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SLOVO ÚVODEM
Po neobvykle dlouhém a slunečném babím létu se začíná opět hlásit podzim. Děti chodí naplno
do školy a na prázdniny a dobu strávenou na dovolených zůstaly jen vzpomínky. K tomu vašemu
vzpomínání si dovolíme v našem Občasníku připomenout, co vše se v naší obci událo v uplynulém
období a co nás v nejbližší době čeká. Na následujících stránkách shrneme nejen bohaté přílepské
kulturní léto, ale pokusíme se přiblížit také pracovní záležitosti a chod naší obce od jara do podzimu.
Pokračujeme také v našich seriálech. Nezbývá než popřát příjemné čtení a spousty krásných podzimních dnů.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás po čase opět informoval
o naší práci za uplynulé období.
Jak jsem informoval již dříve, dokončením
místní komunikace „U Mlýna“ získala obec
novou, pěknou ulici v krásné lokalitě, kde
zbývá ještě dokončit veřejné osvětlení, pro které
jsou dokončeny všechny administrativní kroky,
vyčleněny finance rozpočtu obce a zbývá jej
pouze realizovat.
Další stavbou, která však není tak viditelná,
je kanalizace „Vinohrádky“. Tato je již zkolaudovaná a bude sloužit hlavně jako záchytná
kanalizace přívalové vody tekoucí z lesa. Ze
stavebních prací ještě zmíním opravu opěrné
zídky a chodníku u Poulíčkového, zatrubnění
vytékající vody na MK u Veselého a opravu
horské vpusti na cestě do mlýna. Na staré budově školy byly vyměněny svodové rýny a po
důkladné prohlídce střechy byla doporučena výměna všech rýn po jejím obvodu, což bude ještě
náročnější práce, která musí být provedena z lešení, přičemž bude muset být rozkryta část střechy. Jelikož půjde o větší finanční částku, budou
tyto práce zahrnuty do rozpočtu na příští rok.
V letošním roce bude ještě opravena fasáda
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školy při bočním vstupu do tělocvičny a fasáda
kolem celého bazénu.
Připravována je již delší dobu také oprava
a zateplení budovy MŠ a OÚ. V současnosti je
zpracovávána nová žádost o dotaci na zateplení
této budovy, včetně zpracování energetického
auditu budovy, který je povinnou přílohou
žádosti.
Takže budeme doufat, a snad to tentokrát konečně vyjde,že tato budova, která není zrovna
ozdobou vesnice změní svou tvář.
Ti, kteří chodí s malými dětmi do MŠ, si
zajisté všimli opraveného chodníku k budově
a dle požadavku paní ředitelky i nového oplocení kolem zahrady MŠ a výsadby dekoračního
záhonu ve tvaru delfína.
Firma PROKO Zlín dokončila a odevzdala
na stavební odbor MÚ Holešov dokumentaci
pro územní řízení lokality „Kopce“. Dokumentace pro lokalitu „Podšpitálí“ je taktéž dokončena
a odevzdána. Při přípravách této lokality došlo
k opakovanému a velmi složitému jednání s Pozemkovým fondem ČR, do kterého zasahuje
nově navržená MK, pro devět plánovaných RD.
Na zastupitelstvu se dále projednávala možnost podání žádosti na dotace, a to na Operační
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program životního prostředí (OPŽP) – revitalizace sadu zelených rynglótů za mysliveckou
chatou a revitalizace vytěženého lomu nad obcí,
tzv. „Skaly“.
Po přezkoumání hospodaření naší obce za
rok 2010 byl dopracován „Závěrečný účet obce
za rok 2010“, a po projednání na zastupitelstvu
je možno účetní rok 2010 uzavřít vyjádřením
„Bez výhrad“.
Schválen byl taktéž „Závěrečný účet Mikroregionu Holešovsko“. Obec Přílepy platí ze
svého rozpočtu členský příspěvek dle počtu
obyvatel a to ve výši 13 740 Kč.
V měsíci srpnu proběhla kontrola kontrolního výboru zastupitelstva obce Přílepy. Předmětem byla kontrola plnění usnesení a zápisů
z jednání zastupitelstva. O výsledku kontroly
byl vystaven protokol, který obdrželi všichni
zastupitelé a zjištěny byly drobné odchylky od
formy zápisů které stanovuje zákon č. 128/2000 Sb.
Kontrolu plnění rozpočtu obce provedl taktéž finanční výbor zastupitelstva obce. V této
oblasti nebyly shledány závady a všechny odchylky byly řádně odůvodněny a schváleny
formou rozpočtových opatření dle zákona
č. 420/2004 Sb.
Na závěr bych se ještě chtěl zmínit a hlavně
poděkovat všem dobrovolníkům, kteří pořádají
v naší obci různé kulturně společenské akce.
V uplynulém létě to byly: 30. dubna průvod
čarodějnic obcí a následný rej masek zakončený
posezením u táboráku v zámeckém parku,

následoval tradičně vydařený „Přílepské
Békal“, kdy hudebníci v dolní zahradě zámeckého parku vytvořili velmi příjemnou pohodu
pro poslech a na závěr i k tanci. Ze společenských akcí ještě vzpomenu 1. května „Floriánskou pouť“ se mší svatou v lesní kapli zakončenou příjemným posezením zastupitelů
s holešovským děkanem a hasiči při dechovce
v restauraci „U Miloša“. Mezi velké akce patřila
Spartakiáda v zámeckém parku a druhý ročník
Neckyády na Přílepské přehradě. Velmi příjemné bylo taktéž posezení na myslivecké chatě
při střelecké soutěži.
Za přípravu, organizaci a veškerou práci
s tím spojenou tímto děkuji všem ochotným
dobrovolníkům, kteří se podílí na přípravě
i vlastní realizaci. I do budoucna bude obec
podporovat tyto činnosti, protože pomáhají
upevňovat sousedské vztahy mezi občany a dělají dobré jméno naší obci v okolí.
To jsou nejdůležitější práce, které byly realizovány nebo se připravují. Dílčí práce, které
se řeší jako trvalý nárůst administrativní činnosti, nebo práce spojené s úklidem a údržbou
obce se nedají všechny pro svůj rozsah do
zprávy zahrnout. Vaše případné náměty či připomínky si rád vyslechnu na obecním úřadě,
který je pro vás otevřen.
Na shledanou
Rudolf Solař, starosta obce

ZPRÁVY Z RADNICE
INVESTICE DO MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Po mnoha jednáních došlo k dohodě mezi obcí a uživateli místní komunikace u myslivecké
chaty, která byla v posledních letech závažně poškozena vlivem těžby a svážky vytěženého dřeva.
Na financování rekonstrukce se podílela společnost Lesy pod Hostýnem a obec Přílepy, jako majitel komunikace. Celková investice dosáhla částky 217 302 Kč.
Společnost Lesy pod Hostýnem zároveň na vlastní náklady připravila projektovou dokumentaci a provedla výběrové zřízení na zhotovitele. Dále se v této lokalitě připravuje doplnění
veřejného osvětlení, konkrétně k myslivecké chatě a k Železnému. Toto bude realizováno pravdě-
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podobně až na jaře příštího roku.
Na žádost občanů a na základě stížností na rychle projíždějící automobily byl nainstalován
v ulici „Betonka“ retardér, stejně jako v nové ulici Horní Kráčiny.
V letošním roce bude taktéž opravena část místní komunikace u Peškového tak, jak bylo slíbeno
při realizaci „Kanalizačního přivaděče Přílepy-Holešov“, kterou byla tato lokalita značně poškozena. Ze třech podaných nabídek byla vybrána firma SÚS Zlínska, která provede tuto stavbu
nejpozději do 10. 11. 2011.
Dále byla dokončena dokumentace pro veřejné osvětlení v nové ulici „U Mlýna“. Byly získány
souhlasy všech majitelů pozemků přes které toto osvětlení povede. A pokud počasí dovolí, bude
osvětlení v této ulici realizováno ještě v tomto roce.

Část opravené cesty u myslivecké chaty.

Montáž retardéru na „Betonce“.

OPRAVY V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Dle požadavku paní ředitelky bylo provedeno nové oplocení okolo celé zahrady MŠ, které bylo
již v havarijním stavu. V zahradě bylo dále natřeno venkovní nářadí a všechny průlezky, houpačky,
domečky, mostky a ostatní zahradní prvky. U vstupu do zahrady byl pestrými barvami natřen plot
v průčelí zahrady. Do zahrady byla provedena nová výsadba okrasných dřevin ve tvaru delfína
u hlavního vchodu. Tohoto zdařilého dekoračního prvku si zajisté všimli všichni rodiče, kteří vodí
děti do naší MŠ.

Výsadba okrasného záhonu tvaru delfína.
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Nové oplocení okolo zahrady mateřské školy.
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JAK FUNGUJE ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE
Jednou z povinností obce jako původce odpadů je sběr a odvoz komunálního a nebezpečného
odpadu. Přesto obec mimo zmíněnou povinnost zajišťuje i třídění využitelné složky komunálního
odpadu jako například použité obaly – papír, plasty, sklo, nápojové kartony.
Naše obec, která provozuje tříděný sběr komunálních odpadů, se zapojila do systému EKO–
KOM a to na základě Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Na základě
této smlouvy pak obec získává nárok na odměnu za zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů. Odměna se vypočítává na základě pravidelného čtvrtletního hlášení o množství druzích a způsobech nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů. Výše odměny
je závislá zejména na množství vytříděných odpadů. Odměna pomáhá snižovat náklady spojené
s provozem systému sběru využitelných složek komunálních odpadů.
V naší obci probíhá třídění odpadu následovně:
Plasty a sklo prostřednictvím sběrných kontejnerů, papír formou sběru v základní škole a sběr a třídění kovového odpadu zajišťuje pravidelně SDH Přílepy. Sběr nebezpečného odpadu zajišťují pravidelně specializované firmy. Každý z občanů se může do třídění prostřednictvím popsaného
systému zapojit. Přispějete tak nejen ekologii, ale také pomůžete obci získat od společnosti EKOKOM bonus za třídění odpadu. Za loňský rok to byla částka 38 689 Kč, která byla využita k úhradě
kontejnerů na velkoobjemový odpad a dofinancování sběru komunálního odpadu.
Třídit odpad se zkrátka vyplácí, apelujeme proto na naše občany, aby se výše popsaným způsobem do třídění odpadů zapojili.

V sobotu 22. října 2011 proběhne v naší obci sběr nadměrného nebezpečného odpadu. Pojízdná sběrna bude přistavena na návsi od 9.25 – do 9.45 hod. a u Hamalového od 9.45 – do 10.05 hod. Odebírány budou tyto odpady: opotřebované
pneumatiky, staré televizory včetně obrazovek, rozhlasové přijímače a kompletní
chladničky. Pneumatiky od soukromých autodopravců se nebudou odebírat!
Od středy 19. 10. 2011 od 12.00 hod. do čtvrtka 20. 10. 2011 do 12.00 hod
bude na návsi přistaven kontejner na zpětný odběr elektrozařízení. Do kontejneru lze
odkládat tento odpad: ledničky, pračky, elektrické sporáky, mikrovlnky, vysavače,
žehličky, fény, rychlovarné konvice a kávovary, vrtačky, pily a křovinořezy.

HOSTÝNSKO.CZ
V rámci partnerství obcí a mikroregionů
MAS Moštěnka byl vytvořen společný propagační a informační portál Hostynsko.cz. Na internetové adrese můžete najít informace o kraji
pod Hostýnem, ale hlavně kalendář akcí ze
všech zúčastněných obcí včetně Přílep.
Jak říká úvodní stránka portálu „Podhos-
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týnsko a Partnerství Moštěnka jsou regiony plné
přírodních krás a zábavy. Můžete u nás zažít valašský, záhorský i hanácký folklór, načerpat
novou energii při toulkách a projížďkách malebnou krajinou a zasportovat si. Přijďte k nám
a nechejte se hýčkat.“
Obec Přílepy má přístup k doplňování kalendáře akcí, kdo má zájem svoji akci propago-
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vat prostřednictvím tohoto portálu, dejte o sobě
vědět na obecní úřad.

Úvodní stránka portálu Hostynsko.cz

SBÍRKA NA ZVONY PRO HOSTÝN
Matice Svatohostýnská pořádá sbírku na
nové zvony pro hostýnskou baziliku. Tyto
zvony byly v roce 1942 zabaveny pro válečné
účely a od té doby zůstaly pouze dva menší
zvony. Přispět může každý libovolnou částku.
Zastupitelstvo obce zvažuje, že obec Přílepy uspořádá sbírku mezi občany a spolky
a celková částka bude předána jménem obce.
Pokud bude tato částka větší než 10 000 Kč,
budou Přílepy jako dárce uvedeny na pamětní
desce mezi ostatními dárci přímo na sv. Hostýně. Totéž platí pro jednotlivé dárce, kteří by
chtěli darovat 10 a více tisíc přímo Duchovní
správě na sv. Hostýně.
Kdo z občanů by se chtěl na této sbírce podílet a přispět na nové zvony, může finanční příspěvek přinést na obecní úřad. Všichni dárci
pak budou v souvislosti se sbírkou na nové
zvony jmenovitě uvedeni v kronice obce. Termín sbírky a způsob sbírky v obci bude oznámen později.

PŘÍPRAVA REKONSTRUKCE
LESNÍ KAPLE
Mezi další akce, na které se chce obec pokusit získat dotaci je oprava lesní kaple Panny
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Marie nad obcí. Při kompletaci žádosti na její
celkovou rekonstrukci bylo zjištěno, že tato
chráněná kulturní památka není v majetku obce.
V rámci zestátňování majetku byl objekt včetně
lesního pozemku 23. 6. 1949 přidělen Československým státním lesům a v současné době je
v majetkem této společnosti. Hlavní podmínkou
žádosti o dotaci je vlastnictví předmětu projektu, tj. kapličky. Přesto, že kaplička byla v minulosti několikrát opravována, nikdy nebyla
v majetku obce.
Její současný velmi špatný stav (odklánění
štítové zdi, opadávající kamenné obložení
soklu, zatékání vody do střechy) žádá podstatně
větší investici, kterou je možno získat z dotačního titulu „Obnova drobných sakrálních staveb
v obci“. Věříme, že přes opakovaná jednání
s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a s Lesy ČR, se podaří kapličku převést do majetku obce a následně provést její
opravu, aby toto kulturní dědictví vystavěné
rodem Seilernů v roce 1858 důstojně sloužilo
nejen nám, ale i dalším generacím.

KNIHOVNA ZVE NOVÉ ČTENÁŘE
Místní knihovna v Přílepích patří mezi nejstarší obecní zřizované organizace. Za léta svojí
existence prošla náležitým vývojem. V průběhu
posledních let byla knihovna rozšířena a přestěhována do větších prostor, byl pořízen PC
s přístupem na Internet, provedena rekonstrukce
podlahy a další drobné úpravy tak, aby se v ní
návštěvníci a čtenáři cítili dobře. Naše knihovna, kterou najdete v budově obecního úřadu
nabízí na 3500 vlastních svazků a knihovní fond
se navíc 2x ročně obměňuje ve spolupráci knihovnou v Kroměříži.
K dispozici je zmiňovaný PC s přístupem
k Internetu, jehož použití je stejně jako ostatní
služby knihovny zdarma. V katalogu knihovny,
respektive v jejich regálech najdete knížky pro
děti i dospělé, na své si přijdou příznivci beletrie, detektivek, klasických románů i milovníci
červené knihovny. Na výběr jsou také tituly
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odborné a naučné literatury jako encyklopedie,
atlasy a literatura faktu. V současné době je
zpracováván elektronický katalog knih, který
bude k dispozici jak přímo v knihovně tak na
webu knihovny. Tento je přístupný přímo z webových stránek obce.
Dlouholetou knihovnicí byla paní učitelka
Vlasta Sovadinová, která v současnosti předává
knihovnu paní Marii Smolkové.
Čtenáři, studenti, děti, využijte služeb
naší knihovny a přijďte v otevírací dobu,
která bude od měsíce října vždy v úterý od
15 hod. do 17 hod., ale jen v sudý týden. Pro
lepší orientaci: 4. a 18. října, 1., 15. a 29. listopadu, 13. a 27. prosince.
Těšíme se na Vás!

drobnější informace. Věříme, že o toto netradiční „vítání občánků“ bude zájem. Akce bude
pokračovat až do naplnění kapacity výsadbového plánu.
V případě zájmu můžou výsadbu svého
stromu provést i ostatní naši občané. Je nutné
pro podzimní výsadbu dodržet termín od
10. 10. do 30. 10. nebo i později, pokud ovšem
mráz dovolí rýt do země. Jarní termín výsadby
je od 1. 3. do 15. 4.
Jelikož je třeba dopředu zajistit stromky, je
nutné nahlásit zájem nejpozději týden před koncem popsaných termínů.

Interiér místní knihovny Přílepy.

ZASAĎTE SI SVŮJ STROM
Na jednom z veřejných zasedání zastupitelstva obce se zrodil nápad akce „Zasaď si svůj
strom“. Akce spočívá v tom, že každý zájemce
(zejména rodiče) bude mít možnost při příležitosti narození nového občánka Přílep vysadit
v zámeckém parku strom dle zpracovaného výsadbového plánu. V případě zájmu obec zajistí
patřičnou sazenici a vykopání výsadbové jámy.
Nový občánek obdrží při výsadbě, kterou provedou rodiče od obce pamětní list a do výsadbového plánu bude zapsáno jeho jméno, datum
narození, datum výsadby a druh stromu. Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě
v úředních hodinách, kde budou poskytnuty po-
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V letošním roce vysazená lípa v zámeckém parku.

OKÉNKO DO NAŠÍ ZÁKLADNÍ
ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ještě malé ohlédnutí za loňským školním
rokem.

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
I v letošním roce jsme se zúčastnili soutěže,
kterou pro žáky 4. tříd vyhlašuje každoročně

6

Městská knihovna v Holešově.
ZŠ Přílepy reprezentovali dne 23. března
2011 Petr Machovský, Monika Kutrová a Kolja
Lyubchenko a získali krásné 1. místo.
Blahopřejeme.

lépe sekla tráva a ti starší vyklidili odpadky
okolo zámeckého plotu i v zahradě.

Děti přihlíží výsadbě nových stromů v zámeckém
parku.

Vítězné družstvo našich čtenářů: Kolja Lyubchenko,
Monika Kutrová, Petr Machovský.

ZKOUŠKY NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI
Přestože čtvrťáci byli jen tři, i oni museli
vykonat závěrečné zkoušky na dětském dopravním hřišti v Kroměříži. Kromě testů zvládli
14. dubna i jízdy a stali se držiteli průkazu cyklisty. Na tuto akci je doprovodila paní vychovatelka Drahomíra Semencová.

TURNAJ VE VYBÍJENÉ
V turnaji ve vybíjené žáků 3.–5. ročníků,
který se konal 5. května v Holešově, jsme skončili na 1. místě. Za naši školu bojovali: Radim
Kašpárek, Jakub Chmelař, Tomáš Tvrdoň,
Kolja Lyubchenko, Monika Kutrová, Míša Starostová, Petr Machovský, Jakub Brázdil, Mirek
Marušák a Martin Starosta. Děkujeme!

NÁVŠTĚVA DIVADLA
Pondělí – 18. dubna byl pro nás ve škole
„den sváteční“, protože jsme jeli do divadla do
Zlína na muzikál „Popelka“. Opět jsme nezapomněli ani na děti z mateřské školy, kterým se
jistě, stejně jako nám, pohádka moc líbila.

DEN ZEMĚ
Oslavy Dne Země jsme oslavili opět užitečnou prací. Tentokrát jsme 20. dubna pomáhali nejen s úklidem parku u zámku v obci, ale
také jsme podle plánu výsadby parku vysadili
3 nové stromy – muchovníky. Vydatně nám pomáhali zaměstnanci obce – pan Janalík a pan
Boledovič, ale i paní Čablová. Ti mladší poctivě
vysbírali všechny spadané šišky, aby se v létě

Vítězné družstvo naší školy.

OKRESNÍ SOUTĚŽ „MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ“
Zájmový kroužek „Mladý zahrádkář“ vede
na naší škole zkušená paní Vlasta Čablová.
I letos se žáci pod jejím vedením poctivě při-
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pravovali na okresní soutěž, která je potom vyvrcholením jejich práce. A výsledky se dostavily:
naši žáci obsadili ve své kategorii (4.–6. ročník) tato místa:
1. místo:
2. místo:
4. místo:
5. místo:
6. místo:
9. místo:

Pavlína Kopřivová (5. roč.)
Michaela Starostová (5. roč.)
Tomáš Tvrdoň (5. roč.)
Radim Kašpárek (5. roč.)
Monika Kutrová (5. roč.)
Kolja Lyubchenko (4. roč.)

Blahopřejeme a děkujeme za pěknou reprezentaci školy. Tímto děkujeme i paní Vlastě Čablové
za přípravu a čas, který dětem zdarma věnuje.
Žačka naší školy Pavlína Kopřivová (z 5. ročníku) obsadila v okresním kole 1. místo, a tak
postoupila do kola národního. V pátek 17. června potom reprezentovala nejen naši školu, ale celý
okres Kroměříž na celostátní soutěži a získala nádherné 4. místo. Blahopřejeme a děkujeme!

DALŠÍ OCENĚNÍ VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI
SVČ TYMY Všetuly vyhlásilo opět výtvarnou soutěž. Naše škola se zapojila i do této soutěže
a žáci získali – Petr Machovský 1. místo, Tomáš Tvrdoň 2. místo a kolektivní práce žáků 2.+ 3.
ročníku získala 2. místo.
Všichni převzali diplomy přímo ve škole. Blahopřejeme!

BUBNOVÁNÍ NA ŠKOLE
Na středu 18. května jsme si do školy pozvali ukázku hudebně výchovného programu
„Rytmus pro život“. Jde o metodu tzv. skupinového bubnování pro žáky, která zábavnou
formou pomáhá při upevnění sociálních vztahů
mezi dětmi, zprostředkovává odreagování
a emocionální vybití, rozvíjení kreativity, působí jako prevence proti šikaně a agresivitě.
Celý program navodil u všech dobrou náladu
a zapůsobil na nás příjemně duševně i fyzicky.

Žáci naší školy spolu s paní učitelkou a bubeníky.

OLYMPIÁDA MALOTŘÍDNÍCH ŠKOL
Olympiáda malotřídních škol se letos konala v Loukově a pro naši školu byla po loňském nezdaru úspěšná. Z 15-ti zúčastněných škol jsme získali pohár za 1. místo v kategorii 1. a 2. třídy
a pohár za 3. místo v kategorii 3. a 4. tříd. V turnaji v kopané získali naši chlapci 3. místo (z 9-ti
družstev).
V soutěži jednotlivců přivezli žáci 12 medailí – 4 zlaté, 4 stříbrné a 4 bronzové. K nejlepším
sportovcům školy patří:
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Jakub Brázdil (2. ročník)
1. místo
skok do dálky
2. místo
hod kriket. míčkem
3. místo
vytrvalostní běh
Lucie Ševčíková (1. ročník)
1. místo
běh na 50 m
2. místo
vytrvalostní běh
Kolja Lyubchenko (4. ročník)
1. místo
hod kriket. míčkem
2. místo
běh na 50 m
Radim Kašpárek (5. ročník)
1. místo
hod kriket. míčkem
3. místo
běh na 50 m
Jakub Němec (3. ročník)
3. místo
vytrvalostní běh
Monika Kutrová (5. ročník)
2. místo
běh na 50 m
Michaela Starostová (5. ročník)
3. místo
skok do dálky

Všem žákům i paním učitelkám moc
děkujeme za velmi pěknou reprezentaci školy
i obce.

Olympionici z přílepské základní školy na slavnostním nástupu.

ŠKOLNÍ VÝLET
Aktivitou, na kterou se všichni na konci
školního roku moc těší je jistě školní výlet. Ten
jsme letos strávili v nádherné lokalitě Přírodního parku Chřiby – na Ranči v Kostelanech.
Při celodenním programu pod názvem „Hrdinové Západu“ jsme se stihli přesvědčit (a to
i paní učitelky), že „nejkrásnější pohled na svět
je z koňského hřbetu“. Při házení sekyrkou,
lasem, střílení z luku, různých soutěžích,..apod.
nám celý den tak rychle utekl, že se nám ani
moc nechtělo jet domů. Ale co dělat – zásoby
jídla, pití i peněz došly, takže…zase za rok
někdy někde na shledanou!

ZÁVĚREČNÁ BESÍDKA ŠKOLY
Školní rok se přiblížil ke konci a všichni se
z posledních sil připravovali na závěrečnou besídku školy. Nejstarší žáci školy si pod vedením
paní učitelky Jany Ševčíkové Stárkové připravili muzikál „Fredy a Zlatovláska“. Celou be-
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Děti bedlivě naslouchají vyprávění mladé indiánky.

sídkou provázela paní ředitelka Alice Kučerová,
která samozřejmě hodnotila práci za celý školní
rok, děkovala žákům za reprezentaci školy v různých soutěžích, děkovala učitelům i zaměstnancům za celoroční poctivou práci, loučili
jsme se s paní učitelkou Janou Ševčíkovou Stárkovou, která na naší škole učila 5 let jako zástup
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za mateřské dovolené. Paní učitelka odešla na
základní školu do Rackové a my jí přejeme
hodně úspěchů v další práci.
Nejlepší sběrači za školní rok 2010/2011:
Kaštany:
1. místo: Krejčí Jiří /3. tř./ 86 kg
2. místo: Spáčil Michal /2. tř./ 48 kg
3. místo: Němec Jakub /3. tř./ 25 kg
Pomerančová kůra:
1. místo: Olivíková Natálie /1. tř./ 17,40 kg
2. místo: Machovský Petr /4. tř./ 14,30 kg
3. místo: Tvrdoňová Jaroslava /1. tř./ 11,15 kg
PET víčka:
1. místo: Buchta Tomáš /1. tř./ 56 kg
2. místo: Krejčí Jiří /3. tř./ 46 kg
3. místo: Chmelařová Klára /1. tř./ 32 kg
Papír:
1. místo: Spáčil Michal /2. tř.2/ 685 kg
2. místo: Obšivač Matěj /2. tř./ 2611 kg
3. místo: Tvrdoň Tomáš /5. tř./ 1907 kg
4. místo. Buchta Tomáš /1. tř./ 1687 kg
5. místo: Krejčí Jiří /3. tř./ 1270 kg
6. místo: Olšáková Vendula /2. tř./ 646 kg
7. místo: Kopřivová Pavlína /4. tř./ 501 kg
8. místo: Kopřivová Pavlína /5. tř./ 459 kg
9. místo: Dvorník Robert /1. tř./ 392 kg
10. místo: Němec Jakub /3. tř./ 378 kg

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK – 2011/2012
Školní rok jsme společně slavnostně zahájili ve čtvrtek – 1. září za přítomnosti pana starosty Rudolfa Solaře a rodičů prvňáčků. Celá
škola má letos opět 40 žáků, z toho je jen 13
děvčat a 27 chlapců. V poslední době jsou to
spíše chlapecké třídy, hlavně ve vyšších ročnících. Do 1. třídy nastoupilo nakonec 9 žáků,
z toho 5 chlapců a 4 děvčata. Letos bylo hodně
odkladů.
Organizace tříd:
I. třída:
1. ročník, 9 žáků, Mgr. Alice Kučerová
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II. třída:
2. + 5. ročník, 13 + 3 žáků, Mgr. Yveta Kojetská
III. třída:
3. + 4. ročník, 9 + 6 žáků, Mgr. Monika Obšivačová
Na částečný úvazek učí na škole ještě Mgr.
Eva Smažilová.
ŠD má 25 přihlášených žáků, vychovatelka
je pí Drahomíra Semencová.
Další informace o dění ve škole, o kroužcích a jiných akcích přineseme až v dalším čísle
Občasníku.
Mgr. Alice Kučerová, ředitelka ZŠ

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V MŠ
V letošním školním roce bude MŠ opět jednotřídní. Bylo zapsáno 28 dětí, o které se starají
dvě pedagogické pracovnice a školnice, která
uklízí a dováží stravu.
Náš Školní vzdělávací program se nazývá
„Spolu za poznáním s kocourem Matyášem“.
Jeho cílem je individuální rozvoj osobnosti každého dítěte po všech stránkách tak, aby na konci
předškolního období bylo jedinečnou samostatnou osobností.
Navíc nabízíme tyto nadstandardní aktivity:
hra na zobcovou flétnu, základy plavání, hra
s anglickými slovíčky, logopedickou prevenci
a hry se skřítkem Smíškem.
Každoročně pořádáme slavnosti rodičů
a dětí: Den pro mého tátu (Drakiáda), Vánoce
přicházejí (pečení vánočního cukroví, společné
vánoční tvoření), Hody, hody, doprovody (společná výroba velikonoční ozdoby), Svátek
Matek (vystoupení dětí) a Poslední zvonění
(rozloučení se školním rokem).
Během celého školního roku se řídíme mottem: „Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je
vždycky prima. Jsme tu všichni kamarádi, co se
spolu mají rádi.“
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PODĚKOVÁNÍ ŘEDITELKY MŠ
Na začátku školního roku čekalo děti v naší mateřské škole velké překvapení.
Jelikož byla školička během uzavření v době prázdnin pečlivě vymalována a uklizena, zářila
všemi barvami. Prostředí bylo obměněno a nábytek přestěhován tak, aby se zde dětem líbilo a cítily se co nejlépe.
Proto bych chtěla prostřednictvím Přílepského občasníku poděkovat za příkladnou a vstřícnou
spolupráci nejen zaměstnancům školy, ale také zřizovateli, ochotným rodičům i ostatním občanům
obce, kteří pomáhají zabezpečovat chod zařízení.
Dále bych chtěla poděkovat paní Vlastě Čablové a zaměstnancům obecního úřadu, kteří se podíleli na estetickém zvelebení prostor zahrady.
Snahou nás všech je podporovat rodinnou výchovu a poskytovat dětem příležitost k aktivnímu
prožitkovému učení v příjemném a bezpečném prostředí.
Našim společným cílem je, aby mateřská škola byla i nadále místem umožňujícím maximální
rozvoj dětí. A jak jinak, než útulným a estetickým prostředím.
Zdenka Chmelařová, ředitelka MŠ

MLADÍ ZAHRÁDKÁŘI JSOU AKTIVNÍ A UČENLIVÍ
Již několikrát jsme zmiňovali v našem Občasníku činnost kroužku mladých zahrádkářů, zejména jejich výsledky na různých soutěžích. Za tímto viditelným úspěchem stoji však spousty hodin
již méně viditelné přípravy. Činnost mladých zahrádkářů v Přílepích je mnohem bohatší a proto jsme
se na bližší podrobnosti zeptali vedoucí kroužku paní Vlasty Čablové.
Jak dlouho se mladým zahrádkářům v Přílepích věnujete kolik dětí do kroužku chodí a co
všechno je náplní společně strávených hodin ?
Ve zdejší ZŠ jsme začali s kroužkem před 3 lety, začínalo zde 6 dětí ze 4. a 5. třídy. V dalším roce
už byl zájem daleko větší a kroužek navštěvovalo pravidelně 1x týdně 8 dětí, jak ze 4. tř., tak
i z 5. třídy. V minulém školním roce se sešlo opět 6 dětí, které poctivě absolvovaly celý školní rok
docházky. Náplní takto strávených hodin je v podstatě jen hlubší pohled do přírodopisu a botaniky,
kterou děti probírají ve svých ročnících v rámci výuky, my nahlédneme do detailů vypěstování ovocných stromků jak roubováním, tak očkováním, ale i dalších způsobů množení dřevin, květin a bylin.
Víme, že je vaše práce viditelná i v zámeckém parku a že osobně dbáte na to, aby výsadba
a údržba probíhala v souladu s vypracovaným plánem. Celý zámecký park je totiž chráněnou kulturní památkou. Co se tedy zásluhou Vás a dětí z kroužku v parku změnilo?
Na podzim minulého roku jsme s dětmi vysázeli lípu, mají ji pojmenovanou a hlídají si ji, aby
jí nikdo neublížil, a pozorují jak roste. Letos na jaře, kdy se v celém světě slavil DEN ZEMĚ, se děti
z celé naší ZŠ zúčastnily výsadby 3 stromků muchovníku, které zakoupil OÚ, pomohly při zalévání
a vyvázání stromků a vzaly si za své, že se o tyto krásné stromy budou starat, že jsou jejich! Poté
se rozběhly po parku aby jej po zimě zbavily nečistot, posbíraly šišky z borovic a pomohly tak pracovníkům obce s přípravou na jarní akce pořádané v parku. V této myšlence bychom chtěli pokračovat a tak pomalu dát parku tvář, která je naplánovaná podle zahradních architektů.
Dalo by se říct, že péče o zeleň a činnost na zahradách je pouze sezónní záležitostí. Jaká je tedy
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náplň kroužku když krajinu pokryje bílý
sníh?
Právě v zimních měsících si s dětmi můžeme
hrát „na Popelku“, kdy z množství semínek zelenin sesypaných dohromady, třídí děti jednotlivé druhy zeleninových a květinových semen,
tak se je naučí rozeznávat. První vitaminy se získají také v tomto období z výsevů Řeřichy seté
nebo Rokety seté. Mnohé pokojové květiny se
množí řízkováním a tak si děti vypěstují pro
svou radost, nebo pro ozelenění třídy další rostliny. Samozřejmě že v této době využíváme
možnosti, které nám dává internet a poznáváme
krásy světových zahrad, květinových výstav
a využíváme i dané soutěže, které nám programy umožní.
Můžete shrnout vaše největší úspěchy ?
Každý rok se podařilo dětem z tohoto
kroužku obhájit v Okresním kole soutěže Mladý
zahrádkář první místa a dostat se tak do Národního kola. V letošním roce jsme měli úžasný
úspěch – Pavlína Kopřivová z 5. tř., se umístila

ŽIVOT SPOLEČENSKÝ
KULTURNÍ LÉTO TRADIČNĚ
ODSTARTOVALY ČARODĚJNICE
Třicátý duben patří tradičně sletu čarodějnic. Tato obnovená tradice je zároveň začátkem
letního společenského dění v obci. Spálením
košťat nejen že pomyslně odchází z vesnice
čarodějné síly a zlo, ale tento táborák je také
průlomem mezi zimním a letním obdobím, kdy
se společenské dění přesouvá z uzavřených prostor pod širé nebe.
Letošní ročník se opět, snad za přispění
kouzel a čar obešel bez deště a teplé počasí vydrželo až dlouho do noci. Po příletu na rejdiště
čarodějnice tradičně připily na zdraví všech
kouzelným lektvarem a bavily jak sebe, tak
všechny přítomné diváky. Nechybělo samozřejmě ani vystoupení, tentokrát si připravily
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na 4. místě této celostátní soutěže v konkurenci
dalších 39 dětí, ve své kategorii.
Věříme, že to co bylo řečeno přivede do
kroužku další mladé zahrádkáře a že se v dětech
probudí vztah k přírodě a krajině, který byl občanům vesnice odjakživa blízký. Nezbývá než
popřát další úspěchy a ať práce v kroužku
všechny zúčastněné naplňuje. Děkuji za váš čas
a za rozhovor.

Mladí zahrádkáři pod vedením paní Čablové vysadili nové stromy v parku.

čarodějnice vystoupení „Holky z naší školky“
a scénicky ztvárnily známou písničku z osmdesátých let. Samozřejmostí byla také volba miss
čarodějnice a taneček, který pokračoval až přes
půlnoc, kdy čarodějná moc slábla na síle a čarodějnice se pomalu začaly rozlétávat do svých
domovů.

Rej přílepských čarodějnic.
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NECKYÁDA PODRUHÉ
I když způsob letošního léta zdál se být poněkud nešťastný, jak pravil klasik a počasí vodním
hrátkám příliš nepřálo, pár slunečných chvil se přeci jen našlo. Ne jinak tomu bylo také v sobotu
13. srpna, kdy se počasí přeci jen trochu alespoň na chvíli umoudřilo a díky tomu mohla proběhnout již druhá Neckyáda na přílepské přehradě ve své plné kráse.
I když v čase zahájení akce dopadaly na hladinu hustě kapky deště, vysvitlo nakonec sluníčko
a břehy přehrady zaplnilo více než sedm set diváků, přátel dobré zábavy. Jako první odrazil od
břehu plovoucí bar „U šilhavého bobra“, který zakotvil uprostřed přehrady a poskytoval tak občerstvení kolemjedoucím posádkám plavidel, ale také všem odvážlivcům, kteří se vrhli do nepříliš
teplé vody a k baru si pro pivo doplavali.
Na hladině přehrady se postupně představilo divákům i porotě mnoho krásných a nápaditých
plavidel a i když porota vybírala nejlepší z nich, drobnou odměnu za účast dostali všichni. Letošního ročníku se opět zúčastnili domácí i přespolní plavci či posádky a tak jsme mohli vidět mimo
jiné rezavou vanu, perníkovou chaloupku nebo polní lazaret MASH. Mezi nejlepší plavidla nejen
podle poroty patřila speciální plovoucí stříkačka s posádkou zlínských dobrovolných hasičů, která
si odnesla cenu za třetí místo. Složité a do detailů funkční plavidlo přeplulo stanovenou trasu
a v závěru ještě předvedlo požární útok na hořící papírový domek na břehu. Druhé místo patřilo
posádce šlapacího kolesového plavidla jako z dob průmyslové revoluce a revoluci, i když jinou
připomnělo i vítězné plavidlo AURORA.
Posádku legendárního křižníku, který v roce 1917 zahájil VŘSR netvořil nikdo jiný, než ze
spartakiády známí Romanovci s velitelem Vladimírem Iljíčem Vrublovičem na přídi. I když plavbu
doprovázelo několik výstřelů z palubních děl, žádný z nich tentokrát třídní nepokoje nevyvolal.
Po slavnostním vyhlášení výsledků a předání cen začaly břehy přehrady řídnout, jelikož nad
lesem se začalo rychle stmívat a zvedal se silný vítr. Přívalový déšť pak proměnil místo konání
v bahniště a večerní program se už proto nekonal.
Každý z návštěvníků Neckyády mohl nejen obdivovat nápaditá plavidla, ale mohl ochutnat
některou ze specialit v dobře zásobených bufetech jelikož o občerstvení všeho druhu nebylo nouze.
Děti mohly navštívit stánek s cukrovinkami a zmrzlinou nebo se nechat „přizdobit“ v tetovacím
salónu.
Na závěr patří poděkování všem zúčastněným, ale především pořadatelům a sponzorům, kteří
se o přípravu a průběh zasloužili.

Posádka Aurory stíhaná plavidlem zlínských dobrovolných hasičů.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Návštěvníci plovoucího baru „U šilhavého bobra“.
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PŘÍLEPSKÉ BÉKAL S PEPOU
NOSEM
Dolní louka v zámeckém parku v Přílepích
se opět proměnila na jeden víkend v dějiště regionálního folkového festivalu Přílepské Békal
2011. V sobotu 4. 6. od 14:00 hodin se začalo na
pódiu pod zámeckou věží střídat osm uskupení
hrajících folk, tramp či country muziku.
Na pódiu se jako první představila vsetínská kapela Vrkoč, v jejíž sestavě najdeme také
pro tento žánr poněkud netradiční klarinet. Po
asi půl hodinovém vystoupení se představila na
pódiu folková formace Hrnek, která přijela do
Přílep až z dalekého Hlučína.
Všichni návštěvníci kromě dění na pódiu sledovali také dění na obloze a čekali, zda se Přílepům vyhne blížící se bouřka. Hrom uhodil při
vystoupení formace Šiška a spol z Ostravy. Po
krátké přeháňce a výpadku elektriky vystoupil
známý protestsongový písničkář ze Zlína Ziggy
Horváth, který patří mezi pravidelné interprety
festivalu a svým vystoupením opět nezklamal.
Po Ziggyho písničkách, ve kterých poukazuje
na stav současné společnosti a morálky zazněl
poněkud veselejší do rocku laděný repertoár hulínské formace Nebo Co. Nápoj zdarma patří
taktéž mezi pravidelné hosty a kapela, která nechyběla na žádném ročníku Békala zahrála nové
skladby v obnovené sestavě.
S přicházejícím večerem se začal areál hustěji zaplňovat a asi tři stovky fanoušků mohly
uvítat českou folkovou legendu Pepu Nosa.
Pepa Nos svoje vystoupení protkával vtipnými
bonmoty a narážkami a samozřejmě nechybělo
ani šmoulí disko ve známe skladbě Země je kulatá. Zkrátka Pepa Nos dokázal, že i po dvaceti
letech ovládá hlas i hmatník kytary naprosto dokonale. Po velkém aplausu následovala krátká
autogramiáda a na pódiu se připravovala holešovská country kapela Texas.
Mezitím se zámecká zahrada setměla
a účastníci dosud poslechového festivalu se
s prvními akordy Texasů roztančili. Akce se
takto proměnila v letní countrybál, který končil
něco po půlnoci. Návštěvníci, kteří přijeli pod
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zámeckou věž do Přílep z větších dálek využili
možnosti stanovat přímo v zámeckém parku
a kytara a zpěv zněly u připraveného táboráku
ještě dlouho po skončení vlastního programu.
Pořadatelé (Přílepský kulturní spolek) nenechali nic náhodě a každý měl možnost se občerstvit, ochutnat něco z místních specialit nebo
přečkat přeháňku pod připravenými stany.
Letošní úroveň festivalu podpořili: MAS
Moštěnka, Fly United, Kovotrend, Korund OK,
Elko ep, Tacl restaurant, Altec International
a další.

Známý písničkář Pepa Nos na pódiu Přílepskýho
Békala.

PŘÍLEPSKÁ SPARTAKIÁDA
Nikomu ze starších a pokročilých není
pojem Spartakiáda cizím. Za minulého režimu
se tato masová přehlídka zdatnosti a připravenosti ke každodennímu budování a obraně socialistické vlasti konala na pražském Strahově
každých pět let. Přílepští recesisté se po zdařilém prvomájovém průvodu v roce 2009 rozhodli připomenout široké veřejnosti právě tuto
kdysi velkou událost.
V sobotu 25. června bylo v zámeckém
parku živo už od 14:00 hodin, kdy vozil děti
parkem v regionu známý vláček Pacifik a k dispozici byl také skákací hrad, dětský tetovací
salón a stánek se zmrzlinou a dobrůtkami.
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Před čtvrtou hodinou odpolední se začal přílepský „Strahov“ plnit nedočkavými diváky ze širokého okolí a areálem zněly budovatelské písně
z let minulých. Úderem čtvrté hodiny zaburácel
motor nablýskané černé Tatry 603, kdysi zvané
papalášfáro, a na rudým suknem vyzdobenou tribunu z ní vystoupali straničtí a místní funkcionáři
v šedivých oblecích. Ti se po zdravicích ujali
svých bouřlivých projevů o významu spartakiády
pro pracující lid a tajemník MNV byl velmi potěšen, že konečně soudruzi vybrali ke konání jiné
místo než Strahov.
To už nastupovala za potlesku asi pěti set
diváků na cvičební plochu Poupata, která předvedla průřez spartakiádními skladbami, přičemž
bravurně ovládala cvičební pomůcky. Po této
skladbě následovalo cvičení mladých i zralých
žen ve skladbě zvané „Tepláková souprava“,
nazvané podle úboru cvičenek. V druhé půli
skladby však ženy tepláky odložily a probíhaly
se po ploše ve slušivých krátkých sukýnkách
a tričkách vojenského stylu. Zahanbit se nenechali ani muži, kteří vystřídali na ploše ženy se
skladbou „Plážoví povaleči“. Cvičencům v dobových plavkách a s modrými lehátky slušelo
i nějaké to kilo navíc a za svou skladbu plnou
pohody získali taktéž bouřlivý potlesk.
Přestávka byla vyplněna ukázkami cvičení
psů. Nejdříve cvičení agility se dvěma pejsky
a poté ukázka zákroků policejního psa.
Po přestávce se předvedlo další družstvo
žen, tentokrát v červených sukýnkách a s červenými šátečky, které předvedlo tanečně laděnou skladbu. Poté již všichni očekávali vrchol,
a to skladbu „Romanovců“. Tuto partu šesti
zdatných mužů v červených trenýrkách a gumácích spojovalo krom předváděné skladby
také stejné křestní jméno Roman. Při skladbě
doprovázené budovatelskými a sovětskými písněmi nechyběla ani povinná konzumace vodky
a legendární kozáček v podání jednoho z Romanů za dohledu přísného důstojníka se šavlí.
Za bouřlivých ovací vyklidili Romanovci cvičební plochu a nezbývalo než se obrátit na funkcionáře na tribuně, aby Spartakiádu slavnostně
ukončili. Pak následovala volná zábava za
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poslechu písniček sedmdesátých a osmdesátých
let, které dotvářely dobovou atmosféru až do
pozdního večera, kdy došlo také na taneček.
Přílepští recesisté opět přiložili ruku k dílu
a ukázali, že nápadů není nikdy dost. Všichni
přítomní mohli zavzpomínat na časy kdy byli
mladí a mladší generaci a dětem tak mohli ukázat, co že to byla Spartakiáda a jak vypadaly
staré časy. Vždyť jistě mnozí z nich se kdysi
Spartakiády účastnili a někteří možná i na samotném Strahově. Tak proběhla „Přílepská
spartakiáda 2011.

Spartakiádu zahájil příjezdu funkcionářů ministerstva a MNV.

Romanovci byli při vystoupení komandováni přísným
velitelem.

Přílepské ženy mávaly světlým zítřkům.
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LETNÍ SEZÓNA DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Letošní soutěžní sezónu přijalo soutěžní
družstvo SDH Přílepy novou výzvu a namísto
tradiční Podhostýnské hasičské ligy absolvovalo Zlínskou ligu požárního sportu. Důvodem
změny bylo vyzkoušet nové soutěžní tratě a poměřit své síly s jinými družstvy a poznat úroveň požárního sportu ve Zlínském regionu.
Soutěžní družstvo se v letošní sezóně opět
potýkalo s nedostatkem lidí, jelikož věnovat se
naplno požárnímu sportu je časově náročné
a zejména u starších členů je problém skloubit
aktivní účast a běžné povinnosti. Apelujeme
proto na mladé hochy od 15 let, které by tento
sport bavil a chtěli by se aktivně věnovat práci
v SDH.
I přes popsané problémy se nějaký ten úspěch
podařil. Mezi nejlepší umístění patří 2. místo
v Horní Lhotě a 3. místo ve Lhotě. Přestože
posledních pěti závodů se již přílepští hasiči
neúčastnili skončili ve Zlínské lize celkově na
12. místě ze 40 startujících družstev.
Kromě požárního sportu uspořádali hasiči
sběr železného šrotu a velmi vydařenou tradiční
akci Rock na zámku se skupinou Press. Účast
na sousedské červencové noci s kapelou Los
Playboys byla poznamenána špatným počasím.
Kromě kulturních a společenských akcí se
přílepští hasiči účastnili dvou výjezdu, o kterých informoval starosta SDH Ing. Rostislav
Hradecký:
26. 8. 2011 – Požár polní porost. V pátek
10:43 byli hasiči informováni o požáru strniště
za obcí směrem na Lukoveček. Vyjeli profesionálové z Holešova následovaní naší jednotkou
v počtu 3+1. Za dalších pár minut dojela jednotka SDH Fryšták. Hořelo strniště a sláma,
pás široký jeden metr a dlouhý 70 m. Místo stačilo obhrabat a nechat dohořet. Po ukončení zásahu přijela i jednotka SDH Holešov, která ještě
místo zalila vodou. Ostatní jednotky se vracely
na stanice. Pro jednotku SDH Holešov musel
být vyslán jeřáb z Kroměříže, protože v podmáčené půdě zapadla.
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27. 8. 2011 – Technická pomoc pátrání po
ženě. V sobotu 13:03 byla jednotka informována o vyhlášeném pátrání po ženě. V počtu
5+1 vyjíždí k místní přehradě, kde byly svolány
sbory hasičů z okolí a policejní hlídka. Společně
s dobrovolníky z obce prohledávali les nad přehradou. Později se našly věci ženy u přehrady
a byli přivoláni policejní potápěči z Brna, kteří
našli ženu v přehradě utonulou.

Družstvo SDH Přílepy ve složení: Richard Kvapil,
Pavel Sklenář, Martin Navrátil, Filip Závrbský
Martin Macek, Jiří Očadlík a Rostislav Hradecký
na deštěm promáčené trati ve Fryštáku.

SPORTOVNÍ KOUTEK
TRADIČNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ V PŘÍLEPÍCH
V sobotu 10. září 2011 se v Přílepích
rozhořely boje pod vysokou sítí. Již poosmé se
uskutečnil sokolský volejbalový turnaj smíšených družstev. Tento ročník se pod vysokou sítí
utkalo sedm družstev z Moravy a dvě družstva
ze slovenského Púchova. Družstva byla rozlosována do dvou skupin, z nichž do semifinále
postoupila družstva umístěná na prvních dvou
místech. Ta se následně utkala v boji o medaile.
Pořadí bylo následující:
1. Sokol Bystřice pod Hostýnem
2. Sokol Přílepy A
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3. Sokol Přílepy Z
4. SKK Tatanka Zlín
5. Sokol Kostelec u Holešova
6. SK Zlín
7. VK Púchov A
8. Sokol Holešov
9. VK Púchov B
Turnaj byl jako vždy velmi dobře organizačně
zabezpečen a hráči i diváci si mohli pochutnat
na spoustě specialit z udírny a grilu. Touto cestou chceme poděkovat všem pořadatelům, rozhodčím, sponzorům a hlavně vedení obce
a školy, které nám umožnilo opět uspořádat tuto

sportovní akci v prostorách přílepské tělocvičny
a školních hřišť.
Sokol Přílepy – oddíl volejbalu

Účastníci mezinárodního turnaje na hřišti pod školou.

Hledáme zájemce o pravidelné hraní nohejbalu,
v případě zájmu o tuto sportovní aktivitu se hlaste
u Ladislava Závrbského na tel: 732 543 482

II. ROČNÍK LOSOVANÝCH TENISOVÝCH ČTYŘHER
Tenisový oddíl Sokol Přílepy uspořádal
2. ročník losovaných tenisových čtyřher, který
se konal pod patronací obecního úřadu. Pořadatelům se přihlásilo 10 hráčů z Přílep, jejichž
jména byla vložena do čepice. Následný los vytvořil 5 tenisových dvojic, které si to rozdaly
systémem každý s každým ve dvou kolech. Protože se opět, jako v prvním ročníku, podařilo
pořadatelům zajistit nádherné počasí, mohli
hráči předvádět velmi dobré výkony a vhod přišlo i malé občerstvení.
Zápasy jednotlivých dvojic byly velmi vyrovnané. Ale v podstatě nebylo až tak důležité,
kdo vyhrál. Důležitější bylo to, že se vyznavači
tohoto sportu mohli opět sejít a prožít si hezký
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sportovní den. Poděkování tak patří organizátorům Ondřeji Obšívačovi a Ivo Janečkovi.
Sokol Přílepy – oddíl volejbalu

Přílepští tenisté na domácím kurtu pod školou.
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Zájemci o Floorbal v místní tělocvičně, se mohou přidat
každou neděli od 18:00. Pokud bude velký zájem a chuť si zahrát,
jsou možné i čtvrtky. V průběhu školních prázdnin hrají ﬂoorbalisté
baseball na dolní louce zámeckého parku.

KOLO JAKO KONÍČEK
V minulém sportovním koutku jsme věnovali příspěvek úspěšnému cyklistovi Jaromíru Svačinovi, přičemž závěr článku jsme nechali otevřený jeho mnohaletému parťákovi Ladislavu Závrbskému. O jeho úspěších, kolu i životě jsme si tentokrát povídali s tímto nadšeným sportovcem.
Jak jsi vlastně s kolem začal a kolik času mu věnuješ ?
Začal jsem jezdit v roce 2003 a poznal jsem, že mě to baví a že chci této aktivitě věnovat volný
čas. Navíc se dostavily první úspěchy a to člověka vždycky povzbudí. V roce 2005 jsem se proto připojil k týmu TROB v Holešově a začal pravidelně trénovat a jezdit na závody.
Tenkrát jsi byl chlapec, dnes je ti osmnáct a dalo by se předpokládat, že máš jiné zájmy,
věnuješ se pořád kolu naplno ?
Snažím se trénink a závody nějak skloubit se školou, studuji technické lyceum ve Zlíně a brzo
mě čeká maturita. Škola je určitě pro život přednější, ale i tak hodně trénuji. Před sezónou na jaře
se snažím trénovat tak dvě hodiny denně, čtyřikrát v týdnu a přes víkend i čtyři hodiny. Na kilometry
těžko říct. Záleží v jakém terénu právě jezdím.
Trénink jistě nese úspěchy, máš letos dobrou sezónu ?
Podařilo se mi letos častokrát dosáhnout stupňů vítězů, takže určitě ano. Na Moravském bikemaratonu v závodu družstev jsme s družstvem skončili na prvním místě v kategorii i celkově.
Ostatní závody byly závody jednotlivců a úspěchy byly následující.

Závod
Dema chřibská 50ka
Kanec trophy
XC Uherské Hradiště
Moravský bikemaraton
Kelly’s Rampušák
Moravský bikemaraton družstva

Umístění v kategorii
1
2
3
3
3
1

Umístění celkově
28
35
3
28
4
1

Čas
2:08:14
1:57:01
1:24:43
2:06:43
1:30:57

Za výsledky jistě zasloužíš blahopřání, co Tě čeká dál a chtěl
bys nějak využít prostoru v našem Občasníku ?
Díky za blahopřání, hlavně bych chtěl poděkovat tátovi a všem,
co mě v závodění jakkoliv podporují. Příští sezónu nastupuji do kategorie mužů bude to jistě náročnější, chtěl bych se ale kolu dále

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Ladislav Závrbský v sedle.
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věnovat co nejvíc, dokud mi to ostatní povinnosti dovolí. Taky bych chtěl oslovit případné zájemce,
kteří by chtěli rozšířit náš tým a taky sponzory, kteří by měli zájem náš tým podporovat.
Díky za tvůj čas a přejeme hodně dalších úspěchů.

TJ SOKOL PŘÍLEPY PŘIPOMÍNÁ PRAVIDELNÉ AKTIVITY SVÝCH ODDÍLŮ
V TĚLOCVIČNĚ ZŠ PŘÍLEPY
Volejbal: úterý 19:00 – 20:30, pátek 18:00 – 19:30
Míčové hry pro děti a mládež: pátek 17:00 – 18:00
Jóga: středa 19:00 – 20:30

ZAHRÁDKÁŘSKÝ ZÁJEZD – TOULKY MORAVOU
I v letošním roce se uskutečnil zájezd zahrádkářů a zájemců za poznáním zvláštností „Zahrady
Moravy“.
Nenáročný jednodenní zájezd směřoval do Zlína, který je sice každému dobře známý, ale již
méně v hlubším poznání historie bývalého obuvnického gigantu Evropy. Součástí obuvnického
muzea je též baťův výtah a vyhlídková terasa 21. budovy zaniklého „Svitu“. Šéfův výtah, pojízdná
kancelář s odborným výkladem života Tomáše a Jana Bati historičkou muzea nás všechny zaujal.
Dále to byl vznik firmy v roce 1894 s 10 dělníky, stavby internátu, Tržnice, Hotelu a celých bytových čtvrtí po tragický šéfův skon v letadle roku 1932. Rozvoj fabriky pak pokračoval pod vedením Jana Bati a Dominika Čipery do roku 1939. Roku 1949 byla firma Baťa po předešlém
znárodnění přejmenována na „SVIT“ a následně dělena na ZPS – Rudý říjen a Stavosvit. Před postupným zánikem „SVITU“ zde pracovalo 25 tisíc pracovníků a vyrobilo se zde 45 milionů párů
obuvi vyvážených do 90 zemí světa.
Po této poučné již historii jsme se zastavili v příjemném prostředí lázeňského města Luhačovic, které nedokážou zklamat. Zde je možné obdivovat stavby lázeňských vil, léčivé prameny, kavárničky a kolonádu. V poledne jsme již zasedali v Uherském Brodě v pěkné restauraci
„SOKOLOVNA“, kde nás k plné spokojenosti obsluhovali.
Naše další cestování stále jižněji do kraje Slovácka nás zavedlo do Blatnice kde jsme zprvu navštívili kostelík na hoře sv. Antonínka a poté muzeum „Slovácké kuchyně“. Překrásné slovácké
kroje, nábytek, kuchyňské zařízení – šicí stroje, žehličky, knoflíky a bůhvíco ještě vyvolávalo obdiv
každého z nás.
V 16 hodin již na nás zahoukala volná výletní loď ve Veselí nad Moravou a my jsme vypluli po
„Baťově kanálu“ směrem k plavební komoře umožňující vyrovnat hladinu kanálu s řekou Moravou.
Odborný výklad byl velmi zajímavý a opět ukazoval vysokou podnikavost firmy Baťa. Tato vodní
dopravní cesta sloužila k dopravě lignitu z Hodonínska do elektrárny Zlín. Nyní se využívá Baťův
kanál k rekreačním plavbám. I toto zajímavé místo našeho zastavení pro nás znamenalo příjemný
zážitek dne, na který si rádi vzpomeneme.
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Čas rychle běžel a my jsme v 17 hodin vyhledali pro nás již známý z roku 2007, vinný sklep
v Bzenci. V tomto malebném sklepě po podání „trampské“ večeře si každý objednal svůj druh vína
dle vinařovy nabídky na každém stole. Za chvíli již zněly sklepem moravské či jiné písničky doprovázené harmonikou p. Františka Solaře, křídlovkou Břeti Nedbala a ozembuchem ovládaným
Vladislavem Sovadinou. Nic neubralo na dobré náladě ani to, že se večer spustil silný liják, což ani
tohoto dne nebyla výjimka letošního deštivého léta.
Vytipovaná trasa zájezdu a vhodně volená místa, která přinesla nová poznávání se všem účastníkům líbila. Zájezd umožnil prožít příjemný den při toulkách zahradou Moravy a zařadil se mezi
chvíle v našem životě, na které si každý rád zavzpomíná.
Děkuji tímto dopravci panu Františku Šťastnému za klidnou a bezpečnou jízdu, sponzorům,
jenž není třeba ani jmenovat a všem, kteří svým dílem přispěli k dobré pohodě popsané rekreační
cesty.
Zdeněk Němec

Expozice muzea Slovácká kuchyně.

Při vínečku a při muzice ve sklípku bylo dobře.

SERIÁLY
JAK FUNGUJE OBEC
V minulém díle seriálu jak funguje obec jsme si řekli něco o samosprávě, způsobu volby zastupitelstva, orgánech obce a jejich pravomocích. Řekli jsme si, že obec má právo na samosprávu
a hospodaří s vlastním majetkem. Majetek obce, jak k němu obec přišla, co mezi něj patří a jak
s ním hospodaří je tématem dílu dnešního.
Hospodaření s majetkem obce paří do tak zvané samostatné působnosti. Co to znamená, bylo
řečeno již v předchozím díle. Pro připomenutí, obec je samosprávná. To znamená, že hospodaření
s majetkem obce náleží do působnosti zastupitelstva. Zákon ukládá, že majetek obce má být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly a této zodpovědnosti jsou zastupitelé
povinni se držet.
Jak vlastně obec svůj majetek získala ? Historicky. Obec vždy majetek vlastnila. Změna politické situace po únoru 1948 však vedla k rozsáhlým majetkovým změnám ve všech oblastech,
včetně obcí. Konkrétní právo na vlastní majetek bylo obcím vráceno až na základě zákona
č. 172/1991 Sb. O přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí.
Co tedy dnes majetek obce představuje ? Je to především již zmíněný historický majetek, který
obec vlastnila do 31. 12. 1949. Jde zejména o stavby (obecní úřad, škola, mateřská škola, hasičská
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zbrojnice, zvonice….) dále pozemky (pole,
sady, les, veřejná prostranství, stromy…) ale
i věci movité jako vybavení obecního úřadu,
školy, autobusové zastávky, zábradlí...
Mezi další majetek obce patří majetek, ke
kterému přešlo právo hospodaření na obec z národních výborů, což je zejména infrastruktura
(veřejné osvětlení, vodovod, kanalizace, místní
rozhlas…) K majetku historickému patří navíc
vše, co obec nabyla či zbudovala po roce 1990,
ať již jde o majetek movitý či nemovitý a v neposlední řadě finance (běžný účet, hotovost,
cenné papíry…) Popisovat veškerý majetek
obce by bylo velmi rozsáhlé, pro představu
o majetku obce a jeho nabývání snad tento článek postačí.
Obec může se svým majetkem disponovat,
to znamená, že jej může prodávat, pronajímat,
poskytovat k podnikání, atd. Hlavním úkolem
však zůstává povinnost majetek řádně spravovat, udržovat, pečovat o něj a dbát na jeho rozvoj. Za tímto účelem slouží zejména rozpočet
obce, o kterém si řekneme něco bližšího v dalším díle našeho seriálu.

ZÁNIK ROMÁNSKÉ ROTUNDY
NA SV. HOSTÝNĚ
Mezi stávajícími objekty na temeni Hostýna
existoval jeden, který byl jako jediný ve 20. století zrušen. Byla to Románská kaple někdy také
označovaná termínem Anglická kaple, původně
však pojmenovaná názvem kaple blahoslavené
Panny Marie.
Stavba tohoto objektu byla dokončena
30. srpna 1897, tedy pouhé dva dny před významnou událostí, kterou byla návštěva císaře
Františka Josefa I. na Hostýně. Panovník při své
čtyřdenní návštěvě Bystřice pod Hostýnem
u příležitosti manévrů rakousko-uherské
armády v nejbližším okolí města zavítal hned
první den, tj. 1. 9. 1897 také na Hostýn (příjezd
mocnáře očekávalo na Hostýně asi 80 tisíc lidí).
Byla to vůbec první návštěva hlavy státu na
tomto věhlasném poutním místě. Kaple byla
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kruhová dřevěná stavba postavená na kamenné
dlažbě. Měla připomínat nejstarší kapli na Hostýně, postavenou údajně v době Cyrila a Metoděje, ale také původní malý dřevěný kostelík,
který byl postaven okolo roku 1242 na místě,
na kterém se nyní nachází chrám Nanebevzetí
Panny Marie, postavený v letech 1721–48.
Poměrně bohatá a rozsáhlá literatura o Hostýně se bohužel sporadicky zmiňuje o Anglické
kapli a v důsledku toho je zachováno jen velmi
málo údajů o této stavbě. První nákres (návrh)
kaple vypracoval stolař pan Zicháček z Bystřice
p. H. Krytá chodba, tvořící dolní část kaple,
byla dílem Vincence Odložilíka z Velehradu.
Objekt byl ozdoben barevným oknem, představujícím Pannu Marii Hostýnskou. Šlo o dílo
brněnského umělce B. Škardy.
Kde se vlastně Románská kaple na Hostýně nacházela? Některé ze zachovalých fotografií tohoto objektu shodně potvrzují, že chrám, kaple
Jana Sarkandra (vzdálená 14 metrů od chrámu),
Románská kaple a rozhledna tvořily téměř
jednu přímku. Anglická kaple byla tedy postavena na severní louce. K její přesnější lokalizaci může však pomoci pouze odhad na základě
dalších snímků, pořízených z jiných míst.
Kaple se nacházela ve vzdálenosti asi deseti
metrů za třetím zastavením staré Křížové cesty
nebo za prostorem mezi třetím a čtvrtým zastavením a ve vzdálenosti asi padesát metrů za
Sarkandrovou kaplí (tj. směrem na sever k rozhledně). Jde o místo, kde téměř vodorovný terén
končí a přechází v prudší svah, který již mnoho
let slouží ve vydařených zimních sezonách
k sáňkování a lyžování. Zhruba v místě, kde
Anglická kaple stávala, se nachází snad 20 let
podium o rozměrech asi devět krát patnáct
metrů, vysoké téměř pět metrů.
Na rozdíl od chrámu a rozhledny nejsou
zachovány rozměry Románské kaple. Zatím
přístupné materiály je alespoň neuvádějí. A tak
zde můžou posloužit opět jen odhady z různých
fotografií. Dolní, nejširší část kaple, tvořená
kruhovou chodbou měla průměr asi jedenáct
metrů, střední užší část měla průměr snad pět
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metrů a průměr nejužší horní části mohl být tři
metry. Spodní část kaple byla i se střechou vysoká asi čtyři metry, střední část opět se střechou mohla mít výšku šest metrů, horní část
také se střechou lze odhadnout na výšku čtyři
metry a kříž byl patrně vysoký také čtyři metry.
Celková výška Anglické kaple byla tedy asi
osmnáct metrů.
Dva z trojice místních jmen vztahujících se
ke kapli (bl. P. Marie a Románská) jsou celkem
vysvětlitelné, původ třetího označení je však naopak neznámý a nelze ani dobře vyložit jeho
souvislost s oběma předchozími pojmenováními (že by stavbu spolufinancovali katoličtí
poutníci z britských ostrovů?).
Románské kapli nebyla za necelých 33 let
její existence věnována patrně žádná péče. Nebyly zřejmě prováděny ani menší opravy, ani
generální údržba. O osudu objektu tím bylo rozhodnuto. Stavba ve zcela zchátralém a havarijním stavu byla koncem dubna roku 1930
rozebrána (Románská kaple byla letos pro sešlost a zpuchřelost na konci dubna odstraněna,
uvádí doslova časopis Hlasy svatohostýnské
č. 12 z prosince 1930). Co však bylo příčinou
zboření kaple? Muselo dojít k jejímu zániku?
Nebyl o existenci kaple zájem kompetentních
míst, nebo nebyl dostatek finančních prostředků
k její záchraně? Odpověď na tyto otázky by
mohla být asi následující: v době, kdy Románská kaple patřila k trvalým objektům hostýnského temene, probíhala postupná výstavba
nové Křížové cesty, která se stavěla plných
29 let a to od r. 1904 do r. 1933 (projektoval
akademický architekt Dušan Jurkovi, mozaikové obrazy na šamotkách z Rakovníka jsou
dílem akademického malíře Jana Koehlera).
Příčinou tak dlouhého období byly hlavně
právě problémy s finančními prostředky. Zajištění dostatečného množství peněz vždy znamenalo jeden krok dopředu, tj. postavení dalšího
zastavení Křížové cesty. Za této situace nebylo
proto zřejmě možné provádět opravy Anglické
kaple i když by nebyly asi příliš nákladné.
Kaple tedy zůstala mimo pozornost a snad
právě tato skutečnost znamenala její pád.
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Ještě jedna zajímavost se váže ke kapli a ke
křížovým cestám. Podle původního plánu
Křížové cesty na Hostýně, měla být kaple
J. Sarkandra prvním zastavením Křížové cesty,
zatím co Románská kaple měla být zastavením
druhým.
Zaniklá hostýnská rotunda měla tedy v loňském roce další smutné jubileum. I po osmdesáti letech má několik pamětníků mezi lidmi
požehnaného věku 90 a více let, kteří si Románskou kapli pamatují ve svém dětském nebo
dorosteneckém věku. Bohužel žádný z těchto
pamětníků nedokáže uvést další informace
o tomto nesporně zajímavém a pěkném objektu,
který byl postaven na hostýnském temeni téměř
na přelomu 19. a 20. století.
Vlastimil Doležel

Pohled který neznáme, zaniklá románská rotunda –
zdroj: hostyn.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI – 2011

NAROZENÉ
DĚTI – 2011

červenec
Jindřiška ZBRANKOVÁ / č.p. 197
Božena ŠUBOVÁ / č.p. 279
Josef ŠINDELEK / č.p. 199

83 let
84 let
81 let

srpen
Josef ZBRANEK / č.p. 197
Marie VÁLKOVÁ / č.p. 85

86 let
84 let

září
Miloslav DOHNÁLEK / č.p. 116
Zdeněk KUCHAŘ / č.p. 269
Josefka JURČÍKOVÁ / č.p. 207
Gertrude KRMÁŠKOVÁ / č.p. 102
Josef NAVRÁTIL / č.p. 51
Ladislav ZÁVRBSKÝ / č.p. 83
Rudolfa MACKOVÁ / č.p. 13

82 let
75 let
82 let
88 let
70 let
70 let
70 let

říjen
Milada KROUTILOVÁ / č.p. 130
Antonín DOLEŽEL / č.p. 249

70 let
75 let

listopad
František VÁLEK / č.p. 85
Irena LUKOVSKÁ / č.p. 147
Veronika KOPŘIVOVÁ / č.p. 58
Drahomíra JANÁLOVÁ / č.p. 140
Drahomíra DUBNIČKOVÁ / č.p. 142

87 let
84 let
83 let
88 let
81 let

prosinec
Libuše REIMEROVÁ / č.p. 53
Ludmila SEHNALOVÁ / č.p. 192
Marie KASALOVÁ / č.p. 96
Marie MACHOVSKÁ / č.p. 193
Břetislav ZAPLETAL / č.p. 110
Jaroslava CTIBORKOVÁ / č.p. 119

80 let
85 let
88 let
75 let
83 let
80 let
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Marek ŠIKULA / č.p. 9, 9. června
Kristýna BRÁZDILOVÁ / č.p. 226, 26. srpna
Mariana ŠTOCHLOVÁ / č.p. 317, 17. září

SŇATKY – 2011
únor
Robert DĚDIČ / Přílepy 317
Lenka DVOŘÁKOVÁ
duben
Vít SOLAŘ / Přílepy 238
Zuzana KAZDOVÁ / Hradec Králové
červen
Miroslav STANĚK / Přílepy 246
Lenka MIKLOVÁ / Otrokovice
srpen
Jiří PŮČEK /Holešov
Ivana VRLOVÁ / Přílepy 270

DIAMANTOVÁ SVATBA
Manželé Josef a Jindřiška Zbrankovi, č.p. 197
oslavili dne 6. října 2011
šedesát let společného
života. K tomuto významnému jubileu
přejeme pevné zdraví
a hodně štěstí do dalších
manželských let.
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MÍSTO PRO VÁS

MŮŽETE ZÍSKAT ...
Sestavení optimálního finančního plánu
Úspora finančních prostředků a jejich efektivní využití
Aktualizace a přehled pojistných a finančních smluv
Pojištění domů, bytů, vozidel
Stavební spoření
Pojištění odpovědnosti zaměstnance
Životní, investiční, důchodové a úrazové pojištění
Penzijní připojištění,
Hypoteční úvěry, úvěry pro občany a firmy

Když jde o peníze, dobrou radu ocení každý!
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