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PŘÍLEPY
občasník zastupitelstva obce

SLOVO ÚVODEM
Vážení čtenáři Občasníku zastupitelstva obce Přílepy, léto je v plném proudu a užíváme si
čas prázdnin a čas dovolených, kdy můžeme alespoň na čas opustit každodenní povinnosti
a shon pracovních dnů a užívat si chvíle odpočinku a čas se svými blízkými, ať už doma či
v blízkých či vzdálených turistických destinacích.
Zkrátka uběhl již půlrok letopočtu 2018 a přichází čas připomenout si vše co se v naší
obci za toto uplynulé období událo nebo co vše se chystá. Pojďme si tedy na následujících
stránkách shrnout všechny události a akce ať již jde o investiční a rozvojové projekty, každodenní chod obce, pololetí v našich školách a další plány. Rozsáhlá je také sekce Život společenský shrnující společenské a sportovní akce, které jsou a budou důkazem, že občané
v Přílepích nejen bydlí, ale také společně žijí.
Chtěl bych proto poděkovat všem, kteří mi kdy do redakce přispěli námětem, připomínkou,
fotkou či vlastním článkem, kterých byly uveřejněny za již šestnáctiletou dobu trvání zpravodaje stovky. Tyto články a fotografie při pohledu zpět dokladují jak se měnila nejen tvář
obce, ale také tváře jejích občanů. Věřme, že se nám bude dařit i nadále přinášet objektivní
informace a stránky budou zaplňovat samé pozitivní zprávy, kterými mi budete do redakce
opět hojně přispívat. Děkuji.
Ing. Miroslav Sovadina, místostarosta obce

S L O V O S TA R O S T Y
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám v závěru volebního
období poděkoval za všechnu vaši práci
vykonanou pro obec. Hodně investičních
akcí, na kterých obec pracovala, se administrativně řešila i několik let. Jsou to převážně
liniové stavby, jako „Odkanalizování obce
Přílepy-Jih, Přílepy – stezka se sdruženým
provozem chodců a cyklistů, Pravostranný
chodník podél cesty silnice III/49011.

a dohody dotáhnout do zdárného konce
ku prospěchu nás všech. K dnešnímu dni
je ovšem několik investičních akcí nedokončeno z toho důvodu, že se na těchto stavbách ještě pracuje. Podrobněji o stavbách,
které se dokončují, budete informování
v odkazech tohoto Občasníku.
Rudolf Solař, starosta Obce Přílepy

Tyto stavby nebylo jednoduché zadministrovat a dosáhnout na státní či jiné dotace. Ze
strany spoluobčanů i ze strany sousedních
obcí, bylo mnohdy obtížné a náročné vykomunikovat shodu s potřebami obce. Přesto
si myslím, že se nám podařilo tyto smlouvy

OBČASNÍK PŘÍLEPY

1

ZPRÁVY Z RADNICE
VE STRUČNOSTI
V květnu bylo zbudováno okolo dětského
hřiště nové oplocení. Po úvahách o klasickém pletivu bylo zvoleno vzhlednější lehké
dřevěné oplocení. Dále proběhla oprava střechy domečku a byly osazeny nové houpačky.
Dne 25. května vstoupila v platnost
směrnice o ochraně osobních údajů tzv.
GDPR, která přináší do činnosti místních
samospráv mnohá omezení a nová pravidla. Mezi tato pravidla patří mimo jiné také
zřízení tzv. Pověřence. Tuto záležitost se
rozhodli starostové obcí řešit společně na
úrovni celého mikroregionu a funkci společného pověřence plní paní Anna Zapletalová,
která je zaměstnancem mikroregionu. Obec
zpracovává osobní údaje subjektů podle
účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů v souladu
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
EU č. 2016/679.

Vzhledem k vypršení funkčního období ředitelky ZŠ Přílepy zastupitelstvo obce schválilo
nadále do této funkce stávající ředitelku Mgr.
Alici Kučerovou pro další výkon této funkce na
dobu neurčitou. Se základní školou souvisí dále
také investice do obnovy výpočetní techniky,
která již byla technicky a zejména morálně opotřebená natolik, že nevyhovovala nárokům na
dnešní výuku. Do ZŠ tak bylo pořízeno 15ks
nových PC sestav včetně patřičného software
v celkové hodnotě téměř 200 000,- Kč.
V měsíci březnu proběhla na obecním
úřadě kontrola přípravy na krizové řízení obce.
Kontrolní komisí HZS Zlínského kraje bylo konstatováno, že obec má v pořádku všechnu předepsanou dokumentaci, krizový plán a je tak
připravena na zvládnutí krizové situace jako
požár, povodeň, havárie či konflikt.
Do poslední fáze vstoupilo pořizování nového
územního plánu obce Přílepy. Dne 2. června
proběhlo na OÚ veřejné projednání za účasti
Ing. Petra Klennera za MÚ Holešov, který je
pořizovatelem územního plánu a Ing. Arch. Vladimíra Dujky, který je zpracovatelem územního
plánu. Po závěrečném vyjádření příslušných
orgánů bude územní plán schválen. V měsíci
březnu schválilo zastupitelstvo obce také dokument „Program rozvoje obce Přílepy“, který
je potřebný k žádostem o dotace, analyzuje a
plánuje budoucí územní, ekonomický a sociální
rozvoj obce. Tento dokument je k nahlédnutí na
webu obce nebo v tištěné podobě na obecním
úřadě.
Obec Přílepy se dlouhodobě podílí na třídění
odpadu v rámci programu společnosti EKO-KOM, a.s. Za rok 2017 tak obec vytřídila 39,3
tun odpadu. Za zpětný odběr a využití vytříděných odpadů tak obec vyinkasovala celkovou
částku 63 579,- Kč. Díky patří všem, co se na
třídění odpadu podílí.

Nový plot okolo dětského hřiště
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V březnu byla opravena po dokončení
kanalizace od obecního úřadu pod zahradu
MŠ také místní komunikace v této trase. Tato
cesta dostala nový asfaltový povrch a byla zbudována s výhledem jako příjezdová komunikace
k zamýšlené komunitní (obecní) kompostárně,
která by měla vzniknout v místě bývalé čističky
odpadních vod z porodnice. Oprava vyšla na
94 209,- Kč.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
Tříkrálová sbírka proběhla letos v sobotu
6. ledna a po mnoha letech doprovázelo
malé koledníky na cestě slunečné počasí.
Tři skupinky malých koledníků se vydaly se
svým doprovodem ulicemi na pouť od domu
k domu a díky štědrosti dárců, občanů Přílep
tak vybrali do pokladniček částku 36 326,Kč. Jménem Charity děkujeme za pochopení
a za každý i sebemenší příspěvek.
Výnos Tříkrálové sbírky z největší části
tradičně putuje na podporu lidí v nouzi žijících na území ČR. Jde o různé formy pomoci

Účastníci Tříkrálové sbírky 2018 zleva: Libuška
a Ondra Odstrčilíkovi, Matyášek Grygera, Barča,
Eliška a Kuba Uličníkovi, Kamilka Sovadinová,
Deniska a Kristýnka Halaškovi a doprovod Miroslav
Sovadina, Roman Žemba a Jaromír Grygera
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pro nemocné, osoby se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a další.
Sbírka podléhá předem daným pravidlům
pro rozdělení výtěžku a většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly
vybrány. Záměry, na které se v daném roce
vybírá, jsou předem oznámeny. Výnos letošní
sbírky se tak rozdělí mezi více než osm set
záměrů. Zhruba desetina výtěžku každoročně
připadne na rozvojové projekty v zahraničí
(např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně zůstane jako rezerva pro případ humanitárních katastrof.
V přesnějším vyjádření - z daru, který jste
vhodili koledníkům do kasičky, pomůže 65
% přímo v našem regionu, 15 % využije na
své projekty diecézní Charita, 10 % pomůže
potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní
cahritativní projekty a 5 % jsou režie sbírky.

CYKLOSTEZKA
Po náročných a komplikovaných administrativních přípravách, které nesou v současné době všechny liniové stavby, byla
v dubnu zahájena výstavba tolik očekávané a potřebné cyklostezky. Stavbu, která
nese přesný název „Stezka se sdruženým
provozem cyklistů a chodců Přílepy – Holešov provádí firma Strabag, která podala ve
veřejné soutěži nejnižší cenovou nabídku
3 169 875,- Kč s DPH. Dle smlouvy podepsané se zhotovitelem, která je k nahlédnutí na profilu zadavatele a v centrálním
registru smluv bude stavba dokončena
do 15. září 2018. Toto je však nejzazší
smluvní termín, a pokud se nevyskytnou
žádné komplikace, bude stavba dokončena
dříve. Inženýrskou činnost a stavební dozor
investora, kterým je obec Přílepy provádí
na základě smlouvy společnost Realka
Rubíček, která organizovala také výběrové
řízení na zhotovitele.
Jak bylo již dříve uvedeno, obec Přílepy zpracovala a podala žádost o dotaci
do programu IROP, která byla přijata
a všechny její formální a věcné náležitosti
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byly vyhodnoceny kladně. Vzhledem k převisu žádostí však řídící orgán dotace upřednostnil rozsáhlejší a pro území významnější
stavby cyklostezek a naše cyklostezka tak
byla zařazena jako náhradní projekt k finan-

cování. To znamená, že v současné době
bude celá investice uhrazena z rozpočtu
obce, přičemž zastupitelstvo s touto alternativou počítalo a částka byla pro rok 2018
vyčleněna.

Stavebně nejobtížnější částí cyklostezky je můstek přes Přílepský potok

CHODNÍK VE FINÁLE
V podobné fázi jako cyklostezka se nachází
také výstavba pravostranného chodníku od
horní autobusové zastávky po ulici U Mlýna.
Tato stavba byla zahájena v dubnu předáním staveniště. Stavbu realizuje společnost
Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Tento zhotovitel podal při dodržení všech
kritérií nejnižší cenovou nabídku a byla
s ním podepsána smlouva o dílo. Cena díla je
2 417 165,- Kč. Smluvní termín dokončení je
30. 9. 2018, avšak vzhledem k počasí a stávajícímu tempu výstavby lze očekávat bližší
termín.
Také na tuto stavbu byla zpracována
a podána žádost o dotaci do Programu
obnovy venkova Zlínského kraje. U této akce
byla žádost úspěšná a Zlínský kraj přiznal
obci Přílepy finanční podporu ve výši 1 000
000,- Kč.
Stejně jako u výstavby cyklostezky provádí inženýrskou činnost a stavební dozor
Realka Rubíček. Také tato stavba byla
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náročná na administrativní přípravu a s majiteli domů, okolo kterých chodník probíhá,
byl individuálně konzultován způsob napojení chodníku na již hotové sjezdy k jejich
domům. Za součinnost a vstřícnost jim patří
velký dík.

Příprava podloží chodníku
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AKTUÁLNĚ O ZÁMKU
Jak jsme informovali již dříve, zastupitelstvo obce po mnoha neúspěšných jednáních
s možnými zájemci a investory o opravu
a využití zámku rozhodlo, že se obec pokusí jít
v tomto směru vlastní cestou. Byla představena
a rozvinuta konkrétní myšlenka, kdy by v rekonstruovaném zámku vznikl víceúčelový sál pro
cca sto lidí se zázemím, který umožní především setkávání občanů při kulturních či jiných
akcích. Vzniknout by tak měla jakási forma
místního komunitního centra včetně knihovny
s čítárnou, klubovny spolků a zázemí pro jejich
aktivity. Z důvodu zabezpečení denního provozu
budovy a získání kapacity pro rozšíření mateřské školy ve stávající budově, se zvažuje také
přesun obecního úřadu.
Prvním nutným krokem na této cestě bylo
postoupení práv k projektu společností Senior
Domus, ohledně projektové dokumentace
a vydaného stavebního povolení.
Ke konečnému rozhodnutí o realizaci, jejím
způsobu a financování je však třeba znát
náklady na rekonstrukci a plánované využití
v provozní fázi. K tomuto měl být původně využit zmiňovaný projekt arch. Jílka, avšak po bližším seznámení s dokumentací bylo zjištěno, že
projekt není vhodný pro plánovanou dispozici
budovy, navíc neexistuje ani detailní rozpočet,
ze kterého by mohla obec vycházet.
Rekonstrukce je uvažována v několika dílčích etapách tak, aby hlavní zámecká budova
postupně fungovala jako celek, avšak jednot-

livá podloží byla na sobě nezávislá. V první
etapě bude nutné vybudování všech přípojek
na technickou infrastrukturu, jelikož stávající
jsou zchátralé a nevyhovují dnešním normám.
Dalším krokem bude nutná výměna zchátralých oken a rekonstrukce okapového systému
a plechové střešní krytiny, která je sice funkční,
avšak s výhledem do budoucna byla posudkem
doporučena její kompletní výměna.
Jakmile získá budova funkční izolační plášť
a bude napojena na všechny sítě, bude možné
přikročit k rekonstrukci interiérů a změně dispozic na výše popsané účely, přičemž v první
etapě půjde o první patro budovy.
V současné době proto probíhá příprava dílčí
projektové dokumentace, zpracování objemové
studie a rozpočtů jednotlivých etap. Na základě
těchto informací bude navržen konečný postu
p rekonstrukce, její dílčí etapy, časový rámec
a způsob financování, s přihlédnutím ke všem
možnostem obce. Zastupitelstvo obce bude
dbát, aby tyto investice neohrozily financování
provozu obce stejně jako jiné potřebné akce.
Na podporu rekonstrukce a obnovy zámku
byla zřízena veřejná sbírka, která jistě rekonstrukci ani zdaleka nepokryje, avšak je jakýmsi
startem, utvrzením a symbolikou, že přílepský
zámek není veřejností zapomenut. Děkujeme
za jakýkoliv příspěvek a tím projevenou sounáležitost s daným záměrem. Podrobnosti
o sbírce jsou uvedeny na jiném místě
zpravodaje.

Děkujeme za pochopení a každý sebemenší příspěvek
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MORAVSKÁ VLAJKA NA RADNICÍCH
V letošním roce na svátek svatých Cyrila
a Metoděje zavlála taky na našem obecním
úřadě moravská vlajka. Obec Přílepy se tak
připojila ke stovkám obcí ve Zlínském kraji,
které takto připomínají významnou událost
příchodu slovanských věrozvěstů na Velkou
Moravu a význam jejich učení na další vývoj
tehdejších dějin, jejichž vliv zasahuje až do
současnosti.
Dalším důvodem je také vyjádření sounáležitosti k historickému území Zlínského kraje,
jehož je naše obec také správní součástí.
Historická vlajka Moravy má podobu modrého listu (pozadí) s bílo-červeně šachovanou
orlicí se žlutou korunou a zbrojí.

PŘÍPRAVA REVITALIZACE RYBNÍKA
Požární nádrž Přílepy se nachází nad návsí
vedle současného dětského hřiště. Původní
rybník vznikl a sloužil jako zdroj vody již pro
potřeby zámeckého panského hospodářství
za dob působení Seilernů. V osmdesátých
letech proběhlo v souladu s tehdejšími normami požární ochrany rozšíření a výstavba
současného vzhledu, kdy měl rybník sloužit
jako požární nádrž, zejména pro případ lesních požárů. Celá výstavba proběhla v akci
„Z“, tedy formou dobrovolných brigád místních organizací a občanů za velkého úsilí tehdejšího předsedy Občanského výboru pana
Josefa Šindelka (Přílepy byly tehdy místní
částí Holešova, který financoval materiál na
stavbu).
Současný stav nádrže je neuspokojivý
a navíc zanikla její funkce, jelikož současná
požární technika není uzpůsobena k čerpání vody z podobných zdrojů, ale používá
hydranty. V plošném pokrytí HZS je navíc
již dostatek cisternových vozů. Nevyhovující
je zejména zchátralé a nevzhledné betonové opevnění, které má navíc nevhodný
- příliš prudký sklon. Betonové panely jsou
na mnohých místech popraskány a prorosteny trávou. S přihlédnutím k popsaným
skutečnostem a možnosti získání dotace
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Moravská vlajka zavlála taky
na našem obecním úřadu

zastupitelstvo rozhodlo požární nádrž revitalizovat a navrátit jí původní krajinotvornou
podobu.
Hlavním účelem navrhované úpravy této
vodohospodářské stavby je oprava stávajícího stavu a posílení její ekologicko-stabilizační funkce. Vznikne tak lokalita s vodním
a mokřadním biotopem, která po vzrůstu
příbřežní zeleně vytvoří podmínky pro osídlení s vodou spjatými živočichy, jako ptáci,
ryby, obojživelníci a zároveň budou opatření
do svého okolí zapadat jako výrazný krajinotvorný prvek v rámci ochrany přírody, přičemž
tato funkce bude provedenou rekonstrukcí
výrazně posílena.
Revitalizace bude spočívat v úpravě dna
a břehů, opravě stavebních funkčních prvků
(stavidlo, vpusť, schodiště…) a dosadbě
a revitalizaci okolní zeleně.
Na celý projekt je zpracovaná projektová dokumentace a žádost o dotaci v rámci
3. výzvy Mze na revitalizaci malých vodních
nádrží z programu 129 230. V současnosti
probíhá výběrové řízení na zhotovitele, které
bude ukončeno do konce července. V rámci
dotace je možné získat finanční podporu 90%
nákladů.
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Historická fotografie původního rybníka před
započetím výstavby betonové požární nádrže

Jedna z mnoha brigád – v pozadí budova starého
kravína, dnes dětské hřiště

OPRAVA HORNÍHO OBCHODU
V letošním roce byla prodloužena smlouva
o pronájmu budovy bývalé horní prodejny
potravin a nájemcem KVS plus, s.r.o., který
zde provozuje pěstitelskou pálenici. Na
základě prodloužení pronájmu provedla firma
se souhlasem obce stavební úpravy, které
spočívaly v zazdění výloh, opravě fasády
a přestavbě příjezdové rampy. Rekonstrukci
provádí nájemce na vlastní náklady.
Budova slouží kromě provozu pálenice jako
zázemí další činnosti, kterou společnost provozuje v Martinicích. Kromě pěstitelského
pálení jde o zpracování jablek na šťávu
a kvasy. Tyto služby jsou nabízeny všem pěstitelům a zájemcům. V poslední době roste
zájem o tzv. sdílené pálení, kdy se pálenice
snaží vycházet zákazníkům vstříc a ulehčit
jim starosti s přípravou kvasu. Již čtvrtým
rokem nabízí zájemcům možnost dovézt do
provozovny zralá jablka a zhruba za 4 až
5 týdnů si přijet pro hotovou pálenku.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Více informací najdete na:
www.paleniceprilepy.cz.
Pronájem budovy horní prodejny potravin
je pravidelným příjmem rozpočtu obce.

Rekonstruovaná fasáda a nová rampa
u bývalé horní prodejny
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OPRAVA FASÁDY BUDOVY Č.P. 3
Budova s č.p. 3 bývala stejně jako č.p.
4 (OÚ a MŠ) součástí zámeckého areálu.
Po roce 1945 sloužila jako sběrna mléka,
klubovna myslivců, klubovna SSM, TJ Sokol
a ČSPO (dnešní SDH). po založení sboru dobrovolných hasičů v padesátých letech byla
k budově přistavěna garáž - dnešní zbrojnice
SDH Přílepy. Zbytek budovy slouží jako sklady
a v části je bývalá prodejna zmrzliny. V souvislosti s přípravou přestavby zámku Přílepy
na projekt Senior Domus byla realizace podmíněna posunutím a rozšířením křižovatky se
sjezdem do areálu a budova tak měla přijít
k demolici. Obec proto budově nevěnovala
další pozornost. Projekt Senior Domus získal
stavební povolení a obec proto musela řešit
otázku kam přemístit požární zbrojnici, sklady
a garáže pro obecní techniku. Za tímto účelem
byl zakoupen dům Válkových.
Jak již bylo mnohokrát napsáno, těsně
před realizací investor od projektu přestavby
zámku upustil a tím není nutná ani nová dispozice křižovatky a budovu tak není nutné

Průčelí zbrojnice SDH Přílepy s novou fasádou

odstranit. V současnosti obec řeší jiné priority,
a proto zatím také požární zbrojnice zůstane na
svém místě. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto
o rekonstrukci fasády, aby budova odpovídala
stavu a vzhledu umístění v centru obce.
Obec dále uvažuje vybudovat v budově
veřejné WC, které by sloužilo také pro návštěvníky parku. Pro případné zájemce také dále
existuje možnost provozovat zde na základě
pronájmu zmrzlinový stánek.

ROZŠÍŘENÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ V MŠ
V roce 2016 proběhla v Mateřské škole
Přílepy kontrola Krajské hygienické stanice
Zlínského kraje, která shledala nesoulad
hygienického zázemí a v protokolu konstatovala, že dle platných hygienických norem
je nutné MŠ dovybavit dalším umyvadlem,
sprchovým koutem pro potřeby hygieny dětí
a odvětranou úklidovou komorou s výlevkou.
KHS vyzvala ředitelku a zřizovatele školky
k neprodlené nápravě. Vzhledem ke skutečnosti, že bylo třeba připravit stavební řešení,
vyčlenit prostředky z rozpočtu obce a koordinovat akci tak, aby proběhla v době školních prázdnin, byla na základě žádosti obce
Přílepy udělena ze strany KHS výjimka odložit uvedení do předepsaného stavu do roku
2018.
V současné době probíhají stavební
práce, které spočívají v kompletní rekonstrukci dolní chodby budovy v části obecního
úřadu, kde vznikne doplněné hygienické

OBČASNÍK PŘÍLEPY

zázemí pro MŠ a navíc bude doplněn také
WC pro personál. V rámci této rekonstrukce
bude provedena také nová vodovodní
a odpadní instalace. Práce budou hotovy do
konce prázdnin tak, aby nebyl narušen provoz MŠ a bezpečnost dětí.

Zbudování nového hygienického zázemí předchází
rozsáhlé bourací práce

8

PŘÍLEPSKÉ NOCOVÁNÍ NEJEN S ANDERSENEM
V knihovnách po celé republice od pátku 23. 3. 2018 do soboty probíhala noc s Andersenem. Naše knihovna, uspořádala tuto akci zkušebně, s názvem nocování nejen s Andersenem,
až v sobotu 24. 3. 2018. Přihlásilo se 30 dětí, nakonec se nás sešlo 26. Celá akce probíhala
na obecním úřadě a v zámeckém parku, kde jsme hledali poklad s Rychlými šípy a s Pejskem
a Kočičkou.
Sešli jsme se v 17,00 hod., po přivítání a zahájení, jsme začali naše nocování, v zámeckém parku, kde byly nachystané stanoviště s úkoly, které jednotlivé skupiny musely splnit,
po splnění obdržely jedno písmenko, z kterých měly vyluštit hádanku, bylo to slovo JEŽEK. Po
skončení jsme se vrátili na obecní úřad, kde začalo tvoření, každé dítě si vyrobilo lampičku,
poněvadž po večeři se měl jít hledat poklad. Následovala večeře, všem chutnalo. Po večeři
nastal dlouho očekávaný okamžik hledání pokladu, podle mapy parku, po cestě vyvěšených
rýmovaných návodů jsme hledali v zámeckém parku, až pod jedním keřem byla objevena dřevěná bedna s pokladem, po otevření, byla plná balíčků a zlatých čokoládových mincí. Radost
byla veliká, poklad byl přenesen na úřad, rozebrán. Po návratu, nastala příprava na spaní
a osobní hygienu. Po zalehnutí, začalo vyprávění o Josefu Čapkovi, jeho knížce O pejskovi
a kočičce a Jaroslavu Foglarovi, hlavně čtení z knížky Záhada hlavolamu, seznámení s nejznámějším hlavolamem Ježkem v kleci, který měly děti možnost si zkusit rozebrat.
Po skončení nastal čas na spaní, někteří ti malí, potřebovaly jít domů, někteří usnuly hned,
ostatním to trochu déle trvalo, poznatků za tu krátkou dobu bylo moc. Nedělní ráno začalo
úklidem svých provizorních lůžek, hygienou, pak snídaně. Dětem byly předány na památku
dřevěné medaile, knížka O pejskovi a kočičce, udělána společná fotka. Zbyla ještě chvíle času,
než si děti vyzvedly rodiče, tak před obecním úřadem nakreslily několik vzkazů panu starostovi, jak se jím to líbilo, proběhly ještě naposledy zámeckým parkem a byl konec, rozchod
domů. Děti byly spokojené, akce se vydařila.

Závěrem bych chtěla poděkovat, panu starostovi, obci Přílepy za financování akce,
panu Romanu Navrátilovi za zhotovení dřevěných medailí, členkám našeho organizačního týmu, p. Martině Kroutilové a sl. Míši Smolkové.
Marie Smolková, knihovnice

Knihovna nestačila, nocležníků byla plná
zasedací místnost
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Ráno si nocležníci pochutnali
na palačinkách
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FLORIÁNSKÁ MŠE
Floriánská mše u lesní kaple Panny Marie
nad obcí je snad nejstarší dochovanou tradiční akcí v Přílepích. Původní pěší záslibná
pouť Přílepských na sv. Hostýn se konávala
již koncem 19. století, vždy na svátek sv.
Floriána 4. května. Tato pouť se tak stala
začátkem devadesátých let základem Floriánské mše a místní kaple je zasvěcena
právě Panně Marii Svatohostýnské.
Letos 6. května se tak u kaple opět
sešla více než stovka „poutníků“, kteří si při
mši svaté, kterou sloužil holešovský kaplan
P. Stanislav Trčka připomněli památku Panny
Marie a sv. Floriána, patrona hasičů. Hasiči
ve slavnostních uniformách a praporem tak
ani letos na slavnosti nechyběli a kromě
našeho SDH se zúčastnili taky hosté z SDH
Horní Lapač a Žopy.
Po ukončení mše pokračovalo odpoledne
veselicí v restauraci U Miloša, kde vyhrávala
dechovka. Akci pořádá ve spolupráci obec
Přílepy, SDH a místní organizace KDU-ČSL.

Zrestaurovaný oltář přílepské kaple, původní obrazy
byly vyříznuty zlodějem a ukradeny
v devadesátých letech

O K É N KO D O N A Š Í Z Á K L A D N Í Š KO LY
VÁNOČNÍ BESÍDKA ŠKOLY – „MRAZÍK“
Tato již tradiční vánoční televizní pohádka
se stala inspirací i pro naši vánoční besídku.
Tělocvična školy se proměnila v chaloupku
baby Jagy, chalupu dědečka Mrazíka i doupě
loupežníků. Děti se vžily do role sebevědomého Ivana, nesmělé Nastěnky, dobráka
dědečka Mrazíka i zákeřné baby Jagy.
Celou pohádkou zněly známé písničky
a melodie. Všichni jsme se tak rozloučili
s loňským rokem a vykročili do roku nového.
Dívenky vypadaly jako z originální ruské pohádky

PLAVECKÝ VÝCVIK V HOLEŠOVĚ
I v letošním školním roce proběhla výuka plavání v Holešově. Výcvik byl zahájen 20. listopadu 2017 a ukončen 5. února 2018. Velkou změnou bylo, že se výuky zúčastnily všechny
ročníky. (Na rozdíl od předcházejících let, kdy jezdil 3. + 4. + 5. ročník.) Škola čerpala na
dopravu dotaci z MŠMT ČR.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU
Naše škola i tentokrát využila možnosti čerpání dotací z šablon EU a z nových projektů získala pro školu finanční částku ve výši 281.000,- Kč. Tyto peníze slouží k dalšímu vzdělávání
pedagogů ( hlavně v anglickém jazyce), ale i k vedení zájmových kroužků na škole ( Čtenářský klub, Klub deskových her a zábavné logiky, doučování žáků,..), vybavení školy deskovými
hrami, odbornou literaturou..) Tento projekt bude ukončen až v dubnu 2019.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
JÁJA A PÁJA
8. února 2018 jsme všichni přišli do školy
ve slavnostním oblečení. Jeli jsme totiž
na divadelní představení! V podání herců
zlínského Městského divadla jsme shlédli
několik příběhů ze známého večerníčku Jája
a Pája. K účasti jsme jako každoročně
pozvali i děti z přílepské mateřské školy.
Divadlo se nám moc líbilo!

PREVENTIVNÍ PROGRAM HASÍK

DEN SLABIKÁŘE

V lednu přišli za žáky 1. a 2. ročníku na
besedu hasiči. Provedli děti preventivním
programem Hasík. Cílem tohoto programu je
vysvětlit dětem, co jsou mimořádné události,
naučit je, jak mimořádným událostem předcházet, a seznámit je se základními principy
ochrany a chování v případě vzniku takovéto
události. Seznámili také děti s každodenní
prací hasičů. Vše probíhalo hravou formou,
a děti si z besedy odnesly spoustu nových
zajímavých poznatků.

nechyběl v 1. třídě ani letos, jen byl díky
využívání jiné metody čtení – Sfumata,
o něco později – až v lednu. Třída byla plná
rodičů i prarodičů a všichni pozorně poslouchali a sledovali znalosti a vědomosti svých
dětí.
A děti? Ty nezklamaly a předvedly opravdu
všechno, co už se naučily. Však za to sklidily samé plusové body, což byla známka
toho, že už si svou první knihu – Slabikář
všichni zaslouží.

DIVADLO V HOLEŠOVĚ –
TŘI PŘADLENY
Školní družina navštívila 27. února 2018
v odpoledních hodinách divadelní představení "Tři přadleny". Děti měly možnost
seznámit se s klasickou pohádkou od Karla
Jaromíra Erbena.
Možná i Vy budete chvíli přemýšlet, když
Vám někdo položí otázku: "Jak se jmenovaly
tři přadleny?"

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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DOPRAVNÍ VÝCHOVA NA ŠKOLE I V PRAXI
14. března 2018 měli čtvrťáci ve škole zajímavou
návštěvu – na výuku dopravní výchovy přijel pan Stratil
z Dopravního hřiště v Kroměříži. Seznámil děti nejen se
základními pravidly silničního provozu, ale žáci si také
mohli zkusit projet nasimulované křižovatky a vyzkoušet
si chování v různých dopravních situacích.
V červnu, přesněji 4. června, čtvrťáci vyrazili na
Dopravní hřiště v Kroměříži. Zde už ale sami museli prokázat znalosti dopravních pravidel a dovednosti v silničním provozu. Nejprve skládali písemnou zkoušku a poté
pod dohledem policistů předvedli, že pravidla silničního
provozu ovládají i v praxi. A uspěli - zkoušky písemné
i praktické zvládli všichni na výbornou!

PRO PRVŇÁČKA JE TO HRAČKA

Úspěšné družstvo přílepských prvňáčků

Tuto již tradiční zábavnou soutěž pořádá Městská knihovna Holešov a naše škola se do ní
každoročně zapojuje. Děti plní jednoduché logické, jazykové i sportovní úkoly. V konkurenci
7 týmů z různých škol získalo prvenství naše družstvo prvňáčků ve složení Kristýna Brázdilová, Denisa Halašková, VojtěchNavrátil a Filip Tomanec. Stalo se tak ve čtvrtek 15. března
2018. Blahopřejeme!

ŠIBŘINKY PRO DĚTI
uspořádal Klub rodičů při naší škole ve spolupráci
s hasiči. Celá akce proběhla v sobotu 10. března 2018,
ale předcházela jí pečlivá příprava skupinky ochotných
a nadšených maminek na několika schůzkách. Jedině
tak mohla úspěšně proběhnout. Všem, kteří se do příprav
a samotné realizace zapojili, patří velký dík. Velký dík patří
i sponzorům.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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MATEMATICKÉ SOUTĚŽE

OCHUTNÁVKA EXOTICKÉHO OVOCE

I v letošním školním roce se naši žáci
zúčastnili různých
matematických soutěží. V lednu to byla
Matematická olympiáda 5. ročníků, ve
které Viktorie Mikulová postoupila do
okresního kola. Tam
získala krásné osmé místo. V březnu se naše
škola zúčastnila celorepublikové soutěže
Matematický klokan. V květnu následovala
Pythagoriáda 5. ročníků, ve které Jaromír
Úlehla získal 23. místo a Viktorie Mikulová
30. místo. Všem děkujeme za reprezentaci
školy a gratulujeme.

V posledním březnovém týdnu si děti
v hodinách prvouky a přírodovědy náramně
pochutnaly. V rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ mohly díky firmě Wastex ochutnat exotické a pro mnohé i málo známé
ovoce.
Děti se seznámily nejen se vzhledem, chutí
a vůní cizokrajného ovoce, ale zároveň si
v praxi procvičily učivo o třídění plodů. Ochutnaly např. papáju, mango, žlutý meloun,
granátové jablko, nashi a ze zeleniny - listy
červené řepy a avokádo.
To dětem samotné moc nechutnalo, ale
když si z něj samy v hodinách pracovních činností vyrobily vaječno – avokádovou pomazánku, olizovaly se až za ušima.

BUBNOVÁNÍ
Máte v sobě hodně energie? Proč ji nevyužít třeba k bubnování? I my jsme měli možnost
si ve škole 11. dubna 2018 zabubnovat. Dva profesionální bubeníci nás provedli hodinou
bubnování, relaxace, ale hlavně legrace. Dozvěděli jsme se, jak je to s historií bubnování, jak
se různé bubny jmenují, ale také – jak a z čeho se bubny vyráběly.

Do bubnování se zapojili všichni

PŘIJÍMAČKY NA GYMNÁZIUM
V dubnu prošly naše žačky Bára Uličníková a Viktorie Mikulová přijímacím řízením na
osmileté gymnázium a obě byly přijaty. Gratulujeme!

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ
V letošním školním roce probíhala na naší škole spousta
kroužků. Jedním z nich byl
i Mladý zahrádkář. Krouže k v e d l a p a n í V l a s t a
Čablová, která je také spolupořadatelkou okresního kola
soutěže "Mladý zahrádkář".
V kategorii žáků 4. - 6.
ročníků se 20. dubna 2018
umístil David Procházka na
9. místě a Bára Uličníková na
12. místě. Žákům děkujeme
za vzornou reprezentaci školy
a paní Čablové za dlouholetou
práci pro děti i pro školu.
Reprezentanti ZŠ Přílepy na soutěži mladých zahrádkářů v Holešově

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
proběhl na naší škole v pátek 20. dubna
2018. Zapsáno bylo celkem 9 dětí, ale
u dvou bude realizován odklad školní
docházky, takže v září nastoupí do
1. třídy celkem 7 nových prvňáčků – 1 dívka
a 6 chlapců. Všichni jsou místní.

TURNAJ VE VYBÍJENÉ
3 . k v ě t n a 2 01 8
se páťáci a někteří
č t v r ť á c i a t ře ť á c i
zúčastnili turnaje ve
vybíjené, který pořádala
1 . z á k l a d n í š ko l a
v Holešově. Naše družstvo statečně bojovalo
s dalšími čtyřmi týmy
a nakonec vybojovalo krásné třetí místo.
Gratulujeme!

VERNISÁŽ VÝSTAVY NA TVRZI
V RYMICÍCH

Vašík bude jedním ze sedmi
nových prvňáčků
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I naše škola přijala pozvání ZŠ v Rymicích, ať se zúčastníme prezentace malotřídních škol, která probíhá na tvrzi v Rymicích.
O tuto prezentaci se velmi zasloužila naše
nová paní učitelka Mgr. Nicol Darmovzalová,
které chceme touto cestou za její trpělivou
a pěknou práci moc poděkovat. Výstava
bude trvat až do září, takže se tam můžete
třeba i o prázdninách při nějakém rodinném
výletě zastavit.
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VÝUKA
„PRVNÍ POMOCI“
formou hry a povídání proběhla u žáků
1. a 2. ročníku přímo
na naší škole. Mezi
děti přijela v pátek 18.
května 2018 členka
Záchranné služby
Zlínského kraje, přivezla s sebou zraněného medvěda a svým
povídáním a milým
přístupem k dětem,
si děti naprosto
získala a zaujala.
Bylo to jistě velmi
užitečné setkání.

Jako figurant posloužil plyšový medvěd a děti vše se zájmem sledovaly

PUSS IN BOOTS –
KOCOUR V BOTÁCH
Veselá anglicko-česká pohádka
s písničkami o netradičním dědictví
v podobě kocoura, který chce, aby
mu jeho pán dal ušít boty, a on ho
potom za odměnu přivede k bohatství a k lásce krásné princezny. Žáci
3. – 5. ročníku sledovali toto divadelní představení v holešovském
kině Svět s velkou zvědavostí. Představení bylo totiž v jazyce českém i anglickém. Zvědavost však brzy vystřídalo nadšení, že divadlu opravdu rozumí a herce na závěr odměnili velkým potleskem.

VÝSTAVA A KONCERT ZUŠ HOLEŠOV
24. května 2018 jsme vyrazili na koncert žáků ZUŠ.
V krásném prostředí holešovského zámku jsme vyslechli
zajímavé skladby v podání jednotlivých sólistů i hudebních těles, seznámili se se zvukem rozmanitých nástrojů
a dokonce jsme si i zatančili. Navíc na koncertě vystoupili
i někteří naši žáci. Po koncertě jsme ještě shlédli výstavu
žákovských prací, kde jsme opět našli dílka některých
našich spolužáků.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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PŘEBORY V PLAVÁNÍ
Novinkou letošního školního roku byly přebory v plavání, které pořádala Plavecká škola Uherské Hradiště. Závody se konaly v Holešově 25. května 2018. Naše škola získala spoustu medailí
v kategorii jednotlivců i štafet.

Jednotlivci (1. - 3. ročník 25m volný způsob, 4. - 5. ročník 50m volný způsob):
Vojtěch Navrátil (1. ročník) – zlatá medaile
Eliška Uličníková (2. ročník) – zlatá medaile
Nela Folknerová (3. ročník) – zlatá medaile
Berenika Doleželová (3. ročník) – stříbrná medaile
Vendula Miková (4. ročník) – zlatá medaile
Bára Uličníková (5. ročník) – zlatá medaile

Štafety (3x25m volný způsob):
Kategorie 1. ročníků – 2. místo: Brázdilová Kristýna, Halašková Kristýna a Navrátil Vojtěch
Kategorie 2. ročníků – 2. místo: Brázdil Lukáš, Šťastný Vítězslav a Uličníková Eliška
Kategorie 3. ročníků – 3. místo: Doleželová Berenika, Folknerová Nela a Sedlář Alexandr
Kategorie 4. ročníků – 3. místo: Bárta Jakub, Janošová Jolana a Miková Vendula
Kategorie 5. ročníků – 2. místo: Mikulová Viktorie, Procházka David a Uličníková Bára

Celkově se naše škola umístila na 2. místě ze všech osmi zúčastněných škol (těsně za 3. ZŠ
Holešov) a na 1. místě z neúplných škol. Plavcům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.

LOUTKOVÉ DIVADLO
To už se v dnešním přetechnizovaném světě moc nevidí
a nenosí. A přesto si myslíme,
že toto vystoupení na naší škole
mělo svoje kouzlo a smysl.
Pohádka měla název „O princezně Rozmařilce“ a zaujala
nejen pozvané děti z naší mateřské školy, ale i naše žáky z 1.
– 3. ročníku. Ti už se na pohádku
dívali trochu jinýma očima a obdivovali, jak 2 herci dokážou vodit
loutky, měnit hlas, reagovat na
reakce dětí. Vystoupení se konalo
v úterý 29. května 2018 v naší
první třídě a všem se moc líbilo.
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Loutkové divadlo baví nejen děti již stovky let
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ŠKOLNÍ VÝLET
První červnový čtvrtek jsme
se vydali na dobrodružnou
výpravu – jeli jsme na školní
výlet do Punkevních jeskyní.
Nejprve jsme pěkně „po svých“
zdolali kopec nad propastí
Macocha, abychom se pak
mohli svézt lanovkou dolů ke
vstupu do jeskyní. Poté jsme
absolvovali prohlídku Punkevních jeskyní a nenechali si ujít
ani plavbu na lodičkách. Nakonec jsme se ještě svezli vláčkem Pustým žlebem. Domů
jsme se vrátili sice unavení,
ale nadšení a plní nových
dojmů a zážitků.

Děti s úžasem nahlíží do hloubky
propasti Macocha

ATLETICKÝ TROJBOJ VE FRYŠTÁKU
11. června 2018 si žáci naší školy zazávodili v atletickém trojboji ve Fryštáku. Sportovci se utkají
každoročně ve třech kategoriích. Soutěží se v běhu na 50m, hodu kriketovým míčkem a skoku do
dálky s rozběhem. Celkově si naši sportovci přivezli 8 medailí.

V kategorii 1. tříd:
1. místo – Amálie Klezlová
2. místo – Kristýna Halašková

V kategorii 2. - 3. tříd:
1. místo – Antonín Fuksa
1. místo – Nela Folknerová
3. místo – Berenika Doleželová

V kategorii 4. - 5. tříd:
1. místo – Ondřej Odstrčilík
3. místo – Jakub Bárta
3. místo – Kateřina Sehnalová

Sportovcům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
Ke konci školního roku umí již všichni prvňáčci číst, a tak se mohou s klidným svědomím zúčastnit akce, kterou každoročně
pořádá Městská knihovna Holešov.
Pasování prvňáčků na čtenáře proběhlo
v holešovské sala terreně ve středu
13. června 2018. Všech našich sedm prvňáčků bylo rytířem pasováno do stavu čtenářského. Naši žáci se představili krátkým,
ale velmi milým vystoupením „O kouzelném
mlýnku“. Slavnostní odpoledne jsme zakončili
sladkou tečkou v cukrárně „Vendula“.

Rytíř pasoval naše prvňáčky do stavu čtenářského

OLYMPIÁDA MALOTŘÍDNÍCH ŠKOL
V KROMĚŘÍŽI
22. června 2018 proběhl již XIX. ročník Olympiády malotřídních škol v Kroměříži, který byl
pro nás velmi úspěšný, protože naše škola získala vítězný pohár. Žáci přivezli 16 medailí –
6 zlatých, 4 stříbrné a 6 bronzových.

Kategorie 1. a 2. tříd:
Klezlová Amálie 3. místo v běhu na 50m
Odstrčilíková Libuše 1. místo v běhu na 400m
2. místo ve skoku do dálky z místa
Fuksa Antonín 2. místo v hodu míčkem
3. místo v běhu na 50m
Hruška Damián 3. místo v běhu na 400m
Kroutil Matěj 3. místo ve skoku do
dálky z místa
Polášek Rudolf 1. místo v běhu na 50m

Družstvo ZŠ Přílepy na nástupu
olympiády v Kroměříži

Kategorie 3. a 4. tříd:
Miková Vendula 1. místo v běhu na 50m
1. místo v hodu míčkem
1. místo ve skoku do dálky z místa
1. místo v běhu na 400m
Bárta Jakub 3. místo v běhu na 50m

Kategorie 5. tříd:
Mikulová Viktorie 2. místo v běhu na 400m
Doubravský Marek 2. místo v běhu na 50m
3. místo ve skoku do dálky z místa
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Sportovcům gratulujeme a děkujeme
za reprezentaci.
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PŘÍRODOVĚDNÉ VYCHÁZKY
Ke konci školního roku se někteří naši žáci zúčastňují různých sportovních soutěží. Ostatní
žáci zůstávají sice ve škole, ale jejich školní náplň je zcela jiná než obvykle. Jednou tito žáci ve
škole ve skupinkách plnili různé zajímavé úkoly. Po druhé jsme si vyšli do lesa na „malý piknik“ a k myslivecké chatě hrát hry a číst si knížky. Po třetí jsme vyrazili opět do lesa tentokrát
plnit soutěže s názvem „Lesní hrátky“. Tyto hrátky byly vyhodnoceny a na děti čekaly diplomy.

Stavění domečků v lese baví děti již po generace

Děti si mimo jiné zacvičily na lesní mýtině

BESÍDKA ŠKOLY
Neodmyslitelnou součástí konce školního
roku na naší škole je závěrečná besídka. Těší
se na ni hlavně děti, které se již od Velikonoc
vyptávají, cože se bude hrát.
Letošní výběr padl na klasickou pohádku
Karla Jaromíra Erbena – Tři zlaté vlasy
děda Vševěda a datum – úterý 26. června
2018. Rázem se mezi námi ocitl Plaváček,
zlý král, sudičky, děd Vševěd a mnoho dalších postav. Například stromy či voda, bez
kterých by naše představení nebylo úplné.
Děti si vyzkoušely mluvené slovo jako herci
i pohybové dovednosti tanečníků.
Všichni se moc snažili a všem se jejich
vystoupení povedlo. Moc děkujeme za krásné
divadelní představení.
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Každý měl svoji nezastupitelnou roli, nejmaldší
školáci si zahráli vodu a stromy
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Během celého školního roku sbíráme na škole druhotné suroviny a nejlepší sběrači byli
na závěrečné besídce školy odměněni. Za získané peníze je všem žákům hrazeno jízdné na
všechny akce po celý rok.

KAŠTANY

1.
místo - Obšivač Václav (3. tř.) / 113 kg
2.
místo – Mikula Daniel (2. tř.)/ 46 kg
3.
místo – Folknerová Nela (3. tř.)/ 42 kg
Celkově jsme myslivcům odevzdali 248 kg.

POMERANČOVÁ KŮRA

1.
místo – Sovadinová Kamila (2. tř.)/12,50 kg
2.
místo – Úlehla Jaromír (5. tř.)/5,70 kg
3.
místo – Sehnalová Kateřina (4. tř.)/4,80 kg
Celkově jsme odevzdali 46,75 kg.

PET VÍČKA

1.
místo – Folknerová Nela (3. tř.)/39 kg
2.
místo – Kroutil Matěj (2. tř.)/18 kg
3.
místo – Sovadinová Kamila (2. tř.)/14,30 kg
Za školu jsme do sbírky „Na Romana“ do Holešova odevzdali 131,10 kg.

PAPÍR

1.
místo – Sedlář Alexandr (3. tř.)/3668 kg
2.
místo – Obšivač Václav (3. tř.)/2263 kg
3.
místo – Folknerová Nela (3. tř.)/1750 kg
4.
místo – UličníkováBára ( 5. tř.)/1453 kg
5.
místo – Navrátil Vojtěch (1. tř.)/1236 kg
6.
místo – Sehnal Josef (2. tř.)/1185 kg
7.
místo – Kroutil Matěj (2. tř.)/1047 kg
8.
místo – Brázdil Lukáš (2. tř.)/945 kg
9.
místo – Úlehla Jaromír (5. tř.)/635 kg
10.
místo – Sovadinová Kamila (2. tř.)/540 kg
11.
místo – Macková Aneta (1. tř.)/524 kg
Za školu jsme odevzdali 21 057 kg.

PROGRAM RECYKLOVÁNÍ
Naše škola recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí. Za rok
2017 odevzdala k recyklaci 799,00 kg vysloužilého elektrozařízení. Můžeme přesně vyčíslit, kolik
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme ušetřili životnímu prostředí. Informace
vycházejí ze studií společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a následnou recyklaci.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že naše škola odevzdala v loňském roce 799,00 kg starého elektra. Tím jsme uspořili 15,61 MWh elektřiny, 1 015,36
litrů ropy, 63,08 m3 vody a 0,40 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů
o 3,02 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 13,05 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. 100 mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku
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provozu. Díky recyklaci 1 notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil
ujede téměř 100 km, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je např, spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.
Když si uvědomíme, že např. osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových
plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to
impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.

UKÁZKA VÝCVIKU DRAVCŮ
Den před vysvědčením se do školních lavic
nikomu moc nechce, proto jsme si do školy
pozvali sokolníka, který předvedl žákům ze
základní školy i dětem z mateřské školy výcvik
dravců. Jelikož nám počasí moc nepřálo, neproběhla ukázka venku na školním hřišti, ale
v tělocvičně školy. Nic to však nezměnilo na
atraktivitě této ukázky. Děti si mohly pohladit
některé dravce, slyšely spoustu zajímavostí ze
světa dravců a viděly, jak reagují draví ptáci na
pokyn svého sokolníka.
V pátek 29. června už jsme jen přebrali
vysvědčení, rozloučili se a šupem opustili školní
budovu, kde nyní bude dva měsíce klid.
Mgr. Alice Kučerová, ředitelka ZŠ

Děti se nebály ani když jim dravci
seděli na hlavě

Hezké a bezstarostné prázdniny, hodně sluníčka, zasloužený
odpočinek a dovolenou přeje všem kolektiv zaměstnanců ZŠ Přílepy.

P Ů L R O K V N A Š Í M AT E Ř S K É Š KO L E
ÚNOR
Ve čtvrtek 8.2. navštívily děti společně se
žáky ZŠ divadelní představení Jája a Pája, ve
kterém se představili herci divadla Radost
z Brna. Příběh se odehrával v malé chaloupce, kde bydlel vysloužilý námořník
- děda Lebeda se svými vnuky Jájou a Pájou.
Na Popeleční středu 14.2. proběhlo karnevalové veselí v mateřské škole. Apač,
Čarodějnice, Král, Popelka, Baletka, Pirát,
panenka Barbie, Černokněžník, Spiderman
- to byly masky dětí.
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BŘEZEN
Již několikaletou tradicí v naší mateřské škole je také účast ve výtvarné soutěži „Požární ochrana očima dětí“, kterou
vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska. Starší děti namalovaly obrázky,
o kterých dokázaly souvisle povídat. Při závěrečném hodnocení prací se náš Adam Boledovič umístil na druhém místě.
Z keramického kroužku byly vybrány tři
děti: Samuel Hluchý, Veronika Sovadinová
a Hynek Odstrčilík, které postoupily do celostátního finále keramických a rukodělných
prací pod názvem „Pionýrský sedmikvítek
2018“. V sobotu 24.3. proběhlo ve společenském sále SVČ TYMY v Holešově slavnostní závěrečné vyhodnocení těchto dětí
s doprovodným programem. V galerii si děti
prohlédly práce zaslané ze všech koutů naší
vlasti.

Všem dětem, které reprezentovaly naši
mateřskou školu děkujeme a gratulujeme!

Děti nakreslily obrázky jak vypadá
v jejich očích práce hasičů

DUBEN
V pátek 13.4. jsme naplánovali pro děti prohlídku holešovské hasičské zbrojnice. Bohužel
nepříznivé počasí nám nedovolilo tuto akci uskutečnit.
Na pozvání paní Čablové jsme si prohlédli 18.4. v zámeckém parku práci řezbářů Střední
průmyslové školy dřevařské. Děti obdivovaly zajímavé sochy vytvořené ze dřeva, které budou
zdobit přílepskou zámeckou zahradu. Na závěr si mohly děti namalovat obrázek na předem
připravený plátek dřeva.

KVĚTEN
Ve středu 9.5. proběhl Zápis do mateřské školy. Ředitelka MŠ přijala 10 žádostí,
z nichž 9 bylo kladně vyřízeno. V novém školním roce bude MŠ opět jednotřídní, s počtem
dětí 28 (povolená výjimka). Předškolní
vzdělávání je nadále zaměřeno na podporu zdraví, které aplikujeme na podmínky
vesnické mateřské školy. Mezi oblíbené
formy práce, které naplňují naše vzdělávací
záměry, patří nadstandartní aktivity, které
během roku realizujeme (např. seznamování
s anglickými slovíčky, plavání, tvořivá práce
v keramické dílničce, pískání na zobcovou
flétnu). Usilujeme, aby naše škola byla pro
děti místem pohody a bezpečí, které umožňuje maximální rozvoj zdravé osobnosti po
všech výchovných stránkách. Vždyť děti jsou
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naší budoucností. Proto si přejme mít děti
šťastné, pohodové, plné radosti a vzájemného porozumění. Takový bude i náš svět,
protože svět je takový, jací jsou v něm lidé.
V pondělí 14.5. děti popřály maminkám
k jejich svátku s kulturním vystoupením pod
názvem „Jarní probouzení“. Na paloučku
se proměnily v mravence, broučky, berušky
a motýly. Děti všechny moc okouzlily kouzelnými kostýmy, které jim rodiče připravili.
Při předávání dárečků nezapomněly svým
maminkám dát sladkou pusu a do ouška
zašeptat slovíčko: „Děkuji za všechno, co pro
nás děláš“.
Ve čtvrtek 24.5. jsme se v holešovském
zámku zúčastnili závěrečného koncertu žáků
Základní umělecké školy F. X. Richtera.
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DNY DĚTSKÉHO ÚSMĚVU
DEN POHÁDKOVÝ
29.5. nás paní ředitelka ZŠ pozvala na
loutkové divadlo „Kašpárkův svět“ s pohádkou O princezně Rozmařilce. Nám i dětem se
velmi líbilo nejen samotné představení, ale
i krásné marionety, které jsme si mohli na
konci představení prohlédnout. Všechny nejvíce zaujal veselý Kašpárek a pěkná, i když
trochu rozmařilá princezna.

Děti z přílepské školky na výletě v ZOO Lešná

DEN VÝLETNÍ
Za zpěvu písničky „Dneska jedem do ZOO
a už se moc těšíme na zvířátka“ jsme vyrazili společně s MŠ Martinice do ZOO Lešná.
Po roční odmlce děti pozorovaly a obdivovaly
stále se měnící a zdokonalující prostředí.

DEN TAJEMNÝ
s plněním zadaných úkolů při hledání
pokladu v přílepském zámeckém parku.

DEN SPORTOVNÍ
na školní zahradě – děti si procvičily hod
na cíl, skok do dálky v pískovišti, běh na
krátkou vzdálenost a zdatnost při skluzu ze
skluzavky.
Na pozvání Mgr. Alice Kučerové děti
zhlédly ve čtvrtek 28.6. dopoledne v tělocvičně ZŠ výcvik dravých ptáků. Vhodnou formou se seznámily s charakteristickými znaky
a způsobem jejich života.

Se školkou se rozloučilo šest chlapců
ze kterých budou prvňáčci

V pátek 29.6. proběhlo tradiční Poslední
zvonění – návštěva budoucích školáků v ZŠ
a jejich představení ředitelce školy a vedení
obce.
A tak jsme zakončili celý školní rok
2017 - 2018. Úsměv na tvářích a rozzářené
dětské oči byly důkazem, že děti byly spokojené a připravené akce se jim líbily.

DEN SLAVNOSTNÍ
Školní rok se přiblížil ke svému závěru
a pro některé školáčky (6 chlapců) naší mateřinky byl rokem posledním. Proto jsme pro ně
připravili slavnostní pasování, které proběhlo
ve čtvrtek odpoledne 28.6. v prostorách
mateřské školy. V programu vystoupili nejen
budoucí školáci, ale i jejich mladší kamarádi, kteří se rozloučili se školním rokem
2017 - 2018. Dětem přejeme, aby vykročily
do nového školního roku správnou nohou
a učení je bavilo.
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Děti se představily na obecním úřadu
a pak se vydaly na první cestu do školy

Závěrem školního roku děkuji členkám
Klubu rodičů, zřizovateli a ostatním aktivním
rodičům za vstřícnou spolupráci i pomoc.
Všem přílepským občanům přeji příjemně
strávené letní dny a dětem hezké prázdniny,
plné zajímavých zážitků.

Zdenka Chmelařová, ředitelka MŠ
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ŽIVOT SPOLEČENSKÝ
ŘEZBÁŘI V PŘÍLEPÍCH A DALŠÍ
AKCE
I v tomto roce jsme pokračovali s řadou
besed Úterý v knihovně. Návštěvníci si již
zvykli, že je vždy připraveno malé občerstvení, které s knihovnicí Marií Smolkovou nachystáme, a občas také přispějí
něčím dobrým. První beseda se jmenovala
Novoroční rozjímaní s Helenou Žůrkovou
a proběhla 9. ledna. Šlo v podstatě o multimediální pořad, na pozadí se promítaly fotky
Helenina syna, k některým úvahám Helena
pustila hudební podkres. Velmi příjemně
strávený podvečer.
Další beseda nebyla zcela typická, neboť
šlo o představení projektu na revitalizaci
zámeckého parku. Na prezentaci projektu
zahradní architektky Kateřiny Tuzarové
se přišlo 13. února podívat hodně lidí,
v podstatě byla plná zasedací místnost. Paní
Tuzarová vysvětlila, proč je potřeba pokácet
některé stromy a jak a proč navrhla umístění jednotlivých prvků, například altánu,
dětského hřiště, kompostárny či chodníků.
Konečná podoba parku se však může od
projektu odchýlit. Přesně za měsíc jsme
na besedu pozvali Jiřího Holíka, který se
zasloužil o obnovu hradu Lukov. Promítl film
o téměř třicetiletém úsilí dobrovolníků a zmínil nejdůležitější události při obnovovacích
pracích.

V dalším měsíci proběhla pro náš spolek (a snad i pro celou obec) velmi důležitá
akce Řezbáři v Přílepích aneb probuzení
zámku a parku Přílepy. Od čtvrtka 12. až
do neděle 15. dubna studenti i mistři vyřezávali z kmenů stromů pokácených v parku
sochy malé i velké. Od pátku do neděle pak
probíhaly komentované prohlídky zámku
a parku, promítaly se fotky z historie obce,
které svým komentářem doprovodil Zdeněk
Němec. Bohaté občerstvení zajistili přílepští
hasiči. Lenka Křesadlová a Jiří Janál z kroměřížského pracoviště Národního památkového ústavu si připravili zajímavosti
o historii parku a pověstech z Přílep a okolí.
Hlavním bodem sobotního odpoledne pak
bylo vyhlášení veřejné sbírky na obnovu
zámku a parku, což podpořila salva mušketýrské družiny. V současné době je na účtu
sbírky přes 70 tisíc Kč. Sbírku v souladu se
zákonem zaregistrovala obec, účet je transparentní, což znamená, že lze na internetu
sledovat jednotlivé položky. Sbírka je zřízena
na dobu neurčitou, přispívat lze tedy i opakovaně, číslo účtu je: 115-7191560247/0100.

Mušketýrský regiment nastupuje ke slavnostní salvě
k zahájení sbírky na obnovu přílepského zámku
Řezbáři předvedli v Přílepích
krásnou práci
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Věříme, že až budou představeny konkrétní
plány na rekonstrukci zámku a obec se do
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propagace sbírky zapojí aktivně a také až
obec zajistí, že bude účet osvobozen od
poplatků, budou peníze přibývat rychleji.
Poslední akcí v prvním pololetí roku
2018 byla brigáda v parku. 26. května se
nás sešlo asi deset, soustředili jsme se na
vyčištění prostoru pod horním plotem. Před
dvěma lety tam bylo vysazeno několik desítek keřů, a pokud bychom je nevysvobodili od
náletů, veškerá tehdy vynaložená energie by
přišla vniveč. Na podzim bychom v parku rádi
vysadili nové stromy, plán výsadby počítá
s devíti stromy včetně lípy Republiky. Připravujeme proto kampaň Vysaď svůj strom,
zájemci si tak budou moci strom zakoupit
a vysadit v parku.

neděle

Na 29. červenec pak chystáme Zámeckou mečíkovou slavnost, jejímž hlavním
bodem, jak název napovídá, bude výstava
mečíků a ukázka vázání kytic a vypichování
misek. Půjde o odpolední akci (začínáme
v 15 hodin), kterou zakončí malý koncert.
V září zahájíme další ročník besed Úterý
v knihovně, a to s lékaři, kteří působili v přílepské porodnici, v říjnu nás Jiřina Nováková
provede anglickými zahradami. Další hosty
a akce včas zveřejníme.
Naše aktivity můžete sledovat na facebooku Spolek Přílepy – náš domov a na
www.prilepy-nasdomov.cz.

Eva Husáková

29. července 2018 od 15:00
/Zámek Přílepy/

PROGRAM:
výstava mečíků
ukázka vázání kytic z mečíků

možnost zakoupení květin a kytic
prohlídky zámku
v 18:00 hodin komorní koncert

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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KLOBÁSA CUP
Po kladných ohlasech na loňský nultý ročník se rozhodli pořadatelé v tomto koštování vlastnoručně připravených klobásek pokračovat a akce se tak dá již nazvat tradiční. 3. února proto
provoněl Přílepské ulice kouř z udíren, aby mohli opět přinést do hospody K Milošovi amatérští
řezníci a uzenáři celkem 24 čerstvých vzorků této voňavé dobroty. Místní kulečníkový stůl se
pak proměnil ve stůl nabídkový, který zdobilo 24 lákavých talířů s na kolečka nakrájenými
klobáskami a číslem vzorku.
Jednotlivé vzorky tak byly hodnoceny
anonymně, aby hlavními faktory zůstaly
vůně, chuť a struktura bez ohledu na jméno
výrobce.
Po ukončení oficiální části koštování
a zaznamenání bodů do koštovacích protokolů pak mohli jednotlivé vzorky ochutnat
také všichni přítomní a komise zatím sčítala
body a připravovala slavnostní vyhlášení
výsledků. I když za své úsilí byli oceněni
drobným dárkem všichni, přeci jen šlo
o soutěž a k té patří vždy stupně vítězů. Na
těchto pak stanuli tři nejúspěšnější výrobci,
tedy ti, jejichž vzorky nejvíce zachutnaly a získaly nejvyšší bodová hodnocení. Bronzovou
Vítězné trio u vonícího stolu
medaili si zasloužil Libor Rochla, stříbrnou
přespolní účastník Honza Čáp a vítězem a držitelem putovního poháru ve tvaru udírny pro rok
2018 se stal Milan Hruška.
Po vyhlášení výsledků pokračoval večer sousedskou besedou, kdy pomalu ustávalo hlavní
téma – příprava a uzení klobás a na řadu se dostala jistě i jiná témata. Z talířů také pomalu
mizely zbytky klobásek a dalo by se symbolicky říct, že všechna ta voňavá kolečka se rozkutálela na všechny strany a nezbylo nic. To byla také hlavní pocta všem, kteří věnovali do přípravy
klobás a tím účasti v soutěži nemálo úsilí, času i peněz. Vždyť bez nich by nebylo co koštovat
a bez ochotných pořadatelů by se zase nekoštovalo!

PŘÍLEPSKÉ ČARODĚJNICE SLAVILY
15. VÝROČÍ
Přílepský Slet čarodějnic se stal v průběhu
15 let své existence co do počtu návštěvníků
největší společenskou událostí v obci. Čarodějnice všeho věku se opět sešly na okraji
lesa, kde se po společné fotce a úvodním
zaklínadle vydaly na pouť ulicemi Přílep. Rej
asi šedesáti podivných stvoření pak přistál
za tradiční písně „Saxano!“ v lidmi naplněné
přední zahradě zámeckého parku. I když se
začala mračit obloha, déšť se nakonec hlaholu a výskotu čarodějnic zalekl a tak byl
večer a noc provázen i příjemným počasím.
Na programu byla pak nejprve diskotéka
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Čarodějnic se na okraji přílepského lesa letos opět
sletělo hodně

pro nejmenší čarodějnice, ale i všechny děti,
které byly odměněny sladkou odměnou. Tou
byl obrovský výroční čarokrásný a okouzlující
dort. Po přípitku dospělých čarodějnic pokra-
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čoval jejich rej až do magického zaříkávaní
proti všemu zlu a zapálení ohně. Jen na
pálení košťat vzhledem k poměrně silnému
větru z důvodu bezpečnosti letos nedošlo. Při
opékání špekáčků už se všichni těšili, jakým
vystoupením letos přílepské čarodějnice
překvapí. Po krátké přípravě tanečního parketu už se rozezněly tóny známých hitů Pink
a Boky jako skříň, při kterých ženy a dívky
předvedly za silného potlesku a povzbuzování publika svoje smyslné taneční vystoupení. Pak už tančili až do pozdních večerních
hodin všichni.
Další ročník pálení čarodějnic skončil, věřme, že na hranici shořela všechna
pomsta, zrada, nenávist a zloba a že nám
čarodějnice vyčarovaly okouzlující rok. Poděkování za vydařenou akci patří nejen přílepským čarodějnicím ale všem, co se na
přípravě a průběhu akce jakkoliv podíleli.
Více na www.bekal.prilepy.net

Dort k 15. výročí sletu čarodějnicím předali moderátor
Radek a DJ Mira, kteří k akci již tradičně patří

PŘÍLEPSKÉ BÉKAL
Přílepské Békal, festival folkové, trampské
a country muziky – na tuto tradiční akci zvaly
plakáty po okolí na sobotu 2. června 2018.
Na dolní louce zámeckého parku tak opět
vyrostlo festivalové městečko, které hostilo všechny účinkující a hlavně návštěvníky
této hudební přehlídky. Po omluvě prvního
účinkujícího hulínské kapely NEBO CO tak
odstartoval dění na pódiu zlínský písničkář
Ziggy Horváth, který také celý festival moderoval. Po něm se střídal výkvět žánru z celé
Moravy. Písničkářka ASHENA z Prostějova
předvedla vlastní tvorbu poklidných folkových písní a po svém setu uvolnila pódium
pro zlínskou bluegrasovou kapelu JACK´S
BAND. Severní Moravu letos reprezentovala
kapela DOMINIKA, která zaujala svým melodickým pojetím folku, z velké části založeným
na vokálech, s přesahy do trampské muziky
a občasným s lehkým nádechem blues.
To už byl areál slušně naplněn návštěvníky a naplno se bavily i děti, pro které bylo
také připraveno mnoho atrakcí. Kromě skotačení ve skákacím hradu si mohly nechat
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Během odpoledne se festivalové městečko
postupně plnilo

pomalovat obličej, povozit se na dvou konících nebo se osvěžit v malém bazénku. Velký
ohlas měla koza Agáta s kůzlaty, které si
mohly děti pohladit. Před vystoupením jedné
z hlavních hvězd letošního festivalu proběhla
ještě prohlídka přílepského zámku o kterou
byl velký zájem. Návštěvníkům, mezi kterými
nechyběl ani hejtman Zlínského kraje Jiří
Čunek představil místostarosta obce nejen
stručnou historii, ale také záměr rekon-
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strukce zámku a poté byli všichni seznámeni
také s možností přispět na opravu zámku
v pořádané sbírce a v místě byla také sbírková pokladnička. Pak už zněly z pódia první
tóny brněnské legendy FOLK TEAM, která
působí na hudební scéně více než 40 let.
Přicházející večer zpříjemnilo vystoupení dalších Brňáků a to převážně dívčí kapely DNA
BRNO.
Přesto, že se počasí do této doby drželo,
s vystoupením hlavní festivalové hvězdy
kapely AG FLEK přišla první větší dešťová
přeháňka a opožděné vystoupení se pak
konalo již za mírného deště a přeháňky
doprovázely také závěrečný country bál se
skupinou TEXAS z Holešova. Na tradiční
závěrečný táborák a posezení u kytary už
díky počasí nedošlo.

O organizaci a návštěvníky se staral sehraný tým PKS

I přes mírnou nepřízeň počasí se dá
letošní ročník Békala považovat za vydařený
co do účasti i ohlasů. Poděkování na závěr
patří zejména sponzorům, bez kterých by festival takovéto úrovně a rozsahu nebyl možný.

Myslivecké sdružení HORNÍ ROVEŇ Přílepy pořádá

STŘELECKOU SOUTĚŽ
v sobotu 25. srpna 2018

na brokové střelnici myslivecké chaty v Přílepích
přijďte pobesedovat v krásném prostředí
a ochutnat speciality myslivecké kuchyně

HASIČI
Činnost sboru dobrovolných hasičů se dělí
každým rokem do tří hlavních oblastí, kterými
jsou požární prevence, ochrana a technická
pomoc obci, společenská a kulturní činnost
a požární sport.
Letošní naše sezóna začala tradičně
Voděním medvěda o masopustu v sobotu
10. února. Průvod masek v čele s medvědem
prošel za doprovodu dechovky všemi ulicemi
Přílep a hospodyňky si letos jistě nemohly
stěžovat na líného medvěda, jelikož každou
vyzval k tanečku. V březnu pomáhali hasiči
s přípravou tělocvičny na Dětské šibřinky.
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Větší akcí, na které se náš sbor podílel bylo řezbářské sympózium v přílepském
zámku, kde hasiči zajišťovali občerstvení,
vypomáhali technicky a předváděli požární
techniku a požární útok na horní louce
zámeckého parku.
6. května jsme pak připravili kapli
a okolí ke konání slavnostní Floriánské slavnosti, při které jsme pak vzdali na mši svaté
v slavnostních uniformách a s praporem hold
našemu patronovi.
V červnu jsme uspořádali již tradiční akci
Rock na zámku s kapelou PRESS. Hodně úsilí
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i finančních prostředků bylo zatím letos věnováno na nutnou údržbu techniky, zejména
všech tří stříkaček, do našich dopravních
prostředků a na obnovu výzbroje.
Sportovní družstvo se zatím věnovalo tréninku a požárnímu sportu. A o co vlastně
jde?
Po startovním výstřelu vyráží soutěžní družstvo k základně vstříc splnění úkolu. Každý ze
sedmi členů má přesně stanovenou a nacvičenou činnost a zaváhání a chyba jednotlivce
se rovná neúspěchu celého družstva. Vedení
vody od kádě po proudnice je spojeno, řvoucí
motor stříkačky roztáčí kolo čerpadla, které
žene vodu vpřed přes béčka, rozdělovač
a céčka do proudnic, jejichž proud sráží
terče, které zastavují časomíru. Tak za kolik
jsme to dali? To je soutěžní požární útok.
Také v letošní sezóně se účastní družstvo
SDH Přílepy soutěží v blízkém i vzdálenějším
okolí a do dnešního dne absolvovali přílepští
hasiči 9 závodů. Největším úspěchem bylo
1. místo v okrskové soutěži požárního sportu,
3. místo v soutěži PS 8 v Chvalnově-Lískách
a 4. místo na soutěži v požárním útoku
v Holešově.
V letošní sezóně nás čeká ještě hasičská
sportovní sobota se soutěží v požárním útoku
O zámecký pohár spojená s doplňkovým programem pro děti. Akce proběhne v sobotu
4. srpna a všichni jsou srdečně zváni. Koncem srpna ještě plánujeme pro děti Táborák
na zakončení prázdnin.

Soutěžní družstvo SDH Přílepy po startovním výstřelu

Úspěch na okrskové soutěži
požárního sportu v Holešově

Sbor dobrovolných hasičů Přílepy všechny srdečně zve na

HASIČSKOU SPORTOVNÍ SOBOTU
4. srpna 2018 / zámecký park / od 10:00 hod.
soutěž v požárním útoku „O zámecký pohár“,
kategorie muži, ženy, netradiční závody PS8 !
Po celý den bohaté občerstvení a doprovodný program
pro děti i dospělé, prezentace složek IZS
PŘIJĎTE PROŽÍT ZAJÍMAVÝ DEN A PODPOŘIT NÁŠ TÝM!

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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ZAHRÁDKÁŘI PŘIPRAVUJÍ
Také Český zahrádkářský svaz Přílepy má většinu akcí teprve před sebou. Přes velké sucho
se zdá, že nakonec bude na zahrádkách nějaká úroda a proto bude moci nabídnout pěstitelům služeb své provozovny. Kromě tradičního a hojně využívaného vaření povidel to bude letos
také moštování jablek na novém lisu. Ceny, provozní doba a další informace budou sděleny
před začátkem zpracovatelské sezóny.
Přílepští zahrádkáři vyhlašují opět také LETNÍ FOTOSOUTĚŽ v těchto kategoriích:
1. Okenní parapety/balkony/terasy
2. Květinový záhon v zahradě
3. Volné téma
Do každé kategorie může kdokoliv z místních občanů přihlásit maximálně jednu fotku. Fotografie v digitální podobě zasílejte na e-mail: zahradkari.prilepy@seznam.cz, nebo doneste na
obecní úřad do 30. srpna, možno i v klasické – papírové podobě. Z fotografií bude připravena
výstavka v rámci Výstavy ovoce a zeleniny 1. – 2. září na zámku. O nejlepších fotografiích
rozhodnou hlasováním právě účastníci této výstavy.
Další akce je zaměřena na prázdninové zabavení dětí a nese název „VYTVOŘ ZVÍŘÁTKO“.
Pokud je Ti mezi 6 až 15 rokem, vymysli a vytvoř zvířátko z přírodního materiálu. Můžeš použít:
kůru, dřevo, mech, slámu, seno, šišky, větvičky, listí, skořápky, ořechy, žaludy a jiné přírodní
materiály. Vymýšlet a tvořit můžeš přes celé prázdniny a hotové dílko přines v pátek 31. srpna
po 14. hodině na zámek v Přílepích. Celý víkend bude tvé dílo součástí zmiňované výstavy
"Ovoce a zelenina našich zahrad". V neděli 2. září v 16 hod. proběhne vyhlášení nejpodařenějších zvířátek. Autoři těchto děl si odnesou krásné ceny. Ukaž co v tobě je!
18. a 19. srpna proběhne tradiční LETNÍ BAZÁREK - věci, které již doma nepoužíváte, se
určitě budou hodit někomu jinému. Řídíme se hesly: Co je pro jednoho odpad, je pro druhého
poklad a každé zboží má svého kupce. Věci (s výjimkou nábytku) a přebytky výpěstků můžete
do našeho bazárku darovat a přinést ve čtvrtek a pátek od 17 hodin k paní Boženě Ulehlové
(vedle provozovny). Výtěžek z prodeje bude použit pro činnost zahrádkářů.
Jak již bylo zmíněno, 1. a 2. září
2018 se pak uskute č n í V Ý S TA V A
OVOCE A ZELENINY NA ZÁMKU,
letos se můžete
těšit na výpěstky
z našich políček
a zahrádek, košt
domácích likérů,
bylinkový koutek
a n a v ý s t av ku
domácího zvířectva. Těšíme se na
Vás!
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Připomínka loňské úspěšné výstavy v zámku
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S P O R T O V N Í KO U T E K
Z ČINNOSTI NOHEJBALOVÉHO
ODDÍLU TJ SOKOL PŘÍLEPY
V letošním roce uspořádali nohejbalisté TJ
Sokol Přílepy pro zájemce z širokého okolí
dvě velké akce.
Od listopadu 2017 do dubna 2018 se uskutečnil již 7. ročník Zimního nohejbalového
přeboru Přílep. Této dlouhodobé soutěže,
která spočívá v šesti jednotlivých turnajích,
se letos zúčastnilo 22 hráčů. Nejlepších
a nejstabilnějších výkonů dosáhl Martin
Daněk ze Zlína. Druhé místo obsadil obhájce
loňského prvenství Kamil Janečka z Holešova
a na třetím místě skončil expřílepák Ondřej
Obšivač. Pořadatelé plánují na listopad letošního roku již 8. ročník.
Poslední soutěží, pořádanou zatím nohejbalisty, byl v červnu 7. ročník „veterániády“.

Tohoto klání se zúčastnilo 15 nohejbalistů starších 40 let z Přílep, Holešova,
Slušovic, Tučap a Zlína. Vítěz turnaje se
tradičně nevyhlašoval, protože vyhráli všichni
a dokonale si užili sportovního dne. Každý
z účastníků byl za účast a hlavně za svůj
výkon odměněn „štanglí“ uheráku.
Nohejbalisté zvou diváky na 8. ročník
Tradičního turnaje, který se koná 18. srpna
2018 od 9 hodin na hřištích pod školou.
Účast dvanácti družstev z celé Moravy (Ostrava, Zlín, Bystřice, Holešov, Komárno, Slušovice) slibuje zajímavou sportovní podívanou.
Kvalitní občerstvení pro všechny je zajištěno.

Účastníci nohejbalového přeboru Přílep

Nohejbaloví veteráni na přílepském hřišti

REKORDNÍ ÚČAST NA ZÁLESÁCKÉM
ZÁVODĚ V PŘÍLEPÍCH

jejich znalosti z široce zaměřených okruhů,
včetně v roce všesokolského sletu nezbytné
historie Sokola, ale také orientaci a pohyblivost v náročném lesním terénu, vzájemnou
spolupráci při různých formách přenášení
osob i předmětů a zálesácké dovednosti.
Ty byly zastoupeny například úkolem rozdělat v časovém limitu oheň z vlastnoručně
nasbíraných surovin a přepálit jím natažený
provázek. Navíc ještě v souboji s rozpustilým větrem. Toto se ukázalo i přes rozdílné taktiky pro drtivou většinu soutěžních
týmů jako nedosažitelná meta, i když nutno

Začátek máje je na chatě Mysliveckého
sdružení Horní Roveň Přílepy již několik let
spojený s konáním oblíbené sportovní akce
- Zálesáckého závodu zdatnosti. Ten, ve spolupráci s ostatními jednotami hanácké župy,
pořádá Tělovýchovná jednota Sokol Přílepy,
v letošním ročníku zastoupená třemi týmy.
Hlavní tříkilometrová závodní trať byla vytyčená barevnými fáborky tříčlenným družstvům ze 3.-5. tříd. Letos opět prověřila nejen
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podotknout, že plamínek se na chvíli podařilo
roztančit téměř všem družstvům. Těm nejlepším byla pak odměnou skutečná "bedna"
pro vítěze, na které se nakonec spravedlivě
vystřídali zástupci všech přítomných jednot,
tedy z Třebětic, Bystřice pod Hostýnem, Přílep i Žalkovic. Kromě umístění na "bedně"
určitě potěšily i drobné a praktické hodnotné
ceny zpříjemňující pobyt v přírodě, z nichž
nechyběly nezbytné karimatky nebo čelovky.
Nejvíce cenných kovů putovalo však již tradičně do silně obsazených Třebětic, jejichž
perfektní připravenost ve všech oblastech
potvrdil i sám náčelník prověřením pevnosti
zavěšení lana šplhem. Třebětičtí sokolíci
tak budou region reprezentovat na dalších
podobně zaměřených závodech, letos konaných až v Třeboni.
Soutěživost a obratnost v lesním porostu
musely ale prokázat také nejmenší a předškolní děti, jejichž počet byl v letošním ročníku rekordní. Ty však závodily na barevně
odlišených stanovištích pouze v blízkosti
chaty, kratší závodní trasy se dočkali i mladší
školáci. Jejich odměna za splněné úkoly pak
byla oproti starším kamarádům více sladší.
Jako vždy nechyběl ani originální doplňkový program, obohacený nově o s velkým
nadšením přivítané pohybové venkovní aktivity s lany v podobě houpačky nebo provazového žebříku, chutné občerstvení s výbornou
gulášovou tečkou a kopa sladkostí. Očekávané bylo i slavnostní vyhlašování s letos
nadmíru bohatými cenami a nezklamalo opé-

Nejmenší děti musely prokázat nejen hbitost ale také
znalosti o přírodě

Mezi atraktivní disciplíny patřilo rozdělávání ohně
a přepalování provázku na čas

kání vysoutěžených špekáčků. Za náročné
výkony si pak závodníci užili ještě pohled
z koňského hřbetu a obrovský, zdaleka slyšitelný úspěch sklidilo i představení přílepské
kouzelnické legendy, pana Miroslava Svobody.
Martina Kroutilová

SOKOL PRO NEJMENŠÍ A MAMINKY
I když má přílepský sokol zhruba sedmdesátku členů a provozuje již řadu let hned několik
různorodých sportovních aktivit pro všechny věkové kategorie, vzhledem k nedostatku zájmu
hrozí, že bude muset omezit činnost pro ty nejmenší. A to i přesto, že má kvalifikovaného
cvičitele, prostory a pomůcky.
Původně nadějný rozjezd v jiných lokalitách tolik oblíbeného cvičení rodičů s předškolními
dětmi se k velké škodě v letošním roce přibrzdil a zejména ve druhé polovině roku nově
nakoupené vybavení často marně čekalo na hravé a skotačivé neposedy. Potvrzují se tedy
i v Přílepích celorepublikové statistiky o úbytku zájmu o sportovní aktivity ze strany dětí
a mládeže? Musíme doufat, že ne a momentální situace je pouze výsledkem nedostatečné
informovanosti o nabízených možnostech mezi rodiči.
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Pokud tedy rodiče hledají smysluplný
program s hrami a pohybem nebo třeba
pro sebe a pro své děti ve věku zhruba
od 2 do 6 let nové kamarády, najdou vše
každé pondělí v době mezi 16-17 hodin v
tělocvičně přílepské školy.
Pondělní podvečer patří již celoročně
a po několikátou sezónu naopak maminkám
a také sportovně založeným babičkám na
hodinovce zumby. Taneční rytmy se nesou
pravidelně nejen prostorami tělocvičny
Zámecký park ožil zumbou s paličkami
základní školy, ale i éterem přilehlého okolí
hřiště. To navíc ožilo díky toleranci obyvatel po dlouhé době poslední červnovou sobotu ještě
i dříve několikrát ročně konanou dvouhodinovkou. A zumbou ožil i zámecký park, který v letních
měsících provází naopak umění tai-či. A protože nejen zumba, ale hlavně její zdejší cvičitelky jsou
velmi kreativní, patří dnes už do jejich standardního vybavení kromě sportovního oblečení a obuvi
také činky nebo dlouhé dřevěné paličky. Jejich obliba při cvičení neustále roste.
Martina Kroutilová

NADĚJNÉ HOLKY Z NAŠÍ ŠKOLKY
Dne 24. února 2018 se konala běžecká soutěž Rohálovská 10, kde závodila se startovním číslem 206 také pětiletá Veronika Sovadinová. V běhu na vzdálenost 140m v kategorii
nejmladší holky doběhla s časem 00:44 sec. na 3. místě. 8. června 2018 startovala Veronika
opět, a to na Zámecké 5 v Holešově, kde ve své kategorii v běhu na 120m doběhla s časem
00:26 na 2. místě.
V sobotu 28. dubna 2018 startovala na závodech horských Rohálovská 50 na odrážedle v kategorii nejmenších holek tříletá Šárka Hradecká. Se startovním číslem 183 obsadila
2. místo a zaslouženě tak získala stříbrnou medaili.
Ve dnech 30. červana – 1. července proběhl v zámecké zahradě v Holešově 25. ročník
BIKEMARATONU DRÁSAL. Pořadatelé uspořádali i oblíbené každoroční dětské závody. Gratulace patří pětileté Adéle Boledovičové se startovním číslem 6662, která v kategorii „Holky do
5let“ získala pěkné sedmé místo s časem 03:01 min.

Veronika Sovadinová na stupních vítězů
Rohálovaké desítky – 3. místo
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÉ DĚTI

JUBILANTI 2018
• Červenec•
Jindřiška ZBRANKOVÁ		
Zdenka DUJKOVÁ			
Vladislav SOVADINA		
Ludmila MATULÍKOVÁ		
Antonín CHLADNÍČEK		
Věra FILOVÁ			
• Srpen •

90
85
80
84
88
75

let
let
let
let
let
let

Jaroslav SVOBODA 		
Marie SMOLKOVÁ			
Alois SOVADINA			
Marie DOHNÁLKOVÁ		
Stanislav ROMÁNEK		
Ladislav SOVADINA		
Danuše ROMÁNKOVÁ		
Helena SYNOVÁ			
Milan PECHANEC			

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

• Září •
Miloslav DOHNÁLEK		
Ludmila TOMŠÍKOVÁ		
Zdeněk KUCHAŘ			
Josefka JURČÍKOVÁ		
Josef HLINSKÝ			
Jiřina SOVADINOVÁ			

89
84
82
89
80
75

let
let
let
let
let
let

listopad
leden
leden
březen
březen
březen
květen
červen
červen

SŇATKY
• Duben •
Jaroslav FRANTÍK / Přílepy
Dagmar DIVÍNOVÁ
• Květen •
Martin MACEK / Přílepy
Andrea VONKOVÁ / Holešov
• Červen •
Olga MACŮRKOVÁ / Přílepy
Zdeněk TĚLUPIL / Přílepy
• Červenec •

• Říjen •
Antonín DOLEŽEL			

Sára KUPKOVÁ 		
Ondřej VYMAZAL 		
Jonáš DĚDIČ		
Matěj MLYNÁR 		
Adéla POLÁŠKOVÁ		
Kristýna DĚDIČOVÁ
David BOLEDOVIČ 		
Anna MOLOVÁ 		
Rostislav HRADECKÝ

82 let

Jana RAKOVÁ / Přílepy
Robert BAKALA / Martinice

• Listopad •
Irena LUKOVSKÁ			
Anna FOJTÍČKOVÁ			

91 let
81 let

Ivana DUJKOVÁ / Přílepy
Jan LOBREIS / Dobrotice

• Prosinec •
Libuše REIMEROVÁ		
Ludmila SEHNALOVÁ		
Marie MACHOVSKÁ		
Jaroslava CTIBORKOVÁ		
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MÍSTO PRO VÁS
V rámci projektu Česko z nebe vychází v srpnu kniha

„KROMĚŘÍŽSKO Z NEBE.“
Jde o obrazovou publikaci leteckých fotografií přibližující
jednotlivé regiony. Součástí této publikace je též prezentace
obce Přílepy. Publikace již realizovaných regionů si můžete
pro představu prohlédnout na následujícím odkazu:
http://www.cbs-cesko.cz/sluzby-cz/knihy-leteckych-fotografii.html
Tištěná knižní publikace bude k dispozici na obecním úřadě
a v knihovně, kde si ji zájemci mohou nejen prohlédnout,
ale také zakoupit.

MÍSTNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO
ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU PŘÍLEPY

NABÍZÍ SLUŽBY
ZPRACOVANÍ OVOCE

PRO SVÉ ČLENY I ŠIROKOU VEŘEJNOST.
Nabídka a ceník služeb:
Vaření povidel
člen 20,- Kč/hodina
ostatní 40,- Kč/hod
Krouhání / drcení ovoce
člen 50,- Kč/100kg
ostatní 100,- Kč/100kg
Moštování
člen 100,- Kč/100kg
ostatní 200,- Kč/100kg

Včelař
Rostislav Kutra
nabízí k prodeji

KVALITNÍ MED
z místních strání
nově si můžete vybrat také
z široké nabídky svíček
ze včelího vosku
Informace na tel:
603 351 520
nebo na adrese Přílepy č.p 12

V provozovně není stálá pracovní doba.
Zpracování je nutno dohodnout předem
na kontaktu:
František Lakomý, tel: 604 789 128
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MÍSTO PRO VÁS

DESTILACE NABÍZEJÍCÍ VYSOKOU KVALITU PRODUKTU
objednávky pálení na tel: 602 619 522
Novinkou je SDÍLENÉ PÁLENÍ
informace o této službě na tel: 724 845 044 nebo www.paleniceprilepy.cz
Provozovatel: KVS plus, s.r.o.,Přílepy 236
769 01 Holešov
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: KODIAK print s.r.o., Grafické zpracování: Bc. Hana Talašová - JT Grafika
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