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PŘÍLEPY
občasník zastupitelstva obce

SLOVO ÚVODEM
Uplynulá zima byla poněkud zvláštní, nenapadnul téměř žádný sníh, mnoho mrazivých dnů
taky nepřinesla a po několika chladných a deštivých dnech začne zřejmě rovnou léto. Nejprve
počasím a později i v kalendáři. Od posledního vydání Občasníku jsme prožili Vánoce, příchod
nového roku, Velikonoce, ale také spoustu dění v naší obci.
Ať už to byly záležitosti pracovního, společenského, kulturního či sportovního rázu, všechny
mají na následujících stránkách své místo. Ani se to nezdá, ale stránky našeho Občasníku
vám přinášejí informace o dění v Přílepích již dvanáctým rokem a stále je o čem psát. I toto
může být důkazem, že Přílepy jsou stále obcí plnou života. Přejeme vám ničím nerušenou
četbu.

S L O V O S TA R O S T Y
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v letošním roku
poprvé informoval o naší činnosti za poslední
období, to je od začátku roku.
Začnu stavební činností, a to rekonstrukcí místní komunikace od Pechancového
po Macháčkovo. Tuto stavbu provedla firma
EUROVIA, která dala při výběrovém řízení nejnižší cenovou nabídku.
Další stavbou, která byla zkolaudována
je kanalizace „BASA“. Jen pro informaci připomínám, že jde o ulici též zvanou „Podvinohradí“ od Žůrkového po Rakovo. Stavbu
provedla firma Vodohospodářské stavby
BpH a investice cca 400 000,– Kč byla
plně hrazena z vlastních zdrojů, tedy z rozpočtu obce. Tímto byla odkanalizována další
část obce a napojena na ČOV. Jak jistě víte,
poslední úsek, který dosud není na kanalizaci napojen, je část JIH pod hlavní cestou
od obecního úřadu po farmu. Na tuto část je
v současné době připravována dokumentace
pro ÚŘ včetně smluv s majiteli pozemků,
na kterých bude kanalizace umístěna.
Následně požádáme projektanta o dokončení projektové dokumentace pro územní
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řízení, projednání s veřejnosprávními orgány
a organizacemi a podání žádostí o územní
rozhodnutí. Vydání ÚŘ je základní podmínka
pro uplatnění žádosti o finanční podporu
státu na tuto stavbu. Bez dotační pomoci
státu obec do realizace stavby nepůjde.
Ministerstvem životního prostředí bylo
sděleno, že byla akceptována naše žádost
o dotaci na projekt nakládání s bio odpady.
Pokud vše proběhne podle plánu, v září roku
2014 budou kompostéry předány do domácností.
V závěru loňského roku proběhlo na našem
úřadě dílčí přezkoumání hospodaření obce
za období 1. 1. 2013 – 31. 9. 2013. V zápise
o přezkoumání hospodaření je konstatováno,
že účetnictví obce je vedeno plně v souladu
se zákonem o účetnictví a nebyly zjištěny
žádné nedostatky.
Na svém posledním loňském zasedání
zastupitelstvo schválilo rozpočet obce pro
rok 2014. Rozpočet na příští rok je sestaven jako schodkový – ztráta je dorovnána z prostředků minulých let a počítá
s částkou 9 350 000,– Kč na výdajové
stránce.
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Na žádost manželů Svobodových, byl
odprodán pozemek (bývalá plynová regulační
stanice u Hufového) který byl překážkou pro
výstavbu rodinného domu. Dle doloženého
znaleckého posudku byla stanovena cena
100,– Kč za m2. Na žádost pana Petra Žůrka
zastupitelstvo projednalo také odkup obecního pozemku parcela č. 431/58 za cenu
50,– Kč /m. Takto byl dán do pořádku nesoulad mezi katastrem a skutečným stavem.
Firma REDONA nadále zajišťuje výkupy
pozemků, vyhotovení znaleckých posudků
a vyhotovení oddělovacích geometrických
plánů nezbytných pro výkup dílčích částí
pozemků pod připravovanou cyklostezkou
Přílepy–Holešov.
Další smlouvy, které zastupitelstvo projednávalo na svém zasedání, je smlouva
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího VB, a to úprava „NN-Melichara“ nad
školou, přeložka VN v Podšpitálí a VN z „Podzámčí“ na „Kopce“, která taktéž přechází
přes obecní pozemky.
Další podstatnou smlouvou, která byla
na zastupitelstvu opakovaně projednávána,
je „Smlouva o smlouvě budoucí kupní –
Zámek Přílepy“. Tato smlouva byla předložena našemu právníkovi JUDr. Hromádkovi,
který ji taktéž opakovaně připomínkoval,
a všechny jeho připomínky byly ze strany
kupujícího akceptovány. Omezení předkupního práva stejně jako možnost odstoupení od smlouvy pro nesplnění účelu platí
do 31. 12. 2017, a proto zastupitelstvo rozhodlo, že nic nebrání tomu, aby byla tato
smlouva podepsána.
MAS – Partnerství Moštěnka bude v lednu
příštího roku žádat o certifikaci MAS na MZe.
Tato certifikace musí být splněna, aby bylo
možno v budoucím plánovacím období
(2014–2020) administrovat a rozdělovat
finanční prostředky, které budou k dispozici
pro náš region včetně naší obce. Jednou
z mnoha podmínek certifikačního procesu
je schválení zařazení správního území obce
Přílepy do území působnosti MAS.
Z důvodu nové vyhlášky č. 220/2013
o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých účetních jednotek, v našem
případě účetní závěrky obce, MŠ a ZŠ byla
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Další kontejner na textil je stabilně instalován
u horní autobusové zastávky

vypracována nová směrnice, která určuje,
jakým způsobem se bude závěrka schvalovat
a jaké podklady je nutno doložit – např. rozvaha, výkaz zisku a ztrát výkaz FIN12 za sledovaný rok, veřejnosprávní kontroly MŠ a ZŠ,
inventarizační zpráva a další. Tato směrnice
byla projednána zastupitelstvem a schválena.
Podle novely zákona o obcích je pravomocí
schvalovat účetní uzávěrku za rok 2013
u příspěvkových organizací tj. v MŠ a ZŠ
vyhrazeno pouze zastupitelstvu obce.
V minulém roce byl rozpočet mateřské
školy nevyčerpán o +14 782,– Kč a bude
převeden v celé výši do rezervního fondu.
V základní škole byl hospodářský výsledek
+73 301,67 Kč a taktéž bude v celé výši převeden do rezervního fondu školy.
Toto jsou nejdůležitější záležitosti, které
se řešily od začátku tohoto roku. Další záležitosti spojené s chodem obce se řeší průběžně.
Rudolf Solař, starosta obce
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ZPRÁVY Z RADNICE
CYKLOSTEZKA PŘÍLEPY–HOLEŠOV AKTUÁLNÍ STAV
Od začátku letošního roku pokračují
administrativní úkony spojené s přípravou výstavby cyklostezky Přílepy–Holešov.
O tomto záměru jsme podrobně informovali
v předešlých vydáních občasníku, proto zde
shrneme pouze aktuální stav. I když kroky
spojené s výkupem 28 pozemků pod stezkou
spějí ke konci, stále zbývá ještě souhlasné
stanovisko tří majitelů. Jakmile bude příslib
všech majitelů, budou podepsány kupní
smlouvy, které budou zaneseny do katastru
a obec Přílepy se stane majitelem předmětných pozemků. Vlastnictví pozemků je jednou z podmínek při žádosti o dotaci, která
by mohla činit až 60 % z rozpočtu výstavby.
Výrazným problémem stále zůstává odvod
za vynětí pozemků ze zemědělského půdního
fondu, který je třeba obec povinna zapla-

tit státu. Jelikož tato částka nelze dotovat
a takto vysokou částku nebude možno uhradit z rozpočtu obce, bude nuceno zastupitelstvo řešit finanční stránku např. formou
úvěru. Předběžný příslib finanční účasti
Holešova byl zastupitelstvem města zamítnut a město poskytne pouze 10 % z částky
z vynětí ze ZPF (cca 300 000,– Kč), které je
ze zákona jako příslušné katastru příjemcem.
Město Holešov přislíbilo dále alespoň administrativní výpomoc a případné urychlení příslušných správních procesů.
Bohužel legislativa příprav projektu, stavebního povolení a ujasnění financování je
časově natolik náročná že nelze nyní odhadnout termín zahájení prací, které zřejmě již
přejdou vzhledem k letošnímu konci volebního období na nové zastupitelstvo.

DALŠÍ OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Dalším úsekem místních komunikací, který prošel rekonstrukcí je úsek od Pechancového
po Macháčkovo nad Letnou. Výstavbu provedla firma Eurovia, která předložila nabídku s nejnižší cenou, a to 160 000,– Kč. Na jaře byla také zpevněna panely a betonem část komunikace do Skaly, kde byly v nezpevněném terénu stále vyjížděny koleje. Práce provedla místní
firma Milan Hruška za cenu 15 000,– Kč.

Zpevnění části cesty do Skaly
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Opravená místní komunikace v části na Letnou
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ZÁMEK AKTUÁLNĚ
V předchozích vydáních Občasníku a také na zasedáních zastupitelstva jsme přinesli
podrobné informaci o záměru využití zámku Přílepy a podmínkách, za kterých byl objekt prodán za účelem zbudování domova pro seniory. Podrobné informace, pokud se vám nedostal
zpravodaj do rukou nebo ho již nemáte, najdete také v jeho pdf verzi na obecním webu www.
prilepy.cz.
Po splnění dohodnutých podmínek oběma stranami byla v prosinci podepsána smlouva
o smlouvě budoucí kupní – „Zámek Přílepy“ mezi obcí Přílepy a společností Seniorské domy
Beta. Tato smlouva byla předložena našemu právníkovi JUDr. Hromádkovi, který ji taktéž opakovaně připomínkoval, a všechny jeho připomínky byly ze strany kupujícího akceptovány. Omezení předkupního práva stejně jako možnost odstoupení od smlouvy pro nesplnění účelu platí
do 31. 12. 2017, a proto zastupitelstvo rozhodlo, že nic nebrání tomu, aby byla tato smlouva
podepsána.
V současné době probíhá na zámku stavebně historický průzkum, který hodnotí a dokumentuje stav objektu z hlediska památkové hodnoty. Toto je jeden z dokumentů, na základě
kterých vydá své stanovisko ústav památkové péče.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014
Také letos na svátek Tří králů jsme mohli potkat v ulicích Přílep známé postavičky Kašpara,
Melichara a Baltazara. Malí koledníci se svým doprovodem prováděli Tříkrálovou sbírku, která
je určená na potřeby Charity, která ji také celorepublikově organizuje. Devět koledníčků díky
štědrosti našich občanů vybralo na zmíněné potřeby částku 25 532,– Kč a po návštěvě
zanechali kromě pozdravení také nápis svěcenou křídou na futrech K+M+B. Tato tři písmena
nejsou iniciálami jmen tří králů, ale zkratkou latinské věty Christus Mansionem Benedicat –
Kristus požehnej tomuto domu. Proto má jistou symboliku že se píše hned na začátku nového
roku s patřičným letopočtem.
Po návratu z ulic bylo pro tříkrálové koledníky připraveno malé občerstvení a kluci si rozdělili
také vykoledované dobroty.
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akci, která navazuje
na tradici koledování na Tři krále
(tj. 6. ledna). Výtěžek této sbírky
je určen především na pomoc
nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni
a dalším sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionu,
kde se sbírka koná. Část finančních prostředků je také určena
na humanitární pomoc do zahraničí. Nejbližší pobočkou je holešovská pobočka Charity, která
také v naši obci pečuje o několik
potřebných občanů. Více o aktivitách této organizace, jejím poslání
Účastníci Tříkrálové sbírky 2014, zleva: Petr Machovský,
a činnosti se můžete dozvědět
Jirka Hudeček, Tonda Hudeček, Kuba Němec, Danek Nedbal,
na webových stránkách www.holeVojta Hanák, Pavel Janoš, Kuba Brázdil, Broňa Kutra
a doprovod Miroslav Sovadina, Roman Žemba a Stanislav Pustka
sov.caritas.cz
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NA FLORIÁNSKÉ MŠI JSME POŽEHNALI NOVÉ ZÁSAHOVÉ VOZIDLO
Slavnosti svátku sv. Floriána mají v obcích
na Holešovsku dávnou tradici. Dle dochovaných záznamů se ještě v první polovině dvacátého století konávala 4. května „Záslibná
pouť z Přílep“. Přílepští občané tehdy chodívali pěším procestvím na Hostýn a zpět

Slavnosti se zúčastnili také hasiči ze Žop

a po návratu se konávala na přílepské návsi
slavnost s pohoštěním. Začátkem devadesátých let byla tato tradice v Přílepích, kdy je
slavnostní mše svatá slavena u kaple Panny
Marie v okraji lesa nad vesnicí obnovena.
Ne jinak tomu bylo také letos v neděli
4. května a nechyběla ani dechovka a hasiči
v slavnostních uniformách, kteří takto vzdávají hold svému patronovi. V 15 hodin sloužil
mši svatou za občany z Přílep a hasiče holešovský kaplan P. Marek Glac, který vyzvedl
činy sv. Floriána a popřál hasičům ať je
jim tento světec vždy vzorem k hledání síly

a ochoty ku pomoci bližním a všem lidem.
Na závěr mše požehnal nový zásahový vůz
jednotky SDH Přílepy, který obec získala
za přispění Zlínského kraje v loňském roce.
Ford Tranzit s označením DA L1Z je devíti
místným lehkým dopravním automobilem,
který je plně vybaven technikou pro požární
zásahy, likvidaci přírodních a jiných pohrom
a technické pomoci. Vozidlo je vybaveno
kalovým čerpadlem, elektrocentrálou včetně
reflektorů, veškerými prvky pro dopravu vody
a veškerým ručním nářadím.
Na závěr slavnosti se konalo pohoštění
a posezení při dechovce v místní restauraci
U Miloša. Nezbývá než si přát ať svatý Florián chrání obec před požáry a pohromami
a nový vůz najíždí kilometry k radostnějším
událostem.

P. Marek Glac požehnal nový automobil

O K É N KO D O N A Š Í Z Á K L A D N Í Š KO LY
Vánoční besídka
V předvánočním čase si žáci naší školy připomněli putování Josefa a Marie besídkou
s názvem „V Betlémě není místo“. Zahráli příběh o Marii a Josefovi, kteří přišli do Betléma
a nemohli najít místo na přenocování, protože právě probíhalo sčítání lidu. Až hospodský jim nabídl možnost přespat ve chlévě.
Marii se narodil „Boží syn“ a betlémská
hvězda ukázala třem králům to svaté místo.
Ti se přišli božímu dítěti poklonit a přinesli
mu dary… Děti se zhostily svých rolí jako
profesionálové a předvedly výborný herecký
i taneční výkon. Všem jim moc děkujeme
za příjemné vánoční naladění.
Tři králové na cestě do Betléma
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Sbírka pro opuštěné pejsky a kočičky
V době před oslavou Vánoc všichni myslíme
na své nejbližší, čím jim udělat radost, jaký
dárek pro ně připravit. Ve škole jsme opět
uspořádali sbírku pro „němé tváře“ – opuštěné pejsky a kočičky v útulcích. Každý přispěl, čím mohl. Před odchodem na vánoční
prázdniny jsme tak mohli odevzdat pěknou
sbírku krmení, granulí, ale i starých dek
a misek na krmení do Zverimexu u golfového
hřiště v Holešově. Tuto sbírku předala dále
potřebným paní Zdeňka Doleželová (rodačka
z Přílep), která tento obchůdek vede a tyto
akce podporuje.

Vánoce pejskům a kočičkám zpestřily dárky
od všech dětí

Hudebně zábavný program s Viktorem
Začátek nového roku jsme přivítali zpěvem i tancem. 16. ledna jsme pro děti připravili
hudební program „Zpíváme s Viktorem“, na který jsme přizvali i děti z mateřské školy. Představení se odehrálo ve třídě naší školy. Bylo plné písniček a povídání. Některé písničky se děti
naučily, u jiných si zatančily. Třída tak byla plná smíchu a dobré nálady. Při odchodu si všichni
notovali nové melodie, které v nás ještě dlouho doznívaly.

Matematická olympiáda 5. ročníků

Den s matematikou

Hned na úvod nového roku se 22. ledna
2014 na 1. ZŠ v Holešově uskutečnilo
okresní kolo Matematické olympiády 5. ročníků. Samozřejmě, že na naší škole proběhlo
školní kolo, kdy žáci dostali 6 matematických úloh, které museli vypočítat a zároveň
písemně popsat svůj myšlenkový postup.
Za naši školu byl do okresního kola nominován Matěj Obšivač, který se v něm umístil na 9.–12. místě, jelikož dosáhl stejného
počtu bodů jako další tři soutěžící. Gratulujeme!

V sobotu 15. února se v době svého volna
zúčastnily paní učitelky naší školy „Dne
s matematikou“, pořádaného na Základní
škole v Huslenkách.
V sérii workshopů nás učitelé a žáci ZŠ
Huslenky seznámili se základními principy výuky matematiky originální metodou
Prof. RNDr. Milana Hejného, CSc., profesora
Pedagogické fakulty UK v Praze.
Pro naši praxi je dobré seznamovat se
s novými metodami a formami práce, které
jsou pro žáky i učitele novým impulsem.

„Proč je člověk strašný lenoch?“
Tak to bylo téma besedy v přílepské knihovně, na kterou v úterý 4. února 2014 pozvala
žáky školní družiny knihovnice paní Marie Smolková. Tomuto tématu se nedalo odolat a i když
je název jaký je, člověk je tvor velmi vynalézavý a rád si práci ulehčí. O tom nás na besedě
přesvědčila knihovnice z Holešova – paní Libuše Bátrlová.
Děti se seznámily s různými vynálezy i vynálezci, ať už to byli Číňané s vynálezem střelného prachu, Egypťané s obrázkovým písmem, vynálezy kola, parního stroje, knihtisku, žárovky
nebo zipu. Dověděly se i to, že Leonardo da Vinci nebyl jen geniální malíř, ale též geniální
vynálezce (vynalezl tank, padák, …) V závěru povídání, za které knihovnicím mnohokrát děkujeme, vyhodnotily děti vynálezy, které jsou pro ně ty nej, nej, nej. Vzhledem k době, ve které
děti žijí, zvítězily samozřejmě počítače, tablety a mobily, ale objevilo se mezi nimi i kolo, psací
pero či lokomotiva.
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Výukový program „Hasík“

Matematický klokan

V měsíci březnu se žáci 2. a 3. ročníku
zúčastnili ve dvou dnech besedy, kterou připravili příslušníci hasičského sboru v Holešově – pan Zdeněk Dvorník a Radim Martinů.
Žáci získali důležité informace o tom, jak se
chovat při požáru, vyzkoušeli si, jak požár
nahlásit a zopakovali si důležitá telefonní
čísla. Zároveň nás pozvali na prohlídku
Hasičské zbrojnice i příslušné techniky k nim
do Holešova.

V pátek 21. 3. 2014 se žáci naší školy
zúčastnili celostátní soutěže „Matematický
klokan“. V tento den žáci všech škol zapojených do tohoto projektu počítali stejné
matematické úlohy, za které získávají podle
obtížnosti určitý počet bodů. Pokud však
úlohu spočítají špatně, odečítá se jim jeden
bod. Naši žáci spadají do kategorie Cvrček,
což jsou žáci 2. a 3. ročníku, a kategorie Klokánek, což jsou žáci 4. a 5. ročníku. Výsledky
se odesílají k dalšímu vyhodnocení. Z našich
„matematiků“ se nejlépe umístil Matěj Obšivač, který získal 5. místo v rámci okresu.
Všem moc děkujeme za snahu a těšíme se
na další ročník.

Výuka na dětském dopravním hřišti

Od profesionálních hasičů se naši žáci dozvěděli
jak se chovat při požáru

14. dubna navštívili žáci 4. ročníku
dopravní hřiště v Kroměříži. Cílem této
návštěvy bylo získat průkaz Mladého cyklisty.
Žáci si nejprve ověřili své znalosti dopravních pravidel, poté následovaly praktické
jízdy. Děti si tak mohly za přítomnosti policistů vyzkoušet například jízdu na kruhovém objezdu nebo řazení do jízdních pruhů
a odbočování na větších křižovatkách.

Soutěž pro prvňáky v knihovně
I v letošním roce uspořádala Městská
knihovna Holešov zábavnou soutěž s názvem
„Pro prvňáčka je to hračka“. Do této soutěže
se ve čtvrtek 27. března zapojilo celkem
14 družstev ze čt yř základních škol
(1. ZŠ Holešov, 3. ZŠ Holešov, ZŠ Martinice
a ZŠ Přílepy).
Děti soutěžily v různých vědomostech
a znalostech, ale i ve zručnosti. Naše družstvo ve složení Marek Doubravský, David
Procházka a Jaromír Úlehla získalo nádherné
1. místo a jako odměnu si přivezli každý
diplom a knihu dle vlastního výběru. Druhé
naše družstvo ve složení Viktorie Mikulová,
Kamila Polášková a Bára Uličníková skončilo
na čtvrtém místě. I to je jistě úspěch a všem
zúčastněným děkujeme za pěknou reprezentaci školy i obce.
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Vítězné družstvo přílepských prvňáků –
Marek Doubravský, David Procházka a Jarek Úlehla
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Divadelní představení ve Zlíně
Ani v letošním školním roce nechyběla návštěva divadla ve Zlíně. Divadelní představení
„O Človíčkovi“ přiblížilo dětem dobu, kdy se objevil první Človíček, který to ze začátku neměl
vůbec jednoduché. Neměl drápy ani ostré zuby, ale protože byl chytrý, vynalézavý a statečný,
brzy přišel na to, jak mezi dravou havětí přežít a jak si najít kamarády, se kterými mu bude
veselo. Vydali jsme se do pravěku a seznámili se s tím, jak si Človíček rozdělal oheň, jak se
oblékl, jak vyzrál na šavlozubého Tygra, jak napálil škodolibou Opici, jak si našel věrného čtyřnohého přítele Psa a jak pro svou milovanou Človíčku složil první písničku.
Naše pozvání k účasti přijaly v úterý 6. května i starší děti z naší mateřské školy, kterým se
stejně jako nám příběh i jeho ztvárnění moc líbilo.

Soutěž „Mladý zahrádkář“
V poslední dubnový den se 3 žáci naší
školy Matěj Obšivač, Nikola Pulcová a Vanesa
Turzíková zúčastnili okresního kola soutěže
„Mladý zahrádkář“, která se konala v holešovském zámku. Tento kroužek vede paní
Vlasta Čablová, která své svěřence připravila
na výbornou. Žáci museli zvládnout písemný
test a poté praktické znalosti (určovali jména
rostlin, semen, listů, …).
1. místo v mladší kategorii (žáci 4.–6.
ročníku) získal Matěj Obšivač, který bude
v červnu měřit své znalosti v celorepublikovém kole v Rakovníku. Nikola Pulcová se
umístila na pěkném 11. místě a i nejmladší
soutěžící Vanesa Turzíková (3. ročník – svým
ročníkem tedy mimo kategorii) se soutěže
nezalekla.

Vítěz Matěj Obšivač s cenami za první místo

Zápis do 1. třídy
Proběhl letos ve čtvrtek 6. února 2014
a zapsáno bylo 7 dětí. Všichni chtěli ukázat, co všechno již umí, že už jsou opravdoví
předškoláci. Poznávali geometrické tvary,
barvy, čísla, někteří poznají už i písmenka.
Recitovali básničky a vyprávěli pohádky. Nejzajímavější byla práce na interaktivní tabuli.
Bohužel všichni nenastoupí, již nyní je jistý
minimálně jeden odklad školní docházky.
Víme, že platí pořekadlo „Není na světě
člověk ten, aby se zalíbil lidem všem“.
Přesto nás mrzí, že jsou v obci lidé, kteří
si i v dnešní době myslí, že malotřídka
na vesnici je méněcennější než velká škola
ve městě, že se v ní děti naučí méně, že
nemá tak dobré vybavení, …
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Do školní lavice zasedne po prázdninách také
Vašík Obšivač
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Kdo z nás to zažil a zažívá, myslí si opak. Právě v dnešní uspěchané, nervózní a hektické
době vidíme klidné až rodinné prostředí spíše jako výhodu. A už vůbec nevidíme jako handicap
spojené ročníky. Už dávno nežijeme v době „Obecné školy“, jak ji známe z filmu Jana Svěráka.
Obec jako zřizovatel investuje do naší školy nemalé prostředky a díky tomu, že nám chybí
třeba 2 žáci do normativu, doplácí i na mzdy učitelů.
Kdo zná naši školu, je s námi v kontaktu, ten ví, že potkat ve škole ředitelku či třídní učitelky
po 15. hodině, není nic neobvyklého. Jako ředitelka školy jsem vděčná za to, že osud přivedl
do naší školy takové kantorky, jaké máme. Nejen že jsou všechny plně kvalifikované, ale jsou
pro svou práci zapálené, je to pro ně poslání. Musí být, protože jinak by s univerzitním vzděláním pracovaly jinde a za jiný plat. Všechny mají k dětem pěkný vztah, vytváří pocit pohody,
dětem předávají nejen své vědomosti, ale i lásku, režim, řád a k tomu příjemné prostředí.
Ti, kteří naši školu neznají, přijďte se k nám podívat, rádi Vás školou provedeme, určitě si
na Vás najdeme čas. Informujte se i u jiných rodičů, ne jednoho, ale hned několika. Udělejte
si svůj názor. Děkujeme.
Mgr. Alice Kučerová, ředitelka ZŠ

S T Ř Í P K Y Z N A Š Í M AT E Ř S K É Š KO LY
Překvapení
V měsíci dubnu jsme se svolením pana
starosty obce zakoupili pro děti kolotoč
a vahadlovou houpačku. Děti čekalo velké
překvapení na kterém mohou dovádět při
pobytu na školní zahradě.

Masopust
Dnes je svátek, velký bál, děti mají karneval. Tato slova zněla v naší školičce před
a v den oslavy Masopustu. Děti byly seznámeny s tradicí a zvyky. Naše milé maminky,
ušily nám kostýmky – za což jim patří velký
dík. A pak již nastal slavnostní den. Nejprve se děti v maskách představily. Poté
následovaly soutěžní disciplíny a rej masek
za doprovodu Dády. Odměnou a zakončením
naší oslavy byl slavnostní oběd, ve kterém
jsme pojídali masopustní koblížky. Masopust
se nám vydařil, děti odcházely s úsměvem
na tváři a novými zážitky.

Na kolotoči se hlava se zatočí

Divadlo v MŠ
Ve středu 16. dubna zhlédly děti tři maňáskové pohádky s výchovným podtextem.
„Anička a bacily“, „O zatoulaném koťátku“
a „O umíněné sestřičce“.
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Na houpačce svět se houpá
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Poděkování
V rámci spolupráce se ZŠ jsme přijali
pozvání dne 6. května do Zlína na divadelní představení „O človíčkovi“. Starší děti
se na 80 minut vydaly na výlet do pravěku.
Dětem se představení líbilo a moc děkujeme
za pozvání.
Přílepští školáčci na cestě do zlínského divadla

Přání maminkám
Tak jako každým rokem i letos, a to ve středu 7. května, jsme si společně připomněli oslavu
Svátku matek. Děti si pro své maminky připravily krátký program a malý dárek, kterým chtěly
poděkovat za lásku, starostlivost a obětavost, kterou jim každodenně maminky předávají.

Děti svým maminkám nejdříve zarecitovaly
a zazpívaly

Pak předaly maminkám hrnek s vlastnoručně
malovanými srdíčky

Zdeňka Chmelařová, ředitelka MŠ

ŽIVOT SPOLEČENSKÝ
VODĚNÍ MEDVĚDA
Masopust, fašank, šibřinky, ostatky, končiny, vodění berana či vodění medvěda
a další. To všechno jsou zažité krajové názvy
pro lidovou folklórní veselici, kdy končila
doba veselí a lidé se poté začínali ve čtyřicetidenním půstu připravovat na velikonoční
svátky.
U nás v Přílepích se zažilo vodění medvěda od svého vzniku před pětašedesáti
lety se této tradice ujal sbor dobrovolných
hasičů. Po deváté hodině ranní vyrazil do přílepských ulic za doprovodu řízné dechovky
rej masek s medvědem a myslivcem v čele.
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Kostýmy známých mrazíkových postav ztvárněných
členy SRPu byly bezkonkurenční
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V průvodě jsme mohli kromě tradičních
masek vidět všechny známé postavičky
z Mrazíka v podání členů SRPu, Fionu se
Šrekem, olympijskou medailistku Samkovou a další. Hospodyňky připravily maskám

bohaté občerstvení v podobě tradičních
koblihů, něčeho mastnějšího a neodmyslitelné slivovice. Za to si mohly třeba zatančit s medvědem, nebo si nechat vymalovat
vlastní portrét od slavného mistra Picassa.

DĚTSKÉ ŠIBŘINKY
Karneval, šibřinky, či maškarní je mezi dětmi velmi oblíbená akce. Na chvíli se tak můžou
proměnit ve své pohádkové, filmové či sportovní idoly a společně si „zařádit“ ve školní tělocvičně, kde tento den nemusejí poslouchat paní učitelky.
Dětské šibřinky organizuje klub rodičů při ZŠ Přílepy a ostatní dobrovolníci z řad místních
organizací a občanů. Díky sponzorům je také každoročně připravena bohatá a atraktivní tombola, a snad každý si tak odnese domů nějakou památku.
Pro princezny, víly, udatné bojovníky, různá zvířátka, sportovce a další postavičky bylo připraveno mnoho soutěží a her, za které byly odměněny sladkou, nebo zdravou odměnou v podobě
ovoce. Rodiče, prarodiče či kamarádi pak mohli pobesedovat u kafíčka a bábovky či zákusku,
kterých se také letos sešlo díky ochotě maminek a babiček téměř dvacet druhů.
Celé odpoledne provázela muzika z dětských pohádek a filmů a nechybělo ani něco modernějšího k tanečku a oblíbenému chytání bonbónů.
Odpoledne při zábavě a hrách rychle uteklo a tak se postupně všechny ty postavičky začaly
měnit zpět v naše děti a vydaly se na cestu k domovu.
Letošní poděkovaní za skvělou akci patřilo letos především paní Ireně Tvrdoňové, která
od příštího školního roku v čele klubu rodičů končí. Poděkování však patří všem co se na akci
podíleli, sponzorům a také maminkám a babičkám za přípravu masek a pečení domácích
sladkostí na kterých jsme si všichni pochutnali.

Rej masek zaplnil celou tělocvičnu
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Myšičkám se nejvíc líbily pomeranče
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XIV. ročník
festivalu folkové
a trampské muziky
sobota 7. června 2014
v areálu zámeckého parku v Přílepích
V hlavním programu od 12:00 hodin vystoupí:
NEBO CO A PEPA NOS, NÁPOJ ZDARMA, RESERVÉ, MŮJČASS, ARREST, T.S. ROBY,
RENÉ SOUČEK, ŠIŠKA, BOŘA a další
Večer letní country bál s kapelou TEXAS
Skákací hrad pro děti • jízdy na koni • stanové městečko •
táborový oheň • jídla a pití dosti

KOŠT PŘÍLEPSKÉ SLIVOVICE
V sobotu 15. března provoněla opět hospodu U Páralů přílepská slivovice. Akci však více
seděl název Přílepský košt slivovice, jelikož se k okoštování letos sešlo i několik přespolních
vzorků. Také letos se koštovalo ve dvou kategoriích, a to trnková a ovocná. Pořadatelé přinesli
komisi postupně k ohodnocení 37 vzorků, které se na prvních místech lišily počtem bodů jen
minimálně a o té vítězné dokonce musel po sečtení bodů rozhodnout rozstřel.
Po sečtení bodů z kategorie ovocných pálenek již panovalo mezi přítomnými napětí, jelikož
do této doby vystupují vzorky pouze anonymně pod pořadovým číslem. Po seřazení vzorků
dle počtu bodů je předán seznam pěstitelů a k číslům jsou dopsána jména. To už pořadatelé
věděli komu vypsat diplom za prvenství.
Tu nejlepší slivovici v Přílepích vypálil Jarek Paštěka (151 bodů), v těsném pořadí za ním
skončily vzorky Petra Žůrka (150 bodů) a Vaška Hrdličky (143 bodů). V kategorii ovocné,
kde bylo hodnoceno 8 vzorků, bylo pořadí na stupních vítězů následující: Lukáš Macháček
(121 bodů), Mira Sovadina (119 bodů), Laďa
Závrbský (117 bodů). Pro ty nejlepší byly připraveny ceny a po vyhlášení výsledků a dekoraci vítězů pokračoval večer při muzice,
o kterou se tradičně postarali oblíbení harmonikáři.
Na stolech nechybělo něco k snědku
a nikoho ze zúčastněných neminul do zlatova usmažený řízek větší než krajíc chleba.
Během večera se tradičně koštovalo taky
kysané zelí, ale vzorků této pochoutky se
sešlo opravdu málo.
Slivovice z poslední úrody je okoštovaná,
zhodnocená a nám nezbývá než věřit, že ta
letošní úroda bude opět bohatá a že se jí
V hodnotící komisi zasedlo deset
odpovědných koštérů
ve zdraví dočkáme.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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Spolek Recesistů Přílep

dne 19.7. 2014 od 14 hod.
v parku zámeckém pořádati ráčí

„Rytířské taškařice“
• klání rytířských každý účastnit se může •
• chutné krmě i dobrého moku dosti bude •
• pro pážata hrad skákací i soutěže rozličné •
• oděv dobový vítán jest •
• v hodinách večerních hudba k tanci zazní •
Zván jest každý, kdo statečným srdcem,
chrabrými skutky a měšcem plným dukátů oplývá.

Kroužek mladých Hasičů startuje od 5. 6. 2014
Sbor dobrovolných hasičů v Přílepech,
zahajuje činnost hasičského kroužku pro děti
a mládež. První schůzka proběhne ve čtvrtek
5. 6. 2014 od 16. hod. v prostorách hasičské klubovny u autobusové zastávky Přílepy-Zámek, kdy následné schůzky budou
probíhat každý čtvrtek také vždy od 16.hod.
Tato zájmová činnost je určena pro dívky
a chlapce, ve věku od 6 do 14 let.
Hlavní náplní tohoto zájmového kroužku,
bude sportovní i výchovná činnost z oblasti
prevence požární ochrany, požárního sportu,
ale také třeba turistických, poznávacích
nebo veřejně kulturních aktivit. Plánujeme
také pořádání celodenních výletů, návštěvy
plaveckého bazénu, exkurze, nebo prohlídky
naučného charakteru. Cílem je také odborná
a fyzická příprava dětí, pro začlenění do PLAMEN okrskových soutěží mladých hasičů.
Všestrannou výukou formou hry, tak děti
budou získávat odbornostní odznaky například z oblasti zdravovědy, prevence, tábornictví atd.
Přílepský sbor dobrovolných hasičů disponuje materiálem i technikou, která je dobrým
základem pro vytvoření ideálních podmínek,
k činnosti takto zaměřeného kroužku pro
děti. Počítáme taky s podporou obce, kdy
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hlavně v zimních měsících budeme využívat
pro potřeby dětí vytápěné prostory obecního
úřadu.
Snahou je vytvořit dětem dobré podmínky
a vzbudit v dětech zájem o poznání nových
věcí, které je zaujmou. Připravujeme také
školení a kurzy pro vedoucí, kteří kroužek
povedou, tak aby přinášeli nové zkušenosti,
poznatky a nápady. Věříme, že se nám podaří
vytvořit dobrý dětský kolektiv, který se bude
časem rozrůstat, a navážeme na bohaté
sportovní úspěchy z minulých dob.
Jaroslav Takáč
Sbor dobrovolných hasičů Přílepy
zve všechny na tradiční letní akce

ROCK NA ZÁMKU

v sobotu 16. srpna 2014
od 20:00 hodin
na zámeckém nádvoří
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PŘÍLEPSKÝ SLET ČARODĚJNIC
Pálení čarodějnic patří mezi velmi staré
lidové obyčeje. Ať už je původ či význam filipojakubské noci jakýkoliv, letošní poslední
dubnový večer se alespoň v Přílepích nesl
ve znamení dobré sousedské zábavy a veselí.
Každá z pětašedesáti velkých či malých čarodějnic, které se slétly nad přílepskou skalou rozdávala namísto zla a šklebů dobrou
náladu a namísto uhranutí dokázaly všechny
přihlížející příjemně rozveselit.
Průvod roztodivných stvoření s košťaty prošel za veselého povykování přílepskými ulicemi, aby mohl svoji pouť zakončit na přední
zahradě zámeckého parku, kde byl připraven bohatý program. Nejdříve se čarodějnice posílily za mystických tónů kouzelným
lektvarem, aby mohly vydržet bavit nejen
sebe, ale taky na čtyři stovky účastníků až
dlouho do noci. Poté následoval taneček
pro nejmenší čarodějky a čaroděje a rej velkých čarodějnic. Z tohoto reje byla vybrána
miss, v našem případě missis čarodějnice,
které po dekorování putovním liščím ohonem
náleží dle místních tradic sólový taneček se
starostou obce.
Jakmile zašlo sluníčko, obstoupily čarodějnice připravenou vatru, která byla za doprovodu rytmů bubenického tria zapálena
a shořely na ní všechna košťata a s nimi
snad i všechno zlo, závist a zášť. Oheň poté
posloužil k opékání špekáčků a kromě lektvarů také zahříval stále chladnoucí večer.

jedné z čarodějnic za tanečního doprovodu
čarokrásných havajských tanečnic. Tímto
vystoupením byl ukončen oficiální program
a pokračovala volná zábava s besedou
a tanečkem.
S přicházející půlnocí se začaly vytrácet
nejen síly čarodějnic, ale vzhledem k ochla-

Dan Nekonečný a havajské tanečnice rozvlnily
všechny

zení i návštěvníci akce, kteří se postupně rozlétli do tepla svých domovů a cestou si mohli
popůlnoci zpříjemnit prvomájovým polibkem
pod rozkvetlým stromem. A tak snad žádná
z dívek a žen neuschne a doufejme, že nevyschne ani nadšení místních spolků a dobrovolníků a můžeme se těšit na další vydařené
akce v průběhu celého roku.








































Letos to všem čarodějnicím náramně slušelo



Před příchodem šera již všichni netrpělivě
očekávali vystoupení čarodějnic, na kterém si přílepské ženy a dívky nechávají tradičně hodně záležet. Letos všechny okouzlil
Dan Nekonečný, jak jinak než v podání
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S P O R T O V N Í KO U T E K
Cvičení s dětmi se uchytilo a pinec se hraje dál
Pondělní odpoledne patří školní tělocvična nejmenším a jejich rodičům. Od loňského podzimu se pod patronací přílepské Jednoty sokolské podařilo úspěšně rozběhnout projekt cvičení
rodičů s dětmi. I když první hodiny působily
počtem zúčastněných i svým průběhem spíše
pobavení a rozpaky, dnes je již vše jinak.
Pod vedením tety Jitky se téměř dvě desítky
dětí již od nejútlejšího věku nenásilně zbavují strachu z cvičebního náčiní a poznávají
zábavnou formou her své fyzické možnosti.
Nebo také kolektivní souhru a hru fair play.
A neplatí to mnohdy jen pro děti a pohybovou aktivitu, náročná je i samotná příprava
a snaha zvládnout rozličné dětské temperaCvičení se pravidelně účastní taky tatínci –
menty.
někdy je potřeba zabrat!
Pyšní tak mohou být nejen rodiče, ale také
všechny jejich ratolesti, vždyť těm nejmladším jsou sotva dva roky a zdatně konkurují dokonce
školákům. Ale jak vlastně hodina vypadá? Nechybí společný pozdrav s motivující básničkou,
hry s nejrůznějšími pomůckami zaměřené na rychlost, obratnost a zručnost, protažení a posilování na podložkách a odreagování s dostupným nářadím. Všichni dnes fungují jako skvělá
parta a svou radost z pohybu a her si náležitě užívají.
Další pondělní aktivitou přílepských sokolů
ve školní tělocvičně je také hodina stolního
tenisu. Hrozící trenérské manko bylo naštěstí
částečně zachráněno a nadšenci této
náročné hry si tak již mohou zase s radostí
a bez obav zahrát. Přesto však potřebují
nadějní malí stolní tenisté stabilní trenérskou
autoritu a věříme, že se někdo tohoto úkolu
dlouhodobě ujme.
Děti mají pohyb, ale někdy je třeba
Mgr. Martina Kroutilová
i zručnost a rozvahu

Hledá se dobrovolník na pozici vedoucí oddíluu
Pracovní náplň: Vedení týmu přílepských dětí v pingpongu – hodina týdně • Psychická
podpora a motivace dětí ke sportu • Vytváření spolupráce mezi nimi
Požadujeme: Věk od 18 let • Vzdělání nerozhoduje • Praxe na obdobné pozici není
nutná • Pohybovou flexibilitu • Spolehlivost v pravidelné docházce • Dobré komunikativní schopnosti
Nabízíme: Zajímavou a odpovědnou práci v zázemí
stabilní společnosti SOKOL • Práci v příjemném
kolektivu •Milé pozdravy, kdykoliv Vás tyto děti
zahlédnou na ulici • Obdiv mezi sousedy
• Odpovídající vděk rodičů

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Tyto „osiřelé“ děti potřebují vést,
vykouzlíte jim úsměv na tváři právě Vy?
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Jóga v naší obci již 16. rokem
Zklidnění po celodenním shonu, zlepšení
pohyblivosti kloubů a páteře, vitalitu a radost
ze setkání – to vše přináší JÓGA pod vedením Helenky Kuchařové. Vyučování jógy dělá
zcela nezištně, ve svém volném čase již
16. rokem a to i v období letních prázdnin,

Helenka v minulém roce oslavila své
krásné jubileum a její životní elán by jí mohl

Společenství lotosového květu

kdy jiné sportovní aktivity ve škole nefungují.
Její hodiny jsou doplněny o cvičení TAI-CHI,
které rozvíjí rovnováhu a koordinaci pohybů,
dobře působí na imunitu, odbourává stres
a pohyby jsou fyzicky nenáročné. Je to zdravotní cvičení, které přináší rychlé dobití energie a pomáhá udržovat tělo mladé a pružné.
O Tai-chi se říká, že je to vlastně meditace
v pohybu.

Popřáli jsme naší jubilantce Helence

závidět člověk i o dvě generace mladší.
Dokáže pomoci nejen radou, ale i milým slovem a laskavostí pohladí po duši. Tímto jí
děkujeme za péči, kterou nám věnuje.
Společenství lotosového květu

jóga s Tai-chi
• Přijďte se podívat a vyzkoušet.
• Setkáváme se v tělocvičně ZŠ Přílepy
každou středu od 19 h.
• Cvičení trvá 90 minut.
• S sebou pití, pohodlné oblečení, cvičky
nebo neklouzavé ponožky.
• Cena 300 Kč na celý rok.
• Cvičení jógy je pro každého,
kdo se chce cítit dobře ve svém těle.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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ZÁLESÁCKÝ ZÁVOD BRANNÉ ZDATNOSTI
TJ Sokol Přílepy z pověření Hanácká župy
uspořádal v sobotu 3. května dětský Zálesácký závod branné zdatnosti. Za velmi
nevlídného počasí se tak sešlo v zámeckém
parku několik desítek dětí různého věku, aby
mohly absolvovat připravené trasy dle jednotlivých kategorií. Na každém stanovišti tak
musely děti splnit stanovený sportovní, dovednostní či vědomostní úkol. Odměnou jim byl
bonbón a razítko na závodnickou kartu, která
prokazovala splnění stanovených úkolů.
Po absolvování trasy dostal každý účastník
špekáček na opečení a než zaplál táboráček, mohl se každý zhřát horkým čajem nebo
skvělou gulášovou polévkou. Členky místního
sokola nezapomněly ani na zpestření a tak
jme mohli v parku shlédnout také ukázku
výcviku služebního psa a agility dvou roztomilých pudlíků. Ještě před těmito ukázkami
konečně zaplál avizovaný ohníček, který

v opravdu chladnému počasí, navzdory májovým dnům všichni uvítali. Děti mohly opéct
vysoutěžené špekáčky a doplnit tak závodem
ztracenou energii.
Škoda jen, že díky špatnému počasí účast
mnoho lidí vzdalo, ale těm co i tak přišli patří
o to více punc „zálesáka“.

Děti prokazovaly vědomosti

ADRENALINCUP – ZÁVOD PRO OPRAVDOVÉ SPORTOVCE
Extrémní závod čtyřčlenných štafet zasazený do krásného prostředí Beskyd v okolí
Lysé hory patří mezi fyzicky nejnáročnější
závody ve své třídě. Pro účastníky je však
tím nejlepším zhodnocením jejich tréninku
v daných disciplínách. Možná někoho
napadne otázka, proč tuto vzdálenou akci
vzpomínáme právě v přílepském Občasníku, ale odpověď je snadná. I na tomto
závodě mají Přílepy zastoupení a družstvo
pod názvem Přílepy team, které skončilo
v loňském roce na 25. místě se připravuje
i na letošní ročník konaný koncem června.
Družstvo ve složení: Roman Odstrčilík –
běh dovrchu 16 km s převýšením 1.145 m,
David Smékal – Paragliding 5,5 km s převýšením 925 m, Tomáš Jančich – Mountain
bike 34,5 km s převýšením 1.430 m a Janek
Zachoval – kajak 5 km s převýšením 70 m
mezi 15 brankami se skokem do vody
z rampy a eskymáckým obratem již pilně
trénuje, aby se mohl název naší obce objevit
ve výsledkové listině co nejvýše.
O víkendu 27.–28. června jim můžeme
všichni na dálku fandit. Nebo si udělejte

OBČASNÍK PŘÍLEPY

v tyto dny výlet na Lysou horu a uvidíte vše
na vlastní oči.

Tomáš Jančich –
horské kolo

Roman Odstrčilík –
běh

Janek Zachoval –
kajak

David Smékal –
paraglide
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Z A J Í M AV O S T I
ŘEMESLA A ŽIVNOSTI V PŘÍLEPÍCH – NEVRATNÁ MINULOST
Dle záznamů v kronikách nemohly v životě
a potřebám lidí v naší obci chybět různá
řemesla a živnosti.
Dávno již ztichl vodní mlýn na potoce
„Mojena“ na čísle 8 (Paštěkovi) z roku
1770–1930, či původní kovárna naproti školy

jsou pohostinství. Ohlédneme-li se v naší
obci po této historii chodilo se na pivo již
hodně roků zpět. První pánská hospoda byla
v roce 1662 u nynějšího zámku na čísle 2.
Na současné „Přílepance“ č. 25 se od původních vlastníků Vrzalů, kteří měli též rozvoz sodové vody (1911) přes hostinského
Hudečka, který mimo jiné zavedl i výrobu
lahvového piva svým plnícím zařízením,
vystřídalo hodně vedoucích zvláště když již
hostinec patřil „Jednotě“. V roce 1961 se zde
zřizuje vyvařovna. V roce 1991 kupuje celý
objekt hospody a obchodu současný vedoucí
Květoslav Páral.

Koloniál u Peřků (1945)

v čísle 79 (Vrla) a posléze u Kutrů č. 12. V Přílepích se lisovalo vypěstované víno ze stráně
nad obcí „Vinohrady“ a to na čísle 9 a 74
v Podvinohradí (Basa). Nechybělo též olejářství či voskárna č. 53, Palírna nechyběla na
č. 30 a 25 nebo pozdější pekařství u Sanitrníků
č. 126. Obec měla též ševce, bednáře, krejčí,
řeznictví, mlékárnu a obchody s koloniálním
zbožím u Peřků a „Edynů“.
Tyto řemesla a živnosti zanikaly postupem
doby, neboť se změnily životní potřeby v naší
společnosti.
Co částečně přetrvává navzdory věkům

Zaniklý hostinec pod Lesem tzv. Kometa
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Vrzalova hospoda v roce 1911,
dnes hospoda U Páralů – Přílepanka

Zajímavou historii má též současný hostinec „U Miloša“. Již před rokem 1900 jej
vlastnili Kolaříkovi. V roce 1914 nabývají
hospodu manželé Andrýskovi novousedlíci
původem ze Žeranovic. František Andrýsek (narozen 1883) nastupuje na frontu, je
raněn a po návratu z války umírá ve svých
36 letech, jeho žena Marie následně ve
42 letech. Hospodu vede poručník za nezletilého Emila. V roce 1930 již vede se svou
ženou Marií ze Žop hostinec samostatně.
V roce 1941 se zvedá strop a nastává rozšíření prostorů, v roce 1951 přebírá hostinec
„Jednota“ s názvem „Komunální hostinec“.
Pak je několik let útlum, až v roce 2004
po opětovném nabytí vlastnictví dostává
objekt nejmladší syn Andrýsků – Ladislav.
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Nastává opětovná rekonstrukce – půdní prostor se mění na pokoje pro hosty a hostinec
začíná provoz po mnohaleté odmlce.

Andrýskův hostinec okolo roku 1930,
dnes restaurace U Miloša

Poměrně krátkou historii měl hostinec
„Na Kometě“ č. 140. V hezkém přírodním
prostředí u lesa, kdy byly umístěny na jeho
okraji lavečky, sedávali hosté pijící holešovské pivo. Vpravo vedle budovy byla kuželna
a níže pak výčep s tanečním kolem. Hostinští

byli Martinovi, Dokupilovi a Příhodovi. Četní
hosté přicházeli lipovou alejí kde v „OPLETĚ“
na jejich přívítání hrála paní Nedbalová
z č. 71 na flašinet sentimentální písničky.
Pivovarští koně vozili na těžkých povozech
pivní sudy z Holešova či Kroměříže spolu se
sodovkami značky „KURS“ Holešov.
Nejkratší trvání měla restaurace na místě
bývalého řeznictví čp. 150, kterou řídil
p. Ležatka. I když byla vkusně zařízena přeci
3 hospody na malou obec je mnoho. A tak
zakrátko provoz zde zanikl a po pár letech
se hospoda změnila na současnou pekárnu.
Statistiky mnohdy uvádějí, že Češi mají
prvenství na světě v pití piva. Zajdete-li někdy do našich pohostinství a to nejen
v Přílepích, uvidíte pár ojedinělých hostí. Ta
tam jsou bývalé časy, kdy byla hospoda plna
lidí besedujících, hrající karty či šachy a když
někdo donesl harmoniku rozezpívala se celá
hospoda. To se pak hostinský mohl přetrhnout, když roznášel 1 pivo za 1,70 Kčs.
Zdeněk Němec

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI 2014

Františka DUJKOVÁ /č.p. 63
Stanislav ROMÁNEK /č.p.267

duben
Rostislav DOHNÁLEK /č.p. 200
Ladislav BLÁHA /č.p. 187

81 let
81 let

květen
Karel ŽŮREK /č.p. 195
Ludmila BOLEDOVIČOVÁ /č.p. 202
Jiřina MIKULÍKOVÁ /č.p. 215
Antonie JURČÍKOVÁ /č.p. 206

70
84
86
75

čer ven
Zorka HOTAŘOVÁ /č.p. 151
Miroslav MIKULÍK /č.p. 215

80 let
85 let

let
let
let
let

čer venec
Jana SOVADINOVÁ /č.p.29
Jindřiška ZBRANKOVÁ /č.p. 197
Zdenka DUJKOVÁ /č.p. 175
Božena ŠUBOVÁ /č.p. 279
Anna ČÚLIKOVÁ /č.p. 210
Ludmila MATULÍKOVÁ /č.p. 113

70
86
81
87
70
80

srpen
Josef HRBÁČEK /č.p. 126
Zdeňka HOŘÁKOVÁ /č.p. 90

75 let
81 let
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let
let
let
let
let
let

75 let
82 let

NAROZENÉ DĚTI 2014
Michaela KROUTILOVÁ
č.p. 130 / 24. ledna 2014
Julie KONEČNÁ
č.p. 185 / 7. dubna 2014
Sofie KONEČNÁ
č.p. 185 / 7. dubna 2014

SŇATKY 2014
duben
Klára SOLAŘOVÁ / Přílepy 6
Ondřej PLÁŠEK / Zlín
Marcela JURČÍKOVÁ / Přílepy 57
Jiří ŠOTOLA / Přílepy 57

ZEMŘELÍ OBČANÉ V ROCE 2013
(dodatek)
Josef ZBRANEK /č.p. 197 /29. prosince,
88 let
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MÍSTO PRO VÁS
Rádi bychom poděkovali celému učitelskému sboru v ZŠ Přílepy. Především za individuální, profesionální a kvalifikovaný přístup k žákům i rodičům.
Za aktivitu, vybavenost školy a nápady, díky nimž je čas ve škole zajímavý
a pestrý. Také za vytváření příjemné rodinné atmosféry a kamarádských
vztahů ve škole i mimo ni.
Děkujeme za vše, co pro naše děti děláte.
manželé Poláškovi

Masáže
DAREK NEDBAL

❖ Sportovní

❖ Lávovými kameny

❖ Lymfatická

❖ Baňkování

❖ Regenerační

❖ Dornova metoda

❖ Breussova

PLUS

Darek Nedbal, Přílepy 192
Mob.: 606 097 064
www.masaze-darek.cz

masazedarek@seznam.cz

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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