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SLOVO ÚVODEM
Ani jsme se nenadáli a je zde opět podzim, okolní pole vydala svou úrodu, na zahradách se vybarvují
jablka a listí stromů taky nabývá těch nejrůznějších barev. Z mnoha pomyslných barev je složeno i toto
podzimní vydání našeho občasníku.
Na jeho stránkách si shrneme vše, co přinesl letní čas a zhodnotíme „úrodu“, jež vydalo dění v obci
za poslední uplynulé období. Pojďme se společně projít po následujících stránkách a připomenout si to
nejdůležitější z událostí uplynulých a nastávajících. Přejeme Vám ničím nerušené čtení.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
Letos podruhé mám možnost promluvit k Vám prostřednictvím stránek našeho Občasníku a rád Vás
budu informovat o práci zastupitelstva za uplynulé období.
Začnu změnou č. 1 územního plánu obce Přílepy. Změna ÚPO, kterou zpracoval Ing. arch. Ladislav
Dujka, stejně jako zpráva o „Vyhodnocení vlivu na životní prostředí“ RNDr. Zuzany Kadlecové je nezbytně
nutným krokem na cestě k výstavbě sportovního areálu v „Podšpitálí“. Dále je připravována přeložka VN
a bude podepsána smlouva s Ing. arch. Jiřím Jílkem na zhotovení projektové studie celého areálu. Se sportovním areálem bude do budoucna snad spojen i náš zámek, na který pro letošní rok máme z ministerstva
kultury slíbenou částku cca 199 000,- Kč na opravu bosovaných prvků fasády. Práce proběhnou ve dvou
etapách, větší část letos a dokončení příští rok. Celkové náklady budou činit cca 370 tis. Kč.
Stavba, kterou se nám zatím nepodařilo zrealizovat, je kanalizace v lokalitě „Kráčiny-Hačka“. Z důvodu získání dotací na tuto stavbu musela být překreslena dokumentace z oddílné kanalizace na jednotnou.
Věřím, že díky těmto změnám se nám podaří získat potřebné finanční prostředky a tuto stavbu co nejdříve
realizovat. Se změnou kanalizace na jednotnou vyvstala potřeba v dolní části - dokončit dešťovou kanalizaci
se zaústěním do Přílepského potoka. Tato část v délce cca 50 m bude realizována po vydání stavebního
povolení z vlastních prostředků obce, a pokud to umožní počasí, ještě v tomto roce.
Na základě zvýšeného demografického nárůstu dětí v naší obci, ředitelka MŠ písemně požádala
o provedení rekonstrukce a přístavby MŠ. Z toho vyvstala pro naši obec potřeba přístavby k současné
MŠ. Zastupitelstvo obce již provedlo potřebné kroky k přípravě projektu. Předpokládané celkové náklady
na stavbu činí 12,5 mil. korun.
Na tuto přístavbu MŠ a celkovou rekonstrukci OÚ Přílepy, která bude s pracemi na MŠ spojena, je
možno získat až 90 % dotací z programu „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství“, spravovaném Ministerstvem financí ČR. Doufám, že se nám podaří co největší objem
finančních prostředků získat a z vlastních prostředků tuto stavbu pouze dofinancovat.
Další částku, kterou musíme v souvislosti se školstvím uhradit, jsou neinvestiční výdaje na děti a žáky
pro rok 2008, kteří navštěvují ZŠ v Holešově. Propočet neinvestičních výdajů jednotlivých škol v Holešově
oproti odhadu, který byl 180 442,- Kč je nižší a činí 167 404,- Kč. Zastupitelstvo s tímto propočtem bylo
seznámeno a souhlasí s úhradou této částky.
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Dle zákona č. 420/2004 Sb., § 2 odst. 2 písm. h) o účetnictví vedeném územním celkem proběhlo
koncem dubna v naší obci přezkoumání hospodaření za rok 2007. Zůstatky peněžních prostředků byly
ověřeny na bankovních výpisech a nebylo shledáno rozdílů. Aktiva se rovnají pasivům. Dále bylo konstatováno, že byla provedena inventarizace na úsecích OÚ Přílepy, SDH a zámek. Inventarizace byla provedena
dokladovou inventurou, kterou byl zjištěn skutečný stav fyzickou inventurou a bylo konstatováno, že nebylo
zjištěno žádných rozdílů. Byla provedena úplná dokladová kontrola uskutečněných příjmů a výdajů za
měsíce leden - prosinec 2007. Účetní doklady obsahovaly náležitosti stanovené v § 11 zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví a nebyly zjištěny nedostatky.
Ve zprávě o výsledku hospodaření bylo dále konstatováno, že účetnictví je vedeno průkazným, srozumitelným, přehledným způsobem zaručujícím trvanlivost záznamů tak, jak to ukládá ust. § 8 zákona
o účetnictví.
Po přezkoumání hospodaření za rok 2007 byl dopracován „Závěrečný účet obce za rok 2007“ na
základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. S tímto byli zastupitelé
seznámeni a po projednání je možno účet uzavřít vyjádřením „Bez výhrad“.
Tak jako v každém roce došlo i letos k určitým finančním přesunům v rozpočtu obce u některých
položek. Tato rozpočtová opatření byla odsouhlasena zastupitelstvem v souladu se zákonem č. 420/2004.
o účetnictví vedeném územním celkem.
Pokud počasí dovolí, bude ještě v letošním roce provedena výstavba místní komunikace v ulici
„Betonka“, na kterou je již stanoven rozpočet ve výši 640 000,- Kč.
Poslední věc, o které Vás chci informovat, a která musela být také odsouhlasena zastupitelstvem, je
pronájem části půdních prostor budovy OÚ Telefonice 02, na umístění zařízení – základové stanice veřejné komunikační sítě. Nájemní smlouva bude podepsána na dobu 10 let a nájemné je stanovené dohodou
smluvních stran, a to ve výši 22 000,- Kč za rok. Jedná se konkrétně o 3 m2 půdních prostor, části střechy
o výměře 2 m2 a části přízemí o výměře 1 m2.
Tímto jsem shrnul nejdůležitější a největší akce, které byly realizovány, či na kterých se stále
pracuje. Další záležitosti, které jste zde nenašli a které by Vás zajímaly, rád zodpovím osobně v rámci
svých úředních hodin.
Na shledanou
Rudolf Solař, starosta

ZRÁVY A AKTUALITY Z RADNICE
ZPRÁVA O BEZPEČNOSTI ZA ROK 2007
Tak jako každoročně předkládáme k nahlédnutí zprávu o bezpečnostní situaci v naší obci, vydanou
Policií ČR.
Na úseku obecné a kriminality bylo v průběhu roku 2007 v teritoriu obce Přílepy zaznamenáno ze
strany Policie 6 trestných činů. Jednalo se o 2 majetkové (krádež, neoprávněné podnikání) a 4 obecně
nebezpečné. U pěti z těchto trestných činů se podařilo objasnit a zjistit pachatele, u jednoho šetření nadále
pokračuje.
Na úseku přestupků bylo evidováno sedm přestupků, z toho dva přestupky proti majetku a dva přestupy proti občanskému soužití.
Na úseku dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu bylo v teritoriu obce zjištěno 27
dopravních přestupků, kdy 25 přestupků bylo na místě vyřešeno blokovou pokutou a zbývající dva byly
oznámeny na projednání ke KPP při MěÚ Holešov. Dále byly Policií ČR šetřeny čtyři dopravní nehody
s celkovou škodou 313 000,- Kč. K těžkému zranění ani k usmrcení osob nedošlo.
V průběhu roku 2007, stejně jako v minulých letech nedošlo v obci k hromadnému narušení veřejného pořádku během kulturních či sportovních akcí a nedošlo ani k žádnému rasově motivovanému
trestnému činu.
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Spolupráce představitelů obce s Obvodním oddělením Policie České republiky Holešov je na dobré
úrovni a vzniklé problémy se řeší společnými silami v souladu s platnými předpisy a zákony. Neustále se
opakují případy vniknutí do rodinných domů a následnému odcizení věcí. Množí se také případy podomních
prodejců, kteří se pod záminkou prodeje mnohdy nekvalitního zboží snaží dostat do domů a v nestřeženém
okamžiku odcizují finanční hotovost, cenné věci či elektroniku.
V případě výskytu takových osob je nutné, podat indicie k danému případu tzn. zapamatovat, napsat
nebo jakýmkoli jiným způsobem zaznamenat: typ vozidla, barvu, registrační značku, počet osob a jejich
popis, zda se jednalo o muže, ženy a popř. kolik bylo na místě dětí. Takto získané informace pracovníci
Policie České republiky vyhodnotí a zvýší tak možnost zjištění pachatele.
Dále je nutné mnohé obyvatele obce upozornit, aby nenechávali žádné věci na viditelných místech
v zaparkovaných motorových vozidlech, která se tak stávají častějším terčem zlodějů.
Vzhledem k tomu, že se hlídka PČR Holešov dostane do obce, kvůli velké vytíženosti méně často
než by bylo potřeba, je nutné, aby občané nebyli lhostejní a všímali si pohybu cizích – podezřelých osob
po obci.
Případné dotazy, problémy, žádosti a podobné můžete konzultovat na tel. čísle 573 394 002

REKONSTURKCE BOSÁŽÍ ZÁMECKÉ BUDOVY
I když získat desetimilionové dotace na
kompletní rekonstrukci zámku se nedaří, obec se
každoročně snaží o získání jakékoliv částky na
záchranu a zachování této naší dominanty v co
nejlepším a zachovalém stavu. Po předešlých rekonstrukcích věže, střech, komínů a dalších méně
viditelných akcí získala obec pro letošní rok letošní
rok z ministerstva kultury další dotaci. Po vyřízení
všech náležitostí spojených se žádostí jde o částku
cca 199 000,- Kč na opravu bosovaných prvků
fasády. Bosáže neboli bosované prvky je odborný
architektonický název kamínkových obkladů a výplní na sloupcích fasády hlavní budovy.
Tuto opravu a doplnění chybějících kamínků
na fasádě provádí firma Rekonstruktiva, která se
zabývá opravami historických objektů.
Práce proběhnou ve dvou etapách, větší část
letos a dokončení příští rok, kdy bude znovu požádáno o dotaci. Celkové náklady budou činit cca
370 000,- Kč. Z dotací bude uhrazeno 80% nákladů
na tuto opravdu. Zbývající částka bude dofinancování z rozpočtu obce.

Mistr restaurátor firmy Rekonstruktiva
při vsazování výplně bosáží

NOVÁ TECHNIKA PRO OBECNÍ ÚČELY
Stalé přibývání údržbových, úklidových a jiných pracích v celoročním provozu naší obce ukázalo
nezbytnost pořízení odpovídající techniky. Vzhledem k této skutečnosti byl na jaře letošního roku pro
obecní účely pořízen malotraktor s nakládací radlicí a dalším příslušenstvím. Stávající pojízdná parková
sekačka tak bude dále využívána ke svému účelu sečení trávy a nebude dále sloužit jako nevhodná náhrada
malotraktoru. Pořizovací cena malotraktoru 240 000,- Kč byla hrazena z obecního rozpočtu.
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Další novou technikou určenou pro jednotku
SDH Přílepy je starší minivan Peugeot PJ6 sloužící
pro přepravu osob či materiálu s využitím taktéž pro
obecní účely. Pořizovací cena byla plně uhrazena
ze sponzorského daru firmy Radka Půčka, kterému
patří náš dík.

Nový obecní malotraktor s příslušenstvím >

ZMĚNA ÚP A DALŠÍ KROKY NA DLOUHÉ CESTĚ KE SPORTOVNÍMU AREÁLU
V minulém roce jsme informovali o zakoupení pozemků v „Podšpitálí“ za účelem výstavby mnoha
funkčního sportovního areálu. Jak jsme již předeslali, tento projekt je během na dlouhou trať a postupně
zde budeme informovat o postupných krocích směřujících ke zdárnému cíli.
Prvním již provedeným krokem byla potřebná změna č. 1 územního plánu obce Přílepy. Změna
ÚPO, kterou zpracoval Ing. arch. Ladislav Dujka, se neobešla bez komplikací. KÚ Zlínského kraje vydal
Koordinované stanovisko, ze kterého vyšel požadavek, že nedílnou součástí další fáze NÚP obce Přílepy
bude „Vyhodnocení vlivu na životní prostředí“ zpracovaná autorizovanou osobou. Tuto 30 stránkovou
dokumentaci, která byla následně zapracována do ÚP zpracovala RNDr. Zuzana Kadlecová. Tato změna
ÚP obce bude schválena všemi dotčenými orgány do konce října.
Následným krokem bude realizace přeložky vedení vysokého napětí, které v současnosti protíná
pozemky zakoupené na sportovní areál. Přeložku VN provede pro E.ON firma ERMONTA Břest, která
vyřizuje i administrativní část tj. stavební povolení a s tím související souhlasy 17 majitelů parcel s demontáží nadzemního vedení, které jsou již podepsány a souhlasy 20 majitelů parcel v nové trati se zřízením
věcného břemene. Tyto souhlasy se řešily téměř rok. Nejsou však zatím vyřešeny souhlasy dědiců zemřelých
majitelů pozemků, u kterých neproběhlo dědické řízení. Obec musela přes Okresní soud získat seznam
dědiců po těchto pozůstalých a následně jejich podpisy smlouvy, aby mohlo být zahájeno stavební řízení
na novou trasu VN. Pro bližší informaci, nová trasa bude v celé své délce v obecní cestě až za Přílepský
potok a věcné břemeno spočívá v souhlasu s ochranným pásmem nadzemního vedení, které bude okrajově
zasahovat do těchto parcel.
Třetím učiněným krokem je vypracování návrhu projektu, který bude obsahovat, co všechno v tomto
víceúčelovém areálu bude. S Ing. Arch. Jiřím Jílkem bude podepsána smlouva o návrhu studie na sportovní
areál. Pokud tato výsledná studie bude odpovídat všem požadavkům a bude se líbit, bude zadáno zpracování
finálního projektu s výkresovou dokumentací pro stavební povolení. Všechny tyto kroky, včetně hotové
projektové dokumentace, rozpočtu projektu a stavebního řízení jsou nedílnou součástí zpracování žádosti
o dotaci ze strukturálních fondů EU.
O dalších krocích vás budeme i nadále průběžně informovat.
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DALŠÍ REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH PAMÁTEK
Od jara letošního roku postupně
probíhá rekonstrukce čelní zdi a sloupků
bývalého zámecko vodovodu v horní
části návsi, v místě bývalého panského
dvora - zahradnictví či později kravína
přílepského JZD a v blízkosti panské
sýpky. Fungoval ještě v 60. letech min.
století jako samospádový lesní vodovod.
Podzemní rezervoár v místě pramene
pitné vody vpravo od zaniklého smrčí
na Kopcích kde se sestupuje po žebříku
do betonové šachty bylo počáteční místo
tohoto rozsáhlého vodovodu. Potrubí
směřovalo dolů po stráni k další šachtě
u Doleželového a do ještě nižší komory
s bazénem.
Tato vodárna utrpěla časem i vandalismem natolik, že se rozhodli hasiči pro Hasiči na jedné z brigád při opravě průčelí zámeckého vodovodu
její obnovu, aby tato drobná dominanta
byla zachována jako technicko architektonická památka. I když v současnosti již tato stavba neslouží
svému účelu, patří tento objekt k místním i když neevidovaným památkám naší obce.
Proto je chvályhodné, že se alespoň průčelí této vodárny zásluhou hasičů vrátí do původního stavu,
včetně nových ocelových vrat s umělecko-kovářskými prvky. Úplné zprovoznění toku této lesní vody
vedoucí k bazénkům v zámecké zahradě či napojení vodního příkopu kolem zahradního altánku
za života šlechty hrabat Seilernů však již zůstane
u této stavby pouhou minulostí.
V souvislosti s touto rekonstrukcí bychom
chtěli poprosit občany, zda nemají ve svých
archívech dobovou fotografii této stavby, aby
byl nový vzhled co nejvíce podobný původnímu.
Fotografii můžete přinést na Obecní úřad a po
pořízení kopie bude navrácena zpět.
S touto výzvou souvisí i další renovace,
tentokrát jde o nejstarší památku v naší obci.
Vzhledem k upozornění starších občanů na
neúplnost sousoší „kříž na návsi z roku 1764“,
kde za určitých okolností došlo v 60. letech min.
století k poškození sochy sv. Markéty držící srp.
Obec měla snahu sochu vrátit do původního
stavu se srpem, což požadují zmínění starší
občané, ale pro památkáře tento důkaz nestačí.
Je požadována dokumentace.
Proto prosím, kdo může zapůjčit pro zkopírování původní foto kříže na návsi mezi lipami
z 50. let, kdy kříž stál přímo u hlavní cesty.
Socha svaté Markéty – v rukou údajně dříve
svírala srp
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POMŮŽE RADAR ?
Jak to tak někdy vypadá, jen málokterý řidič si uvědomuje, že v obci je uzákoněna maximální rychlost 50km/h. I když se o nutnosti dodržovat tuto rychlost může diskutovat, pravidla silničního provozu
hovoří jasně.
Často se stává, že ačkoliv si to řidič uvědomí, vjíždí do obce i stokilometrovou rychlostí a rovná
vozovka při vjezdu do Přílep od Zlína k tomu přímo vyzývá. K upozornění na tuto rychlost bude proto
sloužit radar s displejem a záznamovou kamerou, který bude v nejbližších dnech instalován při vjezdu do
obce ze zmíněného směru.
Věříme, že toto zařízení nebudou brát řidiči jako předmět diskriminace, ale že přispěje k bezpečnosti
silničního provozu v naší obci. Naměřená rychlost zobrazená na displeji slouží k upozornění řidiče a záznamová kamera monitoruje rychle jedoucí automobily.
Pokud se provoz tohoto zařízení osvědčí, zvažuje zastupitelstvo instalaci radaru i v blízkosti základní
školy.

ANKETA
Vážení přílepští občané,
Obracím se na Vás s žádostí o vyplnění „Dotazníku“, který je podkladem k mé diplomové práci na
Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Rozhodla jsem se pro Vaši obec, protože odtud pochází můj otec. Dotazník
neobsahuje žádné osobní údaje a má odrazit spokojenost občanů se svým bydlištěm. V doručeném tiskopise
svůj názor zakřížkujte. Dotazník Vám bude dodán do poštovní schránky. Vyplněný jej vraťte prosím bez
obálky do schránky Obecního úřadu nebo na číslo 44 – Zdeněk Němec, a to do 30. listopadu 2008.
Bc. Helena Němcová, Fryšták

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Za poslední roky se velmi pozitivně vyvíjí demografická situace v naší obci, jinými slovy přibývá
u nás dětí.V souvislosti s tímto faktem ředitelka MŠ písemně požádala o provedení rekonstrukce a přístavby
MŠ a tím potřebné rozšíření kapacity našeho předškolního zařízení.
V letošním roce navštěvuje MŠ 38 dětí, proto dosud provozovaná jedna třída byla nedostačující. Proto
byla přijata nová pedagogická pracovnice a otevřena další třída. Z toho vyvstala pro naši obec potřeba přístavby k současné MŠ a zastupitelstvo obce se začalo touto problematikou intenzivně zabývat. V první fázi
zadalo vypracování architektonického řešení. Z podaných návrhů se zastupitelstvu i paní ředitelce nejvíce
líbil návrh firmy Ing. Milan Kočar, TRIGON projekt, se kterým bude podepsána smlouva na zpracování
projektové dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení na „Obnovu a přístavbu MŠ Přílepy“.
Předpokládané celkové náklady na stavbu činí 12,5 mil. Kč a cena za zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení činí 399 tisíc Kč. Tato cena je stanovena dle výkonového a honorářového
řádu vydaného Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Současně s touto smlouvou bude podepsána smlouva s REALKOU Rubíček plus s.r.o. o zpracování
žádosti o dotaci a investičního záměru pro akci „Obnova a přístavba MŠ Přílepy“ v rozsahu a pravidel
pro čerpání finančních prostředků ze zdrojů Ministerstva financí.
Na tuto přístavbu MŠ a celkovou rekonstrukci OÚ Přílepy je možno získat až 90 % dotací z programu
„Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství“, spravovaném Ministerstvem financi ČR. Doufáme, že se nám podaří co největší objem finančních prostředků získat a z vlastních
prostředků tuto stavbu pouze dofinancovat.
Výkresová část – půdorysy, řezy a pohledy byly předloženy zastupitelstvu k předběžnému odsouhlasení
a na dalších podkladech potřebných pro vydání stavebního povolení se pracuje. Projektová dokumentace
v rozsahu pro vydání stavebního povolení bude podle smlouvy dokončena v měsíci říjnu.
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V souvislosti s novou přístavbou bylo zároveň zjištěno, že přístavby prováděné v roce 1962 tj. vstupní
část se schodištěm na OÚ a hygienickým zařízením a další přístavba z roku 1978 – denní ložnice dětí,
nebyly geometricky zaměřeny. Tudíž nebyly ani zapsány v katastru nemovitostí jako majetek obce. Proto
bylo nutno tuto nesrovnalost či chybu z minulosti napravit.
Současný stav budovy je geometricky zaměřen a na Katastrálním úřadu je podána žádost o zápis.
Tímto bude dokumentace stávajícího stavu budovy zcela legalizovaná.

INVESTICE DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘÍLEPY
Také v letošním roce proběhly v naší škole po dobu prázdnin menší stavební úpravy. Na doporučení
hygieniků a dle předložené žádosti paní ředitelky, byla provedena výměna osvětlení ve dvou horních třídách.
Staré osvětlení nesplňovalo normy svítivosti, proto bylo přistoupeno ke kompletní výměně světel.
Stejně jako v loňském roce má naše škola na rozdíl o školy mateřské menší počet žáků než stanovuje
školský zákon. Proto obec jako zřizovatel musela rozhodnout o povolení výjimky v počtu žáků pro letošní
rok. V letošním roce navštěvuje naši školu 38 žáků, což je o čtyři méně než říká školský zákon. Proto muselo
zastupitelstvo výjimku projednat a odsouhlasit, a podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského
zákona má obec povinnost zvýšené výdaje na vzdělávací činnost hradit z obecního rozpočtu.
Tato záležitost byla podrobně prodiskutována na pracovním zastupitelstvu 1. září 2008 a schválena
usnesením na veřejném zasedání zastupitelstva.

BESEDA SENIORŮ I V LETOŠNÍM ROCE
Obecní úřad spolu se zastupitelstvem obce připravuje i v letošním roce v průběhu měsíců listopad
– prosinec tradiční „Besedu seniorů“. Bude opět připraveno občerstvení a kulturní program. Osobní pozvánky občanům starších 65 let budou včas doručeny a bude zde popsán i zmíněný kulturní program.
Kulturní a sociální komise zastupitelstva obce

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA HOLEŠOV - VÝSTAVBA ZAHÁJENA
Jak jistě mnozí z vás víte, mnohokrát diskutovaná strategická průmyslová zóna Holešov vzniká na
místě bývalého holešovského letiště, s jehož provozem se již nepočítá, a na vykoupených přilehlých pozemcích. Celková rozloha zóny je 360 hektarů ( pro zajímavost, rozloha katastru obce Přílepy je 318 ha ).
V tomto článku se pokusíme shrnout často kladené otázky do pár podstatných informací.
Přípravou zóny je pověřena společnost Industry Servis ZK, kterou stoprocentně vlastní Zlínský
kraj. Podstatnou část nákladů na výstavbu infrastruktury hradí stát. Projekt v Holešově je totiž zařazen,
podobně jako například Mošnov, Nošovice či Kolín, mezi strategické rozvojové plochy České republiky.
První investoři zamíří do zóny po dokončení infrastruktury v roce 2010, s plným provozem se počítá v roce
2012. Podle studie, zpracované předními českými ekonomy, přispěje Strategická průmyslová zóna Holešov k zvýšení zaměstnanosti, vyrovnání rozdílů mezi průměrným výdělkem v regionu a České republice,
zvýšení podílu kraje na hrubém domácím produktu či zlepšení dopravní infrastruktury v celém regionu
a zkvalitnění občanské vybavenosti v okolí zóny (město holešov a blízké obce).
Výstavba infrastruktury ve Strategické průmyslové zóně Holešov začala letos v září, dokončena pak
bude v závěru roku 2009. Pozemky v zóně jsou určeny hlavně pro zpracovatelskou průmyslovou výrobu, výrobu potravin a nápojů, zpracování dřeva, plastů a kovů, polygrafický, strojírenský a automobilový průmysl
a investiční výstavbu v oblastech strategických služeb, technologických center a výzkumu a vývoje.
Ve Strategické průmyslové zóně Holešov nemohou být v žádném případě realizovány investiční
záměry z oblasti prvotního zpracování surovin, chemické a jiné výroby ohrožující ekologii regionu.
Průmyslová zóna dle předpokladů přinese až 12 000 nových pracovních míst v regionu do 6 let od
plného zahájení provozu. Snížení míry nezaměstnanosti v regionu ze 7,4% na předpokládaných 5,3%.
Uplatnění v zóně jistě najdou i naši občané.
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Zóna pochopitelně nebude mít stoprocentně pozitivní vliv, často je diskutováno
možné znečištění zdroje pitné vody, nárůst
hustoty dopravy a s tím související smog
a znečištění období. Dalším nepříliš pozitivním vlivem je zásah do krajiny, viditelný
zejména z přílepských strání či obavy s nárůstem kriminality s přívalem zahraničních
pracovníků. Všechny tyto vlivy by však měl
převýšit ekonomický význam tohoto projektu a možnost získat zaměstnání doslova „za
humny“ je taktéž velmi lákavé.
Letecký snímek lokality, kde vyroste >
Průmyslová zóna Holešov

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
ZAHRÁDKÁŘI ZHODNOTILI SVOJI ČINNOST
Ze zprávy výroční schůze, kterou přednesl předseda ZO ČZS Přílepy Rudolf Solař uvádíme nejpodstatnější informace o činnosti této místní organizace.
Organizace jako taková je řízena sedmičlenným výborem, který se schází dle potřeby. Dále má ZO
tříčlennou revizní komisi, která se taktéž zúčastňuje výborových schůzí.
K dnešnímu dni má ZO 47 členů, což je o 1 méně než v roce předchozím. Přestože stále členů ubývá,
snaží se stávající základna nejen organizaci, ale i provozovnu udržovat v relativně dobrém stavu. V loňském roce byla v naší obci dokončena obnova katastrálního operátu, to je zpřesněné zaměření jednotlivých
parcel tzv. digitalizace. Tzn. že od 1.1.2008 se změnila daňová povinnost u všech vlastníků nemovitostí.
Tak i organizace ČZS, byla povinna podat nové daňové přiznání. Tohoto úkolu se zhostil přítel Z. Němec,
za což mu patří dík.
Přítel Josef Hrbáček, který se stará o zpracovnu ovoce, v minulém poměrně úrodném roce, pošrotoval či vymoštoval velmi slušných 50q ovoce. Dále prakticky po dobu třech týdnů probíhalo vaření
povidel, kdy bylo uvařeno 16 kotlů této pochoutky. Za tuto práci pro organizaci patří příteli Hrbáčkovi
taktéž upřímné poděkování.
Činnost ČZS se však neskládala pouze ze zpracovávání ovoce či vyřizování různých administrativních
záležitostí. Tak jako se již stává tradicí i v loňském roce se díky příteli Zdeňku Němcovi podařilo uskutečnit
poznávací zájezd malebnou krajinou Kroměřížska a Slovácka. Při této příležitosti poděkoval předseda ZO
všem účastníkům zájezdu za vytvoření dobré sousedské pohody a Příteli F. Solařovi a V. Sovadinovi za
vyčerpávající hudební doprovod po celou dobu zájezdu. Za velmi zdařilou přípravu a organizaci znovu
patří poděkování příteli Zdeňku Němcovi.
Z kulturně-společenských akcí pod záštitou zahrádkářů, ještě třeba vzpomenout již tradiční „Košt
přílepské slivovice“, a to již 7. loňský ročník Vůni slivovice či jiných pálenek a zdravou soutěživou atmosféru, mohl cítit každý, kdo zavítal v sobotu 17. března 2007 do přílepské hospody u Páralů. K loňskému
srovnávání se sešlo před koštovací komisí celkem 28 vzorků tohoto lahodného nápoje.
Také zde patří dík všem pěstitelům, kteří přispěli svými vzorky a zvláště pak organizátorům, příteli
Zdeňku Kuchaři a panu Jiřímu Očadlíkovi, bez jejichž obětavé organizační i pořadatelské práce by se tato
soutěž zřejmě neuskutečnila.
Přesto, že členská základna počtem klesá, domnívá se předseda, že celoroční činnost ZO ukazuje, že
jde o organizaci schopnou a prospěšnou nejen sobě, ale i ostatním spoluobčanům. Doufejme, že v dalších
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letech bude činnost ČZS úspěšně pokračovat i nadále, neboť vztah k půdě, zahradám a přírodě vůbec, byl
lidem na venkově vždy vlastní.
Na závěr ještě předseda poděkoval všem, kteří se jakkoliv podílí na činnosti či přímo se zapojují organizačně do jednotlivých akcí. Dále poděkoval všem členům výboru a revizní komisi za různé připomínky
k naší práci. Všem ostatním členům v závěru popřál do letošního roku mnoho zahrádkářských úspěchů,
pevné zdraví a spokojenost v osobním životě.

ZAHRÁDKÁŘSKÝ ZÁJEZD 2008
V sobotu 31. května 2008 se uskutečnil tradiční zájezd pořádaný zahrádkáři z Přílep. Tento zájezd se
pořádá též pro zájemce v obci. Letošní trasa směřovala zprvu do Vizovických vrchů kde byla připravena
„královská snídaně“ za přičinění vlastníka „Valašského šenku“. V idylickém prostředí areálu se nachází
venkovní muzeum zemědělských strojů a nářadí, což bylo velmi zajímavé.
Naše další cesta směřovala do Luhačovic – lázeňského města se 16 léčivými prameny. Zde jsme strávili
dvě hodiny prohlídkou lázní s ochutnávkou léčivých vod Vincentky – Ottovky – Aloisky a prohlédli si část
okázalých vil – léčebných ústavů.
Oběd byl pro nás připraven v Kulturním domě v Uher. Brodě, který též uspokojil každého. Při individuelní popolední přestávce jsme měli možnost si prohlédnout historické náměstí, 3 kostely – obelisky či
domek J. A. Komenského z roku 1604.
Naše cesta jižním směrem vedla přes Blatnickou horu, kde se nachází u malého kostelíka významné
poutní místo Slovácka. Bylo nám umožněno vnitřní prohlédnutí kostela, kde zazněly i poutní písně našich
účastníků. Dokonce zde byla nabídka zahrát si na kostelní varhany, na což si však nikdo netroufnul.
Poté jsme již směřovali do Bílých Karpat do obce Kuželov. Zde nás již očekával průvodce větrným
mlýnem a sedláckým stavením Horňácka bývalý učitel p. Okénka. Přesto, že mu jde na 90 let, jeho výklad
byl profesionální a velmi zajímavý. Obdivovali jsme tento zachovalý mlýn kuželovité stavby s otočnou
hlavicí dle větru a funkční mlecí zařízení. Též hospodářské stavení mělo obytné prostory – kuchyni, světnici
či prostory chlévů a stodoly v takovém zařízeném stavu, jako by jej lidé právě opustili.
Velmi hezké a slunné počasí nám dalo možnost zhlédnou kus krásného kraje Moravského Slovácka.
Kolem 18 hodiny jsme již večeřeli v motorestu „Plže“ v Petrově u Strážnice. Tato „parlamentní“ večeře
mile překvapila každého tak jako celý areál 63 vinných sklípků, které jsou malebně uspořádány v okolí
motorestu. Ve velkém bývalém družstevním sklepě
snad pro 90 hostů jsme do pozdního večera besedovali
při víně přijatelné ceny a dobré chuti. Ke zpěvu i tanci
nám vyhrávala minikapela Fr. Solaře, Josefa Navrátila
a Vlad. Sovadiny. 3 hodiny v tomto prostředí utekly
jako mžik a my jsme se chtěj-nechtěj museli ubírat
k domovu i když zde prostředí sklepa a krásného
večera lákalo každého ještě setrvat.
Zpáteční cesta opět ve zpěvu v klimatizovaném
autobusu řízeném p Fr. Šťastným znamenala opět
šťastné kilometry na tomto výletu. Za jeho vstřícnost,
klidnou a bezpečnou jízdu mu patří velký dík od
všech účastníků.
Doufám, že tento zájezd napomohl k udržení
dobrých sousedských vztahů a ukázal nám další
kousek zajímavého kraje naší země.
Přeji všem do dalších let hodně zdraví, radosti z práce na zahradách a šťastný život v naší obci
Přílepy.
Větrný mlýn Kuželov, jedna ze zastávek zájezdu
Zdeněk Němec
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NÁVSÓ NAVRCH A DŮLE 2008
Po loňské odmlce se letos v půli prázdnin konal
již 4. ročník tradičních – netradičních závodů v běhu
„Návsó navrch a důle“. Je namístě si připomenout
vznik tohoto závodu, na jehož začátku byla sázka
dvou chlapů, kdo vyběhne jako první přílepskou
náves. Touto myšlenkou se začala zabývat parta
nadšenců - převážně obyvatel zmíněné návsi a tradice byla na světě.
Také v letošním roce byly jednotlivé kategorie
postaveny tak, aby se mohly závodu účastnit celé
rodiny. Po úvodní přeháňce, která zkropila prach
na závodní dráze byla odstartována kategorie
nejmenších dětí „malošci“. Někteří z nich proběhli
závodní trať i v doprovodu maminek a nejrychlejším
závodníkem se stal Míša Spáčil. Poté následovaly
tradiční kategorie „benjamínci“ a „děcka“, pro něž
byly již připraveny na trati různé úkoly jako jízda na
koloběžce do kopce, nesení míčku na raketě a podobně. Zlatou plaketu za tyto kategorie získali Mirek
Marušák a Marek Půček. Hlavní výhrou v dětských
kategoriích byl kromě drobných cen vyhlídkový let
nad Holešovskem.
Dekorace nejrychlejších závodnic kategorie „baby“
Po dětských kategoriích pokračoval závod královskou disciplínou „chlapi“, kde kromě nezbytného
válení pivního sudu do kopce museli závodníci na trati skákat v pytli a jednotlivé styly tak přispěly k radosti
všech diváků. Nejrychlejším „chlapem“ Přílep pro rok 2008 se stal Rosťa Hradecký, naopak nejrychlejší
„babou“ byla Jana Hrbáčková, vítězka této kategorie.
Jako poslední odstartovala netrpělivě očekávaná kategorie „páry“. Úkolem partnera tentokrát bylo
namalovat partnerce na tvář srdíčko, pak spolu odskákali část tratě v pytli a pokračovali ruku v ruce do
cíle. I tato kategorie měla samozřejmě své vítěze a svoji rychlost opět potvrdila vítězka kategorie „baby
Jana na pár doplněná Jirkou Očadlíkem, ml.
Po celé odpoledne byl dětem k dispozici skákací hrad a všechny přítomné děti obdržely sladkou odměnu, meloun či drobné dárkové předměty.
Pro ty starší a pokročilé bylo připraveno
bohaté občerstvení na posilněnou.
Závěrem ještě patří poděkování
všem sponzorům, kteří finančním či
jiným přispěním zabezpečili potřebnou
úroveň celého podniku a pořadatelům
z řad PKS a SDH. Všichni zúčastnění tak
mohli prožít příjemné sobotní odpoledne
a děti tak našly aktivní zábavu uprostřed
letních prázdnin.

< Obdivuhodný styl skoků v pytli
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OKÉNKO DO NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V PŘELOMU
ŠKOLNÍCH ROKŮ
Inspekce na škole

Druhé pololetí školního roku začalo na škole inspekcí. Ve dnech 5. - 6. února 2008 proběhla na škole
inspekce zaměřená na kontrolu vedení dokumentace školy, zda ředitelka školy plní povinnosti ředitele
školy podle školského zákona. Celkem bylo kontrolováno 32 různých dokladů a materiálů, za tři roky
zpětně. Kontrola nezjistila žádné porušení školského zákona, veškerá dokumentace je vedena v zákonném
rozsahu, obsahuje povinné údaje a je tudíž v pořádku.

Zápis do 1. třídy

V pátek 8. února proběhl tradiční zápis do 1. třídy naší školy. Své vědomosti a dovednosti nám předvedlo 13 dětí, 12 z Přílep a 1 z Fryštáku (bude se stěhovat do Přílep). U 5 dětí byl povolen odklad povinné
školní docházky, do 1. třídy tedy nastoupí 8 dětí. (7 chlapců a 1 děvče)

Z praktikantky naše učitelka

V minulém školním roce přijala naše škola 2 praktikantky, aby si vyzkoušely své studiem nabyté
vědomosti v praxi. Ve školní družině praktikovala studentka SpdgŠ v Kroměříži – Jana Bláhová ze Žop
a ve spojených ročních praktikovala studentka VŠ pedagogické v Olomouci – Pavla Böhmová z Fryštáku.
Od nového školního roku učí na naší škole na plný úvazek, jako zástup za mateřskou dovolenou.

Výukové pořady na škole

Neobvyklým vyučováním byly výukové pořady na škole vedené lektorkami Ekocentra Čtyřlístek
ze Zlína. Pro mladší žáky (1. a 2. třída) jsme vybrali pořad „Pejsek není hračka“. Kdo má pejska doma,
ten už to ví. Kdo se ho pořídit chystá, ať se to dozví. Děti se tak dověděly, co to „mít pejska“ obnáší . Pro
starší byl pořad „Vodní kufřík“. S touto skvělou pomůckou si žáci vyzkoušeli pokusy s vodou, zaměřili
se na cennost a důležitost vody a nutnost její ochrany. Pro žáky to byla nejen změna, ale i nové poznatky
a poučení.

Den Země trochu jinak

Každý rok slavíme tento svátek
úklidem okolí školy a hřiště, ale letos
jsme tyto oslavy pojali trochu jinak. Přijali
jsme pozvání SVČ DUHA Holešov na
den věnovaný Zemi – spojený s dílničkami a plastikiádou na Hájence v oboře
zámeckého parku v Holešově, na místě
budoucího Ekocentra. Ke zhlédnutí bylo
pečení placek na žulových deskách, výroba ručního papíru, lanové aktivity, třídění
odpadů, poznávání stop zvířat a další. Byl
to opět jeden ze zajímavých dnů.

Naši druháci na jednom z úkolů >
Dne země
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Turnaj ve vybíjené

6. května 2008 jsme se zúčastnili turnaje ve vybíjené smíšených družstev žáků 3.-5. tříd, který uspořádala 1. základní škola v Holešově. Naši žáci obsadili po velmi vyrovnaném boji 2. místo, hned za žáky
z Ludslavic. Naši školu reprezentovali: Kristián Druso, Ondřej Kováč, Jan Macháček, Marie Machovská,
Markéta Navrátilová, Jiří Petřivalský, Jakub Sovadina, Tereza Spurná, David Spurný, Michal Vráblík
a náhradník Ondřej Mik. Všem zúčastněným děkujeme za velmi pěknou reprezentaci naší školy.

Družstvo našich vybíjenkářů v holešovské sportovní hale

Olympiáda malotřídních škol 2008

Letos byla již XI. a konala se v Prusinovicích – v pátek 30. května 2008. Olympiády se zúčastnilo
16 malotřídních škol okresu Kroměříž – naši žáci obsadili krásné 2. místo co do počtu získaných bodů
a o toto místo se dělíme se žáky z Prusinovic.
Konečné umístnění škol:
1.
ZŠ a MŠ Kostelany
98 bodů
2.
ZŠ Přílepy
96 bodů
ZŠ Prusinovice
96 bodů
3.
ZŠ a MŠ Počenice
92 bodů
4.
ZŠ a MŠ Žeranovice
91 bodů
5.
ZŠ Loukov
0 bodů
6.
ZŠ Martinice
71 bodů
7.
ZŠ Ludslavice
70 bodů
8.
ZŠ Rataje
44 bodů
9.
ZŠ Bezměrov
43 bodů
10.
ZŠ Žalkovice
36 bodů
11.
ZŠ a MŠ Rymice
30 bodů
12.
ZŠ Slavkov
25 bodů
13.
ZŠ Roštín
21 bodů
14.
ZŠ Vítonice
3 body
15.
ZŠ a MŠ Pravčice
0 bodů
Jako škola jsme přivezli 6 medailí, 2 zlaté a 4 bronzové. Hodně bodů jsme získali i za 4. a 5. místa.
Mezi nejlepší sportovce letos patří:
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Jakub Sovadina (4. ročník)
Jaroslav Kopřiva (4. ročník)
Ondřej Mik (4. ročník)
Kateřina Fuksová (3. ročník)
Radim Kašpárek (2. ročník)

1. místo
3. místo
8. místo
1. místo
4. místo
4. místo
3. místo
3. místo
3. místo
5. místo

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

Ale i někteří jiní žáci, přestože nezískali
medaile, přinesli škole potřebné body – Jakub Chmelař a Kolja Lyubchenko ze 2. třídy,
Veronika Němcová a Simona Macháčková
ze 4. třídy a Markéta Navrátilová, Kristián
Druso, Michal Vráblík a Marie Machovská
z 5. třídy.
Všem žákům moc děkujeme za velmi
pěknou reprezentaci školy, ale i obce.

Olympiáda malotřídních škol >

Školní výlet

Školní výlet minulého školního roku by se mohl nazvat kulturně sportovním. Ve čtvrtek 19. června
2008 jsme vyrazili celá škola – směr Přerov, kde jsme navštívili Muzeum J. A. Komenského. Po prohlídce
sbírek lovců mamutů jsme se ocitli ve starých školách v různých obdobích. Žáci si tak mohli sednout do
lavic z doby vlády Fr. Josefa, za vlády T.G.Masaryka nebo za doby socialismu. Někteří poprvé viděli
plivátko, kalamář, staré tabule s překrásným písmem nebo dokonce rákosku. Byla to velmi poučná a zajímavá návštěva.
Z muzea jsme přešli do nedalekého
městského parku Michalov, kde jsme se
všichni proměnili v děti, z páťáků jako
by najednou byli prvňáci. Všichni se
mohli „vyřádit“ na všech průlezkách,
skluzavkách, houpačkách, zahrát si
košíkovou,…dát si zmrzlinu, občerstvení,..apod. Potom se větší část žáků
i pedagogů přezula do kolečkových
bruslí (tzv. in-linů) a po pěkné asfaltce
a částečně i stezce pro cyklisty jsme se
projeli. A i když jsme byli připraveni
i na pády (přilby a jiné ochranné pomůcky byly podmínkou !), nikomu se
naštěstí nic nestalo.
Třetí část výletu patřila návštěvě
Návštěva přerovského muzea J. A. Komenského
hradu Helfštýn, kde nám průvodkyně
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velmi poutavě a zajímavě vyprávěla pověsti, které se k tomuto překrásnému hradu vážou. Nechyběla
ani pořádná útrata. Snad si každý mohl vybrat to své, co jej baví a všichni budeme na tento výlet dlouho
vzpomínat.

Taky naše paní ředitelka to na in-line bruslích umí !

Příspěvek na nemocné děti

Občanské sdružení „Život dětem“ nás požádalo o uspořádání veřejné sbírky pořádané za účelem
podpory a pomoci dětským a nemocničním zařízením, které pečují o děti. Prodejem reflexních pásků
a bločků jsme získali částku 1.300,-Kč, kterou jsme za školu odeslali na účet tohoto sdružení. Všem
zúčastněným děkujeme.

Závěrečná besídka školy

Tradiční závěrečná besídka školy minulého školního roku se konala ve středu 25. června 2008. Za
přítomnosti všech rodičů, prarodičů, hostů, zastupitelů obce,…předvedli žáci příběh čtyř rozmazlených
zvířátek z newyorské ZOO - „Madagaskar“. Hlavní role zebry Martyho, lva Alexe, hrošice Glorie a žirafy
Melman hráli žáci 5. ročníku.
Po vystoupení žáků byli všem představeni nejlepší sportovci školy a zároveň odměněni nejlepší
sběrači na škole.
Kaštany:
1. Monika Kutrová, 2.tř.
2. Leona Macháčková, 5.tř.
3. Kolja Lyubchenko, 1.tř.

90 kg
69,2 kg
43,6 kg

PET vršky:
1. Kateřina Buchtová, 3.tř.
2. Tomáš Tvrdoň, 2.tř.
3. Radim Kašpárek, 2.tř.

86,6 kg
14,5 kg
12,3 kg

Pomerančová kůra:
1. Petr Machovský, 1.tř
2. Leona Macháčková, 5.tř.
3. Tomáš Tvrdoň, 2.tř.

9,25 kg
8,50 kg
7,60 kg
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Papír:
1. Radim Kašpárek, 2.tř.
2. Kristýna Svobodová, 4.tř.
3 . Pavel Solař, 3.tř.
4. Tomáš Tvrdoň, 2.tř.
5. Petra Češková, 5.tř.
6. Monika Kutrová, 2.tř.
7. Kateřina Buchtová, 3.tř.
8. Magda Závrbská, 3.tř.
9. Marek Půček, 4.tř.
10. Žaneta Solařová, 1.tř.

3354 kg
3181 kg
2527 kg
1845 kg
1605 kg
1235 kg
1141 kg
616 kg
586 kg
562 kg
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Po předání odměn a diplomů jsme se rozloučili s žáky 5. ročníku, kterých letos odchází do Holešova
10, všichni přechází na 1. základní školu. Na památku dostali všichni knihu s věnováním.
Zároveň jsme přivítali nové žáčky – prvňáčky, kteří se přítomným nejen představili, ale potěžkali si
i pomyslný klíč od školy.
V závěru besídky poděkovala pí ředitelka Mgr. Alice Kučerová všem, kteří jakkoliv přispěli ke
správnému chodu školy – pedagogům, pí školnici, kuchařkám, správci bazénu a topiči, správci počítačové
sítě, ale i rodičům a zřizovateli školy – obci.

Návštěva minigolfu v Holešově

Poslední den před vysvědčením
jsme si odjeli do Holešova vyzkoušet,
jak se hraje minigolf. Někteří z nás hráli
téměř profesionálně, jiní si to vyzkoušeli
poprvé. Tečkou za příjemně stráveným
dopolednem byla osvěžující zmrzlina.

Na jedné z figur >
holešovského minigolfu

Ředitelka školy děkuje všem svým zaměstnancům za kvalitně odvedenou práci
a po dovolené plné sluníčka a pohody jim přeje hodně síly, trpělivosti a elánu v počínajícím
školním roku. Totéž platí pro všechny, kteří se na chodu naší školy jakkoliv podílí.

Nový školní rok zahájen

1. září 2008 jsme slavnostně zahájili nový školní rok. Za přítomnosti rodičů nových prvňáčků, pedagogů i ostatních zaměstnanců pozdravila přítomné nejen ředitelka školy Mgr. Alice Kučerová, ale i sám
pan starosta Rudolf Solař.
V letošním roce má škola 38 žáků, což znamená, že i letos potřebuje škola udělení výjimky z počtu
žáků od zřizovatele – tedy obce. Do zatím potřebného limitu (uvažuje se o zrušení tohoto zákona) chybí
4 žáci.
Rozdělení tříd:
I. třída:
II. třída:
I I. třída:

1. ročník
2. + 3. ročník
4. + 5. ročník

8 žáků
4 + 7 žáků
10 + 9 žáků

Mgr. Alice Kučerová
Mgr. Pavla Böhmová
Mgr. Jana Ševčíková Stárková

Na částečný úvazek při rodičovské dovolené ještě vyučuje Mgr. Eva Smažilová.
Školní družina má 25 žáků – vychovatelka Drahomíra Semencová.
Veškerá činnost – výuka, zájmové kroužky,…se teprve rozjíždí, o dalších akcích školy Vás budeme informovat v příštím Občasníku.
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Výzva ke všem občanům!

Ve škole se celoročně sbírá starý papír, sušená pomerančová kůra, plastové uzávěry z PET
lahví. Rovněž jsme se jako škola přihlásili do Projektu „RECYKLOHRANÍ“ a vybíráme použité
baterie (jako nebezpečný odpad) z hodin, hodinek, rádií, mobilů, svítilen,…apod.
Pokud máte doma takové věci a potřebujete se jich zbavit – nedávejte je do popelnic a kontejnerů,
ale dodejte je osobně nebo prostřednictvím dětí z okolí do školy!!! Děkujeme.

PLAVÁNÍ RODIČŮ A DĚTÍ
Chcete zabavit svá nejmenší dítka a probrat rodičovské starosti v příjemné
a uvolněné atmosféře plavecké učebny naší ZŠ? Přijďte mezi nás!
Každý pátek
Kontakt, informace přihlášky:
E-mail: betkamazankova@centrum.cz, tel.: 776 170 094
V BAZÉNU NAS BUDE NEJVÍC PĚT, JAK BUDEME PLAVAT, BUDETE ČUBRNĚT !

SPOLEČNOST, KULTURA, SPORT
PŘÍLEPSKÉ BÉKAL S HVĚZDAMI REGIONÁLNÍ FOLKOVÉ SCÉNY

První červnovou sobotu se dolní louka zámeckého parku v Přílepích opět proměnila v dějiště festivalu
folkové a trampské muziky „Přílepské Békal 2008.
Pár minut po třinácté hodině odstartoval celou akci svým vystoupením zlínský písničkář Karel Černý
a za akordů znějících z jeho kytary se začala malebná louka plnit návštěvníky z blízkého či vzdálenějšího
okolí, kterých se v průběhu odpoledne a večera vystřídalo okolo tří set.
Na pódiu se zámeckou věží v pozadí se v průběhu odpoledne vystřídaly regionální kapely „Nebo
co“ z Hulína, „Taurus“ z Fryštáku a „Nápoj Zdarma“ ze Zlína. Mezi předvečerní hvězdy patřil bezesporu
protest songový písničkář Ziggy Horváth, který s sebou přivezl i doprovodnou kapelu. V této kapele působí
mimo jiné i Pavel „Kačes“ Husár, bývalý člen Fleretu, v jehož sólovém setu nechyběly ani písničky této
známé „valašské“ formace, a tak si mohli všichni přítomní zazpívat.
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S příchodem večera byl zapálen
táborový oheň a na pódiu se střídali další
muzikanti. Pod vyjasněnou večerní oblohou zahráli vzdálenější hosté – chřibská
kapela „Ztráty a nálezy“ ze Zborovic a závěr festivalu patřil známé trampské kapele
„Pupkáči“ z Lipníka nad Bečvou. Pro ty,
kterým se ještě nechtělo domů nebo využili
k noclehu stanového městečka, ještě krátce
po půlnoci zahráli a zazpívali na trampskou
notu Ziggy, Bohdan z Taurusu a Dory.
Festival „Přílepské Békal“ vznikl
prvním neformálním ročníkem v roce
2000 v trampské osadě Pýšov – Přílepy,
další ročníky se konaly v areálu Myslivecké chaty a jeho úroveň postupně rostla.
V roce 2006 dostal festival novou tvář,
konání bylo přesunuto do zámeckého parPavel „Kačes“ Husár na pódiu Přílepskýho Békala
ku a pořádání převzalo občanské sdružení
Přílepský kulturní spolek. Jak sdělil jeden ze zakladatelů festivalu David Smékal, název akce vzniknul
z tehdy pronesené věty „pojďme si zabékat“ a během let se tento název vžil a festival se stal pravidelnou
a známou akcí holešovského regionu. Letošní ročník byl v pořadí osmý.
Málokdo ví, že za účelem účasti na jednom z dřívějších ročníků a víceméně z recese vznikla známá
regionální formace Starý kůže, která však vzhledem k umělecké přestávce letos nevystoupila.
Festival byl po všech stránkách dobře pořadatelsky zajištěn, k čemuž přispěli i sponzoři akce, mezi
které patří například ﬁrmy ALTEC International, Korund OK či Fly Unitead.
Zámecký park v Přílepích prochází v posledních letech rozsáhlou revitalizací a jsou zde vysazovány
nové dřeviny. Hosté festivalu, kteří zde byli poprvé, obdivovali krásu staletých stromů a prostředí této
chráněné kulturní památky, pro kterou se snad brzy podaří najít vhodné využití.
Závěrem ještě nutno zmínit webové stránky festivalu www.bekal.prilepy.net
Na této adrese naleznete též e-mail, kde si můžete objednat DVD s videozáznamem a fotografiemi
z letošního ročníku.

MYSLIVECKÝ LÉTO

I když letošní myslivecké léto přineslo jistě mnoho událostí, jak vnitřních tak společenských, podrobně
si o něm napíšeme a přečteme v dalším vydání občasníku. V příštím vydání nejen shrneme celý myslivecký
rok, ale také si řekneme o tom, co myslivce a příznivce myslivosti čeká v nadcházející zimě.

SOUTĚŽ O POHÁR STAROSTY OBCE

Mezi pravidelné sportovně společenské akce léta bezesporu patří i soutěž v požárním útku „O pohár
starosty obce Přílepy“. Tato soutěž je volnou pohárovou soutěží a je zařazená do seriálu Podhostýnské
hasičské ligy. Na travnaté dráze místního zámeckého parku si změřilo své síly celkem 12 požárních družstev
mužů a 6 družstev žen. Díky mnoha v okolí probíhajícím akcím byla účast na letošním ročníku nejnižší od
vzniku soutěže. I přes tuto skutečnost padaly na pečlivě upravené trati tradičně vynikající časy. Stále známější je přílepská soutěž i díky specialitám „zámeckého“ bufetu a krásnému prostředí zámeckého parku.
Jako první se na základku vypravilo domácí „B“ družstvo, které snad díky nervozitě a tím vzniklým
chybám nesplnilo úkol a skončilo na nebodované pozici. Pak už padaly skutečně mistrovské časy a družstvo Přílepy „A“ si drželo několik útoků první pozici s časem 18:23 až do nástupu Rychlova a Bořenovic
– družstev, kterým tradičně patří první ligové příčky. Konečné, velmi vyrovnané pořadí mužské části
soutěže vypadalo nakonec takto :
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1. Rychlov 17.24,
2. Bořenovice 17.74,
3. Přílepy 18.23.
Po úpravě trati na vzdálenost dopravního vedení 2B, se kterým soutěží něžnější pohlaví, jsme mohli vidět
výkony šesti zúčastněných družstev žen. V této kategorii nedošlo k žádným překvapením a všechna družstva
pravidelně se zúčastňující soutěží PHL odvedla svůj tradičně kvalitní výkon s konečným pořadím:
1. Rymice 18.68,
2. Tučapy 19.86,
3. Loukov 20.33.
Na závěr soutěže pozdravil všechny přítomné starosta obce Rudolf Solař, který po krátké řeči předal
vítěznému družstvu Rychlova zlatý putovní pohár se znakem obce Přílepy.
Na závěr soutěže byla tradičně připravena v prostorách zámeckého nádvoří oblíbená „Červencová
noc“, která se ale díky deštivému večernímu počasí příliš nepovedla.

Vyhlášení výsledků soutěže, zleva: velitel JSDH Přílepy
Jiří Očadlík, ml., starosta obce Rudolf Solař, starosta
SDH Přílepy Ing. Rostislav Hradecký, delegovaný rozhodčí
p. Crhák a Jiří Navrátil

Družstvo Přílepy „A“ při přípravě základny
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SEZÓNA 2008 UKONČENA

Na začátku měsíce září byl ukončen soutěžním kolem ve Vítonicích letošní ročník Podhostýnské
hasičské ligy, soutěže, které se náš SDH účastní již od jejího vzniku. Do letošní sezóny družstva „A“ i „B“
našich hasičů nastoupila s novou soutěžní stříkačkou a dalším vybavením. Pravidelné tréninky se konaly
každý pátek a téměř všechny letní víkendy patřily nejen soutěžím PHL, ale i jiných pohárových soutěží
v blízkém i vzdálenějším okolí, kterých se Přílepy pravidelně účastní. Družstvo „B“, které je cvičeno především k výchově mladých hasičů, se účastnilo jen několika soutěží, přesto se mu však podařilo nasbírat
v průběhu ligy 10 bodů a obsadit tak 15. ligovou příčku. Želízkem v ohni však bylo ostřílené družstvo
„A“, doplněné o nejlepší hasiče béčkového družstva. I přes všechnu snahu, pravidelný trénink a vynikající
techniku se nepodařilo našim hasičům obhájit ani 3. místo z předešlých ročníků a skončilo až na místě
5. Nutno však dodat, že za celou dobu existence PHL neklesl SDH Přílepy pod zmíněnou pátou příčku.
Vítězem PHL 2008 se opět s přehledem stali hasiči z Rychlova. Konečné pořadí bylo následující:
1. Rychlov 164 bodů, 2. Bořenovice 125 bodů, 3. Karolín 106 bodů, 4. Nová Dědina 85 bodů, 5. Přílepy 80 bodů.
Letošního ročník PHL – ligy okresu Kroměříž měl 13 soutěží a účastnilo se jej celkem 27 družstev
mužů a 8 družstev žen.
< Při zásahu, ale ani při soutěži nehraje
počasí roli. Promoklé družstvo Přílepy „A“
při jednom z nejnáročnějších soutěžních
útoků

Mladí hasiči – družstvo Přílepy „B“ >
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TENISOVÝ TURNAJ DVOUHER

Tak jako loni i letos se konal již II. ročník tenisového turnaje dvouher mužů a žen. Oproti loňskému
roku se turnaje zúčastnilo dvaadvacet hráčů mužského pohlaví a dvě ženy, které se ve zdatné konkurenci
neztratily. Rozlosování bylo provedeno v místním pohostinství U Miloša za účasti špiček tenisového
svazu. Hrálo se od dubna do konce června. Nejprve se začínalo ve čtyřech skupinách po šesti hráčích,
kde se utkali hráči systémem každý s každým. Po uzavření základních skupin byli rozlosováni první čtyři
z každé skupiny do tzv. pavouka, kde se již hrálo systémem K.O.
Závěrečné semifinále a finále pořadatelé (PKS) nasměrovali na jeden sobotní den, který se vydařil
jak počasím tak předvedenou hrou všech čtyř nejlepších hráčů. Do semifinále se ve zdatné konkurenci
probojovali Roman Kašpárek, Ladislav kučera, Ivo Janečka a Kamil Janečka.
O třetí místo si to v dlouhém boji rozdali Kašpárek s vítězným Kučerou. A ve finále se utkali
Kamil a Ivo Janečkovi. Šťastnějším z této dvojice se stal Ivo Janečka, který obhájil loňské prvenství.
Závěrem by se dalo říci, že zlepšení u všech hráčů bylo patrné, neboť jak ve skupinách tak v postupových kolech se sváděly tuhé boje o každý míček. Při závěrečném vyhodnocení se účastníci turnaje
shodli, že se už těší na další turnaj v příštím roce.

Vyhlášení výsledků turnajena přílepském kurtu,
zleva: Mgr. Ivo Janečka, Kamil Janečka, Ladislav Kučera
a Roman Kašpárek

TENISOVÝ TURNAJ ČTYŘHER

Po tenisovém turnaji v mužských singlech přišla na řadu i v letošním roce čtyřhra, která se začala
hrát na začátku července a vyvrcholila v sobotu 20.září při celodenním měření sil jednotlivých dvojic,
které v průběhu předchozích pár týdnů vzájemně změřily síly a postupně odehrávaly více či méně rychle
jednotlivé rozlosované zápasy ve skupinách. Všechny páry s nezbytným nadhledem ignorovaly nepřízeň
sobotního počasí, které opravdu nepřálo žádným „venkovním“ sportům a statečně odehrály určené zápasy.
Za úspěšné zvládnutí děkujeme všem, kteří pomáhali a také sponzorům, bez nichž by se celá akce neobešla.
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Výsledky turnaje:
1. Janečka Ivo – Janečka Lukáš,
2. Janečka Kamil – Obšivač Ondřej,
3. Kučera Ladislav – Žůrek Alois,
4. Očadlík Jiří – Liška Jakub.

Podání Kuby Lišky >
a Jirky Očadlíka v jednom
ze zápasů přílepských čtyřher

LETNÍ TURNAJ V NOHEJBALE

V sobotu 26. července 2008 uspořádala po několikaleté odmlce parta mladých nadšenců - spolek
„VILAMI“ turnaj v nohejbale, který se odehrál na hřišti pod školou. Počasí přálo, a tak se 5 družstev
mohlo HNED V 9:00 hodin pustit do boje o prvenství. Jak se ukázalo, nezvítězilo mládí, ale věkem nabyté
zkušenosti. Ochotným pořadatelům patří za zorganizování dík.
Konečné pořadí družstev:
1. Janečka Ivo, Kučera Ladislav, Žůrek Alois
2. Solař Vít, Staněk Milan ml., Šikula Ladislav
3. Chmelař Ladislav, Kašpárek Roman, Přívara Daniel

Účastníci přílepského klání v nohejbalu
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FOTBÁLEK PKS POPRVÉ NA UMĚLÉM POVRCHU

Letošní III. Ročník fotbálku PKS se po předchozích dvou ročnících poprvé přestěhoval z příjemného
prostředí přílepského parku na ještě příjemnější víceúčelové hřiště pod základní školou. Hlavním důvodem
změny místa konání byl nevyhovující terén hrací plochy na horní louce zámeckého parku v souvislosti
s rostoucí hráčskou úrovní, kdy byl více
než na zábavu kladen důraz na sportovní
výkony. Opět se potvrdilo, že v naší
obci je spousty talentovaných fotbalistů
a účast šesti týmů ukázala, že o tuto
převážně chlapskou hru je v Přílepích
pořád zájem.
Hrálo se systémem každý s každým a to 2 x 10 min. Celý turnaj doznal
několika změn jak v pravidlech tak
v podmínkách účasti na tomto turnaji.
V pravidlech bylo odbouráno pití piva
na ex po červené kartě a týmy mohly
hrát pouze ve složení čtyři přílepáci
a dva pozvaní z jiné obce či města.
Za pochvalu stojí tři týmy, které hrály
pouze s domácími borci (Kapři, Letná
a Medvídci).
Nástup fotbalových družstev při vyhlášení výsledků turnaje
Malou změnu doznal také bar, který
po dvou letech změnil vzhledem počasí
nápojový lístek a přidal něco malého k zakousnutí (párek v rohlíku a vynikající gulášek).
Víceúčelové hřiště se ukázalo jako dobrá volba pro pokračování dalších ročníků, neboť nedošlo ke
zraněním jako v předešlých ročnících a hra se zrychlila tak, že padalo více gólů a zápasy se tak staly nejen
hráčsky ale hlavně divácky zajímavějšími.
Celý program a průběh turnaje bedlivě sledovali pořadatelé PKS a nad rozhodováním zápasů dohlížel
a rozhodoval sudí Jiří Očadlík st. alias přílepský Colina.
Závěrem jde pouze říci, že se sobotní odpoledne vydařilo jak počasím tak kvalitou fotbálku a nezbývá
než poděkovat všem hráčům za účast, pořadatelům za bezproblémové zajištění celé akce a uvést tabulku
závěrečného pořadí.
1. MIX B
2. FLY UNITED
3. KAPŘI DREAM TEAM
4. NIC ZDARMA
5. STAROSTLIVÍ MEDVÍDCI
6. LETNÁ TEAM

MÍSTO PRO VÁS
Pan MUDr. Slavomír Bednář, praktický lékař pro dospělé, informuje, že má volnou
kapacitu pro příjem nových pacientů. Zdravotní ordinace se nachází v Holešově,
Zlínská 991 (areál VOŠ a SPŠ v Holešově).
Více informací na tel.: 573 324 345, 773 573 345.
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Z VAŠÍ TVORBY
CHVÁLA LESU

Nad naší dědinou, stávala vždy tmavá hradba lesa. Po posledních vichřicích sice notně prořídla, ale
už je tu nová výsadba a to převážně listnáče. Nevím jaký to bude pohled za pár let a dočkám se toho? Naši
dědinu si bez lesa nedovedu představit. Prý za svůj původ vděčí také lesu. Těžilo se tu od nepaměti dřevo.
Dřevaři si postavili pár chatrčí, aby nemuseli docházet každý den z okolí za prací. Za nimi se postupně
přistěhovaly jejich rodiny a tak se osada rozrůstala. Dědinka je přilepená na kopečku kolem lesa a proto
snad název „Přílepy“.
Ačkoli tu byl dřeva dostatek nestály tu žádné dřevěnice, na rozdíl od přes kopec vzdálené Rusavy.
Ale jinak les dal dříví na kolíbku, když se dítě narodilo, po celý život skýtal obživu, teplo, a na cestu
poslední dal i dříví na rakev.
Už jako děti jsme si skoro denně v lese hráli, stavěli chaloupky z mechu, s klukama lozili po stromech
a pořádali „bitvy“ šiškama. S maminkou chodívali na roští, na jahody a maliny a s tatou zase na hřiby.
A že jich tu roste. Chodili jsme na ně s košíkem „obloučňákem“, který je na dřevo. Jednou jsem coby asi
osmiletá musela vyslíct tepláky, (takové ty s gumou na nohavici) a sbírali jsme i do nich. Zavázaly se jim
nohavice a bylo. Taková to byla úroda. Pak se to doma na dvoře vysypalo na hromadu a muselo se čistit.
To už taková zábava nebyla.
Dnes už do lesa chodí stále více lidí, ale snad na všechny se dostane. Tu radost zná každý hřibař,
když na Tebe z pod smrčku vykukne hnědá hlavička, vedle ní v mechu druhá, třetí, a hříbky na buclatých
nožičkách putují do košíku. Popojdeš kousek dál a zase hříbeček.
Vedle se červenají červeno-bíle puntíkované lampionky muchomůrek. A takový řízek z bedly, která
tu stojí vznešeně na vysoké noze, taky není marný.
V lese stojí kaplička, kterou tu dala postavit zbožná paní hraběnka z přílepského zámku. A tu se chodí
na májovou. Pak se chodilo do vinohrádku na třešně a později na rande. Kdo ví, kolik lásek pochoval les
ve své mechové náruči, a kolik generací tu bylo počato.
Pak se chodí z dětmi na procházky, s mužem na myslivecké hony. A já tu chodím už pěknou řádku
let „z domu – dom“ protože rodiče bydleli na druhém konci dědiny, a lesem je to blíž.
V lese je krásně za každého počasí. Na jaře se les probouzí ze zimního spánku a začínají zpívat ptáčci.
Napřed se ozve jenom sem tam nějaké pípnutí a se začínajícím svítáním zpěv nabírá na intenzitě. Až ten
chorál někdy člověka i probudí. Vše se dere do života, vše se zelená a raší. Tu dobu mám nejradši.
Pak přijde léto, začnou letní pálavy, a les nás ukryje ve své chladivé náruči. Můžeš se tu napít ze
studánek kterých je tu taky dost. Nejvíc vzpomínám na studánku pod hradem, kde byla vždycky i sklenka
pro žíznivé. Jako děcka jsme s ní často pili, když jsme chodili na hřiby. Dodnes cítím v ústech její studenou, trochu natrpklou chuť.
Na podzim zase hýří les paletou barev. Na tváři se ti přilepí vlákénka babího léta.
Jdeš po zarostlé lesní cestě, která vede od nikud, nikam, a na vysoké trávě, proti slunci vidíš pavučinkové závoje s blikotavými perličkami rosy. To tu jistě poztrácely lesní žínky, po protančené noci. Kdo
chce vidět vidí, - kdo chce věřit – věří.
Pak se jednoho rána probudíš a les je převlečený do krajkových šatů, které dovede ušít jen paní
„jinovatka“. Vše ztichne, les se přikryje sněhovou peřinou a odpočívá. Před vánocemi se vypravíme do
lesa pro stromeček, ono se to nikdy nesmělo, ale vždy dělalo. A bílém sněhovém nadělení, čteš jen stopy
hladné zvěře.
Les nám poskytuje teplo i své plody, v dobách válek bezpečný úkryt-útočiště pro lásky v míru, a pro
duši a krásu.
To je neměnný řád, rok co rok, a dej bůh aby to tak bylo i nadále.
To je moje chvála lesu.
M. Gajdošíková
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti - 2008
květen

Marie REIMEROVÁ
Rudolf OPRŠAL
Jiřina MIKULÍKOVÁ

č.p. 26
č.p. 138
č.p. 215

70 let
70 let
80 let

červen

Marie ŽOURKOVÁ
Otilie MACHÁČKOVÁ

č.p. 73
č.p. 104

87 let
89 let

červenec

Jindřiška ZBRANKOVÁ
Zdenka DUJKOVÁ
Božena ŠUBOVÁ
Vladislav SOVADINA

č.p. 197
č.p. 175
č.p. 279
č.p. 29

80 let
75 let
81 let
70 let

srpen

Zdeňka HOŘÁKOVÁ
Alois SOVADINA
Josef ZBRANEK
Marie VÁLKOVÁ
Ludvík SOLAŘ
Ladislav SOVADINA

č.p. 90
č.p. 65
č.p. 197
č.p. 85
č.p. 48
č.p. 152

75 let
70 let
83 let
81 let
86 let
70 let

září

Josef HLINSKÝ
Josef MACEK
Václav SKŘIVAN
Ludmila MATULÍKOVÁ

č.p. 38
č.p. 218
č.p. 46
č.p. 137

70 let
80 let
75 let
75 let

říjen

Aloisie SOLAŘOVÁ

č.p. 136

75 let

Sňatky - květen až září 2008
Milada Hurtíková
Rudolf Janalík

Přílepy 20
Přílepy 11

Kateřina Dujková
Miroslav Sovadina

Přílepy 271
Přílepy 152

Jiří Kadlec
Jitka Hrnčiříková

Přílepy 155
Holešov

Narozené děti – 2008
Robert DĚDIČ
Antonín HANÁK
Václav OBŠIVAČ

č.p. 317
č.p. 293
č.p. 108

2. ledna
19. dubna
21. května

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
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