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SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři,
V adventním čase přicházíme s dalším
vydáním našeho občasníku, zpravodaje ve
kterém pravidelně přinášíme informace
o dění v naší krásné vesnici. Blíží se konec
roku 2022, který přinesl mnoho událostí
nejen v republice, ale také ve světě.
Pojďme se však teď soustředit na
informace z místa kde bydlíme a žijeme
a shrňme si události od posledního vydání,

které jste mohli číst na přelomu léta a podzimu. Teď již kraluje zima a dočkali jsme se
i sněhové nadílky. Nadílku událostí, zpráv
a novinek si přiblížíme na následujících
stránkách.
Přejeme všem nejen příjemnou četbu, ale
také krásné prožití nadcházejících Vánoc
a pevné zdraví a úspěch v novém roce 2023.

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
rok se nám nachýlil ke svému závěru a my
vám přinášíme poslední letošní číslo Občasníku obce. Součástí je i kalendář vydaný
k letošnímu výročí obce a také jako netradiční forma PF s fotkami obce v historii
a současnosti.
Od posledního vydání se nám plánované
akce podařilo zdárně dokončit, takže máme
dokončený vodovod směrem na Holešov.
Většina prací na inženýrských sítích v Podšpitálí je také dokončena v termínu a jak
počasí a technický dozor dovolí, budou se
pouze dodělávat přípojky.
Po kompostérech konečně dorazily i velkoobjemové kontejnery - 2 síťované na svoz
papíru a 2 na odvážení plastů a ostatního
vytříděného odpadu. Nově se bude zavádět
svozový sběr papíru. Termíny jsou již připravené i v novém kalendáři.
Před koncem roku se podařilo i nainstalovat cyklistické odpočívalo k cestě na
Martinice pod zámeckým parkem. Zakázka
probíhá až do konce března, kdy ještě přibude stojan na kola a infotabule s plánkem
cyklotras. Domeček z kuláčů bude přisvícen
solárním osvětlením. Projekt je spolufinancován z dotace na podporu cestovního ruchu.
Z tzv. „měkkých projektů“ nám byla předána aplikace Geoportálu, která je přístupná
z webu obce a také aplikace Hlášení závad.
Zde mohou občané podávat podněty nebo
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hlásit závady na světlech, rozhlase či jakékoliv jiné poškození.
Další projekty se úspěšně posouvají
dopředu a v příštím roce tak bude dokončen projekt průtahu obcí a na to navazující
úpravy a opravy vodovodu a kanalizací
v hlavní silnici a připojených ulicích. K tomu
budou i navazující opravy chodníků podél
hlavní cesty. Zatím se předpokládá, že se
bude průtah dělat po částech.
V polovině prosince také dorazil a byl
předán nový komunální vůz s kontejnerovou nástavbou, který bude sloužit k převozu
zejména tříděných odpadů.
Projekt nové MŠ prošel formální kontrolou na dotaci a nyní probíhá další schvalování. A čekáme na poslední stanoviska pro
stavební povolení na rekonstrukci z hospodářské budovy zámku. Tato rekonstrukce
bude včetně opravy fasády. Fasáda rekonstruovaného zámku bude další etapou na
kterou je potřeba nachystat projekt, stejně
tak zpevněné plochy a příjezdová komunikace k zámku a nové MŠ. Interiér zámku
již dostává konkrétní obrysy a postupně
se dostáváme k vylívání podlah a obkládání. Nejnáročnější a nejzdlouhavější práce
v podobě restaurování historických prvků
nás čekají na jaře 2023. Předpokládáme, že
v příštím roce by mohlo dojít k předání a přestěhování OÚ a knihovny do nových prostor.
Studánky naši občané taktéž uložili k zim-
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nímu spánku a proběhlo po dvou letech, kdy
se občané nemohli potkávat i posezení se
seniory, kteří se opět někteří po delší pauze
setkali a popovídali si, co je nového.
To je ve stručnosti vše co se stihlo ještě
v průběhu letošního roku a co nás čeká

v roce následujícím. Nyní vám chci popřát
pohodové a veselé Vánoce po boku vašich
nejbližších a klidné vykročení do nového
roku ve zdraví a spokojenosti.

Dodávka nových velkoobjemových kontejnerů

Rekonstrukce zámku pokračuje dle plánu –
budoucí společenský sál

Ing. Ivana Sehnalová – starostka obce

ZPRÁVY Z RADNICE
Z ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce se v období od posledního vydaní zpravodaje, tedy od měsíce září
scházelo na pracovních schůzkách se starostkou obce a také v rámci jednotlivých výborů.
Řádné zasedání zastupitelstva obce Přílepy se konalo 25.8. a 25. 11.
Pro přehled předkládáme výčet přijatých usnesení, kterými zastupitelstvo obce Přílepy:
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Schvaluje zprávu o činnosti starostky
obce za období od února 2022.
Schvaluje výběr dodavatele díla
„Prodloužení vodovodu II. – k.ú. Přílepy
u Holešova“společnost PSM plus, s.r.o.,
Starobrněnská 334/3, Brno-město, 602 00
Brno, IČ: 29183294 s nabídkovou cenou
732 790,93 Kč bez DPH a pověřuje
starostku obce podpisem smlouvy o dílo.
Schvaluje výběr dodavatele díla „8TI
Přílepy“ společnost PSM plus, s.r.o.,
Starobrněnská 334/3, Brno-město, 602 00
Brno, IČ: 29183294 s nabídkovou cenou
4 681 490,99 Kč bez DPH a pověřuje
starostku obce podpisem smlouvy o dílo.
Schvaluje výběr dodavatele díla
„Prodloužení vodovodu II. – k.ú.
Přílepy u Holešova“společnost SDO
Technika, s.r.o., Jaselská 451, 742 42
Šenov u Nového Jičína, IČ: 29446619
s nabídkovou cenou 760 000,- Kč bez
DPH a pověřuje starostku obce podpisem
kupní smlouvy.
Schvaluje žádost o dotaci na projekt
„Mateřská škola Přílepy“ a její předložení
do 6. Výzvy IROP – Mateřské školy – SC
4.1 (MRR) v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu
2021 – 2027.
Schvaluje Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo
č. 49/713/024O – technické služby
Zlínsko, s.r.o., který upravuje stávající
ceník poskytovaných služeb.
Schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo
zakázky „Dětské hřiště Přílepy“
s dodavatelem Bonita Group Service, s. r. o.,
IČ: 277 38 795 a pověřuje starostku obce
podpisem dodatku č. 1 smlouvy.

Navrhuje částku 1 000 000,- Kč jako
vyrovnání nákladů MS Horní Roveň
Přílepy na zbudování a údržbu
myslivecké chaty.
Schvaluje uložení financí 1 000 000,- Kč
z rozpočtu obce na týdenní termínovaný
vklad u vybrané banky a pověřuje
starostku obce k provedení příslušné
bankovní transakce.
Schvaluje příspěvek na sociální služby
ve výši 10 000,- Kč pro Hrádek, domov
pro osoby se zdravotním postižením Fryšták.
Schvaluje Smlouvu o využití obecního
systému odpadového hospodářství pro
zpětný odběr odpadních elektrozařízení
– Asekol, a.s. a pověřuje starostku
podpisem této smlouvy.
Schvaluje odečtení roční produkce odpadů
u domácností s občany užívající pleny
v rozsahu 10kg/měsíc dítě do dvou let
a 15kg/měsíc dospělá nemohoucí osoba na
základě čestného prohlášení o užívání
inkontinenčních pomůcek.
Schvaluje prodloužení nájmu obecního
bytu na dobu určitou – jeden rok
s podmínkou, že v případě získání
účelného pronájmu bytu bude smlouva
ukončena s dvou měsíční
výpovědní dobou.
Schvaluje rozpočtová opatření č. 10/2022.
Schvaluje Zástavní smlouvu
k nemovitostem na listu vlastnictví
č. 10001 v k.ú. Přílepy u Holešova 		
a pověřuje starostku obce podpisem této
smlouvy.
Schvaluje dofinancování projektu 		
výstavba 8 TI Přílepy z rozpočtu obce.

Schvaluje rozpočtová opatření č. 6 /2022.
Schvaluje Dodatek č.1 Smlouvy o dílo
Rekonstrukce I. a II. NP zámku Přílepy
II. etapa.
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KOMUNÁLNÍ VOLBY, JAK A KDO SE VOLÍ A KDO ZÍSKÁVÁ MANDÁT
Po letošních volbách jsme se často setkávali s dotazy, jak se vlastně počítají hlasy, jak
se rozdělují mandáty a proč nejsou zvoleni
kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Pojďme
si tedy podrobně popsat systém komunálních voleb v ČR, včetně jednoduchého příkladu volební matematiky.

zvolené straně od konce kandidátky. Například, pokud má strana 9 kandidátů a volič
tuto stranu zakřížkuje, ale zakřížkuje zároveň šest kandidátů z jiné strany, získá hlas
jen prvních 7 kandidátů (počet členů voleného zastupitelstva) ze strany, která od
voliče získala křížek.

✓ Kdo může kandidovat a volit
Právo být volen v komunálních volbách
má každý státní občan České republiky,
který dosáhl 18 let nejpozději druhý den
voleb a v den voleb je v dané obci přihlášen k trvalému pobytu. Kandidáti mohou
kandidovat na kandidátkách registrované
politické strany, nebo jako místní sdružení
nezávislých kandidátů, nebo jako samostatný kandidát. V posledních dvou případech je třeba petice s podpisy občanů dle
velikosti dané obce. Poté se kandidátní listiny registrují na MÚ v Holešově.
Právo volit má každý svéprávný občan,
kterému je 18 let a má trvalý pobyt na území
obce. Na rozdíl od parlamentních voleb ale
není možné volit na voličský průkaz mimo
místo svého trvalého pobytu.

✓ Rozdělení mandátů a trocha volební
matematiky
Nejprve se sečtou hlasy, které dostala
strana (kandidátka) jako celek s těmi, které
dostali jednotliví kandidáti. Následně se
vyřadí strany a uskupení, které nezískaly
alespoň 5 % z přidělených hlasů.K procentuální hranici se nepřihlíží pouze v případě,
že v dané obci je podána pouze jedna kandidátní listina.
K rozdělení mandátů mezi volební strany,
které překonaly stanovenou hranici, se využívá poměrný volební systém v podobě
D’Hondtova dělitele. Zde je nejdůležitějším
faktorem počet hlasů pro jednotlivé kandidátní listiny. Čím lepší výsledek, tedy počet
hlasů, tím vyšší možnost v získání mandátů
pro kandidátní listinu. Celkový počet hlasů
pro jednotlivé kandidátní listiny se pak
dělí celými čísly. V každém kole se dělitel
zvyšuje o 1 až do rozdělení mandátů počtu
zastupitelů
Jednoduchý příklad: v obci XY se volí
5 zastupitelů a kandidovaly 3 kandidátní listiny A, B, C se ziskem hlasů: A 1000, B 800,
C 300. Druhé kolo dělitel 2: A 500, B 400,
C 150. Třetí kolo dělitel 3: A 333, B 266,
C 100. Mandáty se pak rozdělují podle nejvyšších rozdílů v jednotlivých kolech do
odsazení 5 zastupitelských křesel:

✓ Systém voleb
Systém voleb do obecních zastupitelstev
patří vůbec k těm nejsložitějším systémům
voleb u nás. Místo kroužků hrají v komunálních volbách hlavní roli křížky. Volič si
může vybrat mezi křížkováním celé volební
strany nebo dát hlas pomocí křížků jednotlivým kandidátům. Obě možnosti lze také
kombinovat.
Volič má tolik hlasů, kolik je členů zastupitelstva, v Přílepích tedy 7. Pokud označí
více kandidátů, je jeho hlasování neplatné.
Pokud volič přidělí křížek volební straně
a zároveň kandidátům stejné strany, hlas
je platný pouze pro volební stranu, pro
vybrané kandidáty se křížky nepočítají.
Volič ale může zakřížkovat jednu volební
stranu a další křížky udělit kandidátům
jiných stran. V tomto případě se odečítá
počet hlasů daný jiným kandidátům než

OBČASNÍK PŘÍLEPY

A: 1000 = 1. mandát, 500 = 3. mandát,
333 = 5. mandát
B: 800 = 2. mandát, 400 = 4. mandát, 266
C: 300, 150, 100
Kandidátka A tedy získává 3 mandáty,
kandidátka B 2 mandáty a kandidátka
C žádný mandát.
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✓ Přeskakování kandidátů
Na závěr je nutné ještě určit, kdo z kandidátů získá mandát v zastupitelstvu. To
určují preferenční hlasy, které se počítají tak,
že se celkový počet hlasů, které daná strana
získala,vydělí počtem jejích kandidátů. Má-li
některý kandidát nejméně o 10 procent více

hlasů, než je takto stanovený průměr hlasů
strany, poskočí v kandidátní listině na první
místo. Pokud je kandidátů s takovým ziskem hlasů více, rozhodují počty hlasů, při
jejich rovnosti rozhoduje původní pořadí na
kandidátce.
-ms-

PODZIMNÍ VOLBY A USTAVENÍ NOVÉHO ZASTUPITELSTVA OBCE
Volby do zastupitelstev obcí a měst,
neboli komunální volby se konaly na
území celé ČR 23.- 24. září 2022. V obci
Přílepy bylo v té době zapsáno 785 voličů,
z nichž se do volební místnosti dostavilo
493, což na procenta přepočteno představovalo volební účast 63%. O voličskou přízeň
se ucházelo celkem 19 kandidátů na třech
kandidátních listinách, z nichž bylo voleno
sedmičlenné zastupitelstvo.
Dne 20. října 2022 se sešli zvolení
zastupitelé v zasedací místnosti OÚ Přílepy k ustavujícímu zasedání. Zasedání
zahájila z titulu funkce dosavadní sta-

rostky Ivana Sehnalová, která konstatovala, že proti výsledkům voleb nebyly ve
stanovené lhůtě podány žádné protesty
a zastupitelstvo tak může být ustaveno.
Poté poděkovala končícím zastupitelům
za odvedenou práci v průběhu čtyřletého
volebního období.
Pak již pokračoval řádný program ustavujícího zasedání, kdy zastupitelé nejdříve
složili slib a převzali osvědčení o zvolení,
pak proběhla volba starosty, místostarosty,
ustavení jednotlivých výborů a volba jejich
předsedů a členů.

Zastupitelstvo obce Přílepy pracuje od 20. října 2022 v tomto složení:
Ing. Ivana Sehnalová / starostka, předseda výboru pro revitalizaci zámku a parku
Ing. Miroslav Sovadina, MBA / místostarosta, předseda výboru pro územní rozvoj
Bc. Lucie Uličníková / předseda finančního výboru
Milan Staněk / předseda kontrolního výboru		
Tomáš Boledovič / předseda výboru pro bezpečnost a životní prostředí
Mgr. Martina Kroutilová, Dis. / předseda výboru sociálního, kulturního a školského
Rostislav Kutra / předseda výboru stavebně technického
Zřízené výbory jsou tříčlenné a budou se scházet dle potřeby v jim svěřené oblasti a budou
připravovat a projednávat podněty pro starosku a zastupitelstvo obce. Neváhejte se se svými
náměty, připomínkami či požadavky obracet na jednotlivé zastupitele či přímo na Obecní
úřad Přílepy.
-ms-
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NOVÝ SVOZ PAPÍRU
S dodávkou nových kontejnerů bude probíhat nově i pytlový sběr papíru. Sběr papíru
bude i nadále probíhat ve škole, aby měly
děti navštěvující ZŠ finanční prostředky na
zajištění např. dopravy na výlety či plavání.
Pro ty, co nemohou nosit nebo vozit svázaný
papír ke škole, bude papír odebírán v modrých pytlích před domem. Sbírat se bude
pouze papír čistý a ne zašpiněný nebo mokrý.
Lze odevzdávat i knihy a časopisy. Sbírá se
papír do pytlů, aby se neznečistil a neznehodnotil, protože potom nám sběrová firma papír
nevezme. Obecní pracovníci budou pytle po
svozu vysypávat do kontejneru a poté bude
odvezen. Proto opět žádáme, aby vystavené
pytle byly pevnější a s větší nosností tj. 50mq
a více, aby se pytle při manipulaci netrhaly,
jak tomu bývá ještě občas při svozu plastů.

Papír je težší než plast a pytle, které se používají do odpadkových košů (zatahovací)
se při manipulaci protrhnou. Proto zvažte
i naplněnost pytlů pro svoz, aby nedocházelo
zbytečně ke znehodnocení papíru. Pytle je
možno zakoupit na OÚ. Ke svážení přistupujeme i z důvodu vyššího procenta výtěžnosti
komunálního odpadu (SKO), protože každá
obec musí podle nových směrnic mít, co nejmenší % SKO a vytříděnost nad 65%. Což
znamená, že podle dnešního průměru 220kg
na občana za rok musí být 143kg roztříděno
(plast, papír, karton, plechovky, železo, bioodpad) a zbytek může skončit v popelnici již
neroztříditelný odpad (hygienické potřeby,
vícesložkové odpady, smetky z domácnosti,
porcelán, znečištěný mastný papír apod.).
-si-

SYSTÉM PLATEB ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2023
Od ledna se nově platí odpady až po obdržení výměru! Od příštího roku bude probíhat
platba za odpady až po zaslání platebního
výměru, kde bude uvedeno vyvezené množství odpadu od domu a odečtena zaplacená
zálohová platba. U třetiny občanů zatím
dle údajů nedojde k žádnému doplatku,
protože se bezpečně vešli do určené kvóty
určené veřejnou vyhláškou. Další část bude
mít doplatek od 5 do 300kč, což odpovídá
loňskému poplatku. Přibližně 20 domácností bude mít doplatek vyšší, protože mají
v popelnici nad 10kg na občana za rok
a tudíž si připlatí. Tito občané byli o vyšší
platbě informováni. Ulevíme ještě dětem do
2 let odečtením váhy za plínky a seniorům
na inkontinenční pomůcky. Tyto odpady
bohužel nejde úplně obejít a činíme tak i pro
úlevu mladým rodinám a podporu porodnosti a taktéž pro podporu seniorů. Softwarová firma po několika měsíčních domluvách
a odlaďování požadavků bude mít snad již
v lednu přístup pro nahlížení do programu
s váhami popelnic. Po obdržení přístupů
budete včas informování, jak do systému pro
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náhled přistupovat. Nyní se zatím můžete
na váhu vaší popelnice informovat na OÚ.
Poslední svoz je koncem roku. Data ze svozů
přijdou až v následujícím týdnu a poté bude
probíhat vystavování platebních výměrů.
Než dojde ke zpracování všech podkladů
nebude možné za odpady zaplatit. Platit za
odpady bude tedy možné až od února 2023.
-si-

Malé koledníky s doprovodem
zapečetěnými pokladničkami můžete
v Přílepích očekávat

v sobotu 7. ledna 2023
v dopoledních hodinách
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ODVOZ KOMUNÁLNÍHO
ODPADU V ROCE 2023

SVOZ PYTLŮ S PLASTY
V ROCE 2023

LEDEN

12., 26.

LEDEN

5., 19.

ÚNOR		

9., 23.

ÚNOR		

2., 16.

BŘEZEN

9., 23.

BŘEZEN

2., 16., 30.

DUBEN

6., 20.

DUBEN

13., 27.

KVĚTEN

4., 18.

KVĚTEN

11., 25.

ČERVEN

1., 15., 29.

ČERVEN

8., 22.

ČERVENEC

13., 27.

ČERVENEC

3., 20.

SRPEN

10., 24.

SRPEN

3., 17., 31.

ZÁŘÍ 		

7., 21.

ZÁŘÍ 		

14., 27.

ŘÍJEN		

5., 19.

ŘÍJEN		

12., 26.

LISTOPAD

2., 16., 30.

LISTOPAD

9., 23.

PROSINEC

14., 28.

PROSINEC

7., 21.

Na zdejším obecním úřadě je možno zakoupit
popelnice a odpadové pytle.

Žluté pytle jsou k zakoupení na OÚ za 5 Kč/ks.
3.7. a 27.9. – mimořádný svoz (státní svátek)

SPUŠTĚNA NOVÁ ELEKTRONICKÁ SLUŽBA HLÁŠENÍ ZÁVAD
Zřídili jsme novou aplikaci, která vám
ušetří čas a kroky či telefonát na obecní
úřad. Nyní máte možnost nahlásit závady
a jiné nedostatky na majetku obce nebo
na veřejném prostranství přímo z domu či
z místa, kde jste závadu zjistili. Aplikace by
měla sloužit ve svém výsledku k tomu, abychom byli lépe informováni, mohli důležité
závady včas odstranit či případně zařadit
je do plánu práce či v případě rozsáhlejších
závad zařadit do návrhu rozpočtu obce.
Využijte novou službu, která je dostupná
z webu obce a která Vám umožní rychle
a pohodlně nahlásit nedostatky a závady na
veřejných prostranstvích, v ulicích či parku.
Aplikace Hlášení závad slouží jako pohotový nástroj pro hlášení závad a malých
nedostatků v obci. Občané či návštěv-

OBČASNÍK PŘÍLEPY

níci mohou pomocí této aplikace oznámit
například nefunkčnost veřejného osvětlení,
rozhlasu, černou skládku, rozbité lavičky,
nalomený strom či poničenou zeleň, díru
v chodníku, zničené dopravní značení,
poškození zařízení dětského hřiště nebo
poškozené místní komunikace atd.
A jak aplikace funguje?
Stačí vyplnit jednoduchý interaktivní formulář v elektronické aplikaci, na kterou se
dostanete přes obecní web kliknutím na příslušný odkaz v sekci Obec – Hlášení závad.
Další možností je stažení aplikace Hlášení
závad z Google play a instalace do mobilního telefonu. Při otevření se objeví nabídka
dostupných lokalizací, zvolíte Přílepy.
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• Zvolením možnosti "Přidat hlášení" a kliknutím do mapy můžete lokalizovat konkrétní
místo, ke kterému se chcete vyjádřit, přičemž polohu daného bodu je možné až do odeslání
hlášení libovolně měnit. Ve formuláři se dynamicky mění pohled na místo generovaný službou Google StreetView.
• V samotném formuláři je třeba vybrat kategorii závady/problému a doplnit stručný
popis.
• Pokud si přejete být informováni o průběhu řešení, můžete přidat svoji e-mailovou
adresu.
• Můžete také připojit fotografie z místa hlášení (max. velikost 8 MB).
• Po opsání kontrolního kódu a stisknutí tlačítka "Odeslat" se záznam uloží do databáze.
• Správce aplikace, kterým je pověřená osoba na obecním úřadě, bude následně upozorněna e-mailem na nový požadavek.
• Vložené hlášení bude v mapě viditelné až po zpracování správcem aplikace a problém
bude předán k řešení.
Věříme, že se s touto aplikací naučíte snadno pracovat, stane se běžně používanou a že
přispěje ke snadnější identifikaci závad a snadnější komunikaci s obecním úřadem bez
ohledu na úřední hodiny a potřebu obhlídky místa.
-ms-

NOVÉ KOMUNÁLNÍ VOZIDLO
mobilu společnost SDO Technika, s.r.o.
Časté přesuny drobného materiálu,
z Šenova u Nového Jičína s cenou 760
přeprava zeminy, svoz odpadů a údržba
000,- Kč bez DPH.
komunikací, to vše byly důvody pro
pořízení nového komunálního vozidla
Automobil byl předán do užívání 12.
za účelem zlepšení a rozšíření možností
prosince 2022.
technických služeb obce. Nové vozidlo je
značky GAZelle a disponuje přípravou
pro kontejnerovou nástavbu a pohonem
-ms4x4 s možností rozšíření
o další užitné moduly.
Toto bude využito pro
svoz odpadů, údržbu
místních komunikací,
odvoz a přesuny materiálu a další každodenní
činnosti při technické
správě a údržbě obce.
Se stanovenou specifikací vozidla byli osloveni
4 dodavatelé, přičemž ve
stanovené lhůtě podal
nabídku pouze jeden.
Vzhledem ke skutečnosti, že nabídka splnila
všechny požadavky, stala
se dodavatelem autoNové komunální vozidlo GAZelle

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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GEOPORTÁL, DALŠÍ SLUŽBA NA WEBU OBCE
Na webových stránkách obce přibyl nový
odkaz, který vás přesměruje do geografického portálu obce, který je podrobnější
a v mnohých směrech přehlednější než
náhled přes katastr nemovitostí. Je možné
zjistit bonitu půdy,
cenové mapy, druhy
pozemků apod. Do
budoucna budou
přidány jednotlivé
pasporty osvětlení,
rozhlasů či dopravního značení. Bude
to propojeno i s aplikací závad, čímž
bude možné označit
konkrétní nefungující
rozhlas či osvětlení.
Ovládání je intuitivní
a probíhá zejména
v záložce vrstvy, kde

si zatrhnete požadované informace a pod
tlačítkem legenda se skrývají vysvětlivky
k jednotlivým vrstvám, na které nahlížíte.
-si-

Náhled aplikace Geoportál

DALŠÍ KOLO ŽÁDOSTÍ O KOMPOSTÉRY
Ke konci roku budeme ještě opětovně
žádat o kompostéry pro občany, kteří měli
objednané dva kompostéry a nedostalo
se na ně, protože byla kompletně pokryta
poptávka na jeden a další již nebyly. Chystá
se proto poslední doobjednávka kompostérů pro občany, proto jednotlivé požadavky směřujte do konce roku na OÚ. Ti, na
které se nedostalo se druhým kusem máme
zapsané a již se hlásit nemusí. Kompostéry
jsou určené pro shromažďování biologicky
rozložitelného odpadu z domácnosti, aby
nekončily v domácnosti a také pro sběr
travního odpadu ze zahrad. Bohužel od
roku 2025 již nebude možné mít povolení
na komunitní kompostování a budou přísnější pravidla pro povolování shromažďování biologicky rozložitelných odpadů.
Vše se bude muset vážit a pro obce bude
komplikovanější dostát všem požadavkům
a bude muset dojít k větším úpravám místa

OBČASNÍK PŘÍLEPY

pro provozování, takového zařízení. Proto
jsme rádi, že většina občanů, co mohla
začala s kompostováním zbytků z kuchyně
a tento odpad nekončí v popelnicích, jak lze
vyčíst i z čísel z vážení popelnic, stejně tak
konečného čísla, kdy měsíčně odvezeme cca
o 3t méně odpadu než tomu bylo v minulých letech. Rozložený bioodpad lze pak
využít jako kvalitní zeminu či hnojivo do
zahrádky či ke stromům či keřům. Pokud
byste využití pro vámi zpracovaný kompost
nenašli, tak víme, že někteří občané občas
kompost poptávají, tak by se určitě někdo
našel, kdo by jej využil. I vytříděním tohoto
odpadu a jeho nevyhozením do popelnice
přispíváte k lepší statistice obce, abychom
dodrželi přísné směrnice jejíž překročením
se vystavujeme pokutě. Ještě jednou všem
kompostovatelům děkujeme.
-si-
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OKÉNKO DO NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ ROKU
Zahájení školního roku proběhlo tradičně 1. září. Sešli se téměř všichni žáci,
prvňáčky doprovodili jejich rodiče a škola
se opět zaplnila dětským švitořením. Paní
ředitelka Mgr. Monika Obšivačová spolu
s paní starostkou Ing. Ivanou Sehnalovou
přivítala prvňáčky i s jejich rodiči a také
žáky v jednotlivých třídách. Nový školní
rok přinesl změny v pedagogickém sboru
i v počtu žáků. Těch je na naší škole letos
54 a jsou rozděleni do jednotlivých tříd
takto:

logiky a deskových her, Smajlíci – s úsměvem to zvládneme, Plavání, Keramika,
Míčové hry a Taneční kroužek.

1. třída – 13 žáků
– tř. učitelka Mgr. Marie Řiháková
2. třída (2. + 3. roč.) – 8 + 11 žáků
– tř. učitelka Mgr. Jana Macháčková
3. třída (4. + 5. roč.) – 13 + 9 žáků
– tř. učitelka Mgr. Yveta Kojetská
Při škole funguje školní družina, kterou
navštěvuje 28 žáků. Vychovatelkou je Mgr.
Milada Klezlová.
Kromě výuky nabízíme dětem i kroužky.
V letošním školním roce to je Čtenářský
kroužek, Malí Einsteinové – klub zábavné

Školní rok jsme zahájili společně s rodiči

ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY
Jednoho podzimního rána, přesněji ve
čtvrtek 29. září, se žáci naší školy vydali
pěšky do holešovského zámku. Čekala nás
tam mimo jiné výstava Českých korunovačních klenotů. I přesto, že kromě repliky
Svatováclavské koruny bylo k vidění
i původní žezlo a jablko Karla IV., největší
pozornost dětí poutal fotokoutek. Vždyť
kdo by si nechtěl vyzkoušet korunu s pláštěm a připadat si jako král nebo královna?
V další místnosti zámku si děti mohly

OBČASNÍK PŘÍLEPY

pohlédnout vzácný meč hraběte Jana
z Rottalu, který je datován do roku 1650.
Poslední zastávkou byla výstava s názvem
Sklo, malba, design. K vidění byly práce
žáků a pedagogů SUPŠ sklářská z Valašského Meziříčí. Celý výlet jsme zakončili
sladkou tečkou v cukrárně. Cestou zpět
nám přálo počasí a dokonce vysvitlo sluníčko. Byl to příjemně strávený den, kdy
jsme skloubili poznávání s pohybem.
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Na výstavě korunovačních klenotů
v holešovském zámku

Prohlédli jsme si také expozice
výstavy sklo a design

BESEDA S KNIHOVNICÍ
– SKŘÍTEK PODZIMNÍČEK
V pátek 7. října nás do školní družiny
přijela navštívit paní Renata Lišková
z martinické knihovny. Ústřední postavou
celé besedy byl skřítek Podzimníček, o kterém si děti poslechly pohádku, do níž se
mohly zapojit a svými nápady doplňovat
její děj. Děti se dozvěděly o podzimních
plodinách, jejich zpracování a také, jak
podzim trávili naši předci.
Na závěr si děti z listí vyrobily skřítka
Podzimníčka podle své fantazie a odnesly
si ho s sebou domů.

HALLOWEEN
Jako každý rok i letos se žáci těšili na
Halloween. Je to původně keltský svátek,
který se slaví především v USA, Kanadě,
Velké Británii, Austrálii a v dalších anglosaských zemích. Mezi symboly tohoto
svátku patřívydlabané dýně, kočky a nejrůznější kostýmy a masky, které měly
představovat duše zemřelých.
Výuka probíhá tento den jinak a děti se

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Tvoření se skřítkem Podzimníčkem
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každoročně těší. Přijdou oblečeni v kostýmech a vypracovávají zadané úkoly samostatně, popř. s pomocnou nápovědou,
kterou jim dá spolužák či paní učitelka.
Nezapomněli jsme ani na náš svátek Dušiček, kdy si připomínáme věrné
zemřelé. Přestože v Přílepích není hřbitov,
navštívili jsme s žáky pomníky padlých
občanů ve válkách a rozsvítili svíčky.

BESEDA SE SENIORY

Vyučování o Halloweenu vypadá jinak

Setkání několika generací, které se po
třech letech mohlo opět uskutečnit. Děti si
pro babičky a dědečky připravily taneční
program s písničkami Hany Zagorové,
který proložily básničkami o přátelství,
rodině a lásce, což jsou jedny z nejdůležitějších věcí v životě člověka.
Za tato setkání jsme moc rádi. Obohacují každého z nás a upevňují vztah dětí
k babičkám a dědečkům.
Vystoupení na besedě se seniory

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
V pátek 18. 11. 2022 vyrazili žáci čtvrtého ročníku na Dětské dopravní hřiště
v Kroměříži. Výuka dopravní výchovy
probíhá vždy v několika fázích. Nejprve se
seznámí žáci s teorií – vysvětlují si, proč je
důležité znát dopravní značky a předpisy,
jak vyřešit křižovatky,… Ve druhé části
vyráží budoucí cyklisté nejprve na hřiště
jako chodci – všechno si projdou, prohlédnou, případně vysvětlí. Nakonec následuje
praktická část, kdy se žáci rozdělí na cyklisty a chodce. Úkolem je procházet či pro-

jíždět dopravním hřištěm podle předpisů
tak, aby nepřišli o žádné body. Letošní rok
nám počasí nadělilo sněžení, tak byla jízda
mezi padajícími vločkami docela náročná.
Chodci a cyklisté si nakonec vyměnili role.
I přes náročné podmínky všechno dobře
dopadlo. Trošku nás potrápilo špatné seřízení přilby. Žáci pozorně poslouchali, jak
mají příště do silničního provozu vyrazit
– jak si seřídit přilbu, jak být dobře viděn,
co má mít kolo v povinné výbavě – snad se
tohle všechno stane samozřejmostí.

ADVENTNÍ DÍLNIČKY
Bývá u nás na škole dobrou tradicí, že
zahájíme předvánoční čas výrobou adventních věnců. Ani letos jsme na tento zvyk
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nezapomněli. Adventní dílničky proběhly
21. listopadu ve všech třídách. Prvňáčci
měli premiéru. Ráno zahájili výrobu spolu
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s paní Vlastou Čablovou, která s velkou trpělivostí všechno dětem vysvětlila
a spolu s paní učitelkou pomáhala žáčkům
vyzdobit věnec podle představy každého
z nich. Ve vyšších ročnících byla práce
opakováním předešlých ročníků.
Celou školou vonělo jehličí. Každý
věnec byl originální. Někdo ladil věnec
do barev obývacího pokoje, někdo měl
věnec čistě přírodní, někdo se držel tradic,
někdo experimentoval. Věnce se všem moc
povedly.
Děkujeme paní Vlastě Čablové, že nám
pomohla vést děti k zachování krásné tradice a přejeme jí i všem ostatním příjemné
prožití adventního času.
Adventní věnce se povedly všem

PEČENÍ PERNÍČKŮ
K období adventu neodmyslitelně patří
pečení perníčků, a proto jsme se s dětmi
ve školní družině pustili také do práce.
Všechny děti se na pečení moc těšily
a velmi rády se na chvíli proměnily v malé
pekaře. Z připraveného těsta pilně vykrajovaly rozmanité tvary. Během chvilky se
vůně perníčků linula po celé škole. Perníčky se nám povedly a už se moc těšíme,
jak si na nich pochutnají hosté na našem
vánočním představení.

Pečeme a uždibujeme kousky

Něco jsme přece jen napekli

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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BESEDA V KNIHOVNĚ – POPLETENÁ POHÁDKA
V pátek 2.12. 2022 proběhla další zajímavá beseda v místní knihovně. Hlavním
tématem byla tentokrát pohádka, která je
bezpochyby jedním z nejoblíbenějších dětských žánrů.
Paní Zaoralová z holešovské knihovny
s dětmi hovořila o jejich oblíbených pohádkách a ukázala jim, jak různorodé mohou
být. Také jim přečetla veselou popletenou
pohádku, ve které bylo všechno trochu
jinak, než bývá zvykem, což vyvolalo na
tváři nejeden úsměv. Velkým překvapením bylo pro děti také zjištění, že jejich
oblíbená postava Mickey Mouse, vznikla
už před 94 lety a je to tedy pořádný stařík.
Na závěr si děti prohlédly pohádkové
knížky a sdělily paní knihovnici své dojmy
z pohádky. Beseda se všem moc líbila a už
se těšíme na další milé setkání.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Čtení pohádek na besedě v knihovně
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MIKULÁŠSKÝ DEN
V pondělí 5. prosince se naše škola proměnila ve školu čertíků a andílků. Ano
– vidíte dobře! Školu tento den navštívili
opravdu andílci a čertíci, kteří se nejen
učili, luštili, tvořili, hráli si, ale i slíbili, že
se budou v následujícím roce snažit napravit své případné prohřešky nebo naopak
dělat i nadále radost všem kolem sebe.
Tak snad nás Mikuláš slyšel a příští rok

už nebudeme mít v „Knize hříchů“ žádný
záznam. Držte nám pěsti!!!
Do nového roku 2023 Vám i nám přejeme hodně zdraví, štěstí, radosti a lásky.
O co více je dnešní doba náročná, o to více
potřebujeme kolem sebe úsměv, podporu
a dobrou náladu.

Kolektiv zaměstnanců ZŠ Přílepy

STŘÍPKY Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
NOVÝ ŘEDITEL
Vážení čtenáři, rodiče a občané Přílep.
Jak jste si mnozí mohli povšimnout,
nastala ve zdejší mateřské škole změna
vedení. Po absolvování konkurzního
řízení jsem se rozhodl pro nemalou životní
změnu a byl jsem zřizovatelem k 1.9.2022
jmenován novým ředitelem zdejší mateřské školy. Dovolím se Vám ve stručnosti
představit.
Jmenuji se Jiří Mrázek. Vedení MŠ jsem
převzal od bývalé paní ředitelky 31.8.2022.
Po seznamování se s prostředím a řízením MŠ jsem se rozhodl pro zachování
úspěšného chodu školy a to s nastavením
nového komunikačního směru. V mém
zájmu je a to nejen jako ředitele, ale i jako
otce tří dětí, aby zde každodenní pobyt
pro děti byl tím nejkrásnějším okamžikem
v jejich životě. Mít kvalitní zázemí, kvalifikované pedagogy, podnětné a příjemné
prostředí, jak pro děti tak i kvalitní pracovní podmínky pro zaměstnance, včetně
všestranné komunikace. A v neposlední
řadě velmi úzká spolupráce s Vámi rodiči
a zřizovatelem MŠ, kterým je obec Přílepy.
Mým cílem je, abychom se tu všichni cítili
dobře, šťastně a mohli prožívat každodenní radosti i starosti s těmi nejmenšími
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dětmi, které začínají objevovat svět. Aby
velké překážky pro všechny malé byly
s naší a Vaší pomocí vždy velkým krokem
dopředu.
V novém školním roce se nám podařilo
školu doplnit o nový inventář a rozšířit
technické a materiální vybavení školy.
Patří sem mimo jiné postupné pořízení
nových koberců do tříd pro vzdělávací,
pohybové a relaxační činnosti s dětmi.
Nejen v současnosti, ale i v následujících
letech budeme pokračovat v rozvoji digitalizace a informačních technologií naší
školy. V rámci projektové činnosti jsme
dokončili projekt Šablony III.
V budoucích letech MŠ čeká stěhování
do nového, moderního prostředí.To bude
zrekonstruováno v zámeckých prostorách
nynější hospodářské budovy. V současnosti je celý projekt v rukou řízení pro stavební povolení.
A nyní si dovolím Vás informovat o již
proběhlých událostech…
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DIVADLO V MŠ
Ve středu 14. 9. nás
navštívil pan „pohádkář“ se svým minidivadlem. Děti si spolu
s ním hravou formou
rozvíjeli řečové a sluchové schopnosti.
Doplňovali, hádali
a krásně se zúčastnili
všech písniček, hádanek, básniček a říkanek.
Velkým očekáváním poté pro nás byla
pohádka „O slonovi
Divadelní představení pro děti
a velrybě“, kde velká
pomoc jednoho druhému je vždy nejdůležitějším nástrojem v našich vztazích. Velký potlesk a rozzářené oči
dětí byly nemalým poděkováním účinkujícímu.

DÝŇOVÁ ŠKOLKA
Letošní dýňování vzhledem k chladnému počasí nemohlo proběhnout venku.
Navíc po dlouhé covidové pauze jsme se
rozhodli, aby si děti přes víkend vyrobili společně s rodiči v teple domova
své veselé, strašidelné a důvtipné dýně
a donesly je do školy. Úžasnými výtvory

jsme poté zkrášlili zahradu a další dny je
po ránu rozsvěcovali. Ten kdo nestihl,
mohl dále v následujících dnech dodatečně
donést a tak si zasloužit sladkou odměnu.
Každá originální dýně vypovídala o velké
tvořivosti a šikovnosti všech dětí.

Dýněmi jsme zkrášlili zahradu školky

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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Za vyrobené dýně získaly děti sladkou odměnu

VÝSTAVA OVOCE A KLENOTY HOLEŠOV – SOVIČKY
V pátek 30. 9. jsme navštívili s předškoláky ze třídy Soviček v Holešově
Výstavu ovoce pořádanou Českým svazem zahrádkářů, na které měli možnost
si prohlédnout krásné a sladké produkty

naší přírody. Poté následovala prohlídka
českých korunovačních klenotů v holešovském zámku věnované našim vládcům.
Aspoň chvíli jsme si mohli připadat jako
králové a královny.

Králové a královny – na výstavě korunovačních klenotů v Holešově

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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DRAKIÁDA
Hned po víkendu se nám pěkně vyčasilo
a tak v pondělí 10. 10. na poli pod mateřskou školou jsme si užili očekávanou drakiádu při slunečném počasí. Všichni draci, jak
kupovaní, malovaní, tak i ručně vyrobení
nakonec vzlétly do oblak. Po skončení létání
draků nám šikovní tatínci pomohli rozdělat
oheň a děti si tak s rodiči mohli opéct špekáček a vychutnat si krásný slunečný den. Až

byly bříška zaplněny, byly poté připraveny
zábavné aktivity pořádané paní učitelkami.
Nachystané závody, ve kterých si mohli
ověřit svou šikovnost, rychlost a vytrvalost
velmi bavily.
A na závěr nemohla chybět ani létající
medaile z drakiády. Moc všem děkujeme za
účast a těšíme se na další rok.

Děti si zasloužily létající medaile z drakiády

PROJEKTOVÝ DEN ŠABLONY III
Z důvodů dokončení čerpání dotací z programu Šablony III jsme ve středu 12. 10.
navštívili Filmové ateliéry Zlín na Kudlově.
Zde děti zhlédli vznik prvních loutkových
filmů (Ferda mravenec, Ztracený kapesník
a jiné) včetně modernější počítačové animace pohádky „Prasátko Lojza“. Ten dětem
připomenul, jak se máme k sobě navzá-
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jem chovat a jak si pomáhat, když jeden
je v nouzi. Dále jsme měli možnost si prohlédnout výstavu krásných automobilových
modelů. Poté jsme navštívili tamní zábavné
centrum, ve kterém si mohli děti aktivně
pohrát a odpočinout.
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Ve zlínských filmových ateliérech

VYSTOUPENÍ PRO SENIORY
V pátek 4. 11. jsme odehráli v restauraci
„U Miloša“ krátké představení pro naše
nejstarší spoluobčany. Stejně jako děti ze
základní školy, tak i naše děti velmi pečlivě nacvičili a naučili drobné rozpočítávadla, říkanky a písničky pod vedením
paní učitelky Jolany Vydrové a klavírního
doprovodu pana ředitele. Jsme moc rádi,
že i mnohé babičky a dědečkové si některé
písničky a říkanky opakovaly společně
s námi. A jejich radost s potleskem byl nám
velkou odměnou, stejně jako sladká odměna
pro všechny děti. Všem, kteří se zúčastnili
besídky, moc děkujeme.

Vystoupení na besedě se seniory

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ
Ředitelství Mateřské školy v Přílepech oznamuje rodičům dětí, že
ve dnech od 23. 12. 2022 do 2. 1. 2023 dojde k přerušení provozu
mateřské školy. Zaměstnanci si budou čerpat řádnou dovolenou
o vánočních svátcích a současně bude omezen provoz školní
jídelny. Provoz bude opět obnoven v úterý 3. 1. 2023.
Můžete nás sledovat na: www.msprilepy.cz
Bc. Jiří Mrázek, ředitel mateřské školy a celý kolektiv MŠ Přílepy

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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ŽIVOT SPOLEČENSKÝ
BESEDA SENIORŮ
„Všichni neustále řeší věk, že nám jednou
bude zbytečně moc let. Já nekoukám dozadu,
ale ani vpřed, mně je to jedno, já žiju tady
a teď."
Tento verš z písně Hany Zagorové uvedl
vystoupení ZŠ na besedě seniorů a velmi
výstižně tak podtrhl smysl konání této akce.
Jde o to sejít se, potkat staré přátele, sousedy, kamarády a spolužáky z jedné vesnice,
pobavit se a neřešit kolik je komu let.
K této besedě se po dvouleté Covidové
pauze opět sešli přílepští senioři starší 65
let v pátek 4. listopadu v sále restaurace
U Miloša. Jako každým rokem byl připraven krátký kulturní program. Po přivítání a úvodním slovu starostky obce bylo
představeno nově ustavené zastupitelstvo
obce. Poté již následovalo vystoupení dětí
z naší mateřské školy. Kluci a holky zatan-
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čili a zazpívali pásmo lidových písniček za
hudebního doprovodu nového pane ředitele.
Žáci základní školy si pod vedením svých
učitelek připravili pásmo k poctě Haně
Zagorové a zatančili na její nejznámější hity.
Zaznělo také několik krátkých myšlenek či
říkanek o rodině, přátelství a lásce, při kterých jistě ukápla i nějaká ta slzička. Ale byly
to zajisté slzičky štěstí.
Po večeři patřil večer společné besedě
a dobré náladě, ke které přispělo i duo Orion
z Martinic, jejichž hra a zpěv brzy zvedly
přítomné ze židlí a tak se postupně zaplnil
improvizovaný taneční parket. Ti co nešli
tancovat spolu besedovali a jistě zavzpomínali na dlouhá či kratší léta prožitá v Přílepích.
-ms-
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Po covidové pauze se opět sešli senioři ke
společné besedě

Letos se zaplnil také taneční parket

PODZIMNÍ POLÉVKOBRANÍ
Koncem léta začala místním milovníkům
vaření hlodat myšlenka uspořádat nějakou
kulinářskou akci také u nás v Přílepích.
Guláš festy, rybí hody, ochutnávky cukroví jsou z okolních obcích známé, a tak
jsme přemýšleli o něčem novém a originálním. A tak vzniklo podzimní polévkobraní,
do kterého se jako pořadatelé pustili hasiči
ve spolupráci a obcí. Podzim je k podobné
akci ideálním obdobím, jelikož je k dispozici úroda brambor, dýní, ostatní zeleniny,
lesních hříbků i nějaká ta zabíjačka.
A tak se v sobotu 24. září sešlo na přední
zámecké zahradě devět týmu či jednotlivých kuchtíků a do dálky se nesla směsice vůní z deseti hrnců a kotlíků. Vařila
se polévková klasika jako rajská, dýňová,
hříbková, rybí, zeleninová, nivová, zabijačková, hovězí, ale také mezinárodní
speciality jako boršč či žůr. V čase, kdy
se suroviny měnily v hrncích na polévky,
byla připravena ochutnávka místního piva
Přílepský Kovář a děti mohly skotačit
ve skákacím hradu a účastnit se soutěže
v omalovávání obrázků.
S blížícím se polednem se zaplnila
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zahrada jedlíky a z hrnců začalo ubývat polévek. Každý kdo chtěl ochutnávat
a hodnotit si zakoupil degustační náramek, vyfasoval misku a lžičku a mohl
ochutnávat a jíst do sytosti. Každý kdo
ochutnával, mohl také hodnotit a přidělit
třem nejlepším polévkám 3, 2 a 1 bod.
Jakmile bylo téměř vše dojedeno, byly
připraveny stupně vítězů a začalo se
s vyhlášením výsledků jednotlivých soutěží. Nejprve ve vymalovávání, které
také hodnotila veřejnost připsáním čárky
k nejlepšímu obrázku. Obrázky nejlépe
vymalovali Kamila Sovadinová, Veronika Sovadinová a Štěpán Zachoval. Pak
vyhlásila starostka obce výsledky hodnocení polévek. Nejvíce bodů, tedy první
místo získal boršč od kuchtíka s přezdívkou Pivař, druhé místo obsadila dýňovka
od dvojice Očovci a třetí místo si vyvařily
Sovičky se svojí rajskou.
Na závěr ještě poděkovali pořadatelé
za účast jak kuchtíkům, jelikož nebýt jich
nebylo by co ochutnávat a samozřejmě
i všem jedlíkům, jelikož bez nich by hrnce
a kotlíky zůstaly plné. I díky krásnému
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slunečnému podzimnímu počasí se polévkobraní vydařilo a věříme, že se podařilo
založit novou tradiční akci. Prozradíme, že
v kalendáři akcí na rok 2022 již má svůj

termín, tak se snad i příští rok můžeme
těšit na další porci skvělých polévek.
-ms-

Někteří kuchtíci předvedli dokonalou ústroj
i stánek

Na stupních vítězů za nejlepší polévku
"šufánkem" dekorovaní - Pivař, Očovci a Sovičky

Pamětí fotka kuchtíků a pomocníků z prvního ročníku Polévkobraní

OBČASNÍK PŘÍLEPY

24

PŘEDNÁŠKA O BYLINKÁCH
V polovině října se zasedací místnost
obecního úřadu zaplnila informace chtivými dámami při přednášce o bylinkách.
Pan Šteinbauer nám popovídal o jednotlivých bylinkách resp. byl dotazován na
který neduh je která bylinka. Byl jako chodící encyklopedie a nebylo dotazu, který
by nám nezodpověděl. Dal nám tipy jak
se dá připravit pampelišková káva, jak
provádět jarní čištění a že ne všechny
rady na internetu jsou správné. Během

hodiny a půl jsme probrali desítky bylinek a neduhů, ale ne na každou nemoc se
najde přírodní léčba a třeba na artrózu byla
doporučena např. chůze či pohyb ve vodě.
Většina z nás odcházela nabyta informacemi, které byly velmi užitečné a některé
dámy si také zakoupily bylinný přípravek,
které měl přednášející k dispozici.
-si-

PODZIMNÍ ZÁJEZD SDH
Jako každým rokem také v letošní podzimní sobotu 22. října vyrazili hasiči, jejich
rodinní příslušníci a příznivci na tradiční zájezd
za poznáním. Tématem byl tentokrát okruh
Valašskem. První zastávkou byly Čertovy skály
u Lidečka, kde jsme nejprve společně posnídali
u autobusu a poté se ti zdatnější vydali dobýt
skalního vrcholu. Pravda, po vyšlapaných stezkách to bylo docela snadné, ale ti starší si přeci
jen dali raději dole kávu a na vrchol nám jen
zamávali.
Ve Velkých Karlovicích jsme navštívili
muzeum Valašských tradic, kde jsme se
seznámili s každodenním životem Valachů, jejich zvyky, řemesly a uměním dávno
minulých let. Neminuli jsme ani dřevěný
kostel, místní významnou památku. Když
jsme dorazili do sedla Kohútka, kde jsme
měli kromě plánované vyhlídky taky oběd,
začalo již poprchávat a všude kolem se válela
mračna a tak se konal jen zážitek gastronomický. Někteří poprvé ochutnali vyhlášenou
místní specialitu Babiččiny borůvkové knedlíky, které si milovníci sladkých jídel nechali
také zabalit s sebou.
Ti zdatnější, kterým nevadilo mrholení
a málo času se vydali rychlou chůzí na nedaleký Portáš a zpět. Odpoledne již doprovázel vydatný déšť, ale vhledem k dalšímu
programu, kterým byla exkurze na kozí
bio farmě, nám to až tak nevadilo. Rodinná
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farma se nachází v Hážovicích na předměstí Rožnova pod Radhoštěm. Mohli jsme
zde vidět a dozvědět se mnohé zajímavosti
o chovu koz, zpracování kozího mléka a také
jsme si vyzkoušeli vlastnoručně vyrobit sýr.
Nechyběla ani ochutnávka několika druhů
kozího sýra či mléka. V místním obchůdku
byly všechny výrobky z farmy k mání, a tak
si každý mohl odvézt domů nějaký jedlý
suvenýr.

Prohlídka expozic muzea Valašska ve Velkých
Karlovicích
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Na závěr jsme si dali rozchod v centru
Rožnova a společně jsme se opět sešli ve stylové valašské hospůdce U Jasana, kde jsme
povečeřeli, ochutnali pivo z regionálních
mini pivovarů a rozebrali zážitky z celého
dne.
Čechy, Morava a Slezsko nabízí spousty
krásných a zajímavých míst, z nichž každý
rok alespoň zlomek z nich s podzimním

zájezdem navštívíme. Nemáme obavu, že by
došla témata a inspirace, a když se k tomu
navíc sejde dobrá parta, není o zábavu při
poznávání krásných míst nouze. A nevadí
ani to, že se vypravím jen pár desítek kilometrů od domova.
-ms-

Účastníci zájezdu na valašské kozí farmě v Hážovicích

ZAHRÁDKÁŘI SI OPRAVILI STARÝ PADAJÍCÍ PLOT
V měsíci listopadu se aktivní zahrádkáři
sešli k poslední letošní brigádě a to opravě
plotu za provozovnou. Plot byl již ve
značně zchátralém stavu a stačilo se zapřít
o některou plaňku a okamžitě upadla.
Přes deset brigádníků se postaralo o úklid
a vyčištění zahrady. Rozebrání starého
dřevěného plotu, jeho pořezání jako otop
do provozovny a natáhnutí zánovního pletiva na předem zabetonované a již dříve
připravené sošky. Práce probíhaly od 9 do
cca 15hod., ale každý přiložil ruku k dílu
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a zdárně se podařilo plot z horní strany
od kopců natáhnout. Částečně se očistil drátěný plot na severozápadní straně
a dokončit v příštím roce bude zbývat již
jen dřevěný plot na východní straně. Úklid
s opravou plotu se podařilo uskutečnit do
konce roku, a proto děkujeme všem členům i nečlenům, kteří nám pomohli a na
akci se jakkoli podíleli. Do nového roku
přejeme všem občanům hlavně pevné
zdraví.
-si-
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Původní dosluhující plot nad zahrádkářskou
provozovnou

Finální úpravy nového plotu

ANDERSEN PO PŘÍLEPSKU ANEB PŘESPÁVAČKA
V KNIHOVNĚ S ČTYŘLÍSTKEM
První říjnová sobota se sice ještě nesla
ve znamení druhého kola senátních voleb,
ale ani to nezabránilo v mžiku přetvořit volební místnost na obecním úřadě na
vědeckou laboratoř legendárního Myšpulína i nazdobené království Fifinčino. Řeč
je o zasedací místnosti, která po splnění své
zákonné povinnosti přivítala necelou třicítku dětí, jež se rozhodly pro přespávačku
pořádanou místní knihovnou po dvouleté
covidové pauze. Tentokrát na téma komik-

sových postaviček ze Čtyřlístku. Jednotlivé
postavičky si děti připomněly nejen při
sportovních úkolech a poznávačkách, ale
také při oblíbeném tvoření, kdy si všichni
mohli zkusit vyrobit vlastní sliz nebo náramek a vlastní čtyřlístkový talisman. Kvalitu
nového audiovizuálního vybavení obce pak
prověřili účastníci filmem a diskotékou,
nakonec dostal prostor i knižní fond z místní
knihovny.
Martina Kroutilová

Před setměním probíhaly různé hry v zámeckém
parku, třeba bublinování

Každý nocležník si vytvořil pamětní list

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH PŘÍLEPY
V sobotu 9. Prosince se sešli přílepští hasiči
na výroční valné hromadě, aby zhodnotili
činnost v uplynulé sezóně a stanovili si plán
práce a činnosti pro další rok. Mimo jiné zde
byla přednesena také následující zpráva za
uplynulou sezónu:
Po dvou letech jsme se opět dočkali, že
sezóna nebyla nijak postižena covidovým
dusnem. V únoru jsme proto mohli uspořádat
tradiční vodění medvěda. V květnu jsme se
aktivně zúčastnili oslav 750 let obce Přílepy.
Podíleli jsme se na přípravě a úklidu areálu,
organizaci celé akce, zajišťovali jsme občerstvení a reprezentovali náš sbor při slavnostní
mši a v průvodu. V srpnu se naši zástupci
zúčastnili oslav 120 let založení SDH Malé
Přílepy a setkání v rámci Přílepského čtyřlístku. Byla to velmi milá a přátelská
návštěva a věříme, že se nám podařilo položit
dobrý základ k další družbě. Poslední srpnový pátek jsme uspořádali tradiční táborák
na konci prázdnin, kde kromě posezení a opé-
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kání špekáčků ukazujeme dětem taky naši
techniku, výzbroj a výstroj.
V září jsme se jako sbor i jednotliví členové
výrazně podíleli na vzniku a uspořádání
nultého ročníku Podzimního polévkobraní.
Vzhledem k hojné účasti a kladným ohlasům
se potvrdilo, že to byl dobrý nápad a akce se
stane další tradicí. V říjnu jsme uspořádali
další podzimní zájezd, tentokrát na téma
okruh Valašskem. Zájezdu se kromě členů
sboru účastní pravidelně také naši rodinní
příslušníci a naši příznivci. V prosinci jsme se
aktivně podíleli na zámeckém jarmarku, kde
jsme zajišťovali pracovní četu a občerstvení.
Také v letošním roce jsme se věnovali pracovní činnosti a brigádám. Kromě jarního
a podzimního sběru železného šrotu jsme
se podíleli na úklidu a přípravě zámeckého
areálu kde se konaly zmíněné oslavy 750
let obce, prováděli jsme údržbu techniky,
výzbroje a výstroje.
V letních měsících se scházelo k tréninku
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požárního útoku jak ženské, tak mužské sportovní družstvo a proběhlo několik odborných
příprav a školení.
K požáru vyjížděla naše jednotka pouze
jedenkrát, kdy šlo o velký požár lesa.

SDH Přílepy má k dnešnímu dni 36 členů,
z toho je 6 žen. Všichni mladí hasiči již
dospěli do věku 18 let.
–ms-

MIKULÁŠ OPĚT ZAVÍTAL SE SOKOLEM DO TĚLOCVIČNY
Po dvouleté vynucené pauze související
s protiepidemickými opatřeními a omezením
provozu tělocvičny T. J. Sokol Přílepy opět
navázal na přerušenou tradici mikulášského
sportovního odpoledne s nadílkou, která
je určena pro děti předškolního a školního
věku. V tělocvičně přílepské školy se tak
v předvečer svého svátku Mikuláš i v doprovodu anděla a tentokrát velmi hodného
čerta opravdu zastavil a rekordní více než
padesátku dětí obdaroval tradičně sportovním dárkem a balíčkem. I když se venkovní počasí ještě naplno hlásilo k podzimu,
adventní nálada vevnitř zavládla zejména
díky šikovným členům jednoty nejen v tělocvičně, ale také u baru s občerstvením. Malí
i velcí si tak kromě sportovních výkonů a nejrůznějších sportovních pomůcek vychutnali
různé druhy vánočního cukroví, perníčků
a laskomin studené kuchyně.

Mikulášova družina dorazila

Největší úspěch mělo
vedle oblíbené přetahované tentokrát i probíhání pod roztočeným
provazem, kde odvážlivci všech věkových
kategorií dokazovali
svou hbitost, správný
odhad i nebojácnost.
A to nejen individuálně, ale i ve dvojicích,
trojicích a dokonce
čtveřicích.

Martina Kroutilová
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SPORTOVNÍ KOUTEK
SPORTOVNÍ DEN
Druhá zářijová sobota již tradičně patří
dětskému sportovnímu dni na myslivecké
chatě v Přílepích, který pořádá T. J. Sokol
Přílepy. A i v tomto roce se opět vydařila.
Letošní ročník již naštěstí nesvazovala
žádná protiepidemická omezení ani zákazy
a svou troškou do mlýna na oblíbenou akci
tradičně přispělo i slunečné a teplé počasí.
Pro zhruba osm desítek závodníků opět
nechyběla po sportovním výkonu kromě
sladké odměny a špekáčku, a pro ty nejšikovnější i hodnotné výhry, také oblíbená
projížďka na koních. A tentokrát opravdu
přišel i slibovaný kouzelník! A nejen že
přišel, ale sklidil velký úspěch a potlesk.
Tradičně pak byly připraveny stanoviště s úkoly, u nichž bylo nutné prokázat
šikovnost, obratnost, rychlost i bystrost,
například při různých přeskocích, hodu
nebo v poznávání naší fauny a flóry.

Martina Kroutilová
Nejmenší závodníci sportovního dne

DALŠÍ ÚSPĚCH NA TARKTORIÁDĚ
I letos jsme se opět zúčastnili tradiční
Traktoriády v Jankovicích, která se koná
vždy na začátku září. Uskutečnila se již
posedmé za účasti sedmnácti jezdců.
Počasí na akci nebylo již typicky letní, ale
I tak se dostavilo dostatek návštěvníků.
Davy lidí kolem trait pak byly jasným
důkazem, že tato akce opravdu táhne.
Jezdci se pak snažili jako odměnu pro
všechny povzbuzující fanoušky předvést
co nejlepší jízdu.
Byli rozděleni podle typu na kategorie
Benzín, Diesel a Speciál. Závodilo se na
čas ve třech disciplínách. Dovednostní
jízda, tahání břemene a okruh. Trasa byla
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opravdu velmi rozmanitá. Samozřejmostí
byla nabídka občerstvení, kde si každý
mlsný jazýček našel to své. Mimo jízd
si děti mohly užít skákací hrad, cukrovou vatu, ale i hod na plechovky za milé
odměny. Pojízdný vláček z van pak už byl
jen třešničkou na dortu, ale taky důkazem,
že organizátorům důvtip nechybí a tematicky umí doladiti doprovodný program.
Akci pořádají dobrovolní hasiči společně
s obcí Jankovice.
V kategorii diesel se Michal Spáčil ml.
umístil na 2. místě. Jaroslav Spáčil na 3.
místě.
Jaroslav Spáčil
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Trasa nebyla jednoduchá –
Jarda Spáčil se strojem Tatra-Perkins

Zručnostní jízda Míši Spáčila

CVIČENÍ A DĚTI V T. J. SOKOL PŘÍLEPY
Ač je odevšad slyšet nářky nad leností
dnešních dětí, jenž namísto sportování
sedí u počítačů nebo mobilů, v přílepském
Sokole toto, zejména u nejmladších dětí,
neplatí. Ačkoli sportovní aktivity a činnost jednotlivých oddílů poznamenaly
v minulých koronavirových letech zákazy
omezující pobyt v tělocvičně místní školy,
letošní rok přinesl výrazné oživení a rozšíření členské základny, a to zejména té nej-

mladší. Počet dětí, navštěvujících oddíly
cvičení rodičů s dětmi pro předškolní děti
i míčových her pro školáky, k závěru roku
dosáhl čtyř desítek a tvoří tak polovinu
celé členské základny T. J. Sokol Přílepy.
Naopak úbytek cvičenek zaznamenal
dříve nejpočetnější oddíl jógy, víceméně
stabilní počty hráčů pak zůstávají u obou
sportovních oddílů (volejbal i nohejbal).

Martina Kroutilová

ORIENTAČNÍ BĚH V PŘÍLEPÍCH
Přestože orientační běh se již nepodařilo
vrátit do školního prostředí, kde původně
v Přílepích začínal, současný oddíl,
vedený panem Antonínem Peškou, nadále
zůstává věrný přílepskému prostředí
a obec vzorně reprezentuje. Nejen, že každoročně pořádá v areálu zdejší myslivecké
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chaty nebo zámku závody, na nichž se
sejde až 300 účastníků a pořadatelů, ale
aktivně se závodů také účastní. Za Přílepy
ve složení Lukáš Brázdil, Kristýna Brázdilová, Samuel Tvrdoň a Adam Boledovič
v mladších kategoriích, v těch dospěláckých pak Milan Kroutil. A to nejen těch
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v oblasti Zlínského kraje, jež se konají
v rámci žebříčku Valašské oblasti, ale také
v krajích sousedních. A někteří i velmi
úspěšně. Důkazem je téměř pravidelná
účast Kristýny Brázdilové na stupních
vítězů v rámci Valašské oblasti i kvalitní
výsledky v ostatních závodech s celorepublikovou konkurencí. To vedlo k její
nominaci a následně i účasti za Zlínský
kraj na Olympiádě dětí a mládeže 2022, již
červnu hostil kraj Olomoucký. V kategorii smíšených štafet obsadila v konkurenci
ostatních krajů se svými kolegy krásné 5.
místo, v individuální konkurenci pak třetí
desítku.
Martina Kroutilová

Kristýna Brázdilová – 2. místo na závodech
Valašské oblasti v Pozděchově

ZAJÍMAVOSTI
PŘÍLEPSKÝ PAMÁTNÝ STROM
Koncem listopadu se v našem zámeckém parku, tak jako každý rok, zbarvil do
nádherně zlatavé barvy jeden z největších
stromů jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba).
Od 12. května 2022 navíc nese, na základě
vyhlášení orgánem ochrany přírody, označení PAMÁTNÝ STROM. Přílepský jinan je
dle archivních materiálů také jedním z nejstarších stromů v zámeckém parku – jeho
existence je doložena již v roce 1830, kdy
zámek patřil hraběcímu rodu Seilernů. Park
vznikal v letech 1830 – 1892 a v tu dobu
zde byla vysázena většina dnes vzrostlých
stromů, jednou z dominant parku je právě
zmíněný jinan dvoulaločný. Podle obvodu
kmene se jedná o největší a také o nejstarší
strom v ČR. Na návrh přílepského občana
rozhodl orgán ochrany přírody o vyhlášení
ochrany památného stromu u příležitosti
750. výročí založení obce Přílepy.
Málo lidí ví, že se tato rostlina řadí mezi
jehličnany, její listy jehlice vůbec nepřipomínají, po bližším prozkoumání však zjistíte, že
list je složen ze srostlých jehlic. Jinan roste
velmi pomalu. Je označován za živou fosilii,
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neboť se na zemi vyskytoval společně s dinosaury již před 200 miliony let (tedy v druhohorách). Jednotlivé stromy se mohou dožít
až 1000 let. V současné době je jinan jediným zástupcem rostlinné čeledi jinanovití.
Jedná se o dvoudomý strom. Samčí květy
tvoří zelené jehnědy, samičí jsou drobné
a nacházejí se v úžlabí listenů. Samičí rostliny produkují plod velikosti třešně se silně
zapáchající dužinou, semena jsou jedlá. Přílepský jinan je samčí exemplář (kluk). Listy
jsou jasně zelené, vějířovité, dvoulaločné (ve
tvaru srdce) s rozeklaným žilkováním. Průměr listu je 6 –9 cm, ale byla zaznamenána
i velikost až 20 cm. Horní strana listu může
mít tmavší odstín než strana spodní. Listy
mají jemnoucharakteristickou vůni. Strom
zpravidla dorůstá výšky až 35 metrů a průměru 3 – 4 metry (výjimečně až 7 m).Ten
náš dosahuje výšky 18m, koruna má průměr 20m, obvod kmene je 515cm (měřeno ve
výšce 130cm).
V celé Asii je jinan považován za svatý
strom. Vysazuje se v okolí buddhistických
chrámů. V prvním velkém čínském atlase
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léčivých rostlin, který napsal 3000 let před
Kristem bájný císař a mudrc Shen-nung, je
popisován jako lék na srdce, plíce a potíže
s pamětí. Čínští lékaři používali jinan na
omrzliny, otoky či astma. Pražená semena se
v Japonsku jedí jako prevence proti opilosti.
Ajurvédská medicína používala jinan do
elixíru dlouhověkosti, bájné sómy. Pochází
pravděpodobně z Číny a Japonska, do
Evropy byl přivezen kolem roku 1730 jako
ozdobný strom. Trvalo poměrně dlouho, než
evropští léčitelé objevili ohromný potenciál
jinanu v přírodní medicíně.

V přílepském parku se nachází ještě
mnoho vrostlých a zajímavých stromů,
vzpomeňme např. habr převislý, který se
v roce 2019 v anketě „Strom roku“ umístil
mezi dvanácti vybranými jedinci z celé ČR
na krásném pátém místě.Važme si toho, že
můžeme kdykoliv trávit krásné chvíle v nádherném parku.
Na webu www.prilepy-nasdomov.cz
naleznete podrobnosti o největších změnách,
k nimž v parku v posledních letech došlo.

Přílepský jinan v plné kráse

Udělení titulu Památný strom ČR

Milan Staněk

RESPEKT K ZEMĚDĚLSKÉMU ODKAZU VENKOVA
Osídlení území České republiky tvoří
dva prostory, městský a vesnický. Vesnický
prostor je dán nejen určitou odlehlostí od
velkých městských center, ale zejména způsobem života, který spočíval v jeho funkci,
což bylo obvykle zemědělství. V průběhu let
se začalo zemědělství centralizovat do JZD,
později do zemědělských podniků, ale na
každé vesnici zůstalo alespoň pár nadšenců
pokračujících v zemědělské tradici venkova,
kteří obdělávají svá políčka, pěstují na nich
zemědělské plodiny a někteří chovají hospodářská zvířata. Jedná se většinou o tzv.
starousedlíky, pokračující v odkazu svých
předků.
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V posledních letech se často setkáváme
s různými stížnostmi na jevy, které zemědělská a chovatelská činnost přináší. Ať jde
o zvukové projevy hospodářských zvířat,
drobného zvířectva, pohyb zemědělské techniky apod. Dochází tak často ke střetu staro
a novousedlíků. Jako ve všem je zde třeba
jistá míra vzájemné tolerance a každý kdo
si zvolil bydlení na vesnici, by měl počítat
s tím, že se stěhuje na venkov, ke kterému
zkrátka zemědělská činnost patří. V dnešní
době zároveň roste poptávka po tzv. bio či
farmářských produktech. Ty a vlastně ani
žádné jiné potraviny zkrátka bez obdělávání
půdy a chovu získat nedokážeme…
-ms-
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PŘÍLEPY - STATISTIKA K 28. 11. 2022
K dnešnímu dni mají Přílepy 388 čísel popisných, z toho 16 objektů je bez trvalého pobytu.
V letošním roce byl zkolaudován 1 nový dům a 17 je momentálně rozestavěno.
Co se obyvatel týká, v naší obci je k trvalému pobytu přihlášeno 1003 obyvatel, což je o 8
více než loni. Z uvedeného počtu obyvatel je 503 mužů a 500 žen. V letošním roce 7 občanů
zemřelo a 5 nových občánků se narodilo, 16 obyvatel se z Přílep odstěhovalo a 26 se přistěhovalo.
Díky porodnosti a přírůstku mladých rodin do obce činí průměrný věk našich obyvatel
41,34 let. Nejmladším občánkem je Lukáš Karas, kterému jsou čtyři měsíce, nejstarším mužem
je pan Stanislav Románek, kterému je 90 let a nejstarší ženou a zároveň nejstarší občankou
Přílep je 94letá paní Jindřiška Zbranková, které jménem zastupitelstva obce blahopřejeme
a přejeme do dalších let pevné zdraví a Boží požehnání.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti 2023
Leden
Vlasta JANOŠOVÁ 			
Miloslav PEŠKA 			
Zdeněk JANOŠ			
Vlasta SOVADINOVÁ		
Marie REIMEROVÁ 		
Břetislav NEDBAL			
Ludmila ANDRÝSKOVÁ		

80
90
82
81
87
83
89

let
let
let
let
let
let
let

Narozené děti:
Srpen - listopad 2022
Bez záznamu
Sňatky:
Září 2022:

Únor
Josef HÁJEK			
Františka ŠŤASTOVÁ		
Milan VRZALA			
Zdeňka PEŠKOVÁ			
Františka POULÍČKOVÁ		
Eliška BUKVOVÁ			

80
84
81
86
84
75

let
let
let
let
let
let

84
84
82
75
83
82
70
91
83
82

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Monika PŮČKOVÁ
Daniel MORAVEC

Říjen 2022:
Pavel ANDRÝSEK
Marcela VACLACHOVÁ

Březen
Marta HORÁKOVÁ			
Josef POULÍČEK			
Alenka CHOLASTOVÁ		
Zdeněk ČABLA			
Helena SOUKUPOVÁ		
Jaroslava SOVADINOVÁ		
Marie ŠIKULOVÁ			
Zdenka STAŇKOVÁ 		
Zdeněk NĚMEC			
Jarmila PUSTKOVÁ			
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Zemřelí občané:
Zdeňka BRÁZDILOVÁ
Marie SOVADINOVÁ
Libor PŠENKA		
Ludmila LIŠKOVÁ		
Benedikt ŠUBA		
Miloslav KALÁT		
Oldřich MACEK		

13. 1. 2022
1. 6. 2022
10. 7. 2022
21. 9. 2022
7. 11. 2022
16. 11. 2022
9. 12. 2022
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AKTUÁLNÍ ODJEZDY AUTOBUSŮ – PLATÍ OD 11. 12. 2022
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MÍSTO PRO VÁS

Milí přátelé, spoluobčané,
5 let pracuji s firmou Avenir Financial Group s.r.o., která nabízí svým klientům komplexní přístup
postavený na maximálním množství prověřených finančních institucí a jejich produktů. Díky tomu
mohu pomoci řešit prakticky každou potřebu nebo situaci, která může u vás nastat.
Nabízím poradenskou činnost v oblasti pojištění, investic, penzijního a stavebního spoření, úvěrů,
hypotečního poradenství, jakož i následný komplexní servis.
Jsem připravena vám poradit, jak
-správně vytvářet dlouhodobé rezervy,
- správně vytvářet krátkodobé rezervy, aby byly dostupné,
-ochránit rezervy před znehodnocením,
-odstranit „špatné úvěry“,
-nastavit správně pojištění, aby byla Vaše rizika správně zajištěna a přitom neplatili více, než je nutné.
Jsem k dispozici 7 dnů v týdnu, 24 h denně. Preferuji osobní přístup, ale pokud to situace nedovolí,
řeším on-line. Samozřejmá je platná odborná způsobilost dle požadavků ČNB.
Přeji vám krásné svátky Vánoční a šťastný nový rok 2023.

Drahomíra SEMENCOVÁ
Tel.: 731 459 915
dsemencova @avenirgroup.cz
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