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SLOVO ÚVODEM
Po delší odmlce se Vám opět dostává do
rukou nové vydání našeho Občasníku. Na jeho
stránkách shrneme vše, co se dělo v naší obci od
podzimu až do dnešních zimních dnů.
I když počasí tomu nenasvědčuje, vládne
stále zima a s ní i všechny tradiční akce spojené
s tímto obdobím. Sklidili jsme loňskou úrodu,
prožili opět příjemné chvíle u pálení slivovice,
domácích zabíjaček, prožili jsme vánoční svátky

a přivítali Nový rok 2008, kdy se obloha zbarvila
a rozzářila stovkami slavnostních ohňostrojů.
Věřme, že alespoň pár těchto jiskřiček nám bude
jiskřičkami štěstí v následujícím roce. Přejeme
všem v tomto čerstvě zrozeném roce pevné zdraví,
osobních i pracovních úspěchů a v neposlední řadě
i to zmíněné štěstíčko.
A po úvodním slovu přijměte pozvání ke
čtení těchto událostmi zaplněných stránek.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych shrnul naši práci za poslední čtvrtletí loňského roku. Nejdříve začnu
opravami a údržbovými pracemi, na které naše
obec získala dotace ze Zlínského kraje. Z „Programu obnovy venkova“ jsme získali dotaci ve výši
150 tis. Kč na zrestaurování našich pomníků padlých a obou křížů. Od léta do podzimu proběhly
potřebné restaurátorské práce. Všechny tyto práce
provedla firma Mgr. A. Josef Petr z Tlumačova
a jak se vyjádřila v protokolu pracovnice památkového úřadu, která provedla na místě samém
kontrolu a převzetí památek, jsou zrestaurována
velmi pečlivě a kvalitně. Následně byl u pomníku
TGM zhotoven nový plot, který podtrhuje důstojnost této památky padlých.
V měsíci srpnu letošního roku byly dokončeny
údržbové práce na střechách zámeckých budov, o tom
však již byla zmínka ve čtrnáctideníku Holešovsko
a stejný článek najdete i v našem Občasníku.
Díky těmto údržbovým pracím se podařilo
na čas zamezit dalšímu chátrání a zlatě zářícímu
vrcholku věže, symbolu Přílep a součásti obecního
znaku se tak dostalo důstojné opravy.
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V říjnu vyrostlo na volné obecní ploše vedle
požární nádrže velké dětské hřiště, určeno zejména pro nejmenší děti v doprovodu maminek či
rodičů. Doufejme, že hřiště bude dlouho sloužit
svému účelu a nebude zbytečně ničeno bezohlednými vandaly.
Vzhledem k nově se rozvíjející výstavbě RD
se zastupitelstvo rozhodlo o provedení rekonstrukce MK v lokalitě „U Mlýna“. Tato náročná
i poměrně nákladná stavba je rozdělena do dvou
etap. V současné době v první etapě bude provedena skrývka zeminy a navezen hrubý makadam,
tzv. „kufr“. Po dokončení staveb RD v druhé etapě
se položí další vrstvy s obrubníky a obalovaným
asfaltovým povrchem. Množství odvezeného či
následně přivezeného stavebního materiálu jsou
pro starousedlíky určitou nepříjemnou zátěží,
která se musí vydržet a po ukončení prací se vše
uklidí a dá do původního stavu. Stavby nových
RD obec podporuje a v dané lokalitě byla nutnost
zbudovat novou, pevnou místní komunikaci, která
bude sloužit všem občanům.
Také letos, řekl bych, již tradičně jsme uspořádali v listopadu besedu s důchodci
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Beseda se uskutečnila v restauraci U Miloša.
Sešlo se asi 70 seniorů. Celým večerem zněla lidová nota v podání harmonikářské kapely a po večeři následovala besídka o historii Přílep.
Všem, co se na přípravě této akce podíleli
chci vyslovit poděkování.
S koncem roku souvisela i povinnost zastupitelstvo schválit rozpočet obce na rok 2008. Rozpočet na tento rok je sestaven jako vyrovnaný a jsou
v něm zahrnuty všechny částky, o kterých víme,
že musíme v příštím roce uhradit. Neinvestiční
náklady na dojíždějící žáky, poplatek Mikroregionu Holešovsko za obyvatele, příspěvek Charitě
Holešov na činnost a mnoho dalších položek.

Při hodnocení loňského roku musím ještě vzpomenout definitivní ukončení stavby „Kanalizační
přivaděč Přílepy-Holešov“. Z větších staveb pak nové
parkoviště u školy, opěrnou zídku s nadstřešením pro
diváky na školním hřišti, nákup pozemků v „Pod
špitálí“ na sportovní areál. Patří sem též spousta dalších, méně viditelných záležitostí, které napomáhají
spokojenosti občanů žijících v naší obci.
Jelikož je rok 2008 stále teprve na svém začátku, chtěl bych za sebe i za celé zastupitelstvo
popřát všem pevné zdraví, mnoho štěstí, pracovních osobních úspěchů v po celý tento rok.
Na shledanou
Rudolf Solař, starosta

MĚLI JSME PATNÍKY U SILNICE…
Urvat, zničit, vykopnout….to je legrace! Ha, jsem „borec“… asi toto je obsahem myšlenek vandalů,
ničících vše kolem nás. Na jaře loňského roku ocenili nejen řidiči, ale také cyklisté a chodci osazení patníků
kolem silnice z Přílep do Holešova, kdy se díky reflexním štítkům na krajničních patnících mohli na silnici
dobře a bezpečně orientovat. Časem však začaly patníky řídnout. Objevovaly se v příkopu, daleko v poli
nebo zmizely úplně. Necelý rok po té je krajnice opět prázdná a nepřehledná. Díky vám ! Vandalové, kteří
si takto dokazujete svoji sílu a podivně si takto krátíte volný čas.
Možná se jednou octnete v příkopu a vzpomenete si, jak jste patník který tomu měl zabránit likvidovali…o vymezovacích tyčích pro sněžný pluh, které skončily v kamnech jistých přílepských občanů
nemluvě….co více k tomu říct ?!

DOKONČEN CHODNÍK NA LETNOU
V měsíci prosinci bylo dokončeno veřejné osvětlení
chodníku spojujícího část obce „Letná“ s hlavní cestou.
Tento chodník existoval po mnoho let jako pěšina vyšlapaná v trávníku, která spojovala zmíněnou část obce
zejména s autobusovou zastávkou a horní prodejnou
potravin a smíšeného zboží. Tato skutečnost vedla zastupitelstvo obce ke zbudování pevného a bezpečného
chodníku, jehož stavba proběhla již v minulém roce.
Chodník je v příkré části opatřen schůdky, zábradlím
a trasou pro kočárek, takže po dokončení osvětlení
splňuje všechny bezpečnostní požadavky. Funkčnost
chodníku ocenili zejména obyvatelé zmíněné části, jelikož jim podstatně zkracuje vzdálenost a tím i čas a trasa
je schůdná za každého počasí. Taktéž v zimě je chodník
udržován. Stavba chodníku přispěla k dalšímu zlepšení
vybavenosti a zároveň ke vzhledu naší obce.
Osvětlený chodník spojující Letnou a hlavní ulici >
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DIGITALIZACE OBECNÍCH POZEMKŮ
Na základě digitalizace našeho katastru byly zrevidovány obecní pozemky a upřesnění jejich výměry.
Obec má ve vlastnictví pozemky v účetní hodnotě 5 070 640,- Kč a jedná se o cesty, chodníky, ornou půdu,
zeleň, zahrady, ovocné sady apod. Po zpřesnění digitalizací vznikl rozdíl ve výměře, což činí v účetnictví
obce – 21 tis. Kč, tj. 0,41%. V mimořádně náročné účetní práci s tímto spojené bylo po konzultaci se Zlínským krajem konstatováno, že je to částka zanedbatelná a zastupitelstvo může odsouhlasit její odpis.
Po digitalizace jsme byli upozorněni Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na rest
z minulosti. Ten spočívá v tom, že pozemek pod horním obchodem není majetkem obce. V současné době
tento pozemek st. p. 310 o rozměrech 274 m2 je v majetku státu. Vzhledem k tomu, že obchod je využíván
komerčně, musí zastupitelstvo požádat o odkoupení tohoto pozemku od státu, aby se tato nesrovnalost
dala do pořádku. Po vyřešení tohoto nedostatku budou všechny pozemkové majetkoprávní vztahy obce
v naprostém pořádku.

PŘIZNÁNÍ K DANI Z POZEMKŮ A STAVEB
Vzhledem k uzavřené digitalizaci pozemků v obci Přílepy je nutno vyplnit znovu – nejlépe „řádné“
přiznání na rok 2008 a to do 30. 4. 2008.
U pozemků, které jsou v užívání ZD Martinice či jinde se mění povinnost platit daň, která je nyní
již povinností vlastníka.
Tiskopisy k „Daňovému přiznání“ včetně příloh (pozemkový list, stavby, pokyny k vyplnění) jsou
k dispozici na chodbě Finančního úřadu v Holešově denně do 14.00 hodin.
Odevzdání vyplněného přiznání a konzultace je však možno pouze v úředních hodinách a to pondělí
– úterý – středa – 8.00 – 17.00 hodin na FÚ Holešov tel. 573 509 311, 573 509 361 p. Jirsová.
Daňové přiznání se zpracovává dle nového „Výpisu z katastru z nemovitostí“, kde je již přesný údaj
o parcelách po digitalizaci. Uvedený výpis z katastru nemovitostí vydá katastrální úřad v Holešově v ceně
100,- Kč a slouží k sestavení daňového přiznání, ale není jeho přílohou.
Finanční úřad po kontrole údajů doručí každému poplatníkovi zvláštní zelenou daňovou složenku
s uvedeným výměrem daně z nemovitostí. Vyměřenou daň pak můžete uhradit na poště nebo přímo v pokladně finančního úřadu. Ke zjištění výměry pozemků lze využít i internetové stánky. Zde je však nutno
vědět konkrétní čísla parcel.

SOUTĚŽÍME O ZLATÝ ERB
Tak jako v předchozích letech přihlásila naše obec i letos svoje webové stránky do celostátní soutěže „O zlatý erb“. Tato soutěž má dvě kola. V prvním probíhá hodnocení odborné poroty, druhé kolo je
cena veřejnosti. Proto pokud se vám líbí prezentace Přílep na Internetu hlasujte pro tuto cenu veřejnosti.
Potřebný odkaz najdete na úvodní stránce webu. Pošlete odkaz i svým přátelům a známým žijícím mimo
obec. Pokud se jim naše prezentace líbí, pomůžete tak zviditelnit naši obec.
Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím
rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím
internetu a ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech, obcích
a krajích České republiky.
Ještě připomenu adresu naší prezentace – www.prilepy.cz
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SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2008
LEDEN

9., 23.

ÚNOR

BŘEZEN

5., 19.

DUBEN

KVĚTEN

14., 28.

ČERVEN

6.,20.
2., 16., 30.
11., 25.

ČERVENEC

9., 23.

SRPEN

6., 20.

ZÁŘÍ

6., 20.

ŘÍJEN

1., 15., 29.

LISTOPAD

12., 26.

PROSINEC

10., 24.

Připomínáme občanům, že známky na popelnice se prodávají na Obecním úřadě Přílepy vždy
v úředních hodinách.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2008
Skupinky malých koledníků jsme mohli
potkat letos v sobotu 5. ledna. Do přílepských
ulic vyrazily časně ráno tradičně tři skupinky
malých koledníků se svým doprovodem.
Nejen že připomněli kostýmy a zpěvem starodávnou tradici, ale hlavně provedli sbírku
pro potřeby Charity, jejíž služeb holešovské
pobočky využívá i několik našich starších
a nemohoucích občanů.
Díky štědrosti našich občanů se sešlo
ve třech kasičkách celkem 22 861,- Kč
Charita i obec Přílepy děkuje tímto
za štědrost občanů, ochotu pořadatelů sbírky
a rodičům malých koledníků za pochopení
a přípravu „královských“ kostýmů. Přejeme
všem občanům, ať se naplní význam nápisu –
písmen K+M+B svěcenou křídou a tento chrání
jejich obydlí před vším zlým po celý rok.

Účastníci Tříkrálové sbírky s doprovodem. Stanislav
Tvrdoň, Stanislav Pustka, Miroslav Sovadina a malí
koledníci Jaroslav Kopřiva, Jakub Sovadina, Pavel Solař,
Milan Hnila, Petr Machovský, Radim Kašpárek, Tomáš
Tvrdoň, David Spurný a Marek Půček

PŘÍLEPŠTÍ SENIOŘI SE SEŠLI KE SPOLEČNÉ BESEDĚ
Tak jako každoročně pozvali zastupitelé v pátek 24. listopadu přílepské seniory ke společné besedě
do sálu restaurace U Miloša. K tomuto setkání se sešlo asi 70 seniorů nad 65 let, pro které zde byl připraven
kulturní program s večeří a občerstvením.
V úvodu programu mohli dědouškové a babičky shlédnout vystoupení svých vnoučat z přílepské mateřské a základní školy, se kterými učitelky připravily pásma písniček a veselých říkanek. Celým večerem
zněla lidová nota v podání harmonikářské kapely a všechny jistě potěšila čtyřletá zpěvačka ve valašském
kroji, která s touto kapelou zazpívala několik známých lidových písniček. Po večeři následovala besídka
o historii Přílep pana Zdeňka Němce, doplněná promítáním sbírky starých fotografií obce, ale také fotografií z různých kulturních a společenských akcí konaných v průběhu minulého století. Tato část programu
seniory zvlášť zaujala, jelikož na mnoha fotografiích se poznávali co by mladíci či dokonce děti.
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Tóny harmonik „heligónek“ a známé lidové
písničky nenechaly snad nikoho bez dobré nálady
a postupně se do zpěvu zapojili snad všichni přítomní. Dědouškové a babičky tak mohou alespoň jednou
ročně společně pobesedovat a pobavit se.
Účelem této besedy je vzdát úctu stáří
a zároveň poděkovat starším občanům za jejich
zásluhy při budování obce v minulosti. V těchto
setkáních budeme pokračovat i v následujících letech. Všem, co se na přípravě a zdárném průběhu
akce podíleli patří dík.
Besedující přílepští senioři >

Místní organizace KDU-ČSL zve všechny občany na tradiční

Floriánskou mši svatou
u lesní kaple Panny Marie nad obcí, která se bude konat
v neděli 4. května 2008 v 15.00 hodin.
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PŘÍLEPSKÝ ZÁMEK, POHLED DO HISTORIE, SOUČASNOSTI
A BUDOUCNOSTI VÝZNAMNÉ KULTURNÍ PAMÁTKY HOLEŠOVSKA
„Patrová jednokřídlá budova stojí uprostřed rozsáhlého parku, asi uprostřed vesnice. V současné době
je objekt v majetku obce, je nevyužitý a prázdný. V parku se nachází vzácné chráněné stromy a dřeviny“.
Toto je stručná charakteristika, kterou pod heslem „zámek Přílepy“ najdeme v internetových encyklopediích.
O této stavbě historicky významné nejen pro obec, ale pro celý region však víme mnohem více.
Pojďme proto nahlédnout nejen do minulosti, ale také současnosti a budoucnosti této chráněné kulturní
památky a začněme od úplného počátku.
Dnešní zámek nahradil původní tvrz,
která tvořila společně s několika domy kolem
návsi jádro původního osídlení Přílep a v průběhu staletí byla v držení mnoha majitelů.
Mezi významné vlastníky tvrze patřil rytíř
Jan Rudolf Komínek z Engelhausu s chotí,
kteří zde sídlili v letech 1758 – 1778.
V roce 1778 nastupují na Přílepské
panství hrabata vedlejší větve rodu Seilern
- Aspang, za jejichž působení dochází k největšímu rozvoji sídla, ať už se jedná o vlastní
zámek nebo celé Přílepy. V roce 1852 byla
původní tvrz přeměněna na zámek s nízkou
plochou věží a stavba se dále vyvíjela.
Další přestavbou v roce 1885 získal zámek
Přílepský zámek v plné slávě na přelomu 19. a 20. století
současnou neorenesanční podobu tvořenou
jednokřídlou budovou s dominantní hranolovitou věží se čtyřmi postranními věžičkami. V těchto letech
byla vystavěna i hospodářská budova s laboratoriem ve tvaru podkovy.
Okolo zámeckých budov se nachází rozsáhlý park, který vznikal v letech 1850-1892. a zachovalo se v něm
několik chráněných, historicky a esteticky cenných stromů jako jsou jinan, jerlín, katalpa, cypřišk, nahovětvec
či platan. V držení rodu Seilernů bylo sídlo až do roku 1945 kdy bylo zestátněno a začala novodobá historie
zámku. Z počátku byl zámek využit jako domov učňů. V letech 1955-1994 zde fungovalo gynekologickoporodnické oddělení, kde přišlo na svět asi 20 000 dětí. Tyto děti dnes již dávno dospělé, ve svých rodných
listech nesou „místo narození Přílepy“ a to je další důvod, proč tomuto místu vyjadřovat pozornost a úctu.
Na vlně nostalgické myšlenky se tak přenášíme do dnešních dnů a pojďme se proto podívat na přílepský zámek dnešních a nedávno minulých dnů.
V současnosti je zámek po zdlouhavém
vyřešení mnoha vlastnických nejasností plnohodnotným majetkem Přílep a vedení obce hledá
vhodné využití. Park je upraven, udržován a přístupný k procházkám. V posledních letech se stal
místem společenského dění a konají se zde různé
sportovní a kulturní akce. Díky akcím jako jsou
okresní ligová soutěž v požárním útoku, festival
Přílepské Békal nebo jakými byly oslavy 100 let
založení obecné školy či Farní den se dostal park
a zámek nejen do povědomí místních občanů.
Zámek i park patří mezi chráněné památky ČR.
Snahou vedení obce je kromě hledání využití udržet jinak nevyužitý objekt v relativně dobrém a zakonzervovaném stavu a do konečného
Zámek a park dnešních dnů
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rozhodnutí o využití zamezit dalšímu chátrání.
V posledních letech proto byla zaměřena pozornost na údržbové a rekonstrukční práce, které
začaly již v roce 2004 a hlavním důvodem byl
havarijní stav dominantní věže. Ztrouchnivělé
trámoví věžního vrcholu se počalo bortit pod
tíhou mohutného hromosvodu s ozdobnou galerií
a hrozilo tak zborcení.
První etapa rekonstrukce spočívala ve výměně trámů, celé konstrukce vrcholku věže a generální opravě hromosvodu a ozdobné galerie.
Tyto prvky byly vlivem vyklánění hromosvodu
značně poškozeny.
Před opravou střechy byl taktéž zrekon- Kvetoucí magnólie – nejkrásnější pohled v jarním parku
struován neutěšený stav komínů na střeše hlavní
budovy, které se vlivem zvětrání a tíhy ozdobných keramických hlavic počaly bortit. Znova vystavěn byl
i sloupek na rohu fasády hospodářské budovy, jehož zřícení bylo otázkou času.
V měsíci srpnu letošního roku byly dokončeny údržbové práce na střechách zámeckých budov, tedy
hlavní zámecké a hospodářské budovy. Rozsah prací spočíval ve výměně zchátralých umělecko-klempířských, zejména čtyř ozdobných vrcholků postranních věžiček, které byly dle originálů nově vyrobeny
v umělecké dílně. Následovala výměna částí poškozené střešní krytiny a oprava drobných klempířských
ozdob. Dále byly vyměněny okapy a svody a v několika vrstvách natřeny všechny střechy a střešní prvky
jak na hlavní zámecké budově tak na hospodářské budově.
Všechny tyto práce byly schváleny Památkovým úřadem v Brně, který následně po dokončení vykonal kontrolu provedení prací. Na všechny zmíněné údržbové práce obec zažádala o dotaci, a Zlínský kraj
na jednotlivé etapy rekonstrukce přispěl celkovou částkou 350 tisíc korun.
Díky těmto dotacím se podařilo na čas zamezit dalšímu chátrání a zlatě zářícímu vrcholku věže,
symbolu Přílep a součásti obecního znaku se tak dostalo důstojné opravy.
O minulosti zámku tedy víme mnoho, současnost dokážeme taktéž popsat, s budoucností se však
stále vážou otazníky.
Záměrem obce je, aby zámek s parkem a hospodářskou budovou sloužil smysluplnému účelu a přitom
byla zachována jeho historická hodnota a celý komplex zůstal veřejným, napomáhal k rozvoji společenského
života v obci a oživení turistického ruchu v regionu. Prvotním záměrem byla rekonstrukce objektu na domov
důchodců. Od tohoto záměru však díky nedostupnosti příslušných dotací zastupitelstvo obce upouští.
O zámek projevilo v posledních letech zájem několik společností či jednotlivců ze soukromého sektoru, žádný ze zájemců však nedokázal předložit ucelenou představu o záměru jak zámek využít, nemluvě
o časové rozvaze či způsobu financování a podmínkách rekonstrukce.
V minulém roce začalo zastupitelstvo zvažovat nový způsob využití zámku a parku a to v souvislosti
s plánovanou výstavbou fotbalového hřiště a víceúčelového sportovního areálu. Ve spojení sportoviště,
rekonstruovaných zámeckých budov a parku, by zde mohlo vzniknout mnohoúčelové „středisko rekreace a volno časových aktivit“. Toto středisko by kromě sportoviště mělo zahrnovat ubytovací kapacity,
společenskou místnost, dětský koutek či přírodní amfiteátr sloužící nejen obyvatelům Přílep, ale zároveň
široké veřejnosti celého regionu. Ve spojení se školícím střediskem by mohl být tento projekt provázán
taktéž s plánovanou výstavbou průmyslové zóny na Holešovském letišti.
Konkrétní projekt k využití však v současnosti v žádné podrobnější podobě neexistuje a vše je ve stádiu
hledání, ať už se jedná o poskytovatele dotace či výběr strategických partnerů.
Na veřejnost je zámek v současnosti prezentován na internetu na portálu Památky Jihovýchodní Moravy
http://www.pamatky-jvm.cz, na stránkách obce Přílepy http://www.prilepy.cz a v publikacích Přílepy v historii
a současnosti a Zlínský kraj. Připravovány jsou též www stránky s materiálem zaměřeným na tuto regionální
památku, která má významnou minulost za sebou a věřme že neméně významnou budoucnost před sebou.
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DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V PŘÍLEPÍCH, DALŠÍ ETAPA ROZVOJOVÉHO PLÁNU OBCE
Přílepy patří v posledních letech mezi nejvíce
se rozvíjející obce mikroregionu a zájem o bydlení
a výstavbu nových domů je v současnosti velký.
Vznikají zde nejen nové ulice, ale nové domy
rostou na každém volném a dostupném pozemku
mezi stávající výstavbou.
Tato skutečnost je jedním z důvodů, proč
se zastupitelstvo snaží zlepšovat vybavení obce
a zkvalitňovat tak venkovský život zejména mladším
generacím a dětem. Důkazem přibývajících malých
dětí je i skutečnost v Mateřské škole Přílepy, která
z důvodu nedostatečné kapacity nemohla přijat
všechny místní děti a obec tak řeší dostavbu a zvýšení kapacity tohoto předškolního zařízení. S přírůstDokončené dětské hřiště u požární nádrže
kem mladých rodin se stále zvyšuje i počet dětí.
Na podzim proto vyrostlo na volné obecní ploše vedle požární nádrže velké dětské hřiště, určeno
zejména pro nejmenší děti v doprovodu maminek či rodičů. Plocha je vybavena pískovištěm, houpačkami, skluzavkou, šplhací věžičkou, průlezkami a dalšími prvky. Nechybí ani lavičky, na kterých mohou
odpočinout děti doprovázející rodiče či dědečkové a babičky.
Všechny prvky hřiště jsou vyrobeny ze dřeva s minimálním užitím plastů a dalších materiálů a atrakce jsou dle
předpisů vybaveny odpovídajícími bezpečnými dopadovými plochami. Na často kladenou otázku kolemjdoucích
„proč bylo postaveno na zimu“ je jednoduchá odpověď : „bylo zbudováno tehdy, kdy byly dostupné potřebné finance“. Na pořízení vybavení se finančně podílela velkým dílem firma Radka Půčka z Přílep, za což mu patří dík.
Přílepy konečně získaly scházející volnou odpočinkovou plochu, zařízení, které jistě ocení nejen děti,
ale také maminky na mateřské dovolené, pro které tak vznikla možnost jak zabavit svoje potomky a při
tom třeba poklábosit o společných starostech či radostech s ostatními maminkami a smysluplně tak strávit
volný čas na čerstvém vzduchu. Tato možnost v Přílepích dosud scházela. Na jaře bude ještě dokončeno
pískoviště a hřiště bude opatřeno plotem tak, aby odpovídalo všem bezpečnostním podmínkám.
Doufejme, že hřiště bude odolávat projevům vandalismu, kterým se jistě neubrání, bude dlouho sloužit
svému účelu a zároveň zdobit vesnici.

Klub rodičů při ZŠ Přílepy a ostatní místní spolky a organizace,
zvou všechny děti i dospělé na II. ročník

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. 4. 2008
Sraz čarodějnic v 17:00 na cestě nad Skalou. Průvod roztodivných stvoření
bude zakončen v přední zahradě zámeckého parku, kde bude připraven táborák,
občerstvení a hudba k tanci i poslechu. Pojďme společně prožít magickou
filipojakubskou noc!
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LETEM SVĚTEM ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ORGANIZACE TŘÍD
Školní rok 2007 – 2008 jsme zahájili v počtu 40 žáků. 1. třídu tvoří 4 prvňáci a 7 druháků. Jejich
učitelkou je paní ředitelka Mgr. Alice Kučerová. 2. třídu tvoří 10 třeťáků a 9 čtvrťáků. Jejich třídní učitelkou
je Mgr. Dagmar Běhulová. 3. třídu tvoří 10 páťáků s třídní učitelkou Mgr. Janou Ševčíkovou Stárkovou.
Na částečný úvazek je ve škole zaměstnána Mgr. Yveta Kojetská. Školní družinu vede paní vychovatelka
Drahomíra Semencová.
Jako každý školní rok i letos nabízíme pro děti bezplatné kroužky anglického jazyka, zobcové flétny,
plavání a míčových her. Jediným placeným kroužkem je keramický.
Letošní prvňáci se již učí podle Školského vzdělávacího programu s názvem „Do života s přehledem“.
Chceme, aby žáci získávali takové vědomosti a dovednosti, které budou uplatnitelné hlavně v praktickém
životě. Více se budeme věnovat činnostnímu učení se zaměřením na praxi.

Den strašidel – Halloween
Poslední říjnový den jsme s dětmi pojali
netradičně v duchu „Svátku strašidel“. Přišli
jsme do školy převlečeni za jakékoli strašidlo
a výuku organizovali dle prvků daltonské
výuky. Žáci plnili různé úkoly. Celý den však
nebyl zaměřen pouze na Halloween, který
není naším svátkem, ale také se dověděli
mnoho zajímavého o původu svátku „Památka
zesnulých“.

Hravá strava
Tento program pořádá Zdravotní ústav se
sídlem ve Zlíně pro žáky základních škol. Jeho
zástupci přijeli 1. listopadu do naší školy, aby si
Rej strašidel a strašidýlek v naší škole
žáci 3.,4. a 5. ročníku formou interaktivní hry
i pohybové aktivity rozšířili a upevnili znalosti
o zdravé výživě a významu výživy pro zdraví. Děti sestavovaly celodenní jídelníček, stavěly výživovou
pyramidu, povídaly si o sladkostech, ovoci a zelenině, nápojích a potravinách vůbec.

Výuka na Dětském dopravním hřišti
Každý školní rok jezdí žáci 4. ročníku na DDH v Kroměříži. V rámci výuky se seznamují s pravidly
silničního provozu a hlavně o chování sebe samých na silnici. Celý školní rok se budou pravidelně připravovat na zkoušku, kterou budou skládat na konci školního roku. Úspěšní žáci získají průkaz „Mladý
cyklista“. Věříme, že i tato aktivita přispěje ke kázni dětí jako účastníku silničního provozu.

Den Slabikáře
I přesto, že letošní prváci pracují ve velmi malém počtu, učí se číst, psát i počítat jako ostatní děti
jejich věku. Od září se již naučili spousty písmen a mohou se proto pustit do svého prvního čtení. Při
této příležitosti jim byl 21. listopadu slavnostně předán Slabikář. Prvňáčci však museli prokázat, že si jej
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opravdu zaslouží. Hravou formou plnili úkoly
plné učení. Jejich spolužáci z druhého ročníku
jim dělali obecenstvo a zároveň malou porotu. Všichni se shodli na tom, že prváčci jsou
opravdu šikovní a tak nic nebránilo tomu, aby
od své paní učitelky získali slavnostní medaili
a již zmiňovaný Slabikář. Přejeme Vám, milí
prváčci, aby se vám čtení zalíbilo a kniha se
stala vaším dobrým kamarádem.

Prváčci předčítali paní ředitelce
ze svých slabikářů >

Beseda seniorů

Školáci zazpívali dědečkům a babičkám veselé písničky

V pátek 23. listopadu pořádal místní
obecní úřad setkání seniorů. Naši žáci při
této příležitosti předvedli svým babičkám,
dědečkům a známým, jak se škola od dob
jejich mládí změnila. Formou hudebně-recitačního pásma přednesli různé básně plné
školního humoru, zahráli na zobcové flétny
a zazpívali několik písní, jejichž obsahem
bylo právě školní učivo. Děti se tak seznamují
například s abecedou, slovními druhy, druhy
vět, rozdělením hlásek apod. Věříme, že se
vám naše vystoupení líbilo a všichni jste si
rádi zavzpomínali na svá školní léta.

POSLEDNÍ DNY LOŇSKÉHO ROKU
Na 5. prosinec se všechny děti těší. V předvečer svého svátku přichází do našich domácností Mikuláš s malými drobnostmi a hlavně
sladkostmi pro děti. My jsme slavili mikulášský svátek již od rána. Žáci přišli převlečeni
do školy za Mikuláše nebo čerty nebo anděly.
Naši Mikulášové, čertíci i andílci pracovali opět
dle prvků daltonské výuky a povídali si o čase
adventním. Celý den vyvrcholil v podvečer v tělocvičně školy, kde vystoupil pro všechny místní
kouzelník pan Svoboda se svým kouzelným
programem. Pak už všichni nedočkavě čekali
příchodu Mikuláše se svými pomocníky, aby
dostali sladkou odměnu. Celý program zakončil
slavnostní ohňostroj na hřišti pod školou.
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Ve čtvrtek 20. prosince jsme s žáky navštívili filmové představení „Divoké vlny“. Děti byly již
myšlenkami u Vánoc a proto i poslední předvánoční školní den jsme pojali netradičně. Žáci si ve třídách
vyprávěli o vánočních zvycích, ochutnali cukroví, zazpívali koledy, vyrobili vánoční dekorace a hlavně
rozdali dárečky. Nálada byla opravdu vánoční. Po celé škole se linula vánoční vůně a všichni se rozcházeli
domů s náladou plnou vánočního očekávání.
kolektiv pedagogických pracovníků ZŠ Přílepy

PODĚKOVÁNÍ
V první části školního roku přispěli žáci do sbírky CPK CHRPA – na výcvik koní pro hiporehabilitaci dětí. Děti si zakoupili odznáčky s obrázky koní v ceně 20,- Kč za kus. Celá škola
přispěla částkou 500,- Kč. Všem za příspěvek velmi děkujeme.
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PODĚKOVÁNÍ ŘEDITELKY MŠ
Zdenka Chmelařová děkuje ředitelce ZŠ Mgr. Alici
Kučerové za možnost využívání tělocvičny a bazénu v ZŠ,
které napomáhá k celkovému tělesnému rozvoji dětí.
(viz fotografie z tělocvičny).
Dále děkuje všem ostatním občanům za jakoukoliv
aktivitu pro děti MŠ.
Přeji hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2008
a těším se na další spolupráci.

Tak to jsme my, děti z přílepské mateřské školy
a zdravíme všechny Přílepáky >

PŘÍLEPSKÉ BÉKAL
VIII. ročník festiválku folkové, trampské
a country muziky
sobota 7. června 2008
v areálu zámeckého parku v Přílepích
v hlavním programu od 12.00 hodin
vystoupí: Starý kůže, Taurus,
Nápoj zdarma, Rensi, a další

MYSLIVCI SE V ZIMĚ VĚNUJÍ KRMENÍ A LOVU
Letošní mírná zima našim myslivcům příliš velké starosti nedělá, není příliš práce s krmením zvěře.
To však neznamená, že by činnost mysliveckého sdružení ustala. O tom, co bylo a co myslivce v nejbližším
období čeká jsem si opět povídal s Jaroslavem Kopřivou, členem výboru MS Horní Roveň Přílepy.
„I když díky mírné zimě není příliš práce s krmením zvěře, v lednu jsme rozváželi do krmelišť léčivé
krmivo, jehož léčivé látky pomáhají zvěři zbavit se různých parazitů.
Na konci loňského roku jsme uspořádali dvě naháňky na černou zvěř. Na jedné z nich byl odloven
jeden kus prasete divokého a úspěšným střelcem byl pan Václav Hrdlička. Ve vánočním čase jsme uspořádali
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Štěpánský hon za hojné účasti honců a přátel myslivosti. Uloveno bylo 5 kusů zajíce, ale jde spíše o tradici
a zájem veřejnosti byl letos opravdu velký. Na závěr honu bylo pak na myslivecké chatě připraveno pro
všechny zúčastněné posezení s občerstvením.
Chtěl bych na tomto místě jménem našeho sdružení popřát panu Miloslavu Peškovi, který se v lednu
dožil 75 let k tomuto kulatému jubileu. Ať mu slouží zdraví a myslivost mu stále zůstává velkým koníčkem
tak jako doposud. Oslavou narozenin pro něj byl jistě i prosincový úlovek velkého kusu daňčího.
V současnosti všechny svoje síly soustřeďujeme na přípravy Mysliveckého plesu. Využiji této příležitost, abych poděkoval všem sponzorům za příspěvky do velké plesové tomboly, ať již šlo o finanční
či hmotný příspěvek.“
Ještě bych chtěl upozornit, že stále přibývá případů sražené zvěře na trase Přílepy Lukoveček. Nejen
že dochází ke zbytečnému usmrcení či zranění zvěře, ale i ke hmotným škodám na vozidlech a s tím
spojeným nepříjemnostem. Buďte proto při průjezdu této trasy opatrní.
A nám nezbývá, než popřát našim myslivcům úspěšný rok 2008, úspěšnou sezónu a budeme se těšit
na letní akce na myslivecké chatě.

Slavnostní nástup střelců a honců
na Štěpánském honu

Novopečený pětasedmdesátník Miloslav Peška
se svým úlovkem

ZÁJEZD DO KRAJE TVARŮŽKU
V sobotu 6. října se sešli naši hasiči, jejich blízcí a přátelé na podzimním zájezdu za poznáním krás
naší země. Tyto zájezdy jsou pomyslnou odměnou a zároveň odpočinkem po naplněné letní hasičské
sezóně a jinak tomu nebylo ani letos.
Naše cesta vedla tentokrát směrem na sever Moravy a program zájezdu byl opravdu bohatý.
První zastávkou bylo zahradní centrum a arboretum v Bystrovanech u Olomouce. I když přicházející
podzim již trošku ubral z krásy zdejším květinám a vzácným dřevinám, bylo se na co dívat a jistě by zde
šlo strávit spousty času. My jsem se však vydali k dalšímu cíli naší trasy a tou bylo loštické muzeum
tvarůžků místní společnosti AW, která tradici a slávu této světoznámé pochoutky udržuje až do dnešních
dnů. Po zajímavém výkladu a prohlídce muzea si pak mohli všichni ve značkové prodejně vybrat snad ze
stovky druhů této „voňavé“ krajové speciality.
Malebný hrad Bouzov, který byl naší další zastávkou, nám připomněl spousty známých pohádek.
V asi hodinové prohlídce jsme se pak seznámili nejen s krásou interiérů této národní kulturní památky,
ale také se zmíněnou pohádkovou atmosférou tohoto místa.
Posilněni dobrým obědem v loštické restauraci jsme se pak vydali vstříc chladnému avšak krásnému
podzemí javoříčské jeskyně. Zde všichni zavzpomínali na školní výlety a připomněli jsme si, co jsou
stalagmity, stalaktity a stalagnáty.
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Po předvečerní procházce malebným
městečkem Litovel jsme usedli okoštovat
místní pivo v litovelské hospůdce ve Třech
dvorech. K dobré pohodě a náladě přispěla
bohatá nabídka tvarůžkových specialit ze
zdejší nabídky. Vždyť dobré pivo a jídlo k celkové pohodě jistě patří a přátelská atmosféra
v hospůdce jen dotvořila příjemně strávený
podzimní den.
V závěru ještě nutno poděkovat panu
Františku Šťastnému za spolehlivou dopravu
a poskytnutí zájezdového autobusu.
Snad tato trasa poslouží i vám jako inspirace při plánování rodinných výletů. Věřte,
navštívené památky spolu s litovelským pivem a olomouckými tvarůžky za to stojí.

Účastníci zájezdu na nádvoří pohádkového hradu Bouzov

SEZÓNA PLNÁ CENNÝCH KOVŮ
V sobotu 15. prosince proběhla výroční schůze SDH Přílepy, na které hasiči zhodnotili uplynulou
sezónu, shrnuli úspěchy či nedostatky své činnosti a stanovili si úkoly pro následující období. Jako každoročně došlo také k vyznamenání těch členů, kteří šli svou prací příkladem. Medaili za věrnost, která
se uděluje po deseti letech členství, letos přijali z rukou velitele SDH Jiřího Očadlíka ml. členové Bc.
Jiří Půček, Roman Sehnal a Ing. Rostislav Hradecký. Všem oceněným blahopřejeme a přejeme hodně
vytrvalosti v další práci.
Dalším bodem programu byla volba starosty SDH, kdy byl v tajné volbě zvolen do této funkce
Ing. Rostislav Hradecký. Odstupujícímu starostovi Romanu Jurčíkovi patří velký dík za vykonanou práci
pro sbor a pro obec vůbec. Věříme, že i nadále zůstane členem našeho sboru a bude předávat své cenné
a letité zkušenosti mladší generaci našich hasičů, jejichž výchově a přípravě se věnuje již mnoho let.
SDH Přílepy má za sebou úspěšnou soutěžní sezónu 2007. V Podhostýnské hasičské lize bylo zapojeno
družstvo mužů „A“ a několika soutěží se účastnilo aktivně i družstvo „B“ složené z mladých začínajících

Družstvo SDH Přílepy „A“ bronzový tým PHL. Jirka
Očadlík, Ondra Mrnuštík, Rosťa Hradecký, Pavel
Sklenář, Ríša Kvapil a Martin navrátil. Na snímku
schází sedmý člen týmu Jara Čada
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Mazáci a Nováčci SDH Přílepy spolu
s Romanem Jurčíkem a Jiřím Navrátilem,
kteří se věnovali po mnoho let trenérské činnost
v požárním sportu
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členů SDH. Až do úplného závěru byl na čelních místech velmi vyrovnaný bodový zisk a o umístění rozhodlo
až poslední kolo. Přílepy „A“ získaly nakonec bronzovou medaili se ztrátou pouhých 7 bodů na stříbrný
Karolín. Na prvním místě se s přehledem udrželo po celou sezónu družstvo SDH Rychlov.
V loňské sezóně se podařilo vytvořit zmíněné družstvo „B“, a hoši se nejen účastnili pravidelných
tréninků a soutěží, ale podíleli se i na činnosti sboru a posílili jej tak o „mladou krev“. Mladým hasičům
se podařilo v celkovém hodnocení PHL umístit na 25 místě. Celé ligy se účastnilo 31 požárních družstev
z okresu Kroměříž. Přípravě nováčků se nejvíce věnovali Jiří Očadlík ml. a Pavel Sklenář.
Současně s PHL probíhala po celo sezónu i soutěž okrsku Holešov – Prusinovice, ve které obsadilo
družstvo „A“ zlatou příčku. Za loňský rok se podařilo opět rozšířit sbírku trofejí, která se rok od roku rozrůstá.
Za dosažené výsledky jim patří obdiv a dík za vzornou reprezentaci naší obce v celo okresním měřítku.

PODĚKOVÁNÍ
Sbor dobrovolných hasičů Přílepy, by chtěl ještě jednou poděkovat všem dobrovolníkům
a členům SDH Přílepy, kteří se podíleli na likvidaci lesního požáru u kapličky v pátek dne
13. dubna 2007. A popřát všem občanům do Nového roku 2008 hodně osobních i pracovních
úspěchů. Nechť nás Sv. Florián ochraňuje před požáry.

ROSŤŮV VÝŠLAP 2007
Tradiční Rosťův výšlap opět uzavřel loňskou
hasičskou sezónu. Tato turistická a především
kamarádská akce se stala vzpomínkou na zesnulého starostu SDH a kamaráda Rosťu Hradeckého
staršího a zúčastnit se může kdokoliv bez rozdílu
věku. O tom, že je výšlap určen všem, hovoří
i věkové složení skupinky od tří do pětašedesáti
let. Nejmladším a nejstarším účastníkům patří náš
obdiv za to, jak ne právě krátkou trasu v mrazivém
počasí zvládli.
Sraz byl na přílepské návsi, odkud jsme se
přepravili přes Holešov a Bystřici na Hostýn. Z Hostýna jsme pak pokračovali pěší túrou v pohádkové
zimní krajině na Rusavu a po obědě, občerstvení
a odpočinku v místní hospůdce jsme pokračovali
klasickou trasou pod Lysinu a do Přílep. I když
v šeřícím se lese jedna skupinka minula odbočku
a objevila se zpět na Rusavě, sešli jsme se nakonec
všichni v přílepské restauraci „U Miloša“ a tomuto
„zakufrování se vesele zasmáli“. Tříletým holčičkám Sabince a Natálce, které absolvovaly celou
pěší túru a jejich mamince patří pomyslná medaile
za statečnost.
Všech pětatřicet účastníků výšlapu mělo jistě
dobrý pocit z příjemně stráveného dne a „zdravé“
únavy z pohybu.
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Část přílepské výpravy na nádraží
v Bystřici pod Hostýnem

Krajina Hostýnských vrchů jako v pohádce
o Mrazíkovi
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Z ČINNOSTI TJ SOKOL PŘÍLEPY
BĚH TERRYHO FOXE
Tak jako každý rok s odchodem prázdnin na začátku září 15. 9. 2007 uspořádal TJ SOKOL Přílepy
v zámeckém parku běh Terryho Foxe. Každý z účastníků, který podpořil tuto akci obdržel diplom, sladkou
odměnu nebo menší reklamní předmět s logem. Výtěžek ve výši 1527,- Kč byl poslán do Prahy na konto
této sbírky na výzkum rakoviny.

KATEŘINSKÁ ZÁBAVA
Dne 25. 11. 2007 pořádal TJ SOKOL Přílepy druhý ročník kateřinské zábavy. I když nebylo mnoho příznivců, kteří se přišli pobavit při dobré hudbě pana Aleše Ctiborka a Zdeňka Kuchaře, bohaté tombole, kterou
podpořili místní podnikatelé a členové TJ Sokola, přesto jsme opět mohli aspoň menší částkou ve výši 1 000,- Kč
jako již po několikáté věnovat Sdružení rodičů a přátel postižených dětí „JITRO“ v Olomouci.
Růžena Staňková

PRVNÍ ÚSPĚCHY MLADÝCH STOLNÍCH TENISTŮ
V závěru loňského roku, 14. prosince se zúčastnili naši mladí stolní tenisté žákovského turnaje v Kroměříži. Na turnaji bojovali žáci a žákyně z Přílep, Kroměříže, Žalkovic, Břestu a Kostelce u Holešova.
Přílepy reprezentovali v kategoriích mladší žáci Jiří Petřivalslý (6. místo), Jakub Sovadina (9. místo),
v kategorii mladší žákyně Tereza Spurná (6. místo), v hlavní kategorii starší žáci pak Jan Novák (3. místo),
Milan Macek (5. místo), Petr Žůrek (7. místo).
Naši žáci pilně trénují každé pondělí v místní tělocvičně pod vedením Ing. Pavla Solaře, Milana
Macka a Karla Žůrka. Každý kdo má zájem o stolní tenis a smysluplně strávit volný čas se může k těmto
mladým sportovcům přidat.

VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Pohybu není nikdy dost a obzvlášť to platí v době vánočních svátků, kdy se mnozí potýkají s následky
hojného jídla a pití. Nejen proto, aby udělali něco pro své zdraví, ale také pro radost ze hry a ze setkání, se
v tělocvičně místní základní školy sešli tři dny přes Silvestrem příznivci stolního tenisu na jubilejním pátém
ročníku Vánočního turnaje. Na startovní listině se tentokrát zapsalo rekordních 18 závodníků v mužské
kategorii, podstatně slabší účast byla v kategorii dětí, ženská soutěž byla pro malý zájem zrušena úplně.
V herním systému „každý s každým“ si všichni
závodníci poctivě propotili trička a každému z nich
patří obdiv za úctyhodný „maraton.“ O tom, že síly
hráčů byly vyrovnané, svědčila také délka trvání celého turnaje - hrálo se od devíti hodin ráno do tří hodin
odpoledne. Na stupně vítězů pak zaslouženě nastoupili
Macek Milan (3. místo), Solař Pavel (2. místo) a poprvé
stanul na nejvyšší příčce jeden z organizátorů celé soutěže Petr Žůrek (1. místo). Kategorie dětí byla ukončena
jako první a ze čtyř účastnících se dětí se na 3. místě
umístil Marek Hugo, druhý v pořadí byl Jakub Mrázek
a první cenu si odnesla Magda Syptáková. O tom, že
láska ke sportu se dědí, svědčí také účast Pavla Solaře
jun., který se umístil na krásném čtvrtém místě.
Přílepští reprezentanti na turnaji v Kroměříži

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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Celá soutěž se nesla ve znamení pohodové
atmosféry a zapálení pro sport, vyžadující vytrvalost
a pohotovost, a byla pro všechny zúčastněné příjemným zpestřením volných vánočních dnů. Organizátoři
si dovolují touto cestou zároveň poděkovat sponzorům
a všem ostatním, kteří tuto soutěž podpořili.
- hežu-

Na tradičních stupních vítězů letos stanul Petr Žůrek,
Pavel Solař, Milan Macek >

OKÉNKO PŘÍLEPSKÉHO
VOLEJBALU
V posledním čtvrtletí loňského roku jsme se
zúčastnili čtyř turnajů.
27. 10. 2007 se konal volejbalový memoriál
Vladimíra Maloty v městské sportovní hale ve Zlíně.
Na palubovce této nové haly se utkalo 8 družstev
ve dvou skupinách. Svou skupinu jsme vyhráli a postoupili do semifinále, kde jsme narazili na pořádající
Zlín. Po vítězství 2:0 jsme se dostali do finále, ve kterém na nás čekal vítěz druhého semifinále - Prostějov.
Třísetová bitva nás posunula na stupeň vítězů. Tímto
vybojovaným vítězstvím jsme se stali již potřetí v řadě
Parta volejbalistů v přílepské tělocvičně
držiteli putovního poháru.
30. 11. 2007 se uskutečnil turnaj u našich přátel ve Štípě, který nazýváme „Sádlový“. Tento turnaj
si získal oblibu díky občerstvení v podobě čerstvého chleba z místní pekárny s domácím sádlem a cibulí.
Po loňském vítězství jsme jeli opět obhajovat titul. V konkurenci družstev Štípa, Velíková a Holešov jsme
pod nízkým stropem štípské tělocvičny opět zvítězili.
14. 12. 2007 jsme uspořádali tzv. „Noční losovaný“ turnaj v přílepské tělocvičně. Přátelé volejbalu,
muži i ženy ze širokého okolí se sešli, aby zde změřili své síly. Jednotliví hráči byli rozlosováni do čtyř
družstev. Tím se dosáhlo toho, že se setkali hráči, kteří spolu běžně nehrají. I přílepský tým takto rozdělil
své síly, ale ve vítězném družstvu měl své dva zástupce.
Vrcholem naší volejbalové sezóny byl „Předsilvestrovský“ turnaj o putovní pohár. Tento turnaj se
uskutečnil již počtvrté v tradičním termínu 30. prosince. Vítěz tohoto poháru má za čestnou povinnost
uspořádat v následujícím roce tento turnaj. Posledním vítězem se stali volejbalisté Kostelce u Holešova
a proto se také ujali organizace předsilvestrovského turnaje. K milému překvapení nás všech se turnaj
nekonal na půdě pořadatele, ale v příjemném prostředí přílepské tělocvičny. Po velmi hodnotných a vyrovnaných utkáních bylo pořadí následující:
Přílepy „Z“, Kostelec u Hol., Bystřice pod Host., Přílepy „mix“, Holešov.
Vítězstvím jsme opět přebrali štafetu v organizaci tohoto velmi oblíbeného turnaje a uzavřeli tak
velmi úspěšnou volejbalovou sezónu 2007.
Tímto nám dovolte, abychom popřáli čtenářům „Přílepského občasníku“ hodně zdraví, štěstí a optimismu v letošním roce 2008
Přílepy „Z“ (MiLaPeDaSiOn)

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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TENISOVÝ TURNAJ VE ČTYŘHRÁCH 2007
V měsíci srpnu a září se v naší obci uskutečnil 1. ročník turnaje v tenisových čtyřhrách. Přestože šlo
o zkušební sportovní akci, zúčastnilo se 10 dvojic, které byly vylosovány do dvou skupin.
Výsledky ve skupinách určily program závěrečného klání o celkové umístění. Finále se konalo v sobotu
28. 9. od časných ranních hodin na umělé trávě nového kurtu. Příjemné počasí umožnilo nejen hráčům,
ale i početnému publiku prožít hezký tenisový den. Při hře byly k vidění i fantastické výměny, za které by
se nestyděl ani Federer s Berdychem. Proto se vesnicí často nesl hlasitý potlesk a výkřiky uznání.
V podvečer byl turnaj ukončen a slavnostní vyhlášení za účasti starosty obce pana Rudolfa Solaře
a starosty Sokola Mgr. Oty Buchty proběhlo v Přílepance.
Kladná odezva tohoto turnaje je příslibem pokračování v započaté tradici.
Celkové výsledky:
1. Ivo Janečka, Kamil Janečka
2. Ladislav Kučera, Alois Žůrek
3. Roman Kašpárek, Daniel Přívara
4. Jan Šotola, Marek Šotola
5. Jakub Liška, Jiří Očadlík
6. Pavel Solař, Rudolf Solař
7. Martin Buriánek, Ondřej Obšivač
8. Staněk Milan, Sklenář Pavel
9. Petr Cholasta, Radim Ponížil
10. Roman Solař, Petr Žůrek
Finále na přílepském kurtu

1. PŘÍLEPSKÝ TENISOVÝ TURNAJ
První rok provozu tenisového kurtu v areálu ZŠ
Přílepy přilákal mnoho sportovců nejen z naší obce.
Tento zájem o hru tenisu inspiroval Danka Přívaru
a Romana Kašpárka v nápadu uspořádat tenisový
turnaj a poměřit tak tenisové schopnosti přílepských
hráčů. Na výzvu reagovalo 16 hráčů, kteří byli rozlosováni do „pavouka“ o čtyřech skupinách. Po celé
léto se pak dvojice scházely na kurtu k jednotlivým
zápasům až po závěrečnou skupinu a finále na konci
prázdnin, ze kterého vzešlo následující pořadí:
1. Ivo Janečka
2. Ladislav Kučera
3 – 4. Roman Kašpárek, Jiří Očadlík ml.

Nejúspěšnější hráči 1. tenisového turnaje
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Tento turnaj nejen dokonale prověřil hráče,
ale taky možnosti postupně do vybaveného kurtu
s umělým povrchem a stal se inspirací pro pořadatele
turnaje čtyřher.
Věříme, že hráčské i pořadatelské nadšení
vydrží a v letošním roce se opět uskuteční tento
turnaj s pořadovým číslem 2.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti – 2007

Jubilanti – 2008

říjen
Jiřina KALÁTOVÁ
Marie PECHANCOVÁ
listopad
František VÁLEK
Irena LUKOVSKÁ
Anna FUKSOVÁ
Drahomíra JANÁLOVÁ
Anna FOJTÍČKOVÁ
prosinec
Josef SKLENÁŘ
Ludmila SEHNALOVÁ
Marie KASALOVÁ

č.p. 169
č.p. 242

75 let
70 let

č.p. 85
č.p. 147
č.p. 29 E
č.p. 140
č.p. 129

83 let
80 let
70 let
84 let
70 let

č.p. 191
č.p. 192
č.p. 96

83 let
81 let
84 let

Sňatky – 2007
září

Ivana HRUŠKOVÁ
Michal BAROT

Přílepy
Prusinovice

50

říjen

Romana JURČÍKOVÁ
Václav KRUML

Přílepy
Lukoveček

298

leden

Marie HRDLIČKOVÁ
Marie STAŇKOVÁ
Marie SOVADINOVÁ
Miloslav PEŠKA

č.p. 120
č.p. 201
č.p. 80
č.p. 208

83 let
84 let
85 let
75 let

únor

Libuše ŠINDELKOVÁ
č.p. 199
Ludmila JANOŠOVÁ
č.p. 118
Drahomíra MIKULÍKOVÁ č.p. 217

75 let
70 let
81 let

Libuše VÁLKOVÁ

č.p. 176

85 let

č.p. 200
č.p. 187
č.p. 249

75 let
75 let
70 let

březen
duben Rostislav DOHNÁLEK
Ladislav BLÁHA
Ludmila DOLEŽELOVÁ

Narozené děti – 2007
Petr NAVRÁTIL
Veronika LIŠKOVÁ
Bára ULIČNÍKOVÁ
Natálie BALOGHOVÁ
Martin ČAPEK
Jolana JANOŠOVÁ
Vendula MIKOVÁ
Kateřina SEHNALOVÁ

č.p. 218
č.p. 167
č.p. 266
č.p. 117
č.p. 69
č.p. 128
č.p. 91
č.p. 227

16. ledna
14. května
17. května
17. června
30. června
15. srpna
7. září
27. září

Zemřelí občané v roce 2007
Rudolf TOMŠÍK
Václav SOVADINA
Stanislav KYLER
Františka VESELÁ
Zdeňka SOVADINOVÁ
Vlasta SOVADINOVÁ
Jaroslav MACHÁČEK
František SEHNAL
Oldřich DUSÍK
Anežka MACKOVÁ
Rudolf HORÁK
Václav KOPŘIVA
Marie MACKOVÁ
Anna SEDLÁŘOVÁ
Josef SKLENÁŘ
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č.p. 76
č.p. 64
č.p. 36
č.p. 41
č.p. 125
č.p. 81
č.p. 148
č.p. 214
č.p. 27
č.p. 218
č.p. 43
č.p. 47
č.p. 210
č.p. 88
č.p. 191

3. ledna
21. ledna
21. ledna
22. ledna
27. ledna
7. února
16. února
8. března
13. dubna
8. června
14. července
2. srpna
4. srpna
29. září
8. prosince

75 let
92 let
55 let
88 let
75 let
95 let
69 let
60 let
61 let
78 let
68 let
86 let
75 let
81 let
83 let
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NABÍDKA SLUŽEB

Firma podnikající v naší obci hledá ubytování
pro své pracovníky.
Pokud by někdo z občanů měl zájem poskytnout podnájem
nebo pronájem,
ohlaste se obecním úřadě, nejlépe v dopoledních hodinách.

Pokud nabízíte své výrobky či služby, chcete dát o sobě vědět ostatním občanům
nebo chcete přijít do občastníku s vlastním příspěvkem, zde je

MÍSTO PRO VÁS
Vaše příspěvky odevzdejte na obecním úřadě do konce měsíce květen.

Distribuce Občasníku: je doručováno jedno vydání na každou adresu. Pokud má někdo další
zájem, několik kusů vydání zůstává k dispozici na OÚ.

Občasník zastupitelstva obce Přílepy. Vydává zastupitelstvo obce Přílepy zdarma pro své občany.
Redakce: Miroslav Sovadina. Nepodepsané články: Miroslav Sovadina.
Připomínky na OÚ, tel.: 573 397 992, e-mail: obec@prilepy.cz, www.prilepy.cz
Tiskne TYPOservis Holešov
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