KVĚTEN 2010
číslo 1
ročník VII. ?

SLOVO ÚVODEM
Příroda se opět probudila po dlouhé zimě
a vše kolem nás se zelená, kvete a je plné života. Plná života je taky naše obec, ve které se
stále něco děje, ať již jsou to věci příjemné či
méně příjemné. Pojďme si všechny tyto události
shrnout v prvním letošním vydání našeho Občasníku, který se vám právě dostává do rukou.

Připomeneme si v něm ty nejvýznamnější
akce, které se děly od začátku roku, kdy ještě
panovala dlouhá a tuhá zima a najdete zde také
mnoho pozvánek pro nadcházejícího léto.
Přejeme všem nerušenou četbu a příliv
nových sil se sílícím sluníčkem a kvetoucí
přírodou.

SLOVO STAROSTY
Vážení občané, dovolte mi, abych se na úvod ještě v několika krátkých bodech vrátil k minulému roku. Začal bych informací o počtu obyvatel. V listopadu 2009 dosáhl počet obyvatel Přílep
čísla 920 a počet rodinných domků byl 333. Tato čísla hovoří o neustálém rozvoji naší obce.
V loňském roce nás potkalo několik úspěchů, ale jak to tak bývá také nějaký ten neúspěch. Za
naprosto největší úspěch loňského roku považuji získání dotace z Ministerstva zemědělství na kanalizaci v lokalitě „Kráčiny–Hačka“ ve výši cca 5 500 000,– Kč. Společně s dotací 700 000,– Kč,
kterou jsme získali ze Zlínského kraje je možné stavbu realizovat. Díky dotacím obec uhradí z celkových nákladů na stavbu, které činí 7 milionů korun necelých 700 000,– Kč. V nákladech stavby
je zahrnuta i rekonstrukce MK, ve které kanalizace povede.
Dále byla zpracována projektová dokumentace a připravuje se územní řízení na projekt kanalizace „Vinohrádky“. Jedná se o již dříve uvažovaný úsek kanalizace k záchytu přívalových dešťových vod z extravilánu. Předpokládané náklady cca 380 000,– Kč.
Na místní komunikaci „U Mlýna“ byly zatím provedeny z větší části podkladové konstrukce
a se stavbou by se mělo pokračovat v letošním roce. Předpokládané náklady činí cca 600 000,– Kč.
Mimo tuto komunikaci byla opět obnovena myšlenka přípoje Přílepy–Martinice a celá akce se nyní
nachází ve fázi předprojektové přípravy. Vlastní realizace je však přímo závislá na získání dotace.
V závěru loňského roku zastupitelstvo obce schválilo nový rozpočet obce pro rok 2010. Rozpočet na tento rok je sestaven jako vyrovnaný a věřme, že i navzdory probíhající krizi se podaří
zejména v příjmové části plnit.
Pokud chci shrnout naši práci za minulý rok, nesmím zapomenout připomnět naši administrativně mimořádně náročnou čtyřletou práci na akci „Kanalizační přivaděč Přílepy–Holešov“ který
byl korunován úspěchem. Byl nám vrácen zadržovaný doplatek 1 459 527,– Kč po předloženém,
úspěšném, závěrečném vyhodnocení celé stavby.
V loňském roce byla též dokončena oprava bosáží (kamínkové fasády) přízemí našeho zámku.
Celkové náklady činily 370 000,– Kč, z toho 80 % pokryla dotace z Ministerstva kultury ČR. Další
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získanou dotací byla dotace ve výši téměř 94 000,– Kč na vybavení pracoviště a zřízení kontaktního místa CzechPOINTu a datových schránek na našem úřadě.
Toto byly nejdůležitější realizované akce, které se v loňském roce podařilo dokončit a dá se snad
usuzovat, že se za množství vykonané práce nemusíme stydět.
Pojďme však k roku letošnímu. Začnu jak jinak než Tříkrálovou sbírkou, která se v naší obci
uskutečnila 9. ledna 2010. Díky štědrosti našich občanů bylo vybráno pro potřeby Charity neuvěřitelných 24 462,– Kč. V době hospodářské stagnace, je tato částka největší, jaká se kdy vybrala.
Rád bych tímto ještě jednou poděkoval všem občanům za štědrost a malým koledníkům za ochotu
obejít celou obec dům od domu v neposlední řadě také vedoucím skupinek za čas strávený s koledníky a organizací sbírky.
Tak jako každým rokem byla v ZŠ a MŠ provedena veřejnosprávní kontrola hospodaření s přidělenými finančními prostředky.
Jak jistě většina z vás ví, připravuje město Holešov stavební povolení a s tím spojený výkup pozemků na cestu „Jihovýchodní obchvat Holešova“. V této souvislosti se přišlo na to, že obec Přílepy vlastní na katastru Holešova – u kasáren pozemek p.č. 1996/2 o výměře 274 m2, vedený jako
vodní plocha. Město Holešov chce tento pozemek od obce koupit za celkovou dohodnutou cenu,
která činí 21 920,– Kč. Zastupitelstvo souhlasí s prodejem tohoto pozemku i s dohodnutou cenou.
Několik poznámek k postupu a přípravě investičních akcí. Začnu u kanalizace „Kráčiny–
Hačka“. Po zimní přestávce pokračuje dodavatel VHS Javorník v realizaci tj. dokončení trubní části
a následné provedení nové vozovky.
Další záležitostí je „Obnova a přístavba MŠ“ Naše žádost o hlavní dotaci na MF nebyla dosud příznivě vyřízena a je vážná obava, že v současné předvolební době, jak parlamentních tak i podzimních komunálních voleb bude letošní rok neúspěšný. Pro nezajištění hlavního financování stavby
nebyla úspěšná ani naše žádost o finanční příspěvek z krajského úřadu.
Tak jako každým rokem byla provedena 15. – 16. 3. KÚ Zlín kontrola hospodaření obce. Byla
provedena kontrola doloženosti příjmů a výdajů za měsíce leden – prosinec 2009 a dále kontrola
správnosti zaúčtování za výše uvedené období. Při přezkoumání hospodaření obce Přílepy za rok
2009 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Na závěr bych ještě chtěl zmínit věc, která nás všechny nejvíce trápí a to je náš zámek. Byla
podána žádost na Zlínský kraj o poskytnutí podpory předprojektové přípravy projektu regenerace
brownfields (nevyužité areály a budovy), mezi které zámek Přílepy patří. Hlavním cílem projektu
je nákup služeb souvisejících se zpracováním objemové studie plánovaného záměru. Rozpočet projektu činí celkem 437 700,– Kč. Dotace požadovaná od Zlínského kraje by měla být 346 000,– Kč,
tj. 80 % celkových nákladů a finanční podíl žadatele, tedy obce Přílepy 86 700,– Kč, tj. 20 % celkových nákladů. V rozpočtu obce jsou tyto prostředky vyčleněny. Podáním žádosti byl učiněn první
krok na dlouhé cestě na znovuoživení a samostatného fungování celého areálu.
Toto je výčet nejdůležitějších věcí, které se projednávaly či řešily v prvních čtyřech měsících
letošního roku. O dalších záležitostech Vás budu opět průběžně informovat na dalším veřejném zasedání.
Na shledanou
Rudolf Solař, starosta obce
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ZPRÁVY Z RADNICE
NOVÉ ZÁSTAVBOVÉ LOKALITY
Naše obec se stala v posledních letech
velmi žádanou lokalitou pro bydlení a výstavbu
rodinných domků. Z tohoto důvodu byl v loňském roce aktualizován územní plán obce a při
této změně územního plánu byla celá lokalita
„Podšpitálí“ navržena do zástavby. Následně
byla zpracována urbanistická studie pro danou
část obce, která řeší umístění jednotlivých domů
a jejich napojení na nově navrženou technickou
infrastrukturu, tedy rozvod vody, plynu, elektřiny a kanalizaci. Studie řeší taktéž obslužnou
místní komunikaci pro novou ulici.
Celá lokalita je řešena v rámci jedné etapy
výstavby pro maximálně 9 rodinných domků.
Navrhované řešení je v daném území konečné
a neumožňuje další případný rozvoj.
Další řešenou lokalitou, která je územním
plánem určena k výstavbě je lokalita „Kopce“

(sady pod lesem nad požární nádrží). Také pro
tuto lokalitu nechala obec zpracovat urbanistickou studii. Parcelace je v podstatě dána vlastnictvím jednotlivých pozemků. Vrchní část
lokality zahrnuje 8 stavebních míst, avšak
pouze se třemi potenciálními stavebníky,
z nichž 2 počítají s realizací takřka neprodleně.
Vzhledem k tomu, že přístupová komunikace je obecní pozemek, je nutná účast obce na
vybudování infrastruktury, tj. místní komunikace, kanalizace, vodovod, plynovod a venkovní osvětlení.
Finanční podílnictví stavebníků, reálných
i výhledových a obce není dosud vyjasněna
a pro tuto problematiku bude třeba zajistit
právní poradu. Věříme, že se podaří všechny záležitosti vyřídit v nejbližší době a bude možné
začít v těchto lokalitách s výstavbou.

PŘÍPRAVA VÝSTAVBY KOMUNIKACÍ
Jednou z priorit obce je dobrá dostupnost
nejen jednotlivých částí, ale taky obce jako
celku.
V současné době se připravuje výstavba
místní komunikace v nové ulici „U Mlýna“.
V místě byly zatím provedeny z větší části podkladové konstrukce z makadamu, aby byl
umožněn provoz a stavba rodinných domků.
Kromě jedné volné stavební parcely jsou již
domy po spodní straně realizovány. S provedením vrchní konstrukce vozovky se počítá
v tomto roce – zjednodušená projektová dokumentace je již dokončena. Napojení na státní
silnici bylo nutno projednat s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje s ohledem na rozšíření
sjezdu, tj. větších napojovacích oblouků a pro-
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dloužení propusku u hlavní cesty, což navazuje
na odsouhlasení rozhledových trojúhelníků
s dopravním inspektorátem. Předpokládané náklady na stavbu činí cca 600 000,– Kč.
Mnohokrát vzpomínaný silniční propoj Přílepy–Martinice se v současnosti nachází v předprojektové přípravě. Byla uskutečněna schůzka
s projektantem a zástupců obou obecních úřadů.
V současné době je třeba tuto komunikaci
zaměřit jak polohopisně tak výškopisně.Technické řešení a tedy i finanční náklady budou odvislé od typu komunikace. Jako možnosti se jeví
účelová vozovka či komunikace se statutem
státní silnice, což bude navazovat rovněž na
druh finanční podpory, neboť bez dotace tuto
akci řešit nelze.
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FLORIÁNSKÁ SLAVNOST
Slavnost svatého Floriána, patrona hasičů
a naší obce byla obnovena začátkem devadesátých let a bylo tak zároveň navázáno i na tradici
proceství, kterým chodili po mnoho let před
nástupem totalitního režimu občané Přílep na
sv. Hostýn na pouť k Panně Marii. Pravidelné
konání bylo stanoveno vždy na první květnovou neděli a na přípravě se podílí zastupitelstvo
obce spolu s hasiči a místní organizací
KDU–ČSL.
Letos tato slavnostní neděle vyšla na 3.
května. Slavnostní mši svatou sloužil u lesní
kaple holešovský děkan P. ThLic, IcLic. František Cinciala, který si tento krásný přírodní kout
nad naší obcí velmi oblíbil. Na mši tradičně nechyběli kromě asi dvou stovek poutníků ani
přílepští hasiči ve slavnostních uniformách a dechová kapela Hanačka z Rymic, která dokreslila slavnostní atmosféru.

Po mši svaté pokračovala slavnost posezením v restauraci U Miloša, kde k besedě a dobré
náladě opět vyhrávala dechovka. I přes nepříznivé počasí se nakonec neděle vydařila a snad
na přímluvu sv. Floriána se slavnost obešla bez
deště.

P. František Cinciala u přílepské lesní kaple Panny Marie.

VÝZVA PRO KLIDNOU NEDĚLI
Na základě četných stížností bychom chtěli požádat občany, aby pokud to bude možné omezili
v neděli domácí práce s hlučnou technikou. Ať již jde o sečení trávy, řezání dřeva či jiné činnosti
rušící nedělní klid. Neděle na vesnici vždy patřila odpočinku, klidu a rodině, tak proč u tohoto dobrého zvyku nezůstat ? Za pochopení jménem všech občanů děkujeme.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2010
Tříkrálová sbírka je nedílnou součástí vánoční tradice a poselstvím dobré vůle, radosti
a solidarity, která umožňuje veřejnosti podílet
se na pomoci potřebným prostřednictvím Charity. Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen
především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí
a to zejména v regionech, kde se sbírka koná.
Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na
humanitární pomoc do zahraničí.
Sbírka nejen navazuje na tradici svátků Tří
králů, ale současně se ji snaží obnovit a posilovat. Snaží se vytvářet vědomí solidarity a dobročinnosti ve společnosti.
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Účastníci Tříkrálové sbírky 2010 se starostou obce
Rudolfem Solařem: Stanislav Tvrdoň, Miroslav Sovadina, Stanislav Pustka, Tomáš Tvrdoň, Vítězslav
Pustka, Jaroslav Spáčil, Michal Spáčil, Vendula
Olšáková, Matěj Obšivač, Petr Machovský, Marek
Půček a Radim Kašpárek.
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Neopomenutelné je připomenutí duchovního rozměru sbírky, kdy koledníci – Tři králové
jsou poslové, kteří předávají zprávu o příchodu
Boží lásky v podobě narozeného Ježíše Krista na
svět.
Také v Přílepích jsme mohli potkat 9. ledna
tři skupinky malých koledníků s doprovodem.
Letošní sbírka připomínala spíše estrádu na
ledu, jelikož večerní déšť a noční mráz proměnil ulice a chodníky k domům v kluziště. I za těchto drsných podmínek se klukům krom nějaké
té modřiny s klouzačky podařilo vykoledovat

částku 24 462,– Kč. Peníze byly předány do oblastní charity Holešov a koledníčci byli odměněni sladkostmi a svačinou na obecním úřadě.
V dubnu pak připravila charita pro koledníky
další odměnu, filmové přestavení v kině Svět
v Holešově.
Charita děkuje všem účastníkům sbírky za
ochotu a všem dárcům za jejich pochopení
a štědrost.
Podrobnosti o holešovské charitě se můžete dozvědět také na Internetu
http://www.holesov.caritas.cz

Od 1. dubna 2010 je opět zahájen provoz
víceúčelového sportoviště pod základní školou.
Zájemci o hru tenisu, badmintonu či kolektivních sportů
si mohou rezervovat svůj herní čas u paní správcové
na tel.: 728 177 371

OKÉNKO DO NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA ŽÁKŮ 5. ROČNÍKŮ
Jsme všichni pyšní na to, že se na naší škole našla žačka, která si poradila s úkoly školního kola
matematické olympiády žáků 5. ročníků a mohla se tak zúčastnit okresního kola, které pořádala
1. Základní škola v Holešově 27. ledna 2010. Blahopřejeme Kateřině Buchtové, která se stala
úspěšnou řešitelkou a obhájila krásné 4. místo. Zároveň děkujeme za hezkou reprezentaci naší
školy.

POVINNÝ PLAVECKÝ VÝCVIK V HOLEŠOVĚ
I letos se žáci naší školy zúčastnili v době od 8. února do 19. dubna 2010 povinného plaveckého výcviku na bazéně v Holešově, tentokrát pod vedením Plavecké školy Mgr. Marcela Hábla.
Vždy v pondělí jezdili plavat nejen žáci 3.–4. ročníku, ale letos se přidali i žáci 2. ročníku.
Každý rok je to docela dost nákladná akce, na které se platbou podílí jak škola, tak i zřizovatel, ale
i rodiče samotných žáků.
Věříme, že je to však věc více než užitečná, zvláště, když si přečteme statistiky utonulých dětí.
Odměnou v závěrečné hodině byla jízda na tobogánu a „mokré vysvědčení“. Velký dík za autobusovou přepravu žáků patří i panu Kamilu Hrabalovi a firmě Bohemian-servis.
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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

Zápis do 1. třídy se letos konal v pátek 12.
února 2010 a jako každý rok mu předcházela
návštěva předškoláků z místní mateřské školy
přímo do vyučování žáků 1. třídy. Dětem ze
školky jsme ukázali hodinu matematiky, různé
metody práce, ale i návyky, které si už prvňáci
osvojili. Zápis se i letos obešel bez slziček a 13
dětí tak bylo zapsáno do budoucí 1. třídy. Bude
to 6 děvčat a 7 chlapců. Konečně se skóre trochu vyrovná, protože v poslední době máme
třídy spíš chlapecké.

I letos se v holešovské knihovně konala
literární soutěž žáků 4. tříd – na téma „Harry
Potter“.
Ve středu 17. dubna 2010 tak naši školu
reprezentovalo tříčlenné družstvo ve složení:
Veronika Ivánková, Radim Kašpárek a Tomáš
Tvrdoň. A představte si, že v konkurenci
velkých holešovských škol obsadili neuvěřitelné 1. místo. Každý žák obdržel diplom
a knižní odměnu dle vlastního výběru. Děkujeme za pěknou reprezentaci naší školy.

Budoucí školačka Sabina Olivínová u zápisu do
první třídy.

Vítězové literární soutěže Veronika Ivánková, Tomáš
Tvrdoň a Radim Kašpárek.

KOUZELNÍK NA ŠKOLE

MATEMATICKÝ KLOKAN

Ve středu 17. února 2010 navštívil naši
školu kouzelník v pořadu „Kouzlení s klaunem“. Na toto představení jsme pozvali i děti
z naší mateřské školy. Představení se líbilo,
úspěch mělo nejen kouzlení, ale i ukázky žonglérské techniky a jiných manuálních dovedností.

Ani letos jsme nevynechali příležitost vyzkoušet si celostátní matematickou soutěž
„KLOKAN“. Nad záludnými úkoly jsme přemýšleli ve čtvrtek 18. března 2010.
Vzhledem k věku našich žáků jsme se zúčastnili kategorie „CVRČEK“ (2.–3. ročník)
a kategorie „KLOKÁNEK“ (4.–5. ročník).

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V HOLEŠOVĚ
Žáci celé naší školy navštívili ve středu 10.
března 2010 divadelní představení v kině Svět
v Holešově – pohádku „Obušku, z pytle ven“.
Byla to velmi milá a pěkně zpracovaná pohádka, měla nádherné kostýmy a bylo vidět, že
ji hráli opravdoví herci. Moc se nám líbila.
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„OVOCE DO ŠKOL“
Také naše škola se zapojila do projektu
„Ovoce do škol“. Žáci 1.–5. ročníku přihlášených
základních škol tak mají možnost obdržet ovoce
či zeleninu v limitu 40,- Kč na 1 žáka za měsíc.
Při výuce se žáci běžně seznamují se zásadami zdravého stravování, ale praxe vypadá poněkud jinak. Je mnoho dětí, které ráno vůbec
nesnídají nebo začínají jídlo sladkostmi, bram-

6

bůrky apod. Bereme to jako příležitost nabídnout dětem doplnění zdravé svačinky. Nevíme,
jestli se tímto projektem přístup dětí k ovoci a
k zelenině změní. Ti, kdož je jedí i doma, budou
určitě spokojeni. U těch ostatních alespoň podporujeme – když mi to nechutná, dám to kamarádovi nebo to vezmu domů.

„PŘIŠLO JARO DO VSI“
Tak se jmenoval pořad, který pro žáky mateřských a základních škol připravili zaměstnanci TYMY centra ve Všetulích na úterý 30.
března 2010. Folklórní soubory z Holešova
a blízkého okolí nám předvedly výsledky své
zájmové činnosti, viděli jsme valašské i hanácké
kroje, připomněli jsme si velikonoční zvyky,
každý žák obdržel nádherně zdobený perníček.
Naši dnešní prvňáci si tak zavzpomínali na svou
nedávno minulou činnost v souboru „Zrníčko“.
I když je to pro dnešní děti něco neobvyklého,
obyčejného, prostého, přesto každé vystoupení
mělo své kouzlo a přineslo nám hřejivou jarní
a předvelikonoční náladu.

Mňam, vitamíny máme nejraději.

OCENĚNÍ VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI
Kromě vědomostních a sportovních soutěží se
naše škola zapojila i do výtvarné soutěže, kterou
vyhlásilo SVČ – TYMY centrum Všetuly. Téma
soutěže bylo – „Olympijské ohlédnutí“. Naše
žačka Veronika Ivánková (4. ročník) získala za
svou práci diplom a malou odměnu za 1. místo ve
své kategorii. Předsedu hodnotící poroty prý zaujala vyjádřením pohybu při kresbě naší medailistky Martiny Sáblíkové. Blahopřejeme !

Naše vítězka Veronika Ivánková.

RECYKLOHRANÍ UŽ NÁM PŘINESLO OVOCE
Snad již všichni naši občané ví, že na naší
škole sbíráme vybité baterie, staré drobné elektrospotřebiče, apod. Za tuto i jinou další činnost
získává škola body, které může směnit za zboží
z daného katalogu. Škole se tak podařilo získat
nový DVD přehrávač, který bude sloužit všem
žákům. Za pomoc při sběru děkujeme i Vám –
občanům, kteří těmito věcmi přispíváte do školy.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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ŽIVOT SPOLEČENSKÝ
KOŠT PŘÍLEPSKÉ SLIVOVICE
Každé roční období s sebou přináší svoje tradice a radosti. Zima kromě Vánoc a dětských radovánek na sněhu přináší taky radovánky dospělé a k těm bezesporu patří zabíjačky a pálení slivovice. Kvalitu té, která se urodila na slunných stráních Přílep prověřila v sobotu 27. února přísná
„koštovací“ komise v místní hospodě u Páralů.
K tradičnímu koštu, který zastřešují přílepští zahrádkáři společně s partou nadšenců a znalců pálenky bylo letos dodáno rekordních 53 vzorků. U každého vzorku hodnotila komise nejprve vůni,
poté chuť a na závěr celkový dojem. Každý z devíti komisařů měl k dispozici pro každý vzorek až
deset hodnotících bodů a pořadí bylo velmi vyrovnané. U dvou vzorků z první pětky došlo dokonce
na „rozstřel“. To svědčí o tom, že kvalita slivovice je letos opravdu vyrovnaná.
Po čtyřhodinové koštování, prokládaném uzeným a čerstvým chlebem pro neutralizaci chutí
se přítomní konečně dočkali závěrečného verdiktu. Tu nejlepší přílepskou slivovici sklizně 2009 vypálil Mira Janál, který převzal dřevěný putovní pohár a dárkový koš za první místo. Toto jméno doplní sedm jmen z předchozích ročníků, která jsou na poháru vypálena. Oceněni však byli i další
pěstitelé až do čtvrtého místa.
Celá akce se nesla ve veselé přátelské atmosféře doplněné vůní slivovice a veselými písničkami harmonikářské kapely. Po rozdání cen a závěru oficiální části pokračoval večer sousedskou
besedou, při které se popíjely vítězné vzorky
a samozřejmě nechyběl ani veselý zpěv a došlo
také na taneček. Na stolech vedle slivovice
nechyběly ani zabijačkové speciality, které
k zimním radovánkám vedle slivovice neodlučitelně patří.
Závěrem nezbývá než poděkovat všem organizátorům za přípravu a průběh akce a taky
sponzorům za zajištění hodnotných cen pro vítěze a drobné dárky do tomboly.
Nezbývá než symbolicky připít slivovicí na
zdraví a štěstí po celý zbytek roku, přát si stejně
bohatou úrodu a stejně kvalitní vzorky do dalPřísná koštovací komise jen těžko rozhodovala o nejšího ročníku koštu přílepské slivovice.
lepším vzorku.

VODĚNÍ MEDVĚDA
Jednou z prvních společenských akcí roku je již po mnoho let tradiční Vodění medvěda. V Přílepích je tato lidová veselice spojována se sborem dobrovolných hasičů, který ji pořádá od svého
vzniku již po šedesát let. Letos se rej masek včele s medvědem a myslivcem vydal do ulic Přílep
v sobotu 13. února. Již od časného rána se scházely v klubovně nejrůznější masky aby mohly vyrazit za tónů řízné dechovky obveselit všechny přílepské občany.
Nechybělo ani tradiční občerstvení na dlouhé pouti v podobě koblihů, klobásek, uzeného a jiných nejrůznějších dobrot a samozřejmě také pravá přílepská slivovice. Masky letos opět nechaly
rozehrát svoji fantazii a tak jsme mohli v průvodu spatřit tulící se telatabís, králíky s kloboukem kouzelníka Pokustóna, dekorovanou olympijskou vítězku Martinu Sáblíkovou či sprchovací kout.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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Masopust, a zvláště několik posledních dní
tohoto období historicky a místně zvaný též ostatky, fašank, fašanky, končiny, či konec masopustu, byl pro lidi v minulosti oficiálním
svátkem hodování, během kterého bylo třeba se
dosyta najíst. Vše končilo v noci před popeleční
středou „pochováním basy“ a pak následoval
dlouhý čtyřicetidenní půst až do velikonoc. Po
tuto dobu se dříve nekonaly žádné plesy, tanečky ani jiná zábava. I když půst v dnešní době
již příliš nedodržujeme a plesy a zábavy pokračují vesele až skoro do jara, tradici vodění
medvěda jsme si stále udrželi.

DĚTSKÉ ŠIBŘINKY VE ŠKOLNÍ
TĚLOCVIČNĚ
Berušky, víly, Červené Karkulky, princové
a bojovníci. Všechny tyto postavičky a mnoho
dalších zaplnily v sobotu 20. února pestře vyzdobenou tělocvičnu přílepské základní školy.
Konal se zde další ročník pro toto období
typických dětských šibřinek. Tuto akci připravuje tradičně klub rodičů společně s místními
hasiči a dalšími dobrovolníky a mezi dětmi má
velkou oblibu. Pro houf dětí v pestrých a slušivých maskách, kterých se sešlo na padesát bylo
připraveno zábavné odpoledne protkané hrami,
soutěžemi a spoustou zábavy.
Masky předváděly svoji obratnost při slalomu s tenisovou pálkou a míčkem, běhu mezi
kruhy nebo prokazovaly znalost princezen a pohádkových postav promítaných na projekční
stěnu. Za svoje znalosti byl každý odměněn
ovocem plným vitamínů. Na projekční stěně se
díky dnešní technice objevila také oblíbená
Dáda, se kterou si děti mohly zatančit a zazpívat známé písničky. Písničky z pohádek a večerníčků doprovázely celé odpoledne.
Díky sponzorům a dárcům byla pro děti připravena též bohatá tombola a nebylo snad jediné masky, která by si neodnesla nějakou
z mnoha malých či velkých cen.
Další předem vyhlášenou soutěží byla soutěž
o nejlepší babiččinu či maminčinu bábovku či
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Masopustní průvod před startem do přílepských ulic.

jinou sladkost, při které se mohli všichni přítomní pokochat pestrostí a vůní přinesených
exponátů. Tyto dobroty jako z cukrárny mohl
pak po vyhlášení výsledků každý ochutnat.
Pro děti byla dále vyhlášena taneční soutěž
masek a za účast nikoho neminula sladká odměna v podobě bonbónů nebo čokolády.
S přicházejícím večerem se všechna do sytosti vyřáděná stvořeníčka začala pomalu odmaskovávat, oblékat civilní šat a vydaly se na
cestu do svých domovů. V každém jistě zůstalo
mnoho zážitků o kterých si budou jistě jak ve
školce tak ve škole vyprávět a doprovázející rodiče a prarodiče se jistě dozvěděli něco nového
při sousedské besedě při dětských radovánkách.
Poděkování za hezké odpoledne patří
zaměstnancům základní školy, klubu rodičů
a všem ochotným dobrovolníkům, kteří se na
přípravě a organizaci podíleli. Nesmíme zapomenout ani na sponzory a taky maminky či babičky, které dětem připravily ty nejhezčí masky.

Tělocvična ZŠ plná masek.
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FILIPOJAKUBSKÁ NOC V PŘÍLEPÍCH
Noc z 30. dubna na 1. května je tradičně filipojakubskou nocí ve znamení čar a kouzel. Dle pověstí se právě tuto noc shromažďovaly na rozcestích a návrších ke svému sabatu čarodějnice, ježibaby, bosorky, strigy a jiné ženštiny, které byly obdařeny magickou mocí.
Zmiňovaná stvoření v počtu okolo padesáti se sešla také v Přílepích a o tom, že tato noc je
opravdu nocí plnou kouzel a překvapení nebylo ani tentokrát pochyb. Rozjařený průvod k nepoznání
vystrojených čarodějnic se prohnal ulicemi Přílep po páté hodině odpolední a jako tradičně zakončil svoji pouť na rejdišti v zámeckém parku, aniž by cestou čarodějnice uhranuly jediný kus dobytka.
Rej nadšeně uvítaly asi tři stovky návštěvníků, kteří nadšeným potleskem podporovaly čarokrásné
veselí.
Po tradičním přípitku kouzelným lektvarem tajné receptury došlo na volbu královny sabatu
a slet pokračoval zábavou pro ty nejmenší čarodějky. Nejen pro ně, ale pro všechny děti byl připraven stromeček plný dobrot a krátká dětská diskotéka. Děti přeci taky mezi kouzelná stvoření
patří. S přicházejícím soumrakem byl zapálen oheň který obstoupily všechny zúčastněné čarodějnice, které po krátkém obřadním povykování vhodily do ohně svoje košťata. Za mysteriózních tónů
šlehaly plameny vysoko k nebi a věřme, že v nich zůstalo všechno zlo, závist a zášť a že se s těmito úkazy negativní magie se po celý rok v Přílepích nesetkáme.
Po spálení košťat již na sebe nedal dlouho čekat zlatý hřeb večera. Po napjatém tichu se ozvala
známá písnička z Mrazíka a na scéně se objevil roztančený samolibý chasník Ivánek se zrcátkem
a v červených kozačkách. Po krátkém tanečku se za Ivánkem na plac vyrojil houf ruských barišní
v pestrých šatech s čelenkami a dlouhými copy v čele se samotnou Nstěnkou. Nechyběla ani tančící chaloupka na kuřích nožkách a ježibaba o které ten večer vskutku nebyla nouze. Za nadšeného
potlesku diváků se ještě jednou krasavice proměněné mávnutím kouzelného proudku z čarodějnic
vrátily, aby mohly poděkovat za potlesk a přízeň rozesmátých diváků.
Celý večer byly podávány různé kouzelně vonící čarovné lektvary a pokrmy těch nejpodivnějších názvů, avšak výborné chuti. Po půlnoci již začala již síla čarodějnic slábnout a navzdory nejteplejší noci od počátku tohoto roku se začaly i s doprovodem rozlétat do svých domovů. Každý
účastník sletu mohl prožít večer plný zábavy, přátelské atmosféry, smíchu a tance a zapomenout na
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všudypřítomné zlo, o které v dnešní době není nouze. Toto kouzlo se přílepským čarodějnicím bezezbytku podařilo a celá akce jen dokázala, že přílepské ženy dokážou připravit a společně s ostatními připravit kouzelné chvíle, aniž by při tom padlo jediné zaklínalo. I když slova jako ochota,
obětavost, smysl pro dobrou věc a obětování svého času pro druhé bezpochyby mezi kouzelná slova
a činy patří.
Na závěr patří poděkování všem, kteří slet připravili, starali se po celou dobu o občerstvení
a dobrou zábavu a taky všem kteří se přišli pobavit, jelikož bez nich by veškerá snaha byla marnou.
Věřme, že ve šlehajících plamenech zůstalo všechno zlo a špatné lidské vlastnosti a nejen Přílepy
čekají v tomto roce jen příjemné okamžiky.

Obřádné pálení košťat přílepských čarodějnic.

Přílepské čarodějnice, mávnutím kouzelného proutku
proměněné v překrásné ruské baryšně.

X. ročník festiválku folkové,
trampské a country muziky
sobota 5. června 2010 v areálu zámeckého parku v Přílepích
v hlavním programu od 13:00 hodin vystoupí:
Ziggy, Pavel „Kačes“ Husár, Nápoj zdarma, Hrnek, Texas a další

Z ČINNOSTI HASIČŮ
Z nastupujícím jarem se opět začíná naplno rozjíždět nová hasičská sezóna. V letošním roce se
opět zúčastní sportovní družstvo všech obvyklých soutěží a se začátkem května začaly opět pravidelné tréninky na dráze v zámeckém parku. Bližší informace z činnosti SDH sdělil Starosta sboru
Ing. Rostislav Hradecký:
Naše činnost bude také v této sezóně sestávat kromě ochrany majetku a občanů před požárem
a pohromou s pořádání kulturních akcí, účasti na soutěžích a řady brigád. S brigádnickou činností
jsme začali již v březnu.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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Po letošní tuhé zimě se objevilo na rybníku
velké množství odpadků, po bruslařích. Převážně se jednalo o PET láhve a různé plastové
obaly, které plavaly na hladině. Uvažovali jsme
o vypuštění celého rybníka a jeho vyčištění. Ale
po prohlídce jsme se shodli, že postačí vyčistit
pouze hladinu. Obecní pracovníci vyčistili okolí
rybníka, kde bylo také hodně odpadků. Apelujeme proto na návštěvníky rybníka, aby zde odpadky neodhazovali. Dále upozorňujeme, že
vstup na rybník je na vlastní nebezpečí.
Mezi činnost hasičů patří též pravidelná tělesná a sportovní příprava. Dne 6. března 2010
se SDH Přílepy účastnilo 2. ročníku floorbalového turnaje v Podhradní Lhotě. Účastnilo se
celkem 11 týmů. Týmy byly rozděleny na 2 skupiny A a B. Náš tým si vylosoval skupinu B.
Z každé skupiny postupovaly 2 družstva do dalšího kola. Našemu týmu se nepodařilo postoupit a v naší skupině jsme skončili 3. Flórbal je
populární hra, jak mezi mladými, tak i mezi
staršími. Je proto škoda, že v naší obci je velká
tělocvična, ve které se nesmí tento sport provozovat.
Závěrem dubna jsme opět provedli sběr železného šrotu a první květnovou neděli jsme
oslavili svátek svatého Floriána patrona hasičů
na mši u lesní kaple. Tolik starosta sboru.
Činnost hasičů však není pokaždé jen zábavou. V pátek 10. dubna po dvacáté hodině se rozezněla v naší obci siréna oznamující nástup

hasičů k požárů. Naštěstí nešlo o vážnou situaci.
Na břehu v Petřejovském údolí hořela suchá
tráva. Jednotka požární však mohla prokázat
svou připravenost, kdy do deseti minut po oznámení požáru vyjížděla společně s profesionálními hasiči HZS Holešov.

Hasiči při čištění požární nádrže.

Floorbalové družstvo hasiči Přílepy.

Sbor dobrovolných hasičů Přílepy zve všechny na tradiční letní akce
ROCK NA ZÁMKU se skupinou
v sobotu 10. července od 20:00 hodin
na zámeckém nádvoří
O POHÁR STAROSTY OBCE PŘÍLEPY
soutěž v požárním útoku
sobota 28. srpna 2010 od 13:00 hodin
v areálu zámeckého parku

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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POZVÁNKA NA ZÁJEZD
ČZS v Přílepích pořádá pro své členy
a ostatní zájemce v obci jednodenní zájezd
„Toulky Jižní Moravou“. Zájezd se připravuje na
sobotu 12, června 2010. Orientační cena 300,- Kč
na osobu. Přihlášky u pana Zdeňka Němce, Přílepy
č. 44 do 30. května 2010

PODĚKOVÁNÍ MYSLIVCŮ
Po tuhé zimě se opět začínají rozjíždět tradiční letní akce myslivců. Letošní zima byla velmi náročnou na péči o zvěř, doplňování krmelišť a zásobníků krmiva v lesích. Myslivecké sdružení Horní Roveň Přílepy děkuje všem,
co přispěli poskytnutím krmiva pro zvěř, nebo se sami o zimní krmení zvěře
starali.
Poděkování patří také majitelce prodejny Zverimex Holešov, která pořádala sbírky starého chleba a pečiva pro potřeby našeho sdružení.
MS Horní roveň Přílepy

Myslivecké sdružení HORNÍ ROVEŇ Přílepy
pořádá v sobotu 29. srpna
XVII. ročník STŘELECKÉ SOUTĚŽE
na brokové střelnici myslivecké chaty v Přílepích
Přijďte ochutnat speciality myslivecké kuchyně a zkusit štěstí v bohaté tombole.

SPORTOVNÍ KOUTEK
VZNIK HC PŘÍLEPY
Již v roce 2008 vznikla myšlenka mít v obci Přílepy hokejové družstvo. Jelikož bylo hodně
nadšenců tohoto sportu začaly se domlouvat zápasy s okolními vesnicemi. V sezóně 2008/2009
jsme odehráli zápasy v Žopech, Jankovicích a na Horním Lapači. I když jsme neměli potřebnou výstroj, jen pár molitanových chráničů pro brankaře, vedli jsme si docela obstojně i proti týmům,
které měly kompletní výstroj.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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V letošní sezóně 2009/2010 se nás většina poskládala a zakoupili jsme starší brankařskou výstroj a novou brankařskou hokejku. Někteří z nás si zakoupili i hráčskou výstroj a i díky sponzorům bylo zakoupeno 15 hokejových dresů, na kterých je dominantní přílepský znak. Tímto by jsme
chtěli všem sponzorům poděkovat za jejich podporu našeho týmu. Letos jsme proinvestovali do
dresů a výstroje částku přesahující 40 000,– Kč.
Letošní sezónu jsme odehráli 6 zápasů. První zápas 20. 12. 2009 v Podhradní Lhotě jsme při
- 15 °C prohráli 10:9 v prodloužení. Druhý zápas 17. 1. 2010 přijel tým Žop do Přílep na rybník, kde
nám začal praskat led pod bruslemi a ztratili jsme 8 puků, jelikož po šikmých stranách rybníka lítaly
puky až na cestu, ale zápas jsme dohráli v poměru 8:10 pro Žopy. Třetí zápas jsme odehráli 21. 1. 2010
v Žopech, na jejich pěkném hokejovém hřišti. Po šedesáti minutách zápasu a lehkém zranění jednoho
našeho hráče jsme vyhráli 15:13. Čtvrtý zápas byl odehrán 23. 2. 2010 v Podhradní Lhotě opět za teplot hluboko pod bodem mrazu. Tentokrát při -16,5 °C jsme rozdrtili soupeře 15:8. V pátém zápase
jsme 4. 2. 2010 těsně prohráli v Žopech 8:7. Dne 9. 2. 2010 sehrál náš tým, ve značné početní nevýhodě, 6. zápas v Martinicích. Zapas skončil výsledkem 6:5 pro Martinice.
V příštím roce by jsme se chtěli dostat do Záhorské ligy, nebo při neúspěchu hrát za Žopy, které
se dostaly do Kroměřížské hokejové ligy. Někteří
z nás už hráli za Žopy, které hrávají zápasy v Kroměříži každých 14 dní a také pár z nás hrálo zápasy
za Zlínský fanclub. Je škoda, že u nás v obci není
hřiště, kde by se dal hokej hrát. Když jsme chtěli
upravit hřiště pod školou, nebylo nám to z různých
důvodů dovoleno. Apelujeme proto na obec, aby
podporovala více sportů a vybudovala multifunkční
hřiště, kde by se dalo provozovat většinu sportů.
Rostislav Hradecký Jeden z turnajů v přílepské tělocvičně.

VOLEJBALOVÁ SHRNUTÍ
měsíc
únor
březen
duben
květen
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

název turnaje
Memoriál Pepy Albrechta
První jarní
Sokolské přivítání jara
Aprílový losovaný (kolenový)
Turnaj osvobození
Župní sokolský přebor
O pohár br. Kozlíka
Šim Šum Cup
Volejbalový turnaj
Sokolský volejbalový turnaj
VI. pořádný
Mužský volejbalový turnaj
Velký říjnový megamix
Podzimní turnaj
Memoriál Vladimíra Maloty
Štěpánský losovaný
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město
Morkovice
Přílepy
Holešov
Přílepy
Fryšták
Žalkovice
Kroměříž
Kroměříž
Belušské slatiny (SR)
Bystřice pod Hostýnem
Přílepy
Přílepy
Přílepy
Holešov
Zlín
Přílepy

družstev
10.
5.
5.
5.
10.
11.
8.
12.
11.
12.
4.
3.
4.
5.
8.
4.

umístění
2.
2.
1.
1.
1. a 2.
1.
2.
4.
6.
4.
1.
3.
2.
1.
1.
1.
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TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
Přílepy se dávno řadí mezi obce, kde se daří
tělesným aktivitám a které mají mezi svými obyvateli zdatné příznivce a fanoušky nejrůznějších
odvětví sportu. Jedním z nich je také stolní tenis,
který zde díky pravidelně pořádaným turnajům
získal značnou popularitu. Jako každým rokem,
také loni na sklonku roku proběhl již sedmý ročník Vánočního turnaje, ve kterém se umístili tito
borci – Pavel Solař (1. místo), Karel Žůrek (2.
místo) a Petr Žůrek (3. místo).
Také letošní předvelikonoční Bílá sobota
patřila opět milovníkům tohoto sportu. Ti se
jako obvykle sešli v tělocvičně místní základní
školy, aby předvedli svůj postřeh, rychlost a
sportovní um a porovnali své síly s ostatními
soupeři. Letos se sešlo celkem deset borců z Přílep a okolí, kteří od dvou hodin odpoledne do
večera bojovali o medaile. Nakonec stanuli na
stupních vítězů Miroslav Staněk z Fryštáku (1.
místo), Roman Hoňka z Přílep (2. místo)
a Marek Vízner z Holešova (3. místo).

Po skončení oficiální části v soutěži dvouher proběhl boj ve čtyřhře, kterého se kromě
zaregistrovaných hráčů zúčastnili také ti, kteří
přišli na tuto sportovní událost později.
Sedmý ročník velikonočního turnaje se
odehrával v přátelském a uvolněném duchu sváteční atmosféry a všichni přítomní měli možnost pořádně si protáhnout svá ztuhlá těla po
letošní dlouhé a krušné zimě.
-hežu-

Nejlepší hráči Velikonočního turnaje na stupních vítězů.

SERIÁLY
VZPOMÍNKY NA DÁVNÉ NEDÁVNÉ ČASY
VELIKONOČNÍ OHLÉDNUTÍ
Nástup letošního jara 21. března přinesl velmi příjemné slunné dny S nastávajícím prvním jarním úplňkem 31. března, od něhož se po první neděli odpočítávají velikonoční svátky nastává však
citlivá změna počasí. Zima jakoby se vrací, mrazíky a chladný déšť zpomalují předtím téměř jistý
příchod jara. Příroda nesměle probouzí kočičky a jehnědy a pučící listy stromů. Ojedinělý zpěv
ptáků při vyjimečném slunném ránu zmlkne druhým dnem, když kraj pokrývá jinovatka.
Kalendář však běží po staletí stejně a přichází zelený čtvrtek s velikonočními prázdninami. V poledne
„odlétá“ přílepský zvon do Říma a chlapci jej nahrazují hrkáním. Kdy tento lidový zvyk v naší obci započal v zápisech kronik nenajdeme, ale v paměti starousedlíků zůstala a pokračuje v dalších generacích.
Vždy se dělili „hrkači“ na horní a dolní, kde předělem je škola. Na obou koncích bývalo až 20
chlapců což letos nedosáhlo ani polovičního počtu. Je pravdou že letošní nečas mohl některé odradit nebo je to pohodlnost či ostych nových obyvatel Přílep? Zasloužená odměna za hrkotání jistě
přišla chlapcům vhod a odměnila je za tuto snahu skoro ráno vstávat a přecházet obec.
Za pozoruhodnost stojí též skutečnost, že písnička o Jidášovi přežívá více než 60 let ve stejné
podobě, aniž vy se někde vyučovala. Též hrkací nástroje jako klepače, trakaře či rotační hrkátka moc
změny nemají.
Velikonoční pondělí přináší do obce jiný zvyk což je pomlázka. V každé domácnosti se peče
velikonoční beránek, barví vajíčka či chystají pamlsky pro děti přicházející na pomlázku.
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Říkanku při klepání tatarem na dveře již
však málokdo odříká celou, neboť jim neotevřou. Zato starší chlapci neopomenou žádný
dům kde jsou děvčata, aby je pro krásu a zdraví
„vyšibali“.
Nepřízeň počasí zajisté ovlivnila i celý průběh
velikonočních svátků. Ať tak či onak letošní velikonoce patří minulosti a nám zbývá jen si přát aby
ty příští byly lepší, to je aby byly šťastné a veselé.
Zdeněk Němec

Skupinka chlapců dolňáků před startem jedné z obchůzek velikonočního hrkání.

PŘÍSPĚVKY ODJINUD
POŘAD BARVY ŽIVOTA OPĚVOVAL KRÁSU NAŠEHO MATEŘSKÉHO JAZYKA
Vymetu ti pavučiny, uhladím tvůj stín
Už nebudeš černobílý, udělám tě barevným
Tento úryvek poezie korespondující s názvem hudebního a literárního podvečera charakterizoval pořad Heleny Žůrkové a Evžena
Jecha více než výstižně. Provázela ho nejen poetičnost, ale i umělecká zkratka, jednoduchost,
kreativita, moudrost, krása a fantazie. Městská
knihovna Holešov připravila 4. března další
z nezapomenutelných setkání s případným názvem Barvy života. „Barevnost“ ve smyslu
pestrostia mnohostrannosti uvodila už zahajovací promluva Heleny Žůrkové s přítomnými
posluchači, kterých se sešel tentokrát opravdu
rekordní počet. Sálek studovny byl nabitý.
Sled otázek Heleny Žůrkové: Kdo je vlastně
básník?, Co je poezie?, Co poezii škodí?, Co je
slovo? a další vyvolal různost pocitů a rozpoutal polemiku názorů. Každopádně se autorce
podařilo posluchače hned zkraje vtáhnout do atmosféry a zaujmout. Byl to dobrý tah, protože
poezie vyžaduje posluchače koncentrovaného
a vnímavého. Vstřícně naladěné publikum si
překrásné úryvky poezie jak od Heleny Žůrkové
tak od Evžena Jecha náležitě užilo. Beseda měla
spád, ukázky básní nadále střídaly mluvené pa-
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sáže a hudební vsuvky, o které se postaral soubor Corda Magico v klasickém zastoupení
dvou kytaristek Danuše Pospíšilové a Nelly Billové a flétnistky Sylvie Šimečkové. Večer
vyvrcholil besedou o významu různých slov
a rčení. Obdivuhodnou fantazii v hrátkách se
slovy pak prokázala Helena Žůrková přednesem
pozoruhodné stati Aroma anýzu, kterou poskládala pouze ze slov začínajících na písmeno A.
Na závěr se odehrál slavnostní akt pokřtění
publikací Barvy života a Poznávání nikdy nekončí za asistence vedoucí knihovny paní Železné. Pořad se konal v MKS městské knihovně
Holešov 4. března 2010. Setkání s Helenou Žůrkovou a Evženem Jechem přineslo opravdový
zážitek a potvrdilo konstatování o kráse našeho
mateřského jazyka.
Marie Drechslerová

Helena Žůrková z Přílep a Evžen Jecho.
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ŘECKÉ ZAMYŠLENÍ
V současné době slyšíme skoro denně o katastrofální ekonomické situaci v Řecku. Tento
stát postihlo to, co před nedávnem proběhlo
v Maďarsku. Rozdíl je jen v tom, že Řecko je
součástí eurozóny a ohrožuje tak stabilitu eura,
což v případě Maďarska nehrozilo. Četl jsem
nedávno v novinách rozhovor s maďarským
ekonomem, který pojmenovával příčiny vzniku
této krize. Jako jeden z největších problémů
označil rozhazovačnou politiku levice.
V podstatě stejné příčiny lze vidět v Řecku.
Při pohledu na sliby politiků ve volební kampani (obrovská podpora sportu, rušení úsporných opatření, třinácté důchody apod.) se děsím
toho, že stejná situace může nastat i u nás.
Nevím, jestli je tak těžké pochopit, že stát by se
měl chovat tak jako každý z nás. Pokud v rodině
na něco nemáme, tak si to odřekneme
a jestli je potřeba něco nutné pořídit, tak musíme
něco oželet a spořit a pokud si na to opravdu musíme půjčit, tak musíme i tvrdě splácet.
Tak se náš stát zatím chovat nehodlá a nechce. Státní dluhy jsou takového rozměru, že

ROZHOVOR S ING. MICHAELOU
ŠOJDROVOU
Michaela Šojdrová je známá zejména svým
působením ve školství, ale také návrhem na udržení mateřské dovolené nebo návrhem na zrušení poplatků za novorozence, který znamenal
celkově citlivější přístup k pacientům při stanovení poplatků. Řeč je o paní poslankyni Michaele Šojdrové, kterou jsme pro březnové číslo
požádali o rozhovor.
Co považujete za největší úspěch vašeho působení v politice?
Tyto čtyři roky volebního období byly mimořádně náročné nestabilitou vlády a začátkem finanční krize, která nyní vrcholí. Proto za úspěch
považuji například to, že se rozjíždí financování
programů z evropských fondů, které nám vy-
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zatím splácíme jen úroky, protože navíc nemáme. Vůbec nesouhlasím s tvrzením, že na
tom nejsme tak špatně, protože máme zadlužení
na osobu nižší než třeba Německo. Je totiž
nutno vzít v potaz rozdíl v síle ekonomik.
Pokud nastane růst ekonomiky, jak tomu po recesi vždy zatím bylo, má německá ekonomika
na čem stavět. Z naší výrobní sféry se spousta
silných podniků vytratila, a to co zůstalo, nemá
potenciál držet státní ekonomiku.
Čeká nás opravdu velmi složité období,
a pokud strany začnou plnit své rozhazovačné
sliby, tak nás čeká Řecko s tím, že slané moře
bude bohužel nahrazeno mořem slz. Možná, že
tento efekt nenastane bezprostředně, ale postihne
naše děti. Pro ně připravujeme jednu jistotu:
nikdo je neokrade, protože jsem se ještě nikdy
nedočetli o tom, že by někdo někomu ukradl
dluhy. Inu rozhodování s volebními lístky v ruce
letos nebude opravdu jednoduché, protože nebudem tentokrát rozhodovat o nejbližších čtyřech
letech, ale i o daleké budoucnosti.
Ing. Petr Lipner, starosta obce Prusinovice

tvoří přece jen určitý finanční zdroj na rozvojové projekty, například na dostavbu silnic
a železnic, cyklostezek, na vzdělávání učitelů
a vybavení škol, na zateplování budov apod.
Největší radost mám ze zavedení etické výchovy jako samostatného předmětu pro žáky základních škol. Od schválení reformy v roce
2004 jsem přesvědčovala ministry školství
o potřebě většího důrazu na výchovu žáků. Teprve od ledna 2010 se do osnov škol tento potřebný předmět dostává. Nyní chystáme využití
evropských fondů na rozšíření tohoto předmětu
do škol, na proškolení učitelů, kteří budou
schopni tento náročný předmět učit.
V našem kraji jsem hrdá na to, jaký pokrok udělala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Dnes má
přes osm tisíc studentů a získává si dobrou pověst mezi vysokými školami u nás i v zahraničí.
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Za svůj osobní úspěch považuji to, že se mi po
mnoha letech v politice nerozpadla moje vlastní
rodina.
Vaše iniciativa směřuje ale i do zdravotnictví. Je i v této oblasti nějaký krok, který ze
svého pohledu považujete za úspěšný?
Za úspěšný krok považuji také to, že jsme zabránili přijetí tzv. „Julínkovy reformy“ ve zdravotnictví, která by omezila rozsah a kvalitu
zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění.
Zabránili jsme privatizaci fakultních nemocnic
a zdravotních pojišťoven. Za neúspěch považuji
další zadlužování nemocnic v našem kraji a také
sloučení několika pojišťoven. Proto například
navrhujeme, aby existovala síť veřejných zdravotnických zařízení, tedy v podstatě našich
okresních nemocnic, která by každému z nás
garantovala rychlé a kvalitní ošetření či dlouhodobou péči. Chceme zrušit placení za položku na receptu a zavést stejný doplatek za
stejný lék v každé lékárně. Chceme tím zabránit nekalé konkurenci velkých řetězců, které si
vytváří monopol, aby pak mohly diktovat a zvyšovat ceny.

někde chybí i zájem. Tady by měl stát pomoci,
a proto navrhujeme využití evropských fondů
i na rozšíření kapacit škol mateřských a základních.
Každá strana nabízí nějaký recept na ekonomickou krizi, co nabízí KDU–ČSL?
My říkáme, že tím nejlepším protikrizovým
opatřením je podpora rodin. Samotná rodina
nám pomáhá zvládnout všechny krize, tedy i tu
ekonomickou. Samozřejmě, musí to být rodina,
kde si lidé věří a pomáhají. KDU–ČSL chce,
aby všechna opatření byla zaměřena na podporu
rodin s dětmi. Proto chceme nyní udržet výši finančního příspěvku na mateřské dovolené,
proto chceme odstranit diskriminaci rodin
s dětmi formou vysokých daňových slev a jistotou výše důchodu pro rodiče se dvěma a více
dětmi. Společnost, která si váží rodiny, má
budoucnost. Při volbách do Poslanecké sněmovny v květnu můžete se i vy rozhodnout
pro podporu rodin. Hlas pro KDU–ČSL je
hlasem pro rodinu.

Co naopak považujete za neúspěch a co
chcete změnit?
Ve školství považuji za neúspěch neustálé odkládání „státních“ maturit, které se tím prodražují. Přitom jsou nezbytné pro udržení kvality
našeho středoškolského studia. Nemám ani radost z toho, když slyším, že jsou města a obce
v našem kraji, které nemají dostatek míst ve
školkách a musí dětí odmítat. Je dobře, že se
rodí více dětí, ale chyba je, že obce nemají
dostatek prostředků na rozšíření kapacit, možná

Ing. Michaela Šojdrová.

AKTUÁLNÍ ODJEZDY AUTOBUSŮ
Z Holešova do Přílep
4:40x 5:006
5:10xD
9:05x 10:40
11:236
15:20xD 15:50xu 16:45xD
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5:54x
12:40x
17:40xu

6:07x
6:40x
13:40xD 13:42x
17:456+ 20:05xu

6:50c
14:10xD
22:20xD

7:57
14:15x

8:406+ 8:45x
14:40x 15:00x
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Z Přílep do Holešova
4:56xD 5:25xD 6:12x
9:22x 10:526+ 13:18x
15:55x 16:03x 16:57xD

6:24x
13:42xD
17:05x

6:516+ 7:08x
13:54xD 14:28x
18:216+ 19:33x

7:25xc
14:43x
22:46x

7:51x
14:526+

8:06x
15:22x

Z Přílep do Zlína
4:47x 5:106
5:45x
12:50x 13:52x 14:20xD

6:17x
14:48x

6:48x
15:09x

8:07x
15:59xu

8:496+
17:49xu

8:53x
20:15xu

10:48 11:316
22:20gk

Ze Zlína do Přílep
6:45xu
5:15x 6:00x
14:306+ 14:55x 15:24x

7:20x
15:40xu

7:45x
16:40xu

8:20x
19:10xu

10:25
22:25xu

12:47

13:20xD 14:20x

8:47x
15:33xD

Vysvětlivky:
x – jede v pracovní dny, D – nejede v době dovolených 23.12. – 31.12. a 7. 7. – 6. 8.,
c – jede v době školního vyučování, g – jezdí denně kromě 6, k – omezení v době svátků,
6 – jede v sobotu, 7 – jede v neděli, + – jede v neděle a svátky

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI – 2010
duben
Zdenka ČERNÁ / č.p. 212

SŇATKY
70 let

květen
Ludmila BOLEDOVIČOVÁ / č.p. 202 80 let
Jiřina MIKULÍKOVÁ / č.p. 215
82 let

NAROZENÉ DĚTI – 2010

červen
Marie ŽOURKOVÁ / č.p. 73
Miroslav MIKULÍK / č.p. 215
Otilie MACHÁČKOVÁ / č.p. 104
Bohumila ZAPLETALOVÁ / č.p. 110
Stanislav OBŠÍVAČ, Ing. / č.p. 10

89 let
81 let
91 let
80 let
70 let

červenec
Jindřiška ZBRANKOVÁ / č.p. 197
Božena ŠUBOVÁ / č.p. 279
Josef ŠINDELEK / č.p. 199
Antonín CHLADNÍČEK, Ing. / č.p. 106

82 let
83 let
80 let
80 let

srpen
Josef ZBRANEK / č.p. 197
Marie VÁLKOVÁ / č.p. 85
Danuše ROMÁNKOVÁ / č.p. 267

85 let
83 let
75 let
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únor
Milan KROUTIL / Přílepy 130
Martina NOVÁKOVÁ / Přílepy 130

Daniel MIKULA / č.p. 275
David HLOBILEK / č.p. 233
Antonín FUKSA / č.p. 328
Libuše ODSTRČILÍKOVÁ / č.p. 320
Matěj KROUTIL / č.p. 130
Eliška ULIČNÍKOVÁ / č.p. ???

17. ledna
3. února
4. února
11. března
13. března
9. dubna
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MÍSTO PRO VÁS
Stylová restaurace v centru Holešova
Vás zve k příjemnému posezení
domácí i mezinárodní kuchyně
 velký výběr točených piv českých i zahraničních
 kvalitní moravská vína
pořádání oslav a večírků
TACL RESTAURANT
Palackého 518
76901 Holešov

tel.: 573 331 079
e-mail: info@taclrestaurant.cz
www.taclrestaurant.cz
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