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PŘÍLEPY
občasník zastupitelstva obce

SLOVO ÚVODEM
Vánoce jsou doslova za dveřmi. Na adventním věnci hoří svíčky a ta poslední v letošním
roce zároveň symbolizuje také příchod Štědrého dne. Děti se jistě těší na rozzářený stromeček
a na to, že pod ním najdou dárečky od Ježíška a splněná přání. Na Vánoce se ale dozajista
těší i dospělí. Po celoročním shonu, který tradičně zintenzivňuje v jeho závěru budeme mít
konečně prostor strávit čas se svými blízkými, pozorovat zmiňované zářící dětské oči nad
dárečky a užívat si klidu, míru a pohody.
Do svého finále spěje také rok 2017, rok, který jako vždy do životů lidí něco přinesl, něco
odnesl, byl něčím výjimečný a všem bez rozdílu přidal další rok života. Další rok života nejen
v lidských osudech, ale také v chodu naší obce a společenství občanů, který shrnují následující stránky našeho Občasníku. Na těch si můžeme společně ty nejvýznamnější akce roku
připomenout.
Nezbývá než popřát všem krásné a pohodové svátky vánoční a hodně zdraví a zdaru
v novém roce 2018.

S L O V O S TA R O S T Y
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás na konci roku informoval o činnosti zastupitelstva, akcích
a investicích, které byly dokončeny nebo se
dokončují a které se připravují na příští rok.
Největší stavbou letošního roku je „Odkanalizování obce Přílepy Jih“ a její kolaudace
proběhne 19. 12. 2017. Výstavba byla podpořena dotací 4 000 000,– Kč z celkové investice v zaokrouhlené částce 6 500 000,– Kč.
Jakmile bude stavba uvedena do provozu,
budou Přílepy plně odkanalizované a splaškové vody svedeny na čistírnu odpadních
vod v Holešově. Podrobnosti jsou popsány
v článku níže, na tomto místě bych však
chtěl poděkovat všem majitelům dotčených
pozemků za vstřícnost při přípravě a zejména
trpělivost při vlastní výstavbě, jelikož některé
pozemky utrpěly v důsledku deštivého podzimu výraznou újmu.
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2. 10. 2017 bylo vydáno stavební povolení na „Cyklostezku Přílepy–Holešov“.
Na tuto stavbu byla zpracována a podána
žádost o dotaci z IROP v rámci 72. výzvy –
CYKLODOPRAVA II – SC 1.2 a stále čekáme
na vyjádření kladného či záporného stanoviska řídícího orgánu. Pokud se nepodaří
dotaci ze zmíněného programu získat, bude
žádost v plné verzi podána na Státní fond
dopravní infrastruktury, který vypisuje výzvu
na 18. ledna 2018. Pokud ani tato žádost
nevyjde, je obec připravena tuto cyklostezku
plně financovat z vlastních zdrojů. V souvislosti se zaměřením trasy cyklostezky bylo
zjištěno, že bude nutné přeložení optického
komunikačního kabelu společnosti Cetin
v délce 50 m. S cenou přeložky kabelu cca
120 000,– Kč bylo zastupitelstvo srozuměno
a nezbývá než k provedení přistoupit.
Dne 6. 10. 2017 bylo vydáno stavební
povolení na „Pravostranný chodník podél

1

silnice III/49011“. Byla podepsána příkazní
smlouva s firmou Realka Rubíček, která
bude organizovat veřejnou soutěž na dodavatele této stavby, která bude realizována
počátkem roku 2018.
V měsíci září proběhla kontrola plateb VZP
za období 1. 2. 2013 – 31. 8. 2017, kde
bylo kontrolováno dodržování oznamovací
povinnosti, vyměřovacích základů, termíny
pojistného a zasílání kopií záznamů o pracovních úrazech. Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné
evidenční nedostatky.
Ve dnech 5. 10. 2017 – 9. 10. 2017 byla
provedena inspekce v Základní škole Přílepy.
Při kontrole předložených dokladů nebylo
zjištěno porušení právních předpisů souvisejících s chodem ZŠ Přílepy.
Ve dnech 26. až 30. 10. 2017 bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření naší
obce za období 1. 1. – 30. 9. 2017. Přezkoumání provedl pověřený pracovník z KÚ Zlín –
odbor interního auditu a kontroly. V zápise
z této kontroly je uvedeno, že byly zjištěny
méně závažné chyby a nedostatky, které byly
odstraněny.
Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku,
schválilo zastupitelstvo rozpočet obce pro
rok 2018. Rozpočet byl projednán a připomínkován zastupiteli a schválen usnesením
na veřejném zasedání. V roce 2018 bude
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obec Přílepy hospodařit na výdajové straně
s částkou 20 697 000,– Kč. Rozpočet je
sestaven jako schodkový, přičemž rozdíl
mezi příjmy a výdaji je dorovnán z nevyčerpaných prostředků minulých let. Podrobný
rozpočet dle jednotlivých položek je k nahlédnutí na úřední desce či na obecním úřadě.
Toto jsou nejdůležitější investiční, administrativní či úřednické záležitosti, které se
v uplynulém pololetí řešily. Teď bych rád
zmínil také několik záležitostí kulturně společenských. V uplynulém roce jsme obdrželi
dopis z Klubu dárců krve Kroměřížska, že
naši občané – pan Stanislav Smékal dosáhl
50 odběrů krve a paní Ludmila Kopřivová
60 odběrů krve. Za tuto ochotu a odhodlání
pomáhat jim tímto vyjadřuji velký dík.
Poděkování na konci roku ale také patří
všem spolkům či jednotlivcům, co se jakkoli
podíleli na pořádání a organizaci kulturních
a společenských akcí, na které byl také
letošní rok pestrý. Poděkování patří všem,
kterým není lhostejný vzhled naší obce
a dokázali přiložit ruku k dílu.
Vzhledem k tomu, že se blíží vánoční
svátky a konec roku mi nezbývá než popřát
všem občanům šťastné prožití těchto dnů
a hodně zdaru a zdraví do nadcházejícího
roku 2018.
Na shledanou
Rudolf Solař, starosta obce
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ZPRÁVY Z RADNICE
VE STRUČNOSTI
V průběhu druhého pololetí letošního roku
bylo řešeno mimo jiné taky několik drobnějších záležitostí, které stojí za zmínku.
Z důvodu prvních zájemců o výstavbu v lokalitě Hačka, u kterých již probíhá stavební
řízení, bylo nutno přikročit k výstavbě sítí
technické infrastruktury. Se stavebníky byla
podepsána plánovací smlouva, byla vypracována projektová dokumentace a podána
žádost o vydání stavebního povolení. Rozpočet obce na příští rok s výstavbou sítí počítá.
Co se dalších drobných investic týká,
v mateřské škole a na obecním úřadě byly
v průběhu prázdnin rekonstruovány podlahy
v celkové ceně cca 150 000,– Kč.
Ve staré budově základní školy byla
osazena plastová sklepní okénka za cca
30 000,– Kč a proveden nátěr střechy formou brigády SDH Přílepy.
Na podzim bylo provedeno také několik
administrativních kroků v souvislosti s revitalizací parku. Šlo zejména o nacenění
a objednávku ošetření stromů v parku –
1. etapa 28 500,–, 2. etapa 16 200,–.

Čerstvě natřená střecha přílepské školní tělocvičny
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Dále bylo zadáno zpracování programové
studie na sadbové úpravy parku za cenu
33 880,– a pořízení plánu pěstebních opatření za 21 780,–. Toto jsou dokumenty nutné
k revitalizaci památkově chráněného parku
a revitalizace se jimi musí řídit.
Na základě žádosti pana Janalíka, na jehož
pozemku byla v 50. letech min. století vystavěna bez jakékoliv dokumentace požární
jímka na vodu, projednalo zastupitelstvo
následné řešení. Vzhledem k tomu, že nádrž
není pro dnešní techniku na hašení požáru
použitelná, nevyužitá a zchátralá, zastupitelé
souhlasí s vyřazením z majetku obce předmětné vodní jímky z důvodu špatného technického stavu a na soukromém majetku tak
nebude figurovat vlastnické právo obce.
Do další etapy vstoupil proces pořizování
nového Územního plánu obce Přílepy. Kompletní návrh architekta Ing. Arch. Vladimíra
Dujky byl předán k připomínkování – viz
podrobné oznámení v samostatném článku
níže.
Na žádost ČZS odsouhlasilo zastupitelstvo obce poskytnutí finančního příspěvku
na pořízení nového zařízení na zpracování
jablečného moštu, který byl pořízen do provozovny, a věříme, že bude hojně využíván
veřejností.
Dlouholetý nájemce horního obchodu –
firma KVS Plus, s. r. o. požádal zastupitelstvo
obce o povolení k provedení částečné rekonstrukce a přestavbě objektu. Jak jste si jistě
všimli, probíhá zazdění výloh bývalé prodejny
a v další etapě bude rekonstruovaná příjezdová rampa a budova opatřena fasádou. Tyto
práce jsou prováděny na náklady nájemce.
Obec Přílepy poskytla na základě žádosti
společnosti Babybox-Statim, z. s. finanční
dar 3 000,– Kč na pořízení nového babyboxu
ve Zlíně. Další podrobnosti o tomto projektu
naleznete na www.babybox.cz, kde jsou
umístěna také loga dárců a znaky obcí, které
projekt finančně podpořily.
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NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PŘÍLEPY – OZNÁMENÍ
Městský úřad Holešov, Útvar územního plánování (dále jen „pořizovatel“) jako orgán obce
příslušný dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
oznamuje v souladu s ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona doručení návrhu Územního plánu
Přílepy.
Vzhledem k rozsahu není možné dokumentaci zveřejnit v úplném znění. Do návrhu Územního plánu Přílepy je možno nahlédnout v tištěné podobě ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky
(tj. od 22. 11. 2017) a to: u pořizovatele (MěÚ Holešov, Útvar územního plánování, Masarykova 628, Holešov, dveře č. 315) nebo na Obecním úřadu Přílepy.
Úplné znění je zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup na internetových stránkách
města Holešova www.holesov.cz (na adrese: https://www.holesov.cz/uzemne-planovaci-dokumentace-rozpracovana).
Veřejná vyhláška se považuje za doručenou 15. dnem po jejím vyvěšení na úřední desce.
Do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky (tj. do 8. 1. 2018 včetně), může každý v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona uplatnit k návrhu Územního plánu Přílepy u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
Své připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na adresu MěÚ Holešov, Útvar územního plánování, Masarykova 628, 769 17 Holešov.

ZÁMEK PŘÍLEPY – A CO DÁL…
Tématem každého vydání Občasníku, každé veřejné debaty, nedílná součást formálního či
neformálního setkání zastupitelů s občany i přespolními, přáteli je dnes otázka: „a co ten váš
Zámek?“ Bylo by úžasné, kdyby existovala jasná a pozitivní odpověď, ale zatím tomu tak bohužel není. I když velmi jednoduchá odpověď vlastně v současné době existuje. Ta odpověď zní –
„Zámek zůstane v majetku obce Přílepy, od vázaného prodeje se upouští, hlavní zámecká
budova bude postupně rekonstruována jako multifunkční objekt občanské vybavenosti“.
I když bylo o zámku napsáno mnoho, okolo jeho využití se mnohé dělo, pojďme si jen
ve stručnosti shrnout vývoj posledních let v širších souvislostech. Areál bývalé porodnice
a gynekologické nemocnice získala obec Přílepy od OÚNZ v roce 1998 bezúplatným převodem do svého majetku. Podmínkou tohoto nabytí bylo, že zde vznikne zařízení sociální péče –
domov důchodců. Vlivem toho, že dle statistik bylo v té době míst v domovech seniorů v regionu dostatek a nutností komplikované přestavby historického objektu se ukázala realizace
projektu financovaná z veřejných zdrojů jako nerealizovatelná, zmiňovaná podmínka byla
odstraněna a využití tak mohlo a může být jakékoliv.
V roce 2007 se otevřela nová možnost, spíše nápad, a to vybudování střediska rekreace
a multifunkčních služeb s vypsáním nových dotačních titulů EU a vizí rozvoje průmyslové zóny
Holešov, kdy byl navíc holešovský zámek v soukromém majetku, a podobné zařízení v regionu
chybělo. Projekt průmyslové zóny však nebyl nikdy naplněn a město Holešov se stalo majitelem tamního zámku, ve kterém postupně zřizuje přesně to, co v mikroregionu scházelo.
Dále už jen krátce. O zámek se zajímalo mnoho ve své době vlivných politiků napříč stranami, úspěšných a majetných developerů, uznávaných kapacit zejména v lékařských oborech,
ale také mnoho naivních snílků s vizí, avšak bez prostředků či silných partnerů. Nikomu se
nepodařilo zajistit potřebné financování a naplánovat a prokázat udržitelnou životaschopnost
projektu v jeho provozní fázi.
Podstatným zlomem, po kterém se zdála být budoucnost zámku jasná, bylo vydání stavebního povolení „Přístavba a rekonstrukce zámku Přílepy na domov pro seniory.“ O tomto
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projektu bylo napsáno taky už hodně, takže stačí už jen doplnit informaci, že společnost
Senior Domus, která disponovala jak kompletní projektovou dokumentací tak, pravomocným
stavebním povolením (jehož vydání ji stálo jistě obrovské úsilí) nakonec k realizaci záměru
nepřikročila.
Na podzim tohoto roku se objevila výzva k podání žádosti o dotace na tzv. „Polyfunkční
komunitní centra“, což se zdálo být využití přímo na míru našemu zámku. Háček byl ale v tom,
že by zde musely vzniknout a fungovat sociální služby, zejména pro cílové skupiny, které se
v naší obci prakticky vůbec nenachází, a cíle dotovaného projektu by tak byly jen těžce naplněny. Náležitosti výzvy byly pro náš účel v podstatě nesplnitelné.
Na základě všech zmiňovaných skutečností zastupitelstvo obce nakonec rozhodlo, že zámek
zůstane v majetku obce a bude postupně rekonstruován jako zmiňované komunitní centrum,
avšak sloužící pro skutečné potřeby naší obce a občanů. Konkrétní vize je taková, že by zde
měl vzniknout víceúčelový sál pro cca sto lidí se zázemím, který umožní především kulturní
a společenské akce a setkávání občanů. Mělo by zde být místo pro knihovnu s čítárnou, klubovny spolků a jejich aktivity. Z důvodu zabezpečení denního provozu budovy, se zvažuje
také přesun obecního úřadu. Další využití, např. nabídka kancelářských prostor soukromému
sektoru je otázkou dalších jednání.
V současnosti bylo vyjednáno smluvní postoupení práv k projektu a stavebního povolení
společností Senior Domus na obec Přílepy. Což prakticky znamená, že obci odpadla náročná
administrativa spojená se získáním stavebního povolení. Další kroky jsou plánovány na začátek příštího roku a informovat o nich teď by bylo prozatím předčasné.
Po mnoha letech úsilí, hledání a nadějí se nakonec ukázalo, že spoléhat na cizí partnery
bylo marné. Na základě této skutečnosti padlo popsané a nesnadné rozhodnutí zastupitelstva.
Ať už bude další samosprávná reprezentace jakákoliv, čeká obec a její rozpočty náročná cesta
a nezbývá než věřit, že na jejím konci dojde k naplnění vize – rekonstruovaný zámecký areál,
sloužící ke spokojenosti obce, jejích občanů i návštěvníků.

qr
KANALIZACE JIH
Největší realizovanou stavbou letošního
roku, ale i posledních let, je co do rozsahu
a investice „Odkanalizování obce Přílepy,
Jih“ u které proběhne dne 19. 12. 2017
kolaudace. S realizací výstavby bylo započato ihned po sdělení souhlasného stanoviska s přidělením dotace počátkem října
letošního roku. Tato liniová stavba vede přes
soukromé zahrady a pole a dohoda s jejich
majiteli nebyla vždy snadná, přesto se nakonec podařilo vyjednat podmínky za cenu
ústupků na obou stranách a za to patří všem
dotčeným velký dík. Stavbu, zejména zemní
práce navíc silně komplikovalo letošní deštivé podzimní počasí a pozemky tak utrpěly
nemalou újmu. V příštím roce, po usazení
zeminy ve výkopech proběhnou dokončovací práce na úpravě terénu, které budou
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Některé pozemky výstavbou kanalizace hodně utrpěly
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Místy se muselo kopat hodně hluboko

ukončeny do poloviny roku 2018. Dodavatelem stavby je vítěz veřejné soutěže firma VHS
Javorník, s. r. o., která podala splnění všech
náležitostí nejnižší nabídkovou cenu.
Dotace na tuto stavbu činí 4 000 000,– Kč,
zbývající část do 6 500 mil. Kč hradí obec
ze svého rozpočtu, přičemž finance na tuto
stavbu byly dlouhodobě vyčleněny. Jsme
rádi, že stavba se blíží ke konci a stavební
termín bude dodržen. Jakmile bude stavba
dokončena a zprovozněna, budou Přílepy
plně odkanalizované a tím bude veškerá
splašková kanalizace napojena na čistírnu
odpadních vod v Holešově. Toto je významná
skutečnost pro naplnění norem životního prostředí a obec Přílepy tak v budoucnu nebude
mít v této oblasti na rozdíl od jiných obcí
žádné problémy.

VOLBY DO PSP ČR – PODROBNÉ VÝSLEDKY
termín konání: 20.–21. října 2017
volební okrsek: Obec Přílepy
počet zapsaných voličů: 769
počet zúčastněných voličů: 529, tj. 69 %
Pořadí

Počet hlasů

Číslo strany

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.–15.
14.–15.
16.
17.–18.
17.–18.

159
92
61
40
36
34
29
22
19
8
7
6
4
3
3
2
1
1

21
29
24
1
15
8
7
4
20
28
9
30
10
12
26
14
19
27
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Strana, hnutí
ANO 2011
SPD – T. Okamura
KDU – ČSL
ODS
Česká pirátská strana
KSČM
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
ČSSD
TOP 09
Dělnická strana soc. spravedlnosti
Strana zelených
Strana Práv Občanů
Rozumní
Strana svobodných občanů
Realisté
Občanská demokratická aliance
Referendum o EU
Sportovci
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2018
Dovolujeme si požádat občany, aby udržovali pořádek v okolí kontejnerů na tříděný odpad.
Větší množství (pytle) s PET lahvemi je možné odkládat přímo u boční brány zámeckého parku
(technický dvůr obce). Pokud jsou kontejnery přeplněny, ohlaste prosím tuto skutečnost na OÚ.
Na OÚ jsou k prodeji svozové pytle na komunální odpad. Oranžové pytle na nápojové krabice, popř. použitelné na PET láhve jsou zde k dispozici zdarma.
Svozy komunálního odpadu (popelnic) budou opět zajišťovat Technické služby Zlín dle uveřejněného rozpisu. Poplatek 400,– Kč na občana a rok zůstává nezměněn.
V průběhu roku, na jaře a podzim proběhne také svoz nebezpečného odpadu, ledniček
a pneumatik. Přistaveny budou dle potřeby kontejnery na velkoobjemový odpad a počítá se
opět také se svozem železného šrotu prostřednictvím SDH.
V průběhu školního roku probíhá v ZŠ Přílepy sběr starého papíru. Svázané balíky lze ukládat ke vstupu do sklepa ze zadní strany staré budovy školy. Zisk ze sběru papíru je využit pro
účely školy a jejích žáků.

TERMÍNY SVOZU ODPADU V ROCE 2018
10. 1.

24. 1.

7. 2.

21. 2.

7. 3.

21. 3.

5. 4.

18. 4.

2. 5.

16. 5.

30. 5.

13. 6.

27. 6.

11. 7.

25. 7.

8. 8.

22. 8.

5. 9.

19. 9.

3. 10.

17. 10.

31. 10.

14. 11.

28. 11.

12. 12.

27. 12.

ZÁMECKÝ PARK PŘÍLEPY – HISTORIE A BUDOUCNOST
Podle archivních materiálů je existence zahrady doložena již od roku 1830. V této době
byla lichoběžníkového tvaru, který se časem, za působení Josefa Jana hraběte Seilerna mění
a zvětší se o část polí, která se nachází v sousedství. Kolem roku 1871 vzniká přírodně krajinářská zahrada na mírně zvlněném terénu. V tomto duchu jsou zde zakomponovány procházkové cesty a větší trávníkové plochy, v nichž jsou rozmístěny soliterní (stojící o samotě)
i skupinové výsadby jehličnanů i listnatých stromů. Při zakládání zahrady byly použity dřeviny cizokrajné, ale také domácí druhy,
takže vlastně pak utvořily sbírkovou
zahradu. V té době bylo součástí parku
i malé jezírko s altánkem uprostřed.
Pokud si projdeme dnešní zahradou
zámeckého parku, stojí za povšimnutí zejména několik jedinců stromů
a keřů, které si zaslouží naši pozornost.
V našem parku roste podle znaleckého posudku asi 170 stromů. Mnohé
z nich vyžadují bezpečnostní a zdravotní ošetření řezem arboristů. Některé
z nich jsou tak napadené jmelím a dřevokaznými houbami, že musí dojít
Takto vypadal zámecký park na počátku 20. století

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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k odstranění těchto jedinců. Na tyto zásahy
je zpracován odborný posudek a jen podle
něj se bude v budoucnu postupovat. Zpracování a revitalizace parku, tak aby sloužil
všem našim občanům i jiným návštěvníkům,
aby byl využitelný i pro maminky s dětmi
i seniory ještě chvíli potrvá a bude stát
nemalé finance, ale tento skvost naší obce
si to zaslouží! Již schválený rozpočet obce
na příští rok počítá na zmiňované aktivity
s částkou 500 000,– Kč.
Pokud se vydáte na procházku do parku,
můžete ještě předtím navštívit webové
stránky věnované přílepskému zámku (www.
zamek.prilepy.cz), kde nově najdete malého
průvodce k naučné procházce, který obsahuje nejen názvy, ale také fotografie a popis
těch nejvzácnějších dřevin.
Motto: Chceme-li pro přírodu něco udělat,
musíme ji nejdříve dobře poznat.
V parku je hodně dřevin, které vzhledem ke stáří
a stavu je nutné pokácet

Vlasta Čablová

Malé koledníky s doprovodem
a zapečetěnou pokladničkou s logem charity
očekávejte v Přílepích v sobotu 6. ledna 2018
v dopoledních hodinách.
BESEDA SENIORŮ
Motto: Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní
ten lepší svět odchází.
Karel Čapek
Výměna generací je naprosto přirozená skutečnost co svět světem stojí. Mladé generaci
patří budoucnost, té starší zásluhy o minulost, výchovu pokračujících generací a úcta. Snahou
vyjádřit úctu těm dříve narozeným je také každoročně pořádaná Beseda seniorů, ke které zve
místní občany starší 65 let zastupitelstvo obce.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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Letošní beseda se konala v restauraci
U Miloša v pátek 1. prosince a účast byla
hojná. Po uvítání a úvodním slovu starosty
obce mohli všichni přítomní shlédnout vystoupení žáků našich škol, které s nimi nacvičily
jejich paní učitelky. Šlo o připomenutí nadcházejícího času adventu a Vánoc. A tak se
na úvod otevřely dveře a jimi vjela na saních
paní Zima v doprovodu malých čertíků s čerticí v červené sukýnce a zazpívali společně
pásmo písniček. Po nich nastoupili školáci
ze ZŠ, kontrastně oděni naopak za andílky
a po čertovských písničkách zazněly písničky
Adventní vystoupení pro seniory
andělské a básničky o adventu a Vánocích.
Za své vystoupení si děti vysloužily nejen potlesk od babiček a dědečků, ale také něco na zub
od pořadatelů. Na závěr kulturního programu předvedli ještě své taneční vystoupení Vanesa
Turzíková se svým tanečním partnerem ze Žeranovic. Za své podání moderních společenských
tanců sklidili také potlesk.
Mezi pravidelné návštěvníky seniorské besedy patří spíše „starousedlíci,“ kteří prožili v Přílepích celý život nebo jeho podstatnou část a jako vrstevníci se znají od dětství. Proto si jistě
mají o čem povídat a společně vzpomínat, jak se v letech měnila vesnice, způsob života a lidé
v ní. Aby nebyl večer jen o povídání, po večeři vyhrával k dobré náladě na lidovou notu pan
Alois Cholasta z Holešova a našli se i tací, kteří si šli kromě zpěvu také zatančit.

O K É N KO D O N A Š Í Z Á K L A D N Í Š KO LY
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Školní rok 2017/2018 jsme slavnostně zahájili v pondělí 4. září. Kromě rodičů nových prvňáčků přišel všechny školáky i dospělé přivítat i starosta obce pan Rudolf Solař. Prvňáků letos
nastoupilo 7 (5 děvčat a 2 chlapci) a kromě nich do naší školy nastoupili i čtyři tzv. „domškoláci“. To jsou žáci, kteří nikdy nechodili do školy a učili se doma s rodiči. Celá naše škola má
letos 43 žáků, vyučuje se ve třech třídách.
ROZDĚLENÍ TŘÍD:
I. třída
1. roč.
7
Mgr. Alice Kučerová
II. třída
3. + 4. roč. 11 + 6 Mgr. Yveta Kojetská
III. třída
2. + 5. roč. 13 + 6 Mgr. Monika Obšivačová
Na částečný úvazek vyučuje na škole
Mgr. Nicol Darmovzalová, ve školní družině
je 25 přihlášených žáků a vychovatelkou je
Drahomíra Semencová.
Do školy v září nastoupilo 7 prvňáčků
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BESEDA V KNIHOVNĚ

V pohádkové prince a princezny se proměnili
prvňáčci taky ve třídě

27. října jsme se školní družinou navštívili místní knihovnu, kde bylo pro žáky připraveno povídání na téma „Pohádky dříve
a dnes“. Dověděli se, jak pohádky vznikaly,
jak se předávaly dál, když ještě nebyly knihy.
Připomněli si jména nejznámějších „pohádkářů“ i nejoblíbenější pohádkové postavy,
které znají dnes už převážně z televizní
tvorby. Na závěr měla paní knihovnice připravenou popletenou pohádku, která měla velmi
velký úspěch. Děkujeme a těšíme se na další
zajímavé setkání.

INSPEKCE NA ŠKOLE
Ve dnech 5.–9. října proběhla na naší
škole (po šesti letech) kontrola z České
školní inspekce. Inspekční tým tvořili
3 inspektoři a 2 kontrolní pracovnice. Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení
podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání
poskytovaného základní školou. Celá zpráva
má 9 stran a seznam předložených dokladů,
o které se inspekční zjištění opírají má celkově 47 bodů. Mnohé dokumenty se kontrolovaly tři roky nazpět. Hospitace inspektorů
proběhly ve 22 vyučovacích hodinách. Celá
závěrečná zpráva má kladné a velmi pozitivní
hodnocení, nemáme se za co stydět. Všem
pedagogům chci tímto poděkovat za jejich
kvalitně odvedenou a mnohdy nelehkou
práci.
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PLAVECKÝ VÝCVIK V HOLEŠOVĚ
V pondělí 20. listopadu byla zahájena
výuka plavání v Holešově. V letošním školním roce jezdí na výuku všechny ročníky
naší školy (na rozdíl od předcházejících let,
kdy jezdil 3. , 4. a 5. ročník). Žáci jsou rozděleni do tří skupin. V jedné z nich se stávají z dětí plaváčci (seznamují se s vodou,
odbourávají případné obavy z vody), druhá
skupinka plavců se učí zábavnou formou
plavat různými plaveckými styly a v další
skupince se žáci zdokonalují ve svých plaveckých schopnostech.
Výuka bude probíhat desetkrát ve dvouhodinových blocích (2× 45 minut). Předpokládané ukončení plaveckého kurzu bude
5. února.

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
22. listopadu jsme navštívili se žáky čtvrtého ročníku (Vendula Miková, Julie Zavadilová, Jakub Bárta, Ondřej Odstrčilík, Šimon
Zavadil, Kateřina Sehnalová a Jolana Janošová) dopravní hřiště v Kroměříži. Nejprve
jsme si v učebně prověřili naše znalosti
o dopravních značkách, seznámili se se
základními pravidly silničního provozu a pak
už na nás čekali venku na hřišti policisté. Ti
nás provedli po celém dopravním hřišti, upozornili na různá úskalí křižovatek a dopravních situací, a pak už jsme si vše vyzkoušeli
v praxi. Doufáme, že až na jaře budeme skládat zkoušky, zvládneme to bez chybičky. Tak
nám držte palce!

PEČENÍ PERNÍČKŮ
V pátek 8. prosince školu provoněla
sladká vůně z linoucí se z čerstvě upečených perníčků. Paní vychovatelka připravila těsto, děti vykrajovaly a paní kuchařky
dozlatova upekly. V dalším týdnu je děti
ještě dozdobí a na vánoční besídce školy je
můžete ochutnat.

qr
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MIKULÁŠ VE TŘÍDÁCH

chodu Mikuláše, anděla a čerta. Objednávka
do nebe s žádostí o návštěvu Mikuláše
ve škole byla vyslyšena. Na pomoc si vzal
Mikuláš nejen krásného anděla, ale i čertíka, který si chtěl některé vzít do pekla…
Hříšníci však slíbili, že se budou snažit polepšit, tak jim dal čert ještě šanci, aby příští rok
všechno napravili.
Děkujeme všem třem za navození předvánoční atmosféry a těšíme se za rok na shledanou!

Děti slíbily Mikulášovi, že budou hodné
a budou se dobře učit

V úterý 5. prosince proběhl na naší škole
„Červený den“. Žáci přišli do školy v červeném oblečení, které mělo být předzvěstí pří-

ADVENTNÍ DÍLNY
Ve čtvrtek 30. listopadu a v pátek 1. prosince proběhly ve třídách adventní dílny.
Žáci jednotlivých ročníků se připravili
na příchod adventního času. Pro každého
z nás je to období příprav na Vánoce. Školou se linula vůně jehličí, skořice a jiných
přírodnin. Věnce byly překrásně nazdobeny
a každý z nich byl originálním výrobkem jednotlivých žáků.
I v letošním roce se spolupodílela
na tvorbě a pomáhala nám paní Vlasta Čablová, které moc děkujeme, že nám z našich
žáků pomáhá vychovat šikovné, zručné, tvořivé žáčky se zájmem o tradice a přírodu.
Mikuláš se svou družinou nakonec obdaroval
všechny děti

Adventní věnce se povedly všem

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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BESEDA SENIORŮ
Beseda seniorů se stala příjemnou každoroční tradicí naší obce. Jelikož termín byl letos
prosincový, připravili si žáci základní školy program ryze andělský. Malí andílci doprovázeli
Marii, Josefa i malého Ježíška. Letošní program byl obohacen o taneční vystoupení naší
bývalé žačky Vanesy Turzíkové a jejího tanečního partnera Denise Vojáčka, kteří předvedli
ukázky různých tanečních stylů. Věříme, že
andělíčci navodili příjemnou vánoční atmosféru a tanečníci potěšili všechny přítomné
svým tanečním uměním.
kolektiv pedagogických
pracovníků ZŠ Přílepy

Babičkám a dědečkům se přišli představit andílci
z naší ZŠ

Ž á ci i z a mě st n an c i šk oly pře jí všem občanům
pře krásn é a poh odové V ánoce
a no v ý r o k pln ý zdraví, št ě stí a dobré nál ady.

M AT E Ř S K Á Š KO L A O D P O D Z I M U D O Z I M Y
DRAKIÁDA
Od začátku školního roku jsme plánovali
uspořádat pro děti a rodiče tradiční podzimní hrátky spojené s přivítáním nových
kamarádů, pouštěním draků a opékáním
špekáčků. Přes neustále chladné a deštivé
počasí jsme se po dohodě s rodiči nakonec
rozhodli ve čtvrtek 5. října Drakiádu uskutečnit. V sychravém počasí a rozbláceném
terénu vyrobení i zakoupení draci a dráčci
nakonec vyletěli. Na špekáčcích přichystaných na tuto akci si však každý mohl
pochutnat až doma. Pochvala patří všem,
kteří i přes několik zrušených termínů akci
nevzdali a zúčastnili se.
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Na zahradě školky vytvořily děti podzimní variace z kaštanů

V ZOO

BESEDA SE SENIORY

V pátek 6. října naši MŠ navštívil pan Jindřich Novák s netradičním vystoupením pro
děti nazvaném v ZOO. Pomocí pantomimy
předváděl dětem různé druhy chůze zvířat
spojené se zvuky. Děti se snažily napodobené zvíře uhodnout.

Na pátek 1. prosince si starší děti naší
mateřské školy připravily pro babičky
a dědečky společné vystoupení spojené
s pohybem o paní Zimě, Káči a čertovi, Mikuláši a Vánocích.

PODZIMNÍ VÝSTAVA V PŘÍLEPSKÉM ZÁMKU
Podzim je roční období, které dětem přináší spoustu radostí, zábavy i nových dovedností
a poznatků o světě kolem nás. V pondělí 9. října nás pořadatelky výstavy pozvaly do prostor
přílepského zámečku nejen na výstavu ovoce a zeleniny, ale i na krásně připravenou a vyzdobenou místnost plnou starodávných hraček. Děti si během výstavy doplnily nejen své znalosti
o vystavovaných produktech a změnách v přírodě, měly také možnost obdivovat esteticky
naaranžované přírodniny, květiny a obrovské okrasné dýně.
Děkujeme pořadatelkám výstavy za příjemný zážitek.

Děti nebylo za záplavou zahrádkářských výpěstků
téměř ani vidět
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DOBA ADVENTNÍ
Konečně nastal dlouho očekávaný předvánoční čas spojený se spoustou překvapení,
pohádek, pečení a tvoření, který nám krátí
dny do vánočních svátků. Děti si vytvořily
a upekly figurku čertíka z perníkového těsta.

Mikulášova družina nevynechala ani naši školku

V úterý 5. prosince konečně na dveře třídy
„Koťátek“ zaťukala očekávaná návštěva.
Zazvonil zvoneček, který ohlašoval návštěvu
svatého Mikuláše, anděla a čerta. I těm
největším odvážlivcům při pohledu na čerta
ztuhl úsměv na tváři. Nějaké ty obavy
a slzičky zpočátku byly, ale i přes veškerý
ostych se přichystaná básnička a naučená
písnička povedla. Nakonec nastalo mikulášské nadělování, za které děti hezky poděkovaly a čertovi slíbily, že budou hodné.
Ve středu 6. prosince jsme pozvali rodiče
na předvánoční tvoření. Spolu s dětmi si vyrobily papírové andílky, kteří jim ozdobí vánoční
stůl. A kdo chtěl, mohl si upéct pár perníčků,
které ochutnají nejen naše děti, ale i školáci

z I. třídy ZŠ na společném setkání 20. prosince v naší školičce.
Ve čtvrtek 7. prosince navštívil naši mateřskou školu pan Daniel Taraba, který dětem
zahrál nově připravenou loutkovou pohádku
„O Popelce“. Jezdí k nám pravidelně a jeho
pohádky nás vždy zaujmou. Nenásilnou formou zapojil děti do děje pohádky pohybem
a zpěvem na kytaru. Postupně nás seznámil
s kladnými i zápornými pohádkovými postavami a představení zakončil přehlídkou všech
loutek. Zajímavé pojetí připravené pohádky
se dětem velmi líbilo a pan Taraba slíbil, že
příště opět přijede.
V předvánočním shonu jsme se spolu
s dětmi zapojili do dalšího ročníku projektu „Česko zpívá koledy“. Na vyzvání paní
Ludmily Kopřivové si děti vyrobily vánoční
rybičky, které společně s rodiči v den akce
zavěsili na připravený vánoční stromeček
u zvonice v obci.
Zdenka Chmelařová

Děti s rodiči si společně vyrobily krásného andělíčka

KRÁSNÉ SVÁT EČNÍ DNY
A M N OHO Z D R AVÍ V N OVÉM ROCE 2 018
VÁM VŠ EM
P Ř EJÍ
D ĚT I A Z AMĚST NAN CI MŠ PŘÍLEPY
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ŽIVOT SPOLEČENSKÝ
PODZIMNÍ ZÁJEZD SDH
Běh roku v Přílepích pravidelně či nepravidelně doplňují různé akce, které slouží
ke zpestření a obohacení života všedních
dnů. Mezi ty pravidelné, které vedou nejen
za hranice všedních dnů, ale také za hranice
naší obce patří již po mnoho let hasičský
zájezd za poznáním.

Na Veselém kopci jsme mohli vidět
typickou krajinu Vysočiny

Ten letošní proběhl v sobotu 7. října
a vydali jsme se tentokrát na Vysočinu
a na pomezí Čech a Moravy. První zastávkou
bylo město známé též z vyjmenovaných slov
po B, Přibyslav. Zde nebylo našim zájmem
město jako takové, ale Centrum hasičského
hnutí s největším hasičským muzeem u nás,
které zřizuje a spravuje přímo SH ČMS. Rozsáhlé tamější sbírky jsou věnovány historii
a vývoji požární ochrany v naší zemi, historii
dobrovolných i profesionálních sborů hasičských a vývoji způsobů zdolávání požárů
v průběhu let. Kromě spousty zásahové techniky, výzbroje a výstroje jsou zde ve sbírkách
k vidění také historické dokumenty a uniformy. Díky zajímavému podání zaujala prohlídka nejen nás hasiče, ale taky všechny
ostatní účastníky zájezdu.
Poté náš zájezdový autobus směřoval do skanzenu lidových staveb Vysočiny
na Veselý Kopec. Kromě dřevěných staveb
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a expozic věnovaných životu zemědělců,
řemeslníků a vesnických obyvatel tohoto
kraje zde probíhala akce „Bramborová
sobota.“ A tak jsme se mohli nejen dozvědět něco o pěstování brambor, jejich historii a odrůdách ale také ochutnat krajová
bramborová jídla jako bramboráky, škubánky, šišky či obyčejné brambory pečené
v ohni. V závěru prohlídky nás sice vyhnala
ze skanzenu pod otevřeným nebem dešťová
přeháňka, ale to už jsme ujížděli do dalšího
z cílů, dalšího města z vyjmenovaných slov,
tentokrát po M, Litomyšl.
V této perle zapsané do dědictví UNESCO
jsme si nejprve společně pochutnali na výtečném obědě ve stylové restauraci Pod Klášterem a po krátkém rozchodu do historického
jádra města jsme se opět všichni sešli k prohlídce místního zámku. Na poutavé prohlídce
krásných interiérů se vzácným zámeckým
divadlem, jsme mohli porovnat po návštěvě
skanzenu výrazný rozdíl ve způsobu života
prostých vesničanů a šlechty v tomto kraji.
Společně jsme pak prošli ještě cestou
k autobusu krásné historické náměstí a přilehlé romantické uličky, abychom se vydali
do posledního cíle, kterým bylo královské
věnné město Polička. Cestou jsme se ale
ještě zastavili na rozhledně Terezka, kde se

V hasičském muzeu jsme obdivovali
historickou zásahovou techniku
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nám po zdolání schodů na 25 m vysokou
vyhlídkovou plošinu otevřel krásný výhled
na procestovanou krajinu. Díky větru, který
nejen chladil, ale navíc kýval rozhlednou,
jsme si dali na vrcholu rozhledny štamprličku
té pravé přílepské slivovice.
V Poličce jsme pak po krátké prohlídce
městského opevnění a náměstí zasedli
do středověké Herešovy krčmy k dobré krmi
a zlatavému moku z místního pivovaru. Muzi-

kanty jsme sebou letos neměli, ale aspoň
bylo více prostoru pro pokec a rozebrání
zážitků z příjemně stráveného dne.
Všechna navštívená místa by jistě stála
za mnohem delší zastávku, ale zájezd je
vždy koncipován především jako poznávací a slouží také jako sbírání tipů na další
rodinné či jiné výlety. Také letos se sešla
v autobusu dobrá parta kamarádů a účasti
snad nikdo nelitoval.

ČESALI JSME CHMEL NA MISTROVSTVÍ ČR
Idylka zelené chmelnice, vůně zralého chmele, věrtele, žoky a veselý hlahol česáčů už
v dnešní době moderní mechanizované sklizně běžně k vidění není. Ve známé chmelařské
oblasti Rakovnicko, ve stejnojmenné vesnici Přílepy se však před lety rozhodli tuto idylku
obnovit, a tak se na tamní farmě u Kutílků koná již několik let mistrovství ČR v ručním česání
chmele. Na tuto akci nás v létě pozvali hasiči z družebního SDH Přílepy v Čechách.
Po příjezdu na farmu a ubytování v chmelařském brigádnickém stylu jsme se zapsali
jako soutěžící a každý vyfasoval proutěný
koš. S košem jsme se pak s dalšími desítkami účastníků v dlouhém průvodu vydali
na chmelnici. Zde každý zasednul ke svému
štoku a po krátkém zaškolení jsme se
všichni pustili pilně do práce. Jak by ne, šlo
přeci o soutěž a vědomí, že konáme dobrou věc pro pivo. Za každý plný naplněný
věrtel vyfasoval soutěžící žeton, jejichž celkový počet dokládal výkon dotyčného soutěžícího na chmelnici. V poločase limitu
Na chmelnici jsme se činili
zaznělo chmelnicí „svačina!“ a všichni se
nahrnuli ke koňskému povozu, kterým přivezli pořadatelé pro každého účastníka stylovou
svačinu – dvojitý krajíc čerstvého chleba se škvarkovou pomazánkou, kyselou okurku a džbánek piva. Čtyřhodinový limit uběhl dříve, než
jsme si stačili uvědomit, že vlastně pracujeme a po závěrečném hvizdu jsme vysypali
poslední z části načesané koše do věrtele
a sčítali žetony.
Že slovní spojení závěrečný hvizd zavání
fotbalem, nebylo náhodou. Již po mnoho let
jezdí do Přílep ručně česat chmel trio fotbalových internacionálu Panenka – Tobiáš – Vízek
a ani letošní rok nebyl výjimkou. Po ukončení
soutěže naložil hospodář žoky načesaného
chmele, koše, stoličky a všechen potřebný
materiál na vlečku a my jsme se vydali zpět
Přílepští hasiči společně s fotbalovými Internacionály
Panenkou, Tobiášem a Vízkem
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na farmu, kde proběhlo vyhodnocení soutěže
a kulturní program až do pozdních nočních
hodin. Ze soutěže si každý odnesl nejen
spousty zážitků, ale taky účastnický list
a láhev pivního speciálu „Hušperák – farma
u Kutílků.“ Ale hlavně, pivaři, ruku na srdce,
kdo z vás si načesal chmel na celoživotní
konzumaci zlatavého moku?
Druhý den dopoledne pro nás připravili naši tamní kamarádi exkurzi do chmelařského družstva, kde jsme mohli vidět
moderní mechanické strhávačky, česačky,
třídičky a sušící linky chmele. Nechyběl ani
rozsáhlý a poučný výklad o chmelu, jeho pěstování a jeho dalším zpracování. Po obědě
jsme si ještě naposled Přílepáci s Přílepáky
přiťukli rakovnickým pivem Bakalář a ověn-

Prohlídka česací linky v chmelařském družstvu

čeni chmelovými větvičkami se vydali domů
do Přílep na Moravu.

Z ČINNOSTI SDH
Každý závěrem roku je časem bilancování a hodnocení uplynulého období. Náš Sbor dobrovolných hasičů je pobočným spolkem celostátního SH ČMS a musí se tak řídit jeho stanovami
a předpisy. Mimo jiné je sborům uloženo, svolat na konci roku tzv. Výroční valnou hromadu,
které se účastní všichni členové a jejím programem je zhodnocení sezóny a příprava plánů
na rok další. Pokud máme hodnotit letošní sezónu, dalo by se konstatovat, že byla plodná
a pestrá. Shrňme si ale jen druhé pololetí, jelikož tomu prvnímu jsme se již v Občasníku
věnovali.
Na začátku školních prázdnin jsme uspořádali nejen pro děti prázdninový táborák na přední
zahradě zámeckého parku. Všechny příchozí děti dostaly pitíčko, sladkost a samozřejmě špekáček, který si na ohni opekly. Občerstvení bylo připraveno taky pro dospělý doprovod. Dalo by
se říci, že hasiči by měli spíš oheň hasit než rozdělávat, ale je také důležité připomínat letitou
moudrost, že oheň je dobrý pomocník, ale zlý pán. Jako zlý pán se naštěstí oheň v druhém
pololetí v Přílepích neprojevil, a tak bylo více času na ostatní činnost.
V létě jsme tak uspořádali ještě dvě velké akce. Tou první byla hasičská soutěžní sobota
5. srpna. Na programu byla soutěž v požárním útoku „O zámecký pohár“, které se zúčastnilo 15 družstev a po delší době jsme tak mohli vidět na dráze v zámeckém parku vynikající
družstva z okresu KM a ZL. Po ukončení soutěže v požárním útoku, jejíž celkové výsledky byly:
1.

TAG Zahnašovice

KM

16,15

16,03

16,15

2.

Rymice

KM

16,94

16,94

16,79

3.

Pravčice

KM

17,53

16,61

17,53

4.

Chropyně

KM

19,32

18,22

19,32

5.

Mladcová

ZL

19,72

19,72

16,94

pokračoval program netradiční soutěže PS 8. Tady jde o to, připomenout si dobu, kdy nerozhodovaly nadupané stříkačky a trénovaní sportovci, ale zručnost a taky trochu štěstí. Útok PS8
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proto proběhl dvoukolově, přičemž ve druhém kole platila pravidla jako před více než
dvaceti lety – roznášení hadic, provedení
spojů, zalití vedení a útok na terče. Této disciplíny se zúčastnili kromě družstva Přílep
i hasiči ze vzdáleného Chvalnova-Lísek, kteří
udržují zmíněnou historickou stříkačku PS8,

Prázdninový táborák se vydařil

Nástup družstev na soutěži „O zámecký pohár“
v přílepském parku

Kdo si počkal, ten se dočkal – děti mohly vidět
Přílepy z ptačí perspektivy
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stejně jako náš sbor stále v provozuschopném stavu.
V parku ale ten den nešlo zdaleka jen
o soutěž. Pozvali jsme také všechny složky
IZS, aby zejména děti mohly vidět jejich
práci. Kluci a holky si tak mohli vyzkoušet
výstroj Policie ČR, vystřelit si z opravdové služební pistole a vidět policisty konající službu.
Prohlédnout si a proložit bylo možné také
zásahový vůz jednotky SDH Přílepy a spustit
si maják a výjimečně i sirénu. Zlatým hřebem
bylo přistání vrtulníku, který k dnešní záchranářské činnosti neodmyslitelně patří. Vrtulník
si mohly děti nejen prohlédnout, posadit se
za řídící páku, ale díky ochotě pilota Ivana
Pisety (dnes již našeho občana) také vzlétnout. Za což mu a jeho zřizovateli, firmě
JACOM velmi děkujeme. Posádka zdravotnické záchranné služby se vzhledem k vytíženosti akce zúčastnit nemohla.
Kromě zmíněného programu se děti mohly
vyřádit taky na skákacím hradu a superatrakci – letní klouzačce, která nakonec strhla
všechny děti až do dvaceti let. Tradičně bylo
připraveno taky bohaté občerstvení a místní
speciality.
V srpnu jsme uspořádali také tradiční akci
Rock na zámku s kapelou PRESS. I když je
tato akce zaměřena spíše na fanoušky této
nejpopulárnější zábavové kapely v regionu,
účast byla hojná. Výtěžek nám pomáhá
financovat činnost sboru, zejména náklady
spojené s požárním sportem a soutěžemi.
Akcím jako naše účast na mistrovství ČR
v česání chmele či podzimní zájezd jsou
věnovány samostatné články. Stejně jako
činností MH a požárnímu sportu.
V průběhu pololetí jsme také provedli sběr
železného šrotu a provedli několik brigád.
Kromě údržby a oprav výzbroje a soutěžního
náčiní jsme provedli nátěr střechy na tělocvičně, byli jsme nápomocni při prořezávání
a úklidu padlých dřevin v zámeckém parku
a prováděli údržbové práce okolo klubovny.
Dle možností jsme se pak střídali na trénincích a soutěžích s MH. Za naši podporu patří
dík nejen obci Přílepy, ale také našim sponzorům a všem, co se na naší činnosti jakkoliv
podíleli, včetně výboru a členům.
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MLADÍ HASIČI
Skutečnost, že se mladí hasiči stávají
nedílnou součástí našeho sboru, není dána
jen tím, že postupně dospíváme a stáváme
se tak řádnými členy SH ČMS, ale taky tím,
že nás činnost SDH baví a našli jsme v ní
naplnění volného času. Uplynulá sezóna
je toho dostatečným důkazem. Nešlo jen
o požární sport, kterému se věnujeme především, ale také o naše zapojení do kulturních
akcí a brigád.

Příprava základny na soutěži v Dobroticích

Od podzimu, kdy jsme ukončili tréninky
požárního útoku, se scházíme každé pondělí
v tělocvičně a trénujeme obzvlášť fyzickou
zdatnost, ale taky technické prvky které jsou
v požárním sportu, zejména útoku důležité.
Se sportovním družstvem jsme se v sezóně
hojně účastnili na soutěžích v okolí, ale
i ve vzdálenějších obcích. Jako každý rok
i tento, zaznamenáváme několikeré úspěchy
a zlepšující se výsledky. Zásluhu na tom mají
i noví členové soutěžního družstva Jaroslav
Kopřiva a Jakub Chmelař.
Chvíli trvalo, než jsme se sehráli, ale dokázali jsme i překvapit srovnáním sil s mnohem
lepšími týmy. Zúčastnili jsme se celkem šestnácti závodů. V okrskovém kole v Kostelci
u Holešova jsme vybojovali 3. místo, a toto
byl také největší úspěch sezóny. Ve Velkých
Karlovicích jsme dali čas 21 sekund, na nočních závodech v Kašavě pak pro nás skvělých 18,2 sekundy. Na závodech v Rychlově
takzvaně „do skály“ se nám podařily sestřiky
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terčů v čase 23 sekund. V Litenčicích, na jednom z kol nadupané Podhostýnské hasičské ligy jsme obsadili výsledné 14. místo
z 26 týmů.
První víkend v srpnu jsme se ujali pořádání
Závodů a Dětského dne u nás, pod názvem
„O ZÁMECKÝ POHÁR SDH PŘÍLEPY“. Děkujeme všem za účast a pomoc při organizaci.
Mezi ostatní akce, kterých jsme se mohli
se sborem účastnit patřila Floriánská mše
a někteří z nás se zúčastnili taky výletu
do Přílep u Rakovníka a podzimního zájezdu.
Na závěr děkujeme celému sboru za
pomoc, čas a investice, které byly a jsou
do přípravy a požárního sportu třeba. Zároveň i novému trenérovi, Radimu Svozílkovi,
za trpělivost a čas, ale i ostatním dospělým
členům za čas strávený s námi na trénincích
v parku či na soutěžích.
Do budoucna by jsme možná dali dohromady i holčičí družstvo, které by mělo velmi
nemalé šance zamířit tím správným směrem.
Náš cíl – zlepšovat se a posouvat na horní
příčky požárního sportu neupadá a věříme,
že to dokážeme!
Za kolektiv MH – Jarda Spáčil

fff

fff
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MÍSTNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU INFORMUJE
Léto budiž pochváleno a už aby bylo zpět! To si zajisté řekne nejeden z nás při pohledu
z okna. Ven z tepla se vydá jen ten, kdo opravdu musí, a vyhnat do takového nečasu svého
psího miláčka by bylo přímo nelidské!
Co nevidět budou vánoce, na dosah je konec roku, nastává čas vyhodnocování uplynulého
období a plánování do budoucna. I naše malá zahrádkářská organizace má na co vzpomínat,
má co hodnotit.
V p o s l e d n í m s r p n ové m
víkendu jsme uspořádali – asi
se už dá říct tradiční – bazárek
drobných předmětů do domácnosti i zahrady a textilu. Prodávalo se za velmi „lidové ceny“
všechno, co pro někoho už ztratilo význam, ale v jiné domácnosti udělá radost a bude
třeba ještě dlouho používáno.
Máme radost, že věci, které by
za jiných okolností patrně skončily v popelnici, dostávají další
šanci a prodlužuje se jejich
životnost.
Další akcí, kterou jsme měli
v plánu, byla druhá výstava
Pořadatelky výstavy spolu s vítězi soutěže
ovoce a zeleniny. Letošní počasí
rozhodně úrodě ovoce a zeleniny v naší oblasti nepřálo, proto před výstavou vládly oprávněné obavy, že nebude co vystavovat. Taky termín výstavy – začátek října – už byl, obzvlášť
pro plánované květinové dekorace, poněkud mezní. Velmi nás potěšil souhlas pana starosty
s uspořádáním výstavy na našem zámku. Místo konání výstavy nás po prohlídce co do prostoru okouzlilo, poněkud horší to bylo s technickým stavem. Obzvlášť na osvětlení se následně
náš člen – elektrikář pan Petr Žůrek – vyřádil (na celém patře šla jen jedna zásuvka). Díky
obětavosti a zápalu pro věc se
původně velmi neutěšený stav
plánovaných výstavních místností proměnil k nepoznání.
Všechny zahrádkářky se pustily do práce opravdu s vervou a maximálním nasazením.
A nebyla to jen práce spojená
s prezentováním jednotlivých
exponátů. Místnosti bylo třeba
napřed alespoň zčásti vymalovat
(4× – aby se šeď uplynulých let
alespoň trochu zakryla) – toho
se velmi obětavě ujala Martina
Kvapilová s Renatou Molovou.
Výškové práce na žebři s kladivem v ruce byla zase doména
K adventnímu tvoření se zahrádkářky sešly v klubovně
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Ládi Vojtáška. Velké poděkování za odvedenou práci si jistě zaslouží zahrádkářky Alena Hradecká, Amálie Gajdošíková, Hanka Fuksová, Jana Vojtášková, Jana Dujková, Eva Husáková,
Pavlína Kováčová, Ivana Sehnalová i nečlenka paní Zachovalová. Speciální dík patří paní
Vlastě Čablové za zapůjčení mnohého technického materiálu ze zdrojů holešovské organizace
ČZS a za pomoc s vytvářením květinových aranžmá.
Dále patří velký dík paní A. Gajdošíkové za zapůjčení stovek panenek z vlastní sbírky
a Martině Kvapilové za sbírku plyšáků. Obě dámy obětavě dva dny vozily a aranžovaly hračky do „růžového pokojíčku“, který okouzlil nejen děti, které výstavu navštívily.
Poděkování patří všem, kteří přispěli ke zdaru výstavy ať již dodáním výpěstků z vlastních
zahrádek – ovoce, zeleniny a květin, všem kteří nám byli jakkoliv nápomocni a také těm, kteří
se zapojili se svými vzorky do soutěže o nejlepší marmeládu a domácí likér, které proběhly
v rámci výstavy – nejlepší marmeládu uvařila paní Jana Bártková a nejlepší likér (dle hodnocení dospělých) vytvořila paní Lucie Mikulová. Rovněž byla na konci výstavy vyhodnocena letní
fotografická soutěž o nejkrásnější terasu nebo balkon, záhon a volné přírodní téma. Děkujeme
všem, kteří se zúčastnili!
Děkujeme rovněž všem, kteří naši výstavu navštívili!
Naši letošní činnost jsme završili společným vytvářením adventních dekorací – tentokrát
akce proběhla v poněkud komorní sestavě, ale o to srdečnější atmosféře.
Díky dotaci od obce, sponzorskému daru soukromé osoby a příjmu z výstavy i letního
bazárku jsme mohli na sklonku podzimu zakoupit nové moštovací zařízení. Další investice
nás čekají v příštím roce, kdy hodláme pokračovat v opravách a vylepšování vybavení naší
provozovny i klubovny.
Všem spoluobčanům přeji krásné, lásky a pohody plné Vánoce a hodně zdraví a štěstí
v novém roce.
L. K.

MYSLIVCI OD LÉTA DO ZIMY
Péče o přírodu, krajinu a zvěř je myslivcům vlastní a je hlavním posláním jejich činnosti,
jako správný spolek spojený s obcí však není myslivcům cizí ani zapojení do společenského
dění. V zimě se sice příroda ukládá ke spánku, pro myslivce však platí pravý opak. Uplynulé
léto a přípravy na zimu ve spolku nám opět shrnul člen výboru MS Horní Roveň Přílepy Jaroslav
Kopřiva.
Svoje místo v kalendáři si za poslední roky upevnily střelby na asfaltové holuby na střelnici
u naší myslivecké chaty. Naši členové tak porovnají své střelecké zkušenosti a pevnou mušku
a příchozí návštěvnici a příznivci myslivosti mohou strávit příjemný den a pochutnat si na jídlech myslivecké kuchyně. Soutěž se také letos konala poslední srpnovou sobotu a vítězem
a nejlepším střelcem pro letošní rok se stal Petr Špaňhel.
Jak bylo zmíněno v médiích, část naší honitby postihl africký mor prasat. Odlov sice probíhá, avšak podléhá zvláštnímu režimu a všech odlovených 40 kusů černé zvěře bylo předáno
do kafilerie. Brzký nástup zimy a první sníh je zřejmě příčinou velkých stavů vysoké zvěře
v v naší honitbě. Jde zejména o daňčí zvěř, jejíž odlov postupně probíhá. Zároveň jsme však
připraveni na zakrmování zvěře přes zimu. Přípravě krmení a zavážení krmelců jsme věnovali
čas v letních a podzimních měsících.
Začátkem příštího roku máme opět po roční odmlce v plánu tradiční Reprezentační myslivecký ples. Ten se bude stejně jako předloni konat v prostorách holešovského zámku v sobotu
20. ledna, na který jsou všichni občané srdečně zváni.
Chtěl bych taky za celý spolek poděkovat všem, co se v průběhu roku na naší činnosti
podíleli a jakkoli nás podporovali a přeji všem krásné prožití Vánoc a hodně štěstí a zdraví
v nadcházejícím roce 2018.
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XV.
REPREZENTAČNÍ
MYSLIVECKÝ
PLES

Program plesu:
Zahájení v 19.30 hodin
Trubači zámku Holešov
Taneční vystoupení
K tanci a poslechu hraje
Hudební skupina Quatro Zlín
Country kapela Texas
Moderátorka večera
Vladimíra Dvořáková
Bohatá myslivecká tombola.
Zvěřinová večeře, občerstvení.

zámek Holešov

Organizační zajištění:

Pozvánka na

20. ledna 2018
Myslivecký spolek Horní Roveň Přílepy
Město Holešov
Jospo, a.s., Holešov

Vstupenka s místenkou
• velký sál – 250 Kč
• ostatní sály – 200 Kč
Uzávěrka přihlášek pro rezervaci vstupenek
je do 5. ledna 2018

Kontakt pro zaslání přihlášek:
Ing. Vladimír Sedláček
e-mail: lesy.hostyn@tiscali.cz

Na Vaši návštěvu se srdečně těšíme!

SPOLEK PŘÍLEPY – NÁŠ DOMOV
Spolek Přílepy – náš domov sice vznikl
teprve v září tohoto roku, ale již má za sebou
několik velice vydařených akcí. O bazárek
dětského oblečení a hraček, který proběhl
na konci září, sice nebyl takový zájem, jak
jsme předpokládali, ale věříme, že si tato
akce své zájemce postupně najde.
Stejně tak podzimní brigády v parku měly
o účastníky nouzi, dlužno podotknout, že při
počasí „kdy by psa nevyhnal“ jsme se vůbec
nedivili. Až 14. října to konečně vyšlo – svítilo sluníčko a vítr si vzal volno. Postupně se
nás sešlo kolem třinácti (včetně dětí), aby-
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chom dle pokynů Vlasty Čablové odstraňovali
všudypřítomné maliní a následně mulčovali
rododendrony u dolní louky, pan Andrýsek
a hasiči pořezali popadané stromy. A den
před tím se podařilo prořezat i část přerostlých cesmín. Za odvedený kus práce všem
děkujeme.
Lampionový průvod v pátek 3. listopadu
zaznamenal účast, dalo by se říci, obrovskou.
Počasí nám opravdu přálo, neboť na vrcholící podzim bylo v podstatě teplo a hlavně
z nebe nic nepadalo :-). Malí i velcí účastníci s lampiony, lucernami a všemožnými
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Lampiónový průvod prošel středem vesnice

světélky si nejprve prošli setmělý park, kde
všechny (včetně organizátorek) překvapila
barevná hudba na západní stěně zámku.
Trasa poté vedla „hore návsó“ kolem dětského hřiště přes Kopce kolem sv. Václava
ke škole. Průvod jsme zakončili U Páralů, kde
na nás čekal táborák a čaj. Za čaj děkujeme
kuchařkám ze školní jídelny, za barevnou
hudbu a táborák Mirovi Sovadinovi a Rosťovi
Hradeckému. Páralům jsme sice moc tržbu
nezvýšili, ale děcka se vydováděla, špekáčky
byly snědeny, a pokud je nám známo, shořel
pouze jediný lampion, což při takové účasti
považujeme za skvělý výsledek.

vzala opravdu poctivě a o svých nejoblíbenějších knihách jen nevyprávěla, ale přinesla
je ukázat. Měly jsme (přišly samé ženy) tedy
možnost si je „osahat“ a vyslechnout několik
oblíbených pasáží. Helenka je postavy sice
drobné, za to moudrosti a elánu má na rozdávání. Když pomineme skvělý štrůdl a avokádovou pomazánku, byla beseda především
potravou pro ducha.
Druhé Úterý na sklonku listopadu bylo
ve znamení indiánů. Manželé Dušan a Petra
Hanákovi se s námi přišli podělit o své
zážitky a vědomosti o indiánech z kmene
Černonožců žijících na území dnešní Kanady.
Po první besedě jsme si říkali, že by bylo
fajn, kdyby přišlo tolik lidí jako na Helenku.

Jako u kulatého stolu – první ze série besed
„Úterý v knihovně“

Podzimní brigáda v zámeckém parku

Samostatnou kapitolu pak tvoří besedy
Úterý v knihovně. S paní knihovnicí Marií
Smolkovou jsme si vyloženě kápli do noty,
neboť o podobném typu akcí začala uvažovat
v okamžiku, kdy se rozhodla skončit s prací,
což jí umožnilo být v knihovně každý týden
a nikoliv jen „každé sudé úterý“. Řadu těchto
setkání zahájila Helena Kuchařová, která to
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Přišlo jich však tolik, že nestačily židle. To
lidé asi netušili, co uslyší, povídání totiž bylo
zprvu opravdu neveselé. Asi všichni víme, že
původní obyvatelé Ameriky neměli po jejím
objevení zrovna na růžích ustláno. Že to bylo
až tak kruté, a to především ve 20. století,
si však zřejmě nemyslel nikdo z přítomných.
Naštěstí nám k tomu Hanákovi promítali
krásné fotky prérie a posléze došlo i na rituály, předávání příběhů a úctu k zemi a „ostatním“ národům – bizonů, medvědů, psounů…
I po dvou hodinách bylo stále co vyprávět
a na co se ptát. Ještěže „došly“ fotky, jinak
bychom se toho dne domů asi nedostali. Toto
téma si zcela určitě zaslouží v další sezóně
opakování.
Poslední akce spolku v tomto roce Vánoční tvoření ze slámy proběhla druhou
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prosincovou sobotu. Čerstvý mistr rukodělné
výroby pan František Zuska nám přišel předat část svého umění. Zlínské muzeum
několikrát vystavovalo jeho výtvory, mistr je
především pyšný na svůj slaměný betlém.

Na šikovných rukách mistra Zusky
mohli všichni nechat oči

Dokáže však vyrobit či uplést v podstatě
cokoliv. Nás za pouhé tři hodiny naučil vyrobit slaměného andílka, hvězdičku a pár dalších ozdob na vánoční stromek.
A co chystáme pro příští rok? Až do konce
zimy budou pokračovat Úterý v knihovně.
Kdo si udělá čas 9. ledna, bude moci novoročně rozjímat s Helenou Žůrkovou, 6. února
pak zahradní architektka Kateřina Tuzarová
a Vlasta Čablová představí návrhy na revitalizaci zámeckého parku. V březnu nás jarně
naladí putování po britských zahradách s Jiřinou Novákovou. O termínech jarních a letních akcí budeme včas informovat. Sledujte
plakáty, vývěsky, facebookovou skupinu Přílepáci, nebo www.prilepy-nasdomov.cz. A kdybyste měli tip na akci, která vám v Přílepech
chybí, dejte nám vědět.
Eva Husáková

ZAMYKÁNÍ STUDÁNEK
V první listopadovou sobotu se na přílepské, sluncem zalité návsi sešli vyznavači toulek
přírodou, aby symbolicky uzamkli lesní studánky v přilehlých okolních lesích. Naše trasa vedla
pěšinkou nad Vinohrádky dále pak Letnou kolem myslivecké chaty, nad Petřejovským údolím,
pak podél koryta Mojeny, až jsme došli ke studánce s názvem Stříbrná, jejíž pramen také
napájí zmíněný potůček. U této studánky jsme si rozdělali malý ohýnek, nad kterým jsme si
opekli špekáčky a jiné dobroty, pak jsme si uvařili kávu a čaj. Po příjemném občerstvení jsme
dokonale uhasili oheň, pouklízeli okolí a v počtu dvaceti devíti osob a pěti psů jsme se vydali
na další podzimní toulky nádherně zbarveným lesem k rozcestníku s názvem Pod Javorčím.
Od rozcestníku jsme se lesními cestami dostali až k místu zvanému U Obrázku.
V těchto místech u malého pomníčku
někteří věnovali tichou vzpomínku JUDr. Vránovi, který byl do své smrti v roce 2010
majitelem okolních lesů. Pak nás cestička
vedla s kopce dolů směrem k místu zvanému
Matulíkova hájenka. Dnes už by nikdo neřekl,
že v těchto místech někdo bydlel. Jen bujná
vegetace při troše fantazie připomíná něco
jako základy domu. Další naše zastávka byla
u studánky s názvem Hadí. Stůl stojící u této
studánky během chvilky zatížily krabičky se
slanými i sladkými dobrotami, které bylo
potřeba zkonzumovat. Na poslední zastávce,
kterou byla studánka u Večeřky, jsme dopili
zbytky různých vzorků ovocných a bylinných
Přátelé lesů vod a strání se vydali uzamknout
destilátů a symbolicky ji uzamkli. Po proudu
přílepské studánky
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Mojeny jsme prošli kolem přehrady a pokračovali po polní cestě pod celou obcí.
Silueta zámku v zapadajícím slunci byla
majákem našeho putování, které jsme zakončili společným zhodnocením v sále hostince
U Miloša. S kytarovým duem Darek & Martin jsme zazpívali více i méně známé písně.
Rozcházeli jsme se sice unaveni, ale plni
nádherných zážitků. Příroda se ukládá k zimnímu spánu a my už se těšíme na příchod
jara, kdy studánky opět odemkneme.
Ohníček a špekáčky k výletům do přírody patří

Přátelé lesů vod a strání

PŘÍLEPSKÝ ZÁMEK OŽIL
Ve dnech 7. a 8. října 2017 se uskutečnila zásluhou především nových členek ČZS
Přílepy „Podzimní výstava ovoce a zeleniny“.
Tato výstava byla spojena s výstavou panenek a plyšáků. To, že se výstava mohla vůbec
uskutečnit, předcházela značná oprava spodních místností, kde od roku 1955–1994 fungovala přílepská porodnice a přišlo na svět
na 20 000 batolat. Kdo navštívil zmíněnou
výstavu, čekalo jej milé přivítání samotnou
poslední hraběnkou Marií Terezií Seilern se
svou komornou Františkou a dalšími zámeckými služebnými v dobových krojích.
Snad každý byl udiven rozsahem vystavovaných vzorků ovoce a zeleniny z přílepských
zahrad, sadů či lesa. To že umí zahrádkáři
vypěstovat ale, i zpracovat vzácné druhy

ovoce ukázalo i vystavení marmelád a likérů.
Výstavka předvedla, že i ovocnářství v obci si
vybralo svoji daň. Letos ten nejrozzářenější
strom švestka domácí zklamala kde koho
a nebyla to nemoc šarka, ale mráz. Tož snad
až příště.

Jeden ze zámeckých pokojů se proměnil
ve výstavu panenek a plyšáků

Druhý patřil aranžím plodů zahrad, polí a lesů
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Obdobně, a to nevratně mrazem, zanikly
v obci na stráni „Vinohrádky“ vinice, které
měla přílepská šlechta v letech 1677–1736.
Víno dle kroniky bylo známé jako Nedakonické-Polešovické. Ale to měla císařovna
Marie Terezie teprve 19 let.
Další zajímavou částí výstavy bylo vystavení snad na sto panenek, kočárků či
oblečků z doby současné i minulé což se
těšilo též velkému zájmu návštěvníků našich
obou škol. Možno uvést, že tato výstava
předčila mnohé obdobné výstavy, které jsme

zhlédli při dřívějších zájezdech ČZS Přílepy.
Na této výstavě nešlo přehlédnout „bazárek“ a kosmetické výrobky a výkresy žáků
MŠ a ZŠ. Každý kdo odcházel ze zmíněných
sekcí výstavy ČZS, odcházel s dobrým zážitkem a dojmem, že jsou zde lidé mající vztah
k přírodě a že jsou ochotni pro ostatní něco
uskutečnit.
Tato výstavka i přes svou náročnost to
dokazuje. Z toho důvodu je třeba poděkovat
všem těm, kteří tuto výjimečnou akci v obci
zajišťovali.
Zdeněk Němec

S P O R T O V N Í KO U T E K
TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
I když v letošním roce nebývala účast tak
dobrá jako v letech předešlých, stále se pravidelně scházíme na hřišti s umělým povrchem ve Všetulích. Naše ambice sice nemíří
tak vysoko, abychom se stali mistry světa
jako naši reprezentanti letos v říjnu, ale
během roku jsme se zúčastnili několika turnajů v Holešově a okolí, na nichž jsme vždy
obsadili medailové příčky.
Poslední prázdninový víkend jsme pak
přímo u nás v Přílepích uspořádali 2. ročník
turnaje „O putovní pohár starosty obce Přílepy“. Podařilo se nám tak splnit předsevzetí
z loňského roku a dokonce se přihlásilo i více
mužstev. Turnaj se hrál na hřišti pod Základní
školou ve dvou skupinách po 4 týmech systémem „každý s každým“ a po odehrání
zápasů ve skupinách pak pokračoval zápasy
o celkové umístění. Konečné výsledky jsou
uvedeny v následující tabulce:

Poděkování patří organizátorům, Pepovi
Spurnému a Jindrovi Grygerovi ml., za perfektní přípravu a organizaci celého turnaje
a samozřejmě také starostovi Rudolfu Solařovi, pod jehož záštitou se turnaj konal.
A děkujeme také divákům za povzbuzování
a doufáme, že příští rok přijdou minimálně
v tak hojném počtu.
Bob Uličník

1. Stars Holešov
2. FC Mokrá Zlín
3. Pohoda
4. Real Přílepy
5. Hezouni
6. Pravčice
7. Hasiči Přílepy
8. Sparta Kostelec
Pořadatel – fotbalové družstvo Real Přílepy
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5. ROČNÍK MEMORIÁLU JIRKY STAROSTY
V pátek 17. listopadu 2017 se v přílepské
tělocvičně uskutečnil již 5. ročník memoriálu Jirky Starosty – veteránského volejbalového turnaje, který byl věnován památce
našeho kamaráda a volejbalového spoluhráče.
Po slavnostním zahájení, kterého se
zúčastnila i Jirkova rodina, se rozhořely boje
pod vysokou sítí. Letošního ročníku se zúčastnilo pět družstev veteránů a veteránek, kteří
volejbal určitě hrát nezapomněli. Všechny
zápasy byly velmi vyrovnané a každý hráč se
snažil podat co nejlepší výkon.
Účastníci veteránského volejbalového turnaje 2017
Po náročném sportovním dni se hráči
i návštěvníci turnaje mohli občerstvit v bohatě zásobeném bufetu a zavzpomínat na kamarády, spoluhráče i uplynulé roky života.
Děkujeme všem, kteří přišli tuto dobrou akci podpořit.
Volejbalový oddíl Sokola Přílepy

AKCE NOHEJBALOVÉHO ODDÍLU SOKOLA PŘÍLEPY
Dne 19. srpna 2017 nohejbalisté TJ Sokol
Přílepy uspořádali 7. ročník Tradičního turnaje. Zúčastnilo se deset družstev. Počasí
oblíbené akci nepřálo a finále se muselo
dohrát v tělocvičně školy. Konečné pořadí
bylo následující:
Čupakabra Zlín
Janečci
Ševci Zlín
Další mužstva: Všetuly, SNP Přílepy, Martinice, Přílepy 1, Ublo-1 a Ublo-2.
Účastníci nohejbalového turnaje v přílepské
tělocvičně

V listopadu také začal 5. ročník Zimního
losovaného nočního turnaje. V současné
době jsou odehrány dvě kola a další budou následovat (12. 1., 9. 2., 9. 3. a 6. 4. 2018 vždy
v 18,00 v tělocvičně školy). Průběžné pořadí je možné sledovat na internetových stránkách
Přílep v sekci Spolky-Sokol-Nohejbal. Případné diváky rádi uvítáme.
Ivo Janečka

NAMÍSTO KATEŘINY NADĚLOVAL MIKULÁŠ
Tradiční taneční sokolskou zábavu s tombolou, konanou vždy v blízkosti termínu svátku Kateřiny v restauraci U Miloša v Přílepích, v letošním roce vystřídala návštěva Mikuláše s čerty
a anděly, spojená se sportovními soutěžemi a nadílkou pro děti a mládež. Tímto počinem tak
pro letošní rok vyvrcholila celoroční sportovně kulturní činnost T. J. Sokol Přílepy, jejíž definitivní
tečkou v samém závěru roku bude ještě tradiční předsilvestrovský turnaj volejbalového oddílu.
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V páteční podvečer v kalendáři s datem 8. prosince si přišlo do tělocvičny přílepské školy
zasoutěžit, zaskotačit nebo se jen podívat několik desítek dětí nejrůznějších věkových skupin.
Nejhojněji byly zastoupeny předškolní a mladší školní děti, ale odvahu, zvědavost a soutěživost
při nejrůznějších sportovních aktivitách, připravených členy T. J. Sokol Přílepy, ukázaly i děti
ve věku batolecím a pubertálním. Soutěžilo se s míčem, nářadím i s nejrůznějšími sportovními
i vtipně členy Sokola vyrobenými pomůckami, v týmech i mezi jednotlivci. Vyvrcholením celé
akce byla návštěva Mikuláše a anděla v doprovodu hned dvou neposedných čertů, kteří všem
dětem rozdali připravené balíčky s ovocem a drobnými dárky, a závěrečná diskotéka. Kromě
výjimečně ukápnutých slziček prokázala většina dětí statečnost a společně sborově Mikuláši
a jeho doprovodu zazpívali a zarecitovali. Díky obětavosti členů Sokola i místní samosprávy
a spolků si kromě dětí mohli u kávy či drobného pamlsku odpočinout a popovídat také rodiče
a dospělý doprovod těch nejmenších.
Martina Kroutilová

Děti se v tělocvičně vydováděly

Pak jim Mikuláš se svojí družinou nadělil dárečky

Z A J Í M AV O S T I
OKÉNKO POŽÁRNÍ PREVENCE – ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKA
Jak postupovat při nákupu pyrotechniky:
Kupujte výhradně zábavní pyrotechniku uvedenou legálně do oběhu. Tedy opatřenou návodem výrobce v českém jazyce, který informuje jak tyto výrobky správně skladovat (např. ne
blízko hořlavin) a používat. Co je nejdůležitější, tento návod by měl pak každý při odpalování
pyrotechniky ve vlastním zájmu striktně dodržovat.
Ve stáncích lze dle vyhlášky prodávat jen zábavní pyrotechniku 1. třídy, tedy tu nejméně
nebezpečnou.
Prodej petard a dalších předmětů upravuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 174 z roku
1992. Ta stanovuje komu a jak lze zábavnou pyrotechniku prodávat:
• např. ve stánkovém prodeji lze nabízet jen lehkou pyrotechniku, zařazenou do první, nejlehčí třídy nebezpečnosti,
• předměty II. třídy lze prodávat jen osobám starším 18 let a předměty III. třídy pouze lidem
s kvalifikací odpalovače ohňostrojů
• pyrotechnika II. třídy (dostupná osobám nad 18 let) se nesmí používat v uzavřených prostorách a v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců, škol, při sportovních akcích atd.
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Při zacházení se zábavní pyrotechnikou je
třeba dodržovat několik zásad:
• Dbejte na to, abyste při používání
zábavní pyrotechniky neohrozili zdraví ani
majetek svůj či někoho dalšího.
• S pyrotechnikou je nutné manipulovat
zásadně na volném prostranství, daleko
od obydlí, tak aby nemohlo dojít např. k vniknutí světlice do oken či zapálení střechy,
nebo zapálení aut a keřů. Obzvláště rizikové
jsou pak prostory blízko zdravotnických či
školských zařízení. Zábavní pyrotechnikou se
samozřejmě nesmí mířit do oken či dokonce
na lidi.
• Se zábavní pyrotechnikou nesmí manipulovat nezletilé děti bez dozoru dospělých.
I její skladování před použitím musí být mimo
dosah dětí.
• Pozor si dejte také na zvukové efekty
nejrůznějších petard. I když nejsou nebez-

pečné z požárního hlediska, mnohdy jsou
doprovázeny značnými zvukovými efekty.
Ty mohou v případě nevhodného odpálení
poškodit sluch.
• Pokud si chcete udělat radost něčím
větším, např. ohňostrojem, mějte prosím
na paměti, že tak může učinit jen odborně
způsobilá osoba. Svěřte tedy jejich realizaci
radši odborníkům či si zajděte na ohňostroj
pořádaný vaší obcí.
Konec roku je spojen i s nadměrnou konzumací alkoholu a stejně jako v případě
jiných návykových látek, je na místě varování
před manipulací se zábavní pyrotechnikou.
Obzvláště varovné jsou pokusy některých lidí
odpalovat pyrotechniku zasazenou do skleněné láhve. Snad ani není nutné podotýkat,
jaká neštěstí a vážná zranění mohou tyto
experimenty způsobit.
Zdroj: HZS ČR

Sbor dobrovolných hasičů
Přílepy
přeje všem občanům Přílep
spokojené Vánoce,
pevné zdraví
a šťastný rok 2018
bez požárů a pohrom.

STATISTIKY OBCE PŘÍLEPY 2017
K dnešnímu dni mají Přílepy 365 čísel popisných, z toho 31 objektů je bez trvalého pobytu.
V letošním roce byly zkolaudovány 4 nové domy a 5 je momentálně rozestavěno.
Co se obyvatel týká, v naší obci je k trvalému pobytu přihlášeno 973 obyvatel, což je
o 7 více než loni. Z uvedeného počtu obyvatel je 500 mužů a 473 žen. V letošním roce
12 občanů zemřelo a 10 nových občánků se narodilo, 18 obyvatel se z Přílep odstěhovalo
a 27 se přistěhovalo.
Díky porodnosti a přírůstku mladých rodin do obce činí průměrný věk našich obyvatel
40,375 let. Nejmladším občánkem je Anna Hrbáčová, které jsou dva měsíce, nejstarším
mužem je pan Miloslav Kalát, kterému je 88 let a nejstarší ženou a zároveň nejstarší občankou Přílep je 94letá paní Marie Sovadinová.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI 2018

NAROZENÉ DĚTI

• Leden •
Vlasta J A N O Š O VÁ / č.p. 128
Marie S O VA D I N O VÁ / č.p. 80
Miloslav P E Š K A / č.p. 208
Marie R E I M E R O VÁ / č.p. 220
Ludmila AN D R Ý S KO VÁ / č.p. 98

75
95
85
82
84

let
let
let
let
let

• Únor •
Josef H Á J E K / č.p. 294
Jaromír K L EČ K A / č.p. 209
Zdeňka P E Š KO VÁ / č.p.208
Eliška B U K V O VÁ / č.p. 302

Bruno Z I M A / č.p. 258
Martin H E J S E K / č.p. 216
Elen Š T U R M O VÁ / č.p. 223
Anna H R B Á Č O VÁ / č.p. 218

7.
8.
7.
29.

6.
6.
9.
9.

2017
2017
2017
2017

SŇATKY

• Červenec •
75
82
81
70

let
let
let
let

Libuše M R Á Z KO VÁ / Přílepy 282
Jan H Y N E K / Přílepy 282

• Září •
• Březen •
Anežka S O VA D I N O VÁ / č.p. 131
Miloslav K A L ÁT / č.p. 169
Zdeněk Č A B L A / č.p. 165
Zdenka S TA Ň KO VÁ / č.p. 284

86
89
70
86

let
let
let
let

• Duben •
Zdeňka Z E Ť KO VÁ / č.p. 6
Ludmila D O L E Ž E LO VÁ / č.p. 249

75 let
80 let

• Květen •
Helena K U C H A Ř O VÁ / č.p. 269
Marie R E I M E R O VÁ / č.p. 26
Jiří K A S A L A / č.p. 158
Rudolf O P R Š A L / č.p. 138

75
80
75
80

let
let
let
let

84
70
82
85

let
let
let
let

Pavlína N AV R ÁT I LO VÁ / Přílepy 244
David H AU S K N EC H T / Rymice 87

ZEMŘELÍ OBČANÉ
Karel Ž Ů R E K / 72 let
7. 1.
Jiřina M I K U L Í KO VÁ / 88 let
17. 1.
Lenka H R D L I Č KO VÁ / 55 let
9. 2.
Miroslav M I K U L Í K / 87 let
20. 4.
Jindřich S O U Č E K / 75 let
25. 5.
Aloisie S O L A Ř O VÁ / 83 let
26. 7.
Ludmila K R A J Č O VÁ /77 let
29. 8.
Kateřina J A N Á LO VÁ / 33 let
1. 9.
Veronika KO P Ř I V O VÁ / 88 let 4. 9.
Marie P EC H A N C O VÁ / 80 let 4. 11.
Marta N AV R ÁT I LO VÁ / 71 let 14. 11.
Rostislav D O H N Á L E K / 84 let 7. 11.

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

• Červen •
Zorka H OTA Ř O VÁ / č.p. 151
Marie S O VA D I N O VÁ / č.p. 30
Anna P U S T KO VÁ / č.p. 205
Pavel Z A H R A D N Í Č E K / č.p. 42
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AKTUÁLNÍ ODJEZDY AUTOBUSŮ – PLATÍ OD 10. 12. 2017
Z HOLEŠOVA DO PŘÍLEP
4:40x

5:006g

5:10xD

5:54x

6:07x

6:40x

6:51cx

7:57

8:45x

9:05x 9:10+L

10:40 11:43x6+ 12:40x 13:40xD 13:42x 14:10xwg 14:40x 15:00x 15:25xD 15:50x 16:00+L
16:07x 16:45xD 16:58N7 17:206+ru 17:40x 19:456g 20:05x 22:22x

Z PŘÍLEP OD ZÁMKU DO HOLEŠOVA
4:516g
8:06

x

4:56xD
8:45

x

5:01xP

5:25xD

6:12x

6+

xk

x

6:51

7:10

9:22

6:24x
9:46

6:516+

6+

10:19

+L

7:10xf
10:56

x

13:186+wf 13:43x 13:54xD 14:43x 14:526+ru 15:20x 15:37xD 15:50x
17:03

x

17:09

+L

17:10

7N

17:31

x

18:26

6+ru

19:33

x

22:46

x

23:14

7:22xc
11:28

6+

7:47x
13:16x

16:03x 16:57xD

x

Z PŘÍLEP OD ZÁMKU DO ZLÍNA
4:47x
13:48

5:106g
x

14:20

xwg

5:43x
14:48

6:15x
x

15:08

6:48x
x

15:58

8:51x

8:04
x

16:15

x

17:28

10:48 11:49x6+ 12:48x

6+ru

17:47x 19:536g 20:13x

22:31x
jen do Fryštáku: 6:56xc

ZE ZLÍNA DO PŘÍLEP
4:306g
12:47

x6+

19:10x

5:15x
13:20

xwf

22:25x

6:00x

6:45xf
x

14:20 14:30

6+ru

7:20x
14:55

7:45x
x

15:24

8:20x
x

15:40

9:206+
x

16:40

x

10:30x 11:056+
17:05x 18:006+ru

22:52x

Přílepy–Lešná (3. 6.–2. 9.) 9:18+L 16:08+L, zpět 9:50+L 16:40+L
Vysvětlivky:
x – jede v pracovní dny, D – nejede v době dovolených 27. 12.–29. 12. a 16. 7.–17. 8.,
c – jede v době školního vyučování, nejede 27. 12.–2. 1., 2. 2., 19. 2.–23. 2., 29. 3.,
2. 7.–31. 8., 29.–30. 10., 6 – jede v sobotu, 7 – jede v neděli, + – jede v neděle a svátky,
N – jede v + před pracovním dnem, jede 2. 4, nejede 24. 12., 31. 12., 1. 4., 1. 7.–26. 8,
28. 10, u – nejede 31. 12, L – jede od 3. 6.–2. 9., r – nejede 24. 12., w – nejede 2. 1.
a 2. 7.–31. 8., P – jede 27. 12.–29. 12. a 16. 7.–17. 8., f – nejede 27. 12.–29. 12.,
g – nejede 17. 11. 2018.
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MÍSTO PRO VÁS

Šťastné Vánoce a medové chvíle
po celý rok 2018
přeje
VČELAŘSTVÍ PŘÍLEPY

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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