do noci se dralo peří z hus nebo kačen do peřin.
Na závěrečnou se podávaly koláčky a čaj s rumem. Sousedky si při této práci i zpívaly.
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Začala-li opravdová zima se sněhem a mrazy částečně utichl pověstný vesnický shon.
Zavátou cestu do Holešova prošlapávali jen lidé jdoucí do kostela a žáci do „měšťanky“ či hospodáři na trh. Vyjimečně zde projely sáně s koňským spřežením a zvonky pod chomouty
zvýrazňující zimní idylu.
Přílepské hody připadající na druhou říjnovou neděli již nemají pamětníka. Po mnoho let
je čas od času pořádána „Kateřinská zábava“ dříve zajišťována mateřskou školou v Přílepích
v měsíci listopadu. Přiblížily se vánoce a u školy zářil vánoční strom s pokladničkou. V samotný Štědrý den se vyhrávají dům od domu po několik desítek let vánoční koledy. V současnosti nám štědrovečerní atmosféru doplňují koledami p. Břetislav Nedbal a Ladislav
Reimer.
Přišel-li poslední den v roce byla U Andrýsků silvestrovská zábava kde si lidé v půlnoc
přáli štěstí do nového roku.

HISTORIE SVATÉHO HOSTÝNA
DÍL III.
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.
V roce 1890 byla provedena oprava oken
a fasády omítkou z cementu a hydraulického
vápna. Kamenná podlaha z r. 1846 byla po
více jak čtyřiceti letech hodně vyšlapaná a vylámaná. Byla proto od května do srpna r. 1891
pokryta šamotkami.
Na průčelní západní straně kostela tvoří
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hlavní vchod stavby masívní dveře (vrata),
které jsou pokryty bronzovou výzdobou od
sochaře Josefa Axmana z Brna, žáka Myslbekova. Šest čtvercových polí vyplňují
uprostřed dva plastické monogramy IHS
a MARIA, nad nimi dva reliefy s poprsím
českých světců, sv. Václava a sv. Vojtěcha, na
dolních čtvercích jsou reliefy zvěčňující
sv. Ludmilu a sv. Hedviku.
Průčelí stavby je lemováno dvěma věžemi, které jsou ukončeny stříškami v podobě
čtyřbokého jehlanu původní věže měly podobu cibulovitou (barokní báně).
Nad hlavním chrámovým portálem je velký
mozaikový obraz na ploše 26 metrů čtverečních (jiné materiály uvádějí 25 nebo 24 m2).
Obraz je složen z 260 000 barevných kaménků, což znamená, že na každém metru
čtverečním je jich 10 000. Autorem tohoto
nádherného obrazu je malíř Viktor Foerster,
bratr hudebního skladatele Josefa Bohuslava
Foerstera. Obraz byl vyhotoven v r. 1912 před
korunovačními slavnostmi v srpnu r. 1912,
které byly největší událostí na Hostýně ve
20. století. Pod obrazem je mozaikový dvouřádkový nápis: Vítězná Ochrano Moravy, buď
zdráva.
Nynější hlavní oltář Nanebevzetí Boží
Rodičky je z r. 1935. V chrámu je celkem
ještě šest bočních oltářů. Na severní straně
jsou to směrem od hlavního oltáře k hudebnímu kůru oltáře sv. Josefa, Božského srdce
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Páně a oltář zasvěcený sv. Jáchymovi a sv.
Anně. Na jižní straně opět směrem ke kůru
jsou další tři vedlejší oltáře: sv. Valentina,
sv. Ignáce z Loyoly a sv. Šebestiána.
Původní varhany na hudebním kůru
z roku 1846 o 16 rejstřících (mutacích), byly
v roce 1953 rekonstruovány a pořízen byl
nový varhanní stroj z Krnova o 72 rejstřících
(registrech). Kazatelna z roku 1845 u oltáře
sv. Josefa je dílem sochaře Benedikta Edeleho
z Brna, který provedl práce řezbářské a malíře
Josefa Hamana, rovněž z Brna, který provedl
pozlacení a malbu.
V duchu liturgické reformy II. vatikánského koncilu (1962–1965) byla pořízena
nová oltářní menza (stůl, oltářní deska), která
byla v r. 1985 umístěna před hlavním oltářem
pod vítězným obloukem.
Nástěnné malby a dekorativní výzdoba
chrámu byly vyhotoveny v letech 1887–1890
malířem a restaurátorem Janem Zapletalem
mladším z Prahy, rodákem z Kroměříže.
Prostorný a výstavný chrám je jeden z mála
příkladů centrální stavby (centrální půdorysné
dispozice) elipsovitého tvaru. Stavba je orientovaná, to znamená, že presbytář s hlavním
oltářem směřuje k východu. V r. 1982 u příležitosti 70. výročí korunovace sochy Panny
Marie s Dítětem za hlavním oltářem chrámu
získal hostýnský poutní chrám titul Menší bazilika. Toto zvláštní vyznamenání udělil
papež Jan Pavel II. dne 9. srpna 1982 papežským breve (krátký papežský list) na žádost
administrátora olomoucké arcidiecéze biskupa Josefa Vrány, apoštolského administrátora v letech 1973 až 1987.
Pokud se týká rozměrů hostýnského
chrámu, zde se dostupné materiály neshodují
a lze si tedy vybrat. František B. Vídenský ve
své knize „Svatý Hostýn ve svém původu
a svých osudech“, vydané v r. 1913 uvádí:
kostel je dlouhý 41 m, 28 m široký, výška
hlavních zdí je 21 m a díla zdi je 5 m. Josef
Krumpholz ve své kronice „Soudní okres
bystřický“, vydané v r. 1940 uvádí: délka
46 m, šířka 31m, výška zdí 24 m a shoda je
pouze v síle 5 m.
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Skříňka s informacemi v interiéru chrámu
u jižního bočního vchodu i venkovní tabule
na jižní straně chrámové stavby se v tomto
směru shodují: délka 48 m, šířka 32 m, výška
stavby v kopuli je 28 m. Konečně jedna z nejmladších publikací o Hostýně „Svatý Hostýn
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie“ , vydaná
v r. 1992 (autoři Miloslav Pojsl a Vladimír
Hyklík) uvádí tyto číselné údaje: podélná osa
40,5 m, příčná osa 30,3 m (šířka) a výška činí
23,75 m (patrně myšlena výška zdí). Po svém
obnovení před 163 lety se v chrámové stavbě
na Sv. Hostýně prolínají dva umělecké slohy
– baroko a klasicismus.
Poutní chrám na hostýnském temeni byl
svědkem, ale především srdcem a duší celé
řady významných událostí, z nichž některé
zde byly připomenuty. Co ještě dodat k jubileu hostýnské baziliky? Nebude jistě na škodu
vypůjčit si závěrem část věty, která uzavírá
článek „150. výročí obnovení hostýnského
chrámu“, jenž byl uveřejněn v r. 1995: Chrám
Nanebevzetí Panny Marie na Sv. Hostýně dostal již začátkem léta památného roku 1845
podobu, která se nám zachovala až do dnešních dnů. „A tato podoba by měla být zachována navždy i pro všechny budoucí generace.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI – 2009
prosinec
Ludmila SEHNALOVÁ / č.p. 192
Marie KASALOVÁ / č.p. 96
Břetislav ZAPLETAL / č.p. 110
JUBILANTI – 2010
leden
Marie SOVADINOVÁ / č.p. 80
Svatopluk MENŠÍK / č.p. 235
Břetislav NEDBAL / č.p. 82
březen
Miloslav KALÁT / č.p. 169
Libuše VÁLKOVÁ / č.p. 176
Helena SOUKUPOVÁ / č.p. 230
František SOLAŘ / č.p. 136
Zdeněk NĚMEC / č.p. 44
Ludmila KRAJČOVÁ / č.p. 101

83 let
86 let
81 let

87 let
70 let
70 let
81 let
87 let
70 let
81 let
70 let
70 let

NAROZENÉ DĚTI – 2009
Kamila SOVADINOVÁ / č.p. 152 28. října
Vojtěch TOBOLÍK / č.p. 263 11. prosince

SŇATKY
září
Marie JURČÍKOVÁ / Přílepy 233
Stanislav HLOBÍLEK / Kunovice
VÝROČÍ SŇATKU
listopad
Aloisie a František Solařovi / č.p. 138

55 let

ZEMŘELÍ OBČANÉ V ROCE 2009
Jiřina ČADOVÁ / č.p. 60
17. července
55 let
Libuše ŠINDELKOVÁ / č.p. 199
12. října
76 let
Ludvík SOLAŘ / č.p. 48
28. listopadu
87 let

MÍSTO PRO VÁS
PRODEJ JABLEK
Idared, Rubín, Orange, Golden,
Starkinkson, Ontario
5 říjen až duben, 10 Kč,–/kg
tel.: 608 804 130

Občasník zastupitelstva 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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