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PŘÍLEPY
PŘÍLEPY
občasník zastupitelstva obce

SLOVO ÚVODEM
V měsíci březnu k nám dorazí nejen jaro, ale dorazilo také další vydání našeho Občasníku.
V tomto čísle shrneme tu chladnější část roku, tedy podzim, období adventu, Vánoc a zimu.
Ač by se mohlo zdát, že toto je pro přírodu období spánku, opak je pravou, alespoň co se dění
v naší obci týká a následující obsah je toho důkazem.
Letos je před námi velmi náročný rok, ve kterém by se měly výrazně posunout největší
připravované akce jako adaptace zámku na domov pro seniory, výstavba prostor pro technické zázemí obce a SDH, cyklostezka Přílepy – Holešov a další. I když tyto všechny akce jsou
během na dlouhou trať, doufejme, že cíl se blíží.
O všech záležitost vás budeme v Občasníku opět informovat. Své místo samozřejmě nadále
mají i naše školy, které formují další přílepskou generaci, a veškeré kulturní a společenské
dění, které výrazným způsobem přispívá k utužovaní vztahů mezi občany, sousedy, dětmi.
Zkrátka dělá z nás ty pravé Přílepáky, kteří mají rádi svoji vesnici jako místo, kde nejen bydlí,
ale především žijí.
Snad se bude nadále dařit k tomuto vytvářet dobré podmínky a dobré věci přispěje také
informovanost prostřednictvím našeho Občasníku. Doufejme, že i když vychází 13. rokem,
bude přinášet jen šťastné a dobré zprávy. Ale teď už se začtěte do následujících zpráv
a článků, protkaných upoutávkami na některé z mnoha akcí, které nás v tomto roce čekají.

S L O V O S TA R O S T Y
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás poprvé v tomto roce
a zároveň poprvé v novém volebním období
informoval o tom, co se za období od voleb
událo nebo co řešilo nové zastupitelstvo.
V úvodu bych chtěl ještě poděkovat
za důvěru projevenou ve volbách a důvěru
zvoleného zastupitelstva a za hlasy, díky kterým jsem se opět mohl stát starostou obce
Přílepy.
Začnu jako obvykle u staveb. Nejdříve
musím zmínit nový, velmi zdařilý chodník
podél budovy OÚ do MŠ. Tento chodník byl
zbudován na žádost ředitelky MŠ, která poža-
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dovala rozšíření stávajícího chodníku. Po zvážení obec rozhodla zbudovat chodník úplně
nový, odpovídající normám bezpečnosti.
Další chodník, na který je připravena
dokumentace pro územní řízení, je chodník v lokalitě autobusová točna – přehrada.
U této dokumentace se nám zkomplikovala
situace s odvodem dešťové vody do kanalizace. Dle názoru ŽP, by tato měla být svedena do potoka Mojena a ne do stávající
kanalizace. Ještě vážnější problém je s autobusovou točnou, kterou dopravní inspektorát
požaduje zrušit, vzhledem k tomu, že autobus se točí na křižovatce. Všechny tyto problémy jsou zatím v jednání a budou postupně
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řešeny, dle výsledků jednání bude též rozhodnuto, na které straně chodník bude.
Stavba, na které se průběžně pracuje, je
„Odkanalizování obce Přílepy – JIH“.
Tato stavba je ve fázi územního rozhodnutí,
které bylo získáno 10. 11. 2014. Přes problémy s trasováním jednoho kanalizačního
úseku, způsobené nesouhlasy majitelů dvou
pozemků, byla dokumentace přepracována
tak, aby územní řízení proběhlo uspokojivě.
Po nabytí právní moci územního rozhodnutí
bude zadáno zpracování projektu pro stavební povolení, které je nezbytné pro získání
finanční dotace.
Co se týká přípravy výstavby cyklostezky,
stále neexistuje souhlas s prodejem stěžejního pozemku. Jeho majiteli bylo učiněno
již několik různých nabídek a forem směny
pozemku, doposud však se žádnou nesouhlasí. Na získání souhlasu a předmětného
pozemku se intenzivně pracuje společně
s městem Holešov.
U zámku došlo k podpisu prodloužení
smlouvy o smlouvě budoucí kupní o půl roku,

Nový chodník ke vchodu do Mateřské školy Přílepy
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z důvodu dořešení parkovacích ploch pro
potřeby návštěv a personálu připravovaného
domova důchodců. Dále byl požádán znovu
Národní památkový ústav KM, aby přehodnotil původní vydání zamítavého stanoviska
k přístavbě pavilonu k hospodářské budově.
Pan architekt Jílek na žádost památkářů překreslil přístavbu pavilonu tak, jak to požadoval památkový ústav.
Problematika rekonstrukce zámku – nevyjasněny a nedořešeny zůstávají tyto problémy:
• Vybudování a financování náhradních
objektů po demolicích – garáže pro požární
vozidlo, prostor technického zázemí obce
(garáž, dílna, sklady, manipulační prostor…).
• Zřízení parkovacích míst pro potřeby
„Domu seniorů“.
• Řešení křižovatky (výjezdu) na hlavní silnici.
Všechny tyto problémy jsou v řešení a dále
se na nich pracuje. Všechny potřebné dokumenty byly již dodány investorem na odbor
územního plánování a výstavby MěÚ Holešov
a bylo zahájeno stavební řízení.
Byla úspěšně ukončena akce „Nakládání
s bioodpady v obci Přílepy-Třebětice“. Tato
akce byla pro nás administrativně velmi
náročná, přesto se jí podařilo úspěšně
dotáhnout do konce. Věřím tomu, že všichni
občané, kteří si požádali o kompostéry
budou velmi spokojeni. Součástí této žádosti
byla možnost pořídit štěpkovač a drtič větví.
Oba tyto stroje již obec také vlastní.
Na žádost majitelů pozemků v lokalitě
„Podšpitálí“ obec zažádala E-ON o výstavbu
inženýrských sítí, tj. položení kabelů a kabelových skříní NN pro 9 nových odběrných
míst v této lokalitě. Z trafostanice pod
Špitálem povede kabelové vedení přes
obecní pozemek místní komunikace směrem na Martinice. Z toho důvodu je třeba,
aby zastupitelstvo odsouhlasilo smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na tomto pozemku. Zastupitelstvo
s tímto bylo seznámeno a souhlasí se zřízením VB.
V závěru minulého roku byl schválen zastupitelstvem rozpočet obce pro rok 2015.
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Rozpočet na příští rok je sestaven jako
schodkový, přičemž ztráta je dorovnána
z prostředků minulých let. Byl projednán
a připomínkován na pracovním zastupitelstvu a jednotlivé kapitoly byly odsouhlaseny.
Obec Přílepy by měla v tomto roce hospodařit
s částkou 9 661 000,– Kč.
Tak jako v minulých letech uspořádalo zastupitelstvo obce tradiční besedu
s důchodci v restauraci „U Miloša“. MŠ a ZŠ
připravily krátký kulturní program, pan Rostislav Kutra besedu moderoval a informoval
důchodce o demografickém vývoji obce.
Po celý večer zněla řízná Přílepská dechovka

v podání rodiny Dujků, která byla hodnocena
všemi přítomnými jako velmi nadstandartní.
Po dobré večeři došlo i na zábavu, kdy si
důchodci mohli popovídat, zavzpomínat,
zkrátka příjemně se spolu pobavit. Celkově
byla beseda hodnocena všemi přítomnými
velmi kladně a určitě budeme i v následujících letech v těchto setkáních pokračovat.
Toto je hrubý výčet těch největších a nejdůležitějších akcí, které jsme dokončili, nebo
na kterých se dále pracuje či se připravují
do budoucnosti.
Na shledanou
Rudolf Solař, starosta obce

ZPRÁVY Z RADNICE
ZPĚT K PODZIMNÍM VOLBÁM
Volby do zastupitelstev obcí a měst, neboli komunální volby se konaly na území celé ČR
10.–11. října 2014. V obci Přílepy bylo v té době zapsáno 758 voličů, z nichž se do volební
místnosti dostavilo 482, což na procenta přepočteno představovalo volební účast 64 %.
Dne 3. listopadu 2014 se sešli nově zvolení zastupitelé k ustavujícímu zasedání, kde byl
zvolen starosta, místostarosta a předsedové jednotlivých výborů a komisí.
Zastupitelstvo obce Přílepy nyní pracuje v tomto složení:
• Rudolf Solař – starosta
• Ing. Miroslav Sovadina – místostarosta, komise pro rozvoj a výstavbu
• Jindřich Grygera – předseda finančního výboru
• Rostislav Kutra – předseda kontrolního výboru
• JUDr. Zdeněk Novák – předseda komise pro revitalizaci zámku a dopravu
• Ing. Rostislav Hradecký – předseda komise pro bezpečnost a životní prostředí
• Libuše Mrázková – předseda komise sociální a kulturní

ROZŠÍŘENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK
OBCE
Internet patří dnes ve společnosti mezi nejpoužívanější a nejdostupnější zdroj získávání
informací. Pořekadlo kdo není na Internetu,
jako by nebyl je v dnešní době naplněno
téměř doslova. Také obec Přílepy zřídila před
mnoha lety webové stránky a od roku 2003,
kdy byl první oficiální web obce spuštěn
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doznaly stránky mnohých změn v technologii,
vzhledu i obsahu. Od letošního roku byl web
rozšířen o další moduly.
Vzhledem k velkému nárůstu používání
mobilních zařízení (mobilní telefony, smart
telefony, tablety) byla zpracována mobilní
verze stránek. To znamená, že formát webu
se automaticky přizpůsobí velikosti displeje
těchto přístrojů a jde snadno ovládat z dotykové klávesnice.
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Dalším modulem je rozšíření o tzv. „životní
situace“. Rozkliknutím této položky menu
v levém sloupci se zobrazí dále větvený přehled životních situací. Tak může každý občan
snadno vyhledat užitečné informace k situacím, které se chystá řešit, o svých právech,
povinnostech a návodech jak postupovat.
Tyto informace jsou pravidelně aktualizovány
dle platných právních norem.
Do třetice byl web rozšířen o modul „registr

smluv“ kde bude obec po přijetí příslušného
zákona povinna uveřejňovat všechny uzavřené smlouvy.
Věříme, že toto rozšíření přispěje k lepší
informovanosti občanů či jiných návštěvníků
oficiálního webu obce. O užitečnosti se může
každý sám přesvědčit vyťukáním adresy
www.prilepy.cz ať již do PC, tabletu či mobilního telefonu s přístupem k Internetu.

BESEDA PŘÍLEPSKÝCH SENIORŮ
Beseda seniorů patří již po mnoho let
k tradičním akcím v naší obci. Ani loňský
rok nebyl výjimkou a tak zastupitelstvo obce

ské a základní školy, které s nimi jejich
paní učitelky připravily. Veselé říkanky, písničky a tanečky potěšily všechny. Po večeři
vyhrávala ke společné besedě
a zábavě „Přílepská dechovka“
složená ve větší části z pokračovatelů muzikantské tradice
rodu Dujků.
S přibývajícími hodinami
přibývalo také tanečních párů
na parketu a sálem se nesl
společný zpěv na lidovou notu.
Poslední besedníci se rozcházeli do svých domovů až v pozdních večerních hodinách a není
divu. Jen těžko se dá za jediné
odpoledne a večer zavzpomíRestaurace U Miloša byla zaplněná do posledního místa
nat na vše, co spolu mnozí jako
poprvé v novém složení pozvalo na toto
kamarádi, sousedé či spoluobčané za celý
setkání všechny občany Přílep starší 65 let.
život v jedné vesnici prožili.
Téměř stovka z nich tak zaplnila v pátek
21. listopadu sál restaurace U Miloša.
Všechny přítomné nejdříve pozdravil starosta obce a poděkoval všem seniorům
za celoživotní práci, předávání zkušeností
mladší generaci a za osobní podíl na životě
v naší obci. Při této příležitosti předal květiny
a blahopřání nejstarší občance Přílep paní
Marii Sovadinové, která v minulém roce oslavila 91. narozeniny. Blahopřání patřilo taktéž
manželům Aloisii a Františkovi Solařovým,
kteří v listopadu loňského roku oslavili 60 let
společného života, tedy diamantovou svatbu.
V kulturním programu mohli všechny
babičky a dědouškové shlédnout vystoupení
svých vnoučků a pravnoučků z naší mateřŠkoláci zatanačili v rytmu známého muzikálu
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015
Tříkrálová sbírka je dobročinnou charitní
akcí, která se již od roku 2001 pravidelně
koná na celém území ČR. Jde o největší
dobrovolnickou akci, která navazuje na tradici koledování na Tři krále. Sbírka probíhá
v průběhu prvních dvou týdnů měsíce ledna.
V tuto dobu se v ulicích měst a vesnic objevují skupinky, které tvoří zpravidla tři koledníci dětského věku (představují Tři krále)
a dospělý vedoucí, který je vybaven průkazem koledníka a úředně zapečetěnou kasičkou s logem Charity.
Ani naše obec nebyla letos výjimkou a tak
se v sobotu 10. ledna 2015 vydaly tři skupinky koledníků s doprovodem v deštivém
ránu do přílepských ulic. Od domu k domu
koledovali, zpívali tříkrálovou koledu a přispěli takto svým dílem na dobrou věc. Díky
štědrosti a pochopení našich občanů byla
v naší obci vybrána částka 28 778,– Kč.
Prostředky byly odvedeny oblastní charitě
Holešov.
Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc lidem nemocným,
se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně
potřebným. Sbírka má předem jasně daná
pravidla pro rozdělení výtěžku a je konci-

pována tak, že naprostá většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde
byla vybrána. Předem jsou také stanoveny
záměry, na které se v daném roce vybírá.
Charita Holešov hodlá v letošním roce nejvíce podpořit terénní ošetřovatelské služby,
které využívá také několik našich potřebných
spoluobčanů. Obec Přílepy a charita Holešov
tímto děkují všem dárcům za jejich štědrost.

ČESKO ZPÍVALO KOLEDY –
V PŘÍLEPÍCH TAKÉ

Videozáznam je ke zhlédnutí na webových
stránkách obce.

Ve středu 10. prosince 2014 se Přílepáci
na návsi u zvonice přidali k celostátní akci
Česko zpívá koledy, která pomyslně tvoří
jakýsi most mezi všemi městy a obcemi
v době adventní. Přibližně stohlasý sbor
všech generací vedli manželé Ludmila
a Miroslav Kopřivovi, kteří naši obec na akci
zaregistrovali a postarali se také o organizaci. Předvánoční atmosféru dokreslovala
osvětlená zvonice, světlo svíček a prskavek
a nechybělo ani podání koled dechovým
triem Dujkových. Nejmenší zpěváčci byli
odměni sladkou odměnou a všichni se rozcházeli s pocitem příjemně strávených společných chvil v adventním čase.
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Účastníci Tříkrálové sbírky v Přílepích, zleva: Vítek
Pustka, Matěj Půček, Pavel Janoš, Adam Závrbský,
Franta Olšák, Tonda Hudeček, Vojta Nedbal, Broňa
Kutra, Petr Podvala a doprovod Roman Žemba,
Stanislav Pustka a Miroslav Sovadina

Nejmenší zpěváci se vyfotili společně
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MŠE ZA STAROSTY A ZASTUPITELE
MIKROREGIONU
S příchodem nového předsedy mkroregionu Holešovsko Ing. Martina Bartíka (starosty obce Rymice) přišla také nová tradice.
V sobotu 24. ledna se konala v holešovském
kostele první mše svatá za starosty, místostarosty a zastupitele obcí holešovského mikroregionu. Mši svatou za účasti zástupců všech
obcí sloužil holešovský děkan P. Mgr. JerzyWalczak, který v promluvě přislíbil, že bude
účastníky neděních bohoslužeb nabádat
k tomu, aby ctili své volené zástupce, podporovali je, pomáhali jim ve všem potřebném
a neomezovali se pouze na kritiku.
Po mši pozval holešovský děkan všechny
přítomné zastupitele k besedě na faru, kde
při sklence dobrého vína probrali vše, co se

Za naši obec se akce zúčastnili starosta
a místostarosta

jim v jejich obcích daří či nedaří. Vždyť smyslem existence sdružení obcí mikroregionu
Holešovsko je právě vzájemná rada a pomoc.

Chceme dýchat rakovinotvorné jedy a poškozovat své zdraví?
Zima vrcholí, topná sezóna je v plném
proudu, a přestože je v obci rozveden plyn
a většina občanů obdržela na pořízení plynového kotle dotaci, vzduch v naší obci je cítit
spalinami z nebezpečných topných látek.
Obec investovala do plynofikace a umožnila
nám tak ekologické a zdraví neohrožující
vytápění, a přece se v podvečer stačí projít obcí, aby bylo podle kyselého zápachu
jasné, že se místo plynu stále spalují různé
odpady – a nejhůře zvláště plasty. Někteří
občané si nejspíše neuvědomují, jak škodlivé pro lidské zdraví tyto spaliny jsou, ať už
jde o benzoapyren nebo různé prachové částice, které pronikají až do krve a způsobují
závažné poruchy zdraví, od rakoviny po nežádoucí genetické vlivy.
Již několik let platí zákon, který chrání

ovzduší, ve kterém žijeme, a který má zajistit
ochranu nás všech před jedovatými látkami
z lokálních topenišť. Zastupitelstvo obce
apeluje na občany, aby si uvědomili svou
osobní zodpovědnost za životní prostředí
a vyvarovali se jednání, které nám škodí a je
nezákonné. Nikdo z nás přece nechce dýchat
jedy a všichni snad chceme žít ve zdravém
ovzduší.
Zdeněk Novák

Místní knihovna v 1. pololetí roku
2015 bude otevřena v tyto dny:
Březen: 3., 17. a 31.
Duben: 14. a 28.

Květen: 12. a 26.
Červen: 9. a 23.

Otvírací doba: 1430 – 1630 hod.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 2015
14. 1

28. 1.

11. 2.

25. 2.

11. 3.

25. 3.

9. 4.

22. 4.

6. 5.

3. 6.

17. 6.

1. 7.

15. 7.

29. 7.

12. 8.

26. 8.

9. 9.

23. 9.

7. 10.

21. 10.

4. 11.

18. 11.

2. 12.

16. 12. 30. 12.

20. 5.

Upozorňujeme občany, že bez včasného uhrazení poplatku za svoz komunálního odpadu
a řádně vylepené známky na popelnici nebude komunální odpad vyvezen.
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Místní organizace KDU-ČSL a zastupitelstvo obce Přílepy
zvou všechny občany na tradiční

Floriánskou mši svatou
u lesní kaple Panny Marie nad obcí, která se bude konat
v neděli 3. května 2015 v 1500 hodin.

O K É N KO D O N A Š Í Z Á K L A D N Í Š KO LY
Beseda v místní knihovně

Den Slabikáře

Ve středu 24. září byly děti ŠD pozvány
paní knihovnicí Marií Smolkovou na besedu
„O regionálních pověstech“. Děti si poslechly
od paní Libuše Bátrlové pověst O bílých pannách, které se zjevovaly na Hradě a Hrádku,
O Ječmínkovi, O Oldřichu z Křídla, který přivedl na Helfštýn lva, aby dostal za nevěstu
Jitku. Také mnoho zajímavých pověstí z Holešova, o jeho tajemných chodbách, které
vedou pod celým náměstím, o zlém knížeti
Rottalovi, kterému cikánka předpověděla
vymření jeho rodu a spoustu dalších dech
beroucích pověstí . Po besedě si děti ještě
prohlédly knihovnu a poté se plny dojmů vrátily zpět do školy.

Den Slabikáře se v 1. třídě stal již tradicí
a letos se konal 18. listopadu 2014. Prvňáčků je sice jen 5, ale všichni se snažili,
aby rodičům předvedli to nejlepší, co se již
naučili, aby si zasloužili svou první knížku –
Slabikář.
A jak to dopadlo? Slabikář dostali opravdu
všichni a za vysilující výkon byli odměněni
i sladkostmi a malým dárečkem. A třešničkou na dortu byla samozřejmě plaketka,
která bude dětem i později připomínat tento
slavnostní den.

Povídání o regionálních pověstech se dětem líbilo
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Prvňáčci se svojí paní učitelkou
a první opravdovou učebnicí – slabikářem
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Barevné dny na škole
Stejně jak barevný je náš život, snažíme
se, aby byl barevný i život dětí v naší škole.
A to doslova. V rámci prvků „daltonské
výuky“ jsme uspořádali ORANŽOVÝ a ČERVENÝ DEN. Oranžový den byl v rámci projektu Halloween – 31. 10. 2014 a Červený
den v rámci návštěvy Mikuláše, anděla
a čerta – 5. 12. 2014 na naší škole. V tyto
dny se děti oblékly do daných barev. To byl
však jen jeden z aspektů. Hlavní myšlenkou
daltonské výuky je podporování aktivní práce
žáků. Je zde kladen důraz na rozvoj samostatnosti a zodpovědnosti za svou práci. Žáci
jsou vedeni k hodnocení své práce. Základem daltonu jsou tři principy: zodpovědnost,
samostatnost, spolupráce.
Ve výuce jsou stanoveny úkoly, které by
měl žák v daném čase zvládnout. Žáci si
volí pořadí úkolů, spolupracovníky a někdy

i místo, kde budou pracovat. Po splnění
plánu si žáci mohou ve zbývajícím čase zvolit
z nabídky dané učitelem na základě svého
zájmu činnost, které se chtějí věnovat. Jsou
to připravené úkoly, zaměřené na opakování
a rozvíjení učiva, nebo zájmové činnosti,
které vedou k rozvíjení osobnosti dítěte.
Děti jsou v daltonské výuce vedeny k větší
samostatnosti, smysluplnému plánování
práce, zodpovědnosti za svou práci, k hodnocení své práce. Během daltonské výuky
dochází k trvalejšímu upevňování vědomostí,
neboť nejvíce se žák naučí a nejlépe si zapamatuje, když k poznání dospěje samostatně
a případně se o své poznání podělí se spolužáky. V daltonské výuce se učitel může
dětem ve větší míře individuálně věnovat
a efektivně diferencovat výuku pro různé
úrovně schopností žáků.

Recyklace hrou
Naše škola je aktivně zapojena do projektu
Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět. Žáci
sbírají drobný elektroodpad, staré baterie…
Tímto sběrem získává škola body, za které
nám byl v tomto školním roce nabídnut
výjezdní interaktivní program s recyklační
tématikou.
Žáci se hravou formou dozvěděli o negativních vlivech starých elektrozařízení a přenosných baterií na životní prostředí – pokud jsou
vyhazovány na nevhodná místa. Dále pochopili, že recyklací dnes už dokážeme vysloužilému zařízení dát další šanci, jak posloužit
lidem i přírodě. Program byl veden odbornou
lektorkou, která dětem vše vysvětlovala přístupnou formou a využívala modely elektrozařízení a další vhodné metodické pomůcky.

Teď nezbývá jen doufat, že děti vše
správně pochopily a budou třídit odpad
s vědomím, že dělají něco pro zachování
a ochranu přírody.

Díky názorné ukázce děti ví, jak recyklace probíhá

LittleRedRiding Hood
Co se to skrývá pod tímto „tajuplným“
názvem? Nic prostšího než Červená Karkulka v anglickém jazyce. Divadlo, kterého
se zúčastnili žáci 4. a 5. ročníku v Holešově.
Herci Divadelního centra Zlín zahráli dětem
téměř klasickou pohádku. Příběh byl však
o holčičce, Červené Karkulce, která se bála
jít do školy, protože psali písemku. Šla místo

OBČASNÍK PŘÍLEPY

školy k babičce a dál už příběh pokračoval klasickým způsobem. Děj se odehrával
v anglickém jazyce kombinovaném s jazykem českým. Žáci šli na divadlo s velkými
obavami. „Budeme tomu rozumět?“ A rozuměli. Odcházeli spokojeni, někteří nadšeni.
Bylo krásné vidět, jak jsou dětské tváře spokojené, protože „všichni si to užili“.
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Návštěva planetária a Anthroposu
v Brně
V letošním školním roce jsme 27. listopadu navštívili Moravské zemské muzeum –
Anthropos a Hvězdárnu a planetárium Brno.
V Anthroposu si žáci čtvrtého a pátého
ročníku naší školy spolu s žáky ZŠ Martinice a Žeranovice mohli prohlédnout expozici o nejstarších dějinách osídlení Moravy
i celého evropského kontinentu. Mohli jsme
si prohlédnout archeologické nálezy, modely
dávných obydlí, zbraní a nářadí, které dříve
lidé používali.
Výprava dále pokračovala návštěvou Hvězdárny a planetária Brno. Letět do vesmíru,
nahlédnout do mikrosvěta, poznat tajemství
života, ponořit se do říše fantazie, poodhalit budoucnost, prožít vědecko-fantastický
příběh, to všechno, se nám podařilo v sále
digitária, kde nás pohltil obrazem a zvukem
program nazvaný „Astronaut“, který nás přenesl na těžko dosažitelná místa – dovnitř lidského těla, mikrosvěta či makrokosmu…

Plavecký výcvik v Holešově
12. prosince 2014 zahájili žáci naší školy
povinnou výuku plavání na krytém bazéně
v Holešově. Tento kurz navštěvují žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku. Výuka
skončila až 6. března, kdy všichni zúčastnění obdrží tzv. „Mokrá vysvědčení“.

Adventní věnce
Předvánoční čas jsme zahájili tradičně
výrobou adventních věnců. Žáci si za pomoci
paní Vlasty Čablové (které patří náš velký dík)
vyrobili každý svůj vlastní adventní věnec.
Děti si nejprve připravily korpus věnce, který
dále zdobily podle svých představ. Někdo

Koncert ve škole
Ve čtvrtek 9. října 2014 se naší školou
rozezněly nezvyklé tóny opravdových žesťových nástrojů. Všichni žáci se zúčastnili
výchovného koncertu žesťového kvarteta
profesionálních muzikantů pod vedením
pana Lukáše Kmenty. Na vlastní oči i uši
jsme poznali základní žesťové nástroje –
trubky, pozoun a tubu. V programu zazněly
populární melodie, lidové písničky i písničky
z pohádek, Večerníčků a muzikálů. Setkání
s živou hudbou bylo pro děti inspirujícím
momentem a moc se nám líbilo.

Dětmi vyrobené adventní věnce udělaly rodičům
jistě radost

Dopravní hřiště
I v letošním školním roce čekala naše
čtvrťáky tradiční návštěva dopravního hřiště
v Kroměříži.
Žáci si zde vyslechli několik informací
o pravidlech týkajících se provozu nejen
na silnicích, ale i na cyklostezkách a na chodníku. Nakonec si mohli žáci na vypůjčených
kolech a koloběžkách vyzkoušet dodržování
těchto pravidel na modelu dopravního hřiště.
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Adventnímu tvoření byla věnována také návštěva
holešovské Kovárny

vyzdobil věnce přírodninami, někdo malými
vánočními ozdůbkami, ale nikomu na věnci
nechyběly čtyři svíce, které symbolizují jednotlivé adventní neděle. Po ukončení práce
v jednotlivých skupinkách jsme obdivovali
nápaditost a barevnou souhru krásně vyzdobených věnců.
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Zápis do 1. třídy

Další beseda v místní knihovně

Den, na který se většina předškoláků
ve školce těší, je jistě zápis do 1. třídy. Ten se
letos konal v pátek – 6. února 2015. Během
čtyř hodin jsme zapsali 15 dětí, z toho
11 chlapců a 4 děvčata. Dvě děti jsou tzv.
přespolní. U čtyř chlapců uvažují rodiče
o odkladu povinné školní docházky.
Při seznamovací procházce třídou si děti
na různých stanovištích povídaly s paní
učitelkou, předvedly – co už umí – barvy,
geometrické tvary, poznat některá čísla či
písmenka. Mezi zkoumané dovednosti letos
patřilo i stříhání záložky do Slabikáře a zavazování tkaniček. Všichni se moc snažili.
Odměnou byla práce na interaktivní tabuli,
která se dětem moc líbila.
S úsměvem a malým dárečkem jsme se
rozloučili, ta opravdová školní práce jim
začne až za půl roku. Už se moc těšíme.

Druhá návštěva místní knihovny v tomto
školním roce proběhla v pondělí 26. ledna.
Tentokráte jsme si vyslechli vyprávění
o dobrodruhovi J. Londonovi. Jeho život byl
sice krátký a bouřlivý, ale když se dostal
na Aljašku, byl jí zcela okouzlen. Tady
vznikla jeho nejznámější kniha „Bílý Tesák“.
Vyprávění děti velmi zaujalo a už teď se
těšíme na další zajímavá setkání.

Honzík Kamrád předvedl, jak už umí psát

O dvanácti měsíčkách
Tuto známou pohádku jsme si letos vybrali
jako námět pro vánoční besídku školy. Příběh
o Marušce, kterou macecha s dcerou Holenou posílají do lesa pro fialky, pro jahody
nebo pro jablíčka, zná každý z nás. A nebýt
těch hodných dvanácti měsíčků, dopadlo by
to s Maruškou špatně. Naši malí herci byli
jako vždy úžasní. Vžili se do děje pohádky
i do svých rolí s velkou chutí. Pohádka byla
plná písniček i vtipných okamžiků. A jak to
nakonec dopadlo? Jak už to v pohádkách
bývá, dopadlo to dobře. Výkony dětí byly neocenitelné.
Celá vánoční besídka končila vánočními
koledami. Věříme, že posezení u čaje s vůní
napečených perníčků bylo pro všechny příjemným předvánočním pohlazením.
Mgr. Alice Kučerová, ředitelka ZŠ

O D P O D Z I M U D O Z I M Y V N A Š Í M AT E Ř S K É Š KO L E
Školní rok 2014–2015
Zapsáno 28 dětí v heterogenní skupině,
z toho 9 děvčat a 19 chlapců.
Od měsíce října začaly děti navštěvovat
nejen bazén v ZŠ, ale i tělocvičnu. Rozvíjejí
si tak tělesný rozvoj, tělovýchovné dovednosti a první základy plaveckých stylů. Tímto
děkuji paní ředitelce Mgr. Alici Kučerové, že
nám umožňuje v základní škole tyto prostory
navštěvovat. Panu Zdeňku Němcovi děkuji
za perfektně připravený bazén pro výuku.
Děti jsou natolik spokojené a nadšené, že se
jim z vyhřátého bazénu vůbec nechce.
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Školkáčci v plavecké učebně ZŠ Přílepy
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Drakiáda

Den pro seniory

Dne 16. 10. jsme uspořádali pro děti
a jejich rodiče Drakiádu. Přestože nám vítr
moc nefoukal, připravení draci vyletěli až
do oblak. Po té si děti s rodiči opekli špekáčky na školní zahradě a strávili tak příjemné odpoledne.

Již od nejútlejšího věku vedeme děti
k úctě ke starším lidem a přílepským občanům. Proto si děti připravily pro babičky
a dědoušky pásmo „Myšáci a myšičky“.
Doufám, že jim udělaly radost a všem přejeme do dalších let pevné zdraví a život plné
pohody.

Babičkám a dědouškům zazpívaly myšičky a myšáčci
Špekáček na posilněnou přišel vhod

Jak jsme prožili v mateřské škole
advent
Čekání na Vánoce jsme zpříjemnili dětem
a jejím rodičům uspořádáním tvořivého odpoledne a to v úterý 2. 12. Společně si vytvořili perníkové čertíky a nazdobili připravené
perníčky. Zapojili se i tatínci, kteří si s sebou
přinesli dobrou náladu. Všichni jsme na chvíli
zapomenuli na ten předvánoční shon a věnovali se jen sobě. Perníčky se moc povedly
a děti měly opět pěkný zážitek plný radosti.

Rodiče se hodně naběhali,
ale všichni draci nakonec vzlétli
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Ve školce to vypadalo jako v cukrářství
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V pátek 5. 12. naši školičku znovu po roce
navštívil Mikuláš s čertem a andělem.
Na tento den se všechny děti moc těšily.
Některé měly obavy z čerta, ale když Mikuláš
s andělem začali rozdávat pamlsky, zjistily,
že za trochu strachu to stálo.

nejprve nazdobily vánoční stromeček, vyzkoušely si pouštění lodiček a krájení
jablíčka s očekávanou hvězdičkou. A když si
zapálily poslední prskavku, zazvonil zvoneček, který jim oznámil, že již přišel Ježíšek.
Ten jim pod stromečkem zanechal spoustu
nových hraček, her, ale i obrázkových knížek.
Tímto děkujeme Klubu rodičů a sponzorům
za finanční odměnu.

Vystoupení klauna

Mikuláš s andělem a čertem nadělili
všem dětem stejně

Ve čtvrtek 11. 12. proběhla v MŠ beseda
na téma „Vánoce u nás a ve světe“ v městské knihovně v Holešově.
Nedílnou součástí našeho vzdělávacího
programu v předvánočním čase je vánoční
tvoření s rodiči, které proběhlo v pondělí
15. 12. 2014. Děti si spolu s rodiči nazdobili zajímavou výtvarnou technikou ozdobu
na vánoční stromeček. Po celou dobu
panovala dobrá tvořivá atmosféra, všem se
výrobky povedly a všichni postupně odcházeli
spokojeně domů.
Poslední týden před Vánocemi se děti
těšily na Ježíška v mateřské škole. Podle
pokynů rybičky z adventního kalendáře si

Pod stromečkem našly děti spoustu nových hraček
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V průběhu školního roku navštěvují naši
mateřskou školu amatérští umělci. Svými
maňáskovými, hudebními a naučnými programy obohacují kulturní cítění dětí. V měsíci
lednu nás navštívil pan Taraba se zábavným
programem „Klaun“. Děti měly možnost si
vyzkoušet žonglování a různé klaunovské
triky. Za svou šikovnost si odnesly zvířátko
z nafukovacího balónku, které jim „klaun“na
jejich přání vyrobil.

Klaun si ve školce našel i nové učedníky

Nakonec klaun vytvořil všem dětem hračky z balónků
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Karneval 2015
Rozzářené úsměvy, kostýmy na míru, dětská diskotéka a spousta legrace, to byl náš
Maškarní rej. Ten se uskutečnil ve středu

žila a po té čekalo tradiční masopustní překvapení. Koblížky plněné povidly a zdobené
tvarohem dětem moc chutnaly .
Děkujeme rodičům za spolupráci, připravené masky a nápadité kostýmy, které svým
dětem připravili.

Zimní radovánky
Letošní zima dětem přinesla bohatou
nadílku sněhu k zimním radovánkám.
Na malém kopečku v zámeckém parku si
děti vyzkoušely vzrušující jízdu na zledovatělém sněhu. Po další sněhové nadílce se učily
stavět sněhuláka.
Děti si užily celý den ve školce v maskách

11. 2. 2015 v dopoledních hodinách. Děti
si z domova přinesly kostýmy do kterých se
hned ráno oblékly. Následovala promenáda
masek s představováním jednotlivých kostýmů – půvabná indiánka, strašidelný kovový
muž, piráti, půvabné princezny, král s královnou, tučňák, tygřík, policista, černokněžník,
čaroděj Dobroděj, berušky, lvíček, kuřátko,
čmelák Brunda a další. Děti si za doprovodu
hudby mohly nejen zatančit, ale i zazpívat
a zacvičit s Míšou. Hostina z ovoce děti osvě-

Děti postavily v zámeckém parku sněhuláka

Zdenka Chmelařová, ředitelka MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
do Mateřské školy Přílepy, okres Kroměříž
pro školní rok 2015–2016 proběhne dne
13. 4. 2015 od 14 00 hod. do 16 00 hod.
v budově mateřské školy.
Rodiče, kteří přijdou s dětmi k zápisu si připraví občanský průkaz, rodný list a očkovací
průkaz dítěte.
PROGRAM ŠKOLY
Nabízíme:
• Zábavné aktivity k obohacování výchovně
vzdělávací práce.
• Specifické vzdělávací cíle „ROK S KOCOUREM MATYÁŠEM“.
• Veselé pískání – hra na flétnu.
• Otužování – první základy plavání.
• Logopedická cvičení.
• Pitný režim.
• Upevňujeme správné zásady životosprávy.
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• Respektujeme každodenní potřeby dětí.
• Pro rozvoj tělesného vývoje zabezpečujeme dostatečný pohyb, výlety do přírody
a okolí.
• Individuální přístup.
• Příprava dětí pro nenásilný vstup do ZŠ.
• Adaptační program usnadňující dítěti bezproblémový nástup do MŠ.
• Kulturní, zábavné a výchovné programy.
• V rámci spolupráce s rodiči – společná
setkávání dle výchovně vzdělávací koncepce.
• Hru s anglickými slovíčky.
• Keramickou tvořivou dílničku.
Školné: Obecní úřad nepožaduje.
Provoz MŠ: 600 – 1545 hod.
Na setkání s rodiči i dětmi se těší kolektiv
pracovníků mateřské školy.
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ŽIVOT SPOLEČENSKÝ
KROUŽEK MLADÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ

DĚTSKÉ ŠIBŘINKY

V letošním školním roce se do kroužku
Mladých zahrádkářů při ZŠ Přílepy přihlásilo
14 dětí, věkově od 1. až po 5. třídu. Před
Vánoci jsme si společně vytvořili ozdoby ze
šišek, oříšků a jiných přírodnin a jimi jsme
ozdobili vánoční stromeček ve vestibulu ZŠ.
Po Vánocích se ale budou ti starší už připravovat a učit na soutěž, do které se jistě zase
zapojí všichni žáci 4. a 5. třídy.
Vlasta Čablová, vedoucí kroužku

Maškarní odpoledne plné her a zábavy pro
nejmenší proběhlo v sobotu 21. února 2015
v tělocvičně místní základní školy, kterou tak
zaplnil rej princezen, víl, pohádkových bytostí,
superhrdinů, zvířátek a mnoha dalších krásných masek. Pro všechny děti byly připraveny
spousty soutěží a her, za které dostávaly
odměnu v podobě sladkostí nebo šťavnatého
ovoce. Když se právě nesoutěžilo, vlnily se
a poskakovaly masky na tanečním parketu
při dětských diskotékových hitech a do toho
chytaly pršící bonbóny.
Ani letos nechyběla přehlídka a ochutnávka maminčiných či babiččiných bábovek,
koláčů a dalších sladkostí domácí výroby.
Díky sponzorům čekala na děti také bohatá
tombola a nebylo snad nikoho, kdo by nevyhrál alespoň drobnost pro potěšení. Pobavily
se nejen děti, ale taky rodiče a prarodiče,
kteří si mohli spolu u připravených stolů
posedět a popovídat a občerstvit se v dobře
zásobeném bufetu.
Zkrátka i letošní ročník Šibřinek se díky
ochotě rodičů a dalších dobrovolníků vydařil a nezbývá, než všem zúčastněným poděkovat.

Mladé zahrádkářky u stromečku ozdobeném
přírodninami

Členové kroužku se pilně připravují v učebně

OBČASNÍK PŘÍLEPY

V maskách se setkávaly různé světy
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XV. ročník festivalu folkové
a trampské muziky
s legendami naší folkové scény

sobota 6. června 2015
v areálu zámeckého parku v Přílepích
v hlavním programu od 1200 hodin vystoupí:

NEZMAŘI, D.N.A, KAČES
A NOVÝ RUMPÁL,
KA.P.P.R, ZIGGY HORVÁTH
Večer letní country bál s kapelou TEXAS
Skákací hrad pro děti – jízdy na koni – stanové městečko –
táborový oheň – jídla a pití dosti
více na www.bekal.prilepy.net
VČELAŘI V PŘÍLEPÍCH
V naší obci působí velmi aktivně několik
spolků a patří mezi ně i včelaři. Včelaření
v Přílepích má dlouhou tradici, v současnosti
patří ke spolku 8 občanů, kteří pracují dohromady s 85 včelstvy. I když není vedena statistika o věku jednotlivých včelařů ve Zlínském
kraji, obecně je známo, že členská základna
ČSV je zastoupena převážně staršími včelaři
(současný průměrný věk je 66 let).
Včelař ani v zimním období nezahálí. Přípravy na novou, snad lepší sezónu než v roce
2014, kdy díky teplé zimě a studenému létu
bylo málo medu a včely se musely dokrmovat, jsou v plném proudu. Výroba nástavků,
stlučení a drátování rámků, tavení vosku,
opravy stávajících úlů, to vše je základem
nové včelařské sezóny.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

I včely mají své nemoci, které jsou noční
můrou všech včelařů. V současnosti i naše
obec patří do ochranného pásma, výskyt včelího moru, naštěstí ale zatím nebyl prokázán.
Včelstvo se skládá z jedné matky, několika
tisíců dělnic a několika desítek trubců. Včely
mají pět očí (dvě velká složená a tři malá)
a šest nohou. Tělíčko se skládá z hlavy, hrudi
a zadečku. Včelstvo žije na voskových plástech, na které během snůšky vystaví buňky,
do kterých klade matka vajíčka. Životní cyklus včely medonosné začíná vždy, když královna naklade do každé buňky po jednom
vajíčku. Z oplozených vajíček se pak vylíhnou dělnice a matky. Z neoplozených trubci.
Po třech dnech se z vajíček vylíhnou malé
larvičky, které jsou po první čtyři dny krmeny
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výživnou mateří kašičkou, v pozdější době
pylem a nektarem.
Během následujícího týdne larvy rychle
rostou a několikrát se svlékají. Když téměř
vyplní celou buňku, včely ji zavíčkují voskem, larva se zakuklí a později se přemění
v dospělou včelu. Po vylíhnutí se činnost
včely medonosné mění vždy po několika
dnech. Nejdříve čistí hnízdo, pak krmí larvy.
Po jedenáctém dnu začínají včele žlázy
na zadečku vylučovat šupinky vosku, čímž
může stavět v hnízdě plástve. Od šestnáctého do dvacátého dne života včely, přijímá
od létajících včel nektar a pyl, který ukládá
do zásob v podobě medu. Přibližně dvacátý
den včela konečně opouští úl a zdržuje se
nějaký čas před jeho vchodem, kde se učí

Včelaři mají také svoje pranostiky a přísloví:
• Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok
ohlašují.
• V únoru když skřivan zpívá, velká zima
potom bývá.
• Místo různých lidstva jedů, dopřej sobě
hodně medu.
• Kdo čaj s medem pije, nestůně a dlouho
žije.
• Ten, kdo má med v almaře, ten neshání
lékaře.
Rostislav Kutra

Včelí domečky na přílepských Vinohrádkách
za zimního spánku

orientovat a zároveň úl hlídá. Od jedenadvacátého dne života včela medonosná již létá
po okolí, přináší pyl, nektar, vodu a předává
je mladším včelám v úle.
Léčivá síla medu provází lidstvo odnepaměti. Tak jako například hasiči mají svého
patrona svatého Floriána, tak i včelaři mají
svého – svatého Ambrože. Ambrož žil ve
4. století v Miláně, stal se konsulem a odpovídal za pořádek ve městě. Byl vzdělaný,
energický a svědomitý, vystudoval řečnictví
a práva a byl zvolen biskupem v Miláně. Je
zobrazován se včelím úlem. Podle legendy
totiž spal jako malé dítě s otevřenými ústy
a včelí roj mu do nich vložil med. Bylo to
považováno za boží znamení. Tak se stal
patronem včelařů a také cukrářů, kteří dříve
nepoužívali cukr, ale med.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Svatý Ambrož patron včelařů

PODZIMNÍ ZÁJEZD SDH
Jako každým rokem se také letos vydali
přílepští hasiči, jejich rodinní příslušníci
a příznivci na zájezd za poznáním zajímavých míst naší vlasti. Tentokrát jsme zamířili
na severní Moravu. Prvním cílem v ranních
hodinách byl ostravský uhelný důl Anselm
v Landeku. Po krátké přednášce o historii
tohoto dolu jsme postupně sfárali v kleci
do dolu, kde se již léta netěží uhlí, ale je
upraven jako hornické muzeum. V důlních
chodbách jsme si s výkladem průvodců prohlédli historii dobývání uhlí od kladiv a krum-
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páčů až po moderní těžní stroje, které jsou
zde k vidění v provozu. Součástí prohlídky je
zde také přednáška o historii a současnosti
báňského záchranářství s ukázkami záchranářské techniky.
Po kávě v pravé hornické „harendě“ jsme
pokračovali na ostravskou Černou louku, kde
jsou ve venkovním areálu k vidění miniatury
známých staveb z celého světa. Tak jsme
mohli poobědvat U Eifelovky, ne v Paříži, ale
v takto nazvané restauraci v areálu MiniUni.
Po obědě jsme pokračovali na Slezsko-Ostravský hrad, který je z větší části rekonstruován a znova vystavěn. K vidění zde
bylo kromě muzejních expozic také podzemí
s čertí školou, mučírnou, výstavou čarodějnic či velkými akvárii s našimi sladkovodními rybami. Na nádvoří hradu byla příjemná
zahrádka s občerstvením.

Prohlídka historické vojenské techniky v Hrabyni

Přílepáci před fárací klecí v dole Anselm

Po návštěvě hradu jsme opustili Ostravu a naší další zastávkou byl památník
2. světové války v Hrabyni. Zde jsme si prošli
venkovní výstavu dobové vojenské techniky
a interiér památníku, který je nově rekonstruován. S mrazením v zádech jsme si prošli velmi působivé expozice, které se týkají
nejen vojenských operací, ale také života
vojáků na frontě, útrap civilistů v době války
a krutého prostředí koncentračních táborů.
Závěr našeho zájezdu patřil tradičně
pivovaru. Tentokrát jsme okusili pivo Avar,
ve stejnojmenném restauračním minipivovaru v Hlučíně. Výborné jídlo, 4 druhy
místního piva, společná beseda o zážitcích
za celý den a zpěv při kytaře byly příjemnou
tečkou za zajímavě prožitým dnem, plným
zábavy a poučení. Každé z navštívených míst
můžeme doporučit jako dobrý tip na rodinný
výlet.

HASIČI NA VÝROČNÍ SCHŮZI
ZHODNOTILI SEZÓNU
V závěru minulého roku se sešli členové
SDH Přílepy a pozvaní hosté na výroční valné
hromadě, kde zhodnotili činnost za uplynulou
sezónu. Kromě běžných akcí, které probíhají
každým rokem, jako je sběr železného šrotu,
účast na Floriánské mši, brigády na údržbě
zázemí a techniky, taneční zábava, podzimní
zájezd to byl navíc dětský den zaměřený
na činnost IZS a velmi vydařený družební výlet
do Přílep u Rakovníka. (Před koncem roku
ještě tradiční zimní túra – Rosťův výšlap.)
Velmi kladně bylo hodnoceno zahájení
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Na výroční schůzi se představili mladí hasiči

činnosti kroužku mladých hasičů. Tito mladí
hasiči se přišli na schůzi představit a Radim
Kašpárek přečetl za všechny připravenou řeč.
Pak se každý mladý hasič představil a obdržel
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velký odznak se znakem SDH Přílepy, na znamení přijetí od „starých hasičů“.
Na schůzi proběhla také volba výboru
SDH Přílepy, který pracuje ve staronovém
složení: Ing. Rostislav Hradecký – starosta
SDH, Ing. Miroslav Sovadina – náměstek starosty SDH, Jiří Očadlík – velitel jednotky SDH,
Roman Sehnal – jednatel, Václav Sovadina –
hospodář, Jaroslav Takáč – referent mládeže.
Na pořadu valné hromady bylo tentokrát
také předávání vyznamenání. Za zmínku stojí
předání stužky za věrnost 60 let ve sboru,
kterou obdrželi od OSH Kroměříž Ladislav
Sovadina a Vladislav Sovadina.
V závěru schůze poděkovali za činnost
SDH pozvaní hosté – velitel okrsku SDH
František Crhák a starosta obce Rudolf Solař.
Ocenili snahu o práci s mládeží a popřáli
hasičům hodně zdaru v nadcházející sezóně.
V letošním roce by měla kromě tradičních

akcí pořádaných SDH proběhnout po delším
čase také soutěž v požárním útoku a žehnání

Ladislav Sovadina přebírá stužku za věrnost 60 let
ve sboru z rukou velitele okrsku

nového praporu SDH, který svým hasičům
věnovala obec Přílepy.

OHLÉDNUTÍ ZA DOBRÝM ČLOVĚKEM
Dne 23. února 2015 se přílepští občané
a další smuteční hosté naposled rozloučili
s našim rodákem Františkem Solařem. Ohlédneme-li se za jeho životem, který od narození
prožil v Přílepích, nelze si nepřipomenout
jeho vztahu ke spoluobčanům a obci. Bylo
to jeho zapojení při církevních obřadech
v lesní kapli, přípravě každoroční Florián-

František Solař – takto si ho pamatuje každý
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ské mše, farního dne v zámeckém parku
a mnoha dalších akcích ve farnosti.
Byl zakládajícím členem přílepských
zahrádkářů, kde působil několik let ve výboru
organizace. Byl účasten téměř každého
zájezdu našich zahrádkářů a hasičů, kdy při
těchto akcích rozdával radost hrou na harmoniku a zpěvem a dokázal tak neuvěřitelně
spojit účastníky všech generací. Ti starší si
jistě pamatují jeho působení v místní kapele
Přílepanka, která doprovázela před mnoha
lety snad všechny místní kulturní akce.
Pan František Solař byl v obci oblíben pro
pochopení druhých a dobrý vztah ke všem
spoluobčanům. To se odráželo i při zmíněném posledním rozloučení v holešovském
kostele velkou účastí. Neobvyklá zde byla
i bohoslužba, kterou sloužili tři kněží včetně
P. Ladislava Sovadiny, coby dřívějšího souseda Solařových, který obřad koncelebroval.
Pan František Solař se bez jednoho měsíce
dožil 86 let a v listopadu loňského roku ještě
s manželkou oslavili diamantovou svatbu –
60 let společného života. Zůstane v našich
vzpomínkách jako dobrý a milý člověk. Čest
jeho světlé památce.
Zdeněk Němec
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AŽ SE NÁS JARO ZEPTÁ, CO JSME DĚLALI V ZIMĚ
Zimu prospí medvěd, ale to rozhodně nelze
říci o mladých hasičích. Po celou zimu jsme
se pravidelně společně scházeli každý čtvrtek, v prostorách obecního úřadu. Zde pro-

sezónu. Například v rámci brigády pomohli
s požární kádí, kterou zbavili rzi a připravili
ji k novému nátěru, nebo pomohli s úklidem
v požární zbrojnici.
Sportovní družstvo starších žáků už se
nemůže dočkat jarních měsíců, kdy začne
soutěžní sezóna 2015 v požárním útoku,
ve které plánuji účast na několika závodech
v rámci našeho okrsku a blízkém okolí. Spolu
s mladšími žáky plánujeme také opět účast
na dětských závodech v Horním Lapači.

Voda k hasičům patří! – návštěva bazénu v Holešově

bíhala příprava a zdokonalování dovedností,
které děti zúročí při soutěžích v roce 2015.
Trénovali dovednosti do hry PLAMEN, jako je
vázání uzlů, základy topografie a zdravovědy.
Dále si procvičovali práci s novými hadicemi,
které jsme upravili a osadili dětskými pojistkami tak, aby mohli s těmito hadicemi cvičit
i ti nejmenší.
Přihlásili jsme se do celookresní výtvarné
soutěže s názvem „Hasiči očima dětí“, kterou
pořádá OSH Kroměříž. V rámci kroužku jsme
také dvakrát navštívili bazén v Holešově, kde
se našim dětem na tobogánu velmi líbilo.
Starší žáci začali usilovně s přípravou a údržbou technického vybavení pro nadcházející

Večerní bobování

Zbývá nám tedy jen již popřát našim
mladým hasičům mnoho úspěchů do příští
sezóny a poděkovat obci Přílepy za podporu,
které se nám dostává.
Za kolektiv mladých hasičů
Radim Kašpárek, Jaroslav Takáč
a Jaromír Grygera

VODĚNÍ MEDVĚDA
Pro někoho byl letošní 14. únor pouze obyčejným sobotním dnem, pro jiné zase svátkem všech zamilovaných, pro velkou část
měst a vesnic však také ještě termínem,
na nějž připadlo tradiční masopustní Vodění
medvěda. Ani Přílepy nezůstaly výjimkou
a tak se pod patronací dobrovolných hasičů
v dopoledních hodinách vydal od hasičské
klubovny průvod rozmanitých a nápaditých
masek na svou náročnou pouť ulicemi obce.
Oblibu této tradice dokazuje nejen počet
masek, jichž se ráno sešly na čtyři desítky,
ale i věkové zastoupení účastníků, přičemž
ti nejmladší účastníci průvodu ještě zdaleka
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Maxipes Fík Áju vždycky neposlouchal

nedosáhli ani věku povinné školní docházky.
Kromě nezbytných a tradičních postav maso-
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pustního veselí, k nimž patří zejména medvěd, myslivec a zástupci veřejného pořádku,
byl průvod doplněn zejména o pestrou směsici originálních postav z dětských pohádek

V průvodu nechyběl ani profesor Klaus
s legendárním perem

i politické a sportovní současnosti a nejmodernější vynálezy dnešní doby.

Jedinečnou životní příležitost k památeční
fotografii či krátkému osobnímu rozhovoru
tak dostali například příznivci bývalého prezidenta Klause, u něj dokonce i k podpisu světově proslulým perem, či fanoušci hokejových
mistrů ze Zlína. Z pohádkových postav budil
pravděpodobně největší pozornost pokorný
Maxipes Fík se svou věrnou kamarádkou
Ájou, nezvykle družný Krakonoš v doprovodu
pána z Trautenberka, Anče, Kuby a hajného
ze známých Krkonošských pohádek, Mach
a Šebestová, disneyovské myší postavičky či
panáček z oblíbené stavebnice Lego.
Letošní krásné slunečné počasí a teploty
vysoko nad bodem mrazu však byly doslova
zničující pro kulaťoučkého sněhuláka,
na jehož bezpečí a šťastný návrat dohlížel
ještě například kominík, robot, trpaslík či
ropný šejk.
Martina Kroutilová

LETOŠNÍ ŠTĚPÁNSKÁ NAHÁŇKA
BYLA ÚSPĚŠNÁ
K tradičním akcím v závěru roku patří také
Štěpánský hon mysliveckého sdružení Horní
Roveň, kterého se neúčastní jen myslivci,
ale také mnoho příznivců myslivosti a lesa.
Nejde zde jen o honbu za úlovky, ale především o příjemnou procházku zimní krajinou
a protažení se po vánočním lenošení. Ale co
by to bylo za hon bez úlovků. Úspěšným střelcům se za výborné spolupráce honců podařilo trefit dva kusy divokých prasat a jednu
lišku.
Letošní zima je pro zvěř vcelku přijatelná,
zvláště při dobré péči myslivců. Každý člen
sdružení má v honitbě přiděleno své krmeliště, kde se stará nejen o jeho funkčnost
a zásobování, ale také pravidelné krmení
zvěře. Bohužel stále dochází k nemalému
úhynu zvěře při střetu s automobily, zejména
na cestě z Přílep do Lukovečka. V této
lokalitě byl sice v minulém roce zbudován
pachový ohradník (speciální zapáchající
látka napuštěná v pěně na stromech kolem
silnice), přesto by měli být řidiči ostražití,
zejména na rozhraní dne a noci, kdy se zvěř
vrací z pole do lesa či naopak. V této době
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Úspěšní střelci se svými úlovky

se přesunují přes silnici i dvacetihlavá stáda
daňků. Škody na automobilech a zvěři jsou
zbytečné a jde jim takto předejít.
Poslední lednovou sobotu proběhl v prostorách sálu ZDV Fryšták tradiční Myslivecký
ples, který pořádají přílepští myslivci společně s lesní společností Lesy pod Hostýnem.
Také letos byla na plese velká účast a díky
sponzorům dosáhl ples patřičné úrovně
a byla připravena bohatá tombola plná zvěřiny a hodnotných věcných cen.
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S P O R T O V N Í KO U T E K
ZÁVĚR ROKU PATŘIL V ZUMBĚ PYŽAMŮM A ČERTŮM
S nástupem podzimu sice řada pohybových aktivit umlká, naštěstí v případě zumby
se letní řádění na venkovním školním hřišti

Tradiční sportovní top vyměnily zumbařky
za noční úbory

jen znovu vrátilo do náruče přílepské tělocvičny. A staronové prostory opět ožily novými
nápady. Hned druhou listopadovou sobotu
se totiž zumbařky sešly nejen v nezvyklém
podvečerním čase, ale též v neobvyklém

odění. Tradiční sportovní vizáž vyměnily
za pohodlná i sexy pyžamka a nechyběly ani
nezbytné dekorace – budík, měkké polštáře,
oblíbení posteloví mazlíčci a dokonce doušek
lahodného moku k lepšímu usínání.
Kdo by však čekal pohodlné postelové
„tlachání“, šeredně se zmýlil. Všechny
zúčastněné se hned pustily naplno do pečlivě hudebně i pohybově sestavené večeře,
kterou jen v přestávkách prokládaly nezbytným přísunem čerstvé energie, důležité
i na závěrečné posilovací sestavy. A ošklivé
sny? Komu by se po tak vydařeném večeru
mohly zdát… No, a když se pak měsíc sešel
s měsícem, dalším zumbařským počinem,
tentokrát však již ne tak překvapivým, navíc
v již obvyklém pondělním čase, byla tradiční
oslava mikulášské tradice, opět zastoupená
oběma nadpozemskými sférami. Letošní
nezvykle málo početnou účast však dokonale
vynahradily slušivé čertovské a mikulášské
kostýmy a zejména originální rohlíkové čertovské rohy.
Martina Kroutilová

TJ Sokol Přílepy a sdružení přílepských čarodějnic, zvou všechny děti i dospělé na IX. ročník

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
sobota 30. dubna 2015
Sraz čarodějnic v 1700 h 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!

DĚTI S RODIČI CVIČÍ V NOVÉM TERMÍNU
Již více než rok patří jednou týdně v odpoledních hodinách přílepská školní tělocvična rodičům a jejich ratolestem a obliba tohoto cvičení stále roste. Tato pohybová aktivita, sestavená z různých her, soutěží, prvků jógy, zkoušek obratnosti a mnohdy i odvahy, je zaštítěna
přílepskou TJ Sokola a i když začátkem prosince došlo ke změně v termínu cvičení z pondělí
na čtvrtek, zájmu rodičů se tato komplikace naštěstí nedotkla. Již několikrát se tak stalo, že
se v tělocvičně sešly i téměř dvě desítky dětí zejména předškolního věku.
Během hodinového cvičení mají děti k dispozici nové a mnohdy i netradiční cvičební
pomůcky, mezi nimiž nechybí nejrůznější balanční podložky či plastové překážky a prolézací tunel, jednoznačně největší oblibu mezi nimi sklízejí plastové masážní balonky, houpání
na kruzích, lavičková skluzavka či trampolína.
Martina Kroutilová

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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Z A J Í M AV O S T I
NĚKOLIK TIPŮ NA JARNÍ TURISTICKÉ VYCHÁZKY Z PŘÍLEP
Přílepy – Hrad – Žopy
Značená cesta začíná u dolní autobusové
zastávky (turistická tabulová mapa a rozcestník) a vede přes náves vzhůru k lesní kapli.
Od kaple pokračuje dále lesem přes „Křížnice“ a „Ploštinu“ k rozcestníku Hrad.
Na vlastní vrchol (560 m/n. m.) zbývá od rozcestníku asi 100 m. Na vrcholu se nachází
několik velkých kamenů a tábořiště. Několik
metrů pod vrcholem je dnes již téměř zasypaná jeskyně „Šimákova díra“. Dále pokračujeme po modré k rozcestníku „Pod Lysinou“,
kde odbočíme po červené značce do Žop.
Do Přílep se vrátíme neznačenou polní cestou kolem golfového areálu.

Přílepy – Křídlo – Hlinsko
pod Hostýnem (Rusava)
Tato trasa je vedena celá po modré turistické značce. Projdeme okolo zmíněného
hradu a pokračujeme dále přes Stiborové
boudy na Křídlo. Křídlo je zřícenina hradu
v bukovém lese, avšak z vlastní stavby již

mnoho nezůstalo. Je zde několik ohnišť.
Z hradu „Křídlo“ můžeme dále pokračovat
po modré přes Chomýž do Hlinska p. Host.
nebo po žluté značce do Rusavy. Další možností je návrat do Přílep stejnou cestou.
Z Rusavy můžeme využít autobusové spojení
do Holešova.

Přílepy – Rusava
Po modré značce vystoupáme již zmíněnou cestou k rozcestníku „Pod Lysinou“.
Zde máme dvě možnosti. 1) pokračovat
dále po modré ke „Stiborovým boudám“
a zde odbočit na prudce klesající červeně
cestu do Rusavy kde vyjdeme vedle hospody
„U CHARVÁTŮ“. 2) odbočit na žlutě značenou
cestu k rozcestníku „Pod Javorčím“ a zde
pokračovat po modré značce do Rusavy kde
vyjdeme poblíž koliby „Čecher“. Z Rusavy
se můžeme vrátit do Přílep stejnou cestou
nebo můžeme využít autobusové spojení
do Holešova.
Všechny trasy včetně schématu značených
tras najdete také na webu www.priley.cz

Spolek Recesist Pílep
druhý 1. máj
se koná neekan 1.5.2015 od 14 hod.
sraz úastník a alegorických voz
na ton autobus u horního obchodu
prvod koní v zámeckém parku
- pednesení projev a zdravic
- Pílepská dechovka do 20 hod.
- skákací hrad
- Pílepský juke-box

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI 2015

NAROZENÉ DĚTI

Leden
Marie S O VA D I N O VÁ / č.p. 80
Miloslav P E Š K A / č.p. 208
Břetislav N E D B A L / č.p. 82
Ludmila A N D R Ý S KO VÁ / č.p. 98

92
82
75
81

let
let
let
let

Březen
Anežka S O VA D I N O VÁ / č.p. 131
Miloslav K A L ÁT / č.p. 169
Helena S O U K U P O VÁ / č.p. 230
Zdenka S TA Ň KO VÁ / č.p. 198
Stanislav O P R Š A L / č.p. 228
Ludmila K R A J Č O VÁ / č.p. 101
Zdeněk N Ě M EC / č.p. 44
Antonína K Y L L E R O VÁ / č.p. 173

83
86
75
83
83
75
75
84

let
let
let
let
let
let
let
let

Duben
Rostislav D O H N Á L E K / č.p. 200
Zdeňka Č E R N Á / č.p. 212

82 let
75 let

Květen
Josef S O VA D I N A / č.p. 30
70
Benedikt Š U B A / č.p. 219
70
Ludmila B O L E D O V I Č O VÁ /č.p. 202 85
Jiřina M I K U L Í KO VÁ / č.p. 215
87
Červen
Zora H O TA Ř O VÁ / č.p. 151
Miroslav M I K U L Í K / č.p. 215
Stanislav O B Š I VA Č / č.p. 10

let
let
let
let

81 let
86 let
75 let

Tobiáš Plášek
č.p. 6 / 26. 9.
Radek Půček
č.p. 303 / 12. 12.
Dominik Dědič
č.p. 248 / 20. 12.
Jakub Hausknecht č.p. 244 / 20. 12.

2014
2014
2014
2014

ZEMŘELÍ OBČANÉ
V ROCE 2014
Marie K A S A LO VÁ / č.p. 96
16. ledna / 90 let
Jiřina D V O Ř Á KO VÁ / č.p. 134
14. června / 83 let
Julie K R U Ť O VÁ / č.p. 138
22. června / 93 let
Ladislav B L Á H A / č.p.187
26. července / 81 let
Svatopluk M E N Š Í K / č.p. 235
30. srpna / 74 let
Jaroslav Č E R N Ý / č.p. 186
20. září / nedož. 70 let
Zdeňka H O Ř Á KO VÁ / č.p. 90
2. října / 81 let
Bohumil S O VA D I N A / č.p. 34
26. října / nedož. 71 let
Božena M AC H Á Č KO VÁ / č.p. 148
16. listopadu / 72 let

STATISTIKY K ZÁVĚRU ROKU 2014
• K 31. prosinci měla obec Přílepy 351 čísel popisných, z toho je 55 domů bez trvalého obydlení. V roce 2014 bylo zkolaudováno 5 nových rodinných domů a 9 je rozestavěno.
• Co se obyvatel týkalo, v naší obci bylo ke zmíněnému datu přihlášeno k trvalému pobytu
943 obyvatel, z toho 482 mužů a 461 žen.
• Díky porodnosti a přírůstku mladých rodin činí průměrný věk našich obyvatel 40 let.
• Nejstarším mužem je pan Miroslav Kalát, kterému je 85 let a nejstarší ženou a zároveň
nejstarší občankou Přílep je 91letá paní Marie Sovadinová.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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MÍSTO PRO VÁS

Vaše nahrávky z videokazet
zpracuji na DVD
či do formátů mpeg2, mpeg4
Informace na telefonu 603 351 520
nebo na adrese: Kutra Rostislav, Přílepy 12
Občasník zastupitelstva obce Přílepy. Vydává zastupitelstvo obce Přílepy zdarma pro své občany.
Redakce a nepodepsané články: Miroslav Sovadina
Připomínky na OÚ, tel.: 573 397 992, e-mail: obec@prilepy.cz
Tisk a grafické zpracování: Tigris, spol. s r. o.
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