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SLOVO ÚVODEM
…tak jsme se dočkali konečně jara. Sluneční paprsky den za dnem sílí a všude kolem můžeme pozorovat bílé květy ovocných stromů a znova se rodící zeleň. Příroda se opět probouzí k životu a s ní zároveň
i dění v naší vesnici. I když toto dění ani navzdory zimnímu spánku tak docela usnout nestačilo, důkazem
toho jsou i zaplněné stránky prvního letošního Občasníku.
Vraťme se tedy ještě do dnů, kdy vládla letos poněkud nesmělá paní zima a podívejme se zároveň,
co nás v nejbližším období čeká. Jednotlivé články jsou doslova protkány upoutávkami a pozvánkami na
různé akce společenského, kulturního či sportovního dění.
Nezbývá než popřát všem čtenářům ničím nerušenou četbu, dobrou náladu a načerpání nových sil
s probíhajícím jarem.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
letos poprvé Vás chci prostřednictvím Občasníku informovat o naší práci a o úkolech, na kterých
pracujeme nebo které jsou ve stádiu příprav.
Jak si zajisté většina z Vás všimla, probíhají
postupně práce na státní komunikaci Přílepy - Holešov. Doufám, že všechny tyto úpravy napomůžou
zajistit bezpečnější provoz v daném úseku.
K bezpečnosti provozu v obci určitě napomůže
připravovaná stavba nového parkoviště před školou,
pro kterou se zastupitelstvo rozhodlo. Určitě znáte
situace při různých kulturních, sportovních, ale
i školních akcích, kdy je škola doslova v obležení
osobních aut.
Tato parkovací plocha pro omezený počet
aut určitě zlepší plynulost a bezpečnost provozu
u školy.
U školy ještě chvíli zůstanu. Tak jako každým
rokem proběhla roční uzávěrka u ZŠ i MŠ Přílepy. V minulém roce byl rozpočet školy přečerpán
o 9 635,- Kč. Tato částka bude hrazena z rezervního
fondu z roku 2005. Takže v rezervním fondu je
zůstatek k 31. 12. 2006 - 43 225 Kč.
Obdobná situace je i v MŠ Přílepy, kde hospodářský výsledek byl – 1.649 Kč. I tato částka bude hrazena z rezervního fondu školky z roku 2005. Zůstatek
k 31. 12. 2006 na rezervním fondu je 5.053 Kč. Není
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v zájmu obce, aby v obou těchto právních subjektech
byl rezervní fond navyšován a postupujeme při sestavování rozpočtu tak, jak bylo v minulosti dohodnuto,
tj. že zůstane vyrovnaný.
V letošním roce měla být zahájena stavba
kanalizace v lokalitě „Hačka“ podél vodárny a dále
k Peškovému. Vzhledem k nedostatku finančních
prostředků poskytovaných Zlínským krajem na
vodohospodářskou infrastrukturu, nemůžeme zatím
tuto stavbu realizovat. Protože ale máme stavební
povolení a všechny další potřebné náležitosti již
připraveny, pokusíme se získat potřebné peníze
z jiných zdrojů a co nejdříve stavbu kanalizace
zahájit.
Návazně na upozornění provozovatele kanalizační sítě v obci (VaK Kroměříž) žádáme občany,
kteří jsou napojeni na veřejnou kanalizaci a své
kanalizační přípojky nemají evidovány u VaKu tj.
neplatí stočné, aby tuto svou nesrovnalost uvedli
do patřičného stavu. Příslušné formuláře VaKu jsou
k odebrání na obecním úřadě.
Dále bych Vás chtěl informovat o krocích,
které jsou prováděny v souvislosti s naším zámkem.
Tyto kroky jsou však podrobně popsány v samostatném článku.
Při probíhající digitalizaci naší obce se přišlo
na další nesrovnalosti, které se týkají zaměření sta-
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veb nebo pozemků, které zasahují do obecního pozemku. Tyto nastalé případy se průběžně řeší formálním
odkupem obecních pozemků.
Tím jsem se pokusil shrnout hlavní práce v prvních třech měsících letošního roku. Na spoustě dalších
úkolů se nadále pracuje a o tom Vás budu zase příště informovat.
Na shledanou
Rudolf Solař, starosta

ZPRÁVY STAVEBNÍ KOMISE
PŘEPOJOVÁNÍ ŽUMP A SEPTIKŮ
V „Občasníku“ z XII/2006 jsme občany podrobně informovali a upozorňovali, že připojením kanalizační sítě obce na kanalizační přivaděč a následně až na čistírnu odpadních vod v Holešově, je nepřípustné
vypouštět odpadní vody do kanalizace přes septiky či žumpy (Sb. zákonů č. 274/2001, § 18, odst. 4).
O zrušení septiků a žump na kanalizačních přípojkách je nutno požádat na příslušných „formulářích“,
které již byly občanům předány. Zrušení septiku (vodního díla) resp. jeho funkce je třeba takto dokladovat
a archivovat.
Upozorňujeme občany, že tato povinnost se týká všech rodinných domků (RD), které jsou na
veřejnou kanalizaci napojeny, což jsou prakticky všechny RD severně nad státní silnicí.
Zatím bylo na obecní úřad odevzdáno 39 „žádostí“, i když se předmětná problematika váže na cca
270 RD.
Žádáme proto občany - majitele příslušných RD, aby tuto situaci nezlehčovali a vypouštění odpadních
vod ze svých nemovitostí uvedli do souladu se zákonným ustanovením.

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
Návazně na upozornění provozovatele kanalizační sítě v obci (VaK Kroměříž) žádáme občany, kteří
jsou napojeni na veřejnou kanalizaci a své kanalizační přípojky nemají evidovány u VaKu tj. neplatí stočné,
aby tuto svou nesrovnalost uvedli do patřičného stavu.
Příslušné formuláře VaKu jsou k odebrání na obecním úřadě.
Připomínáme občanům, že problematika evidence kanalizačních přípojek se týká prakticky všech
RD severně nad státní silnicí a několika RD i pod silnicí.
Ing. Stanislav Obšivač

ÚPRAVA KOMUNIKACE PŘÍLEPY - HOLEŠOV
Úsek silnice III. třídy Přílepy - Holešov se
stal v posledních letech místem mnoha více či
méně vážných dopravních nehod. Vzhledem k této
situaci a v zájmu zlepšit bezpečnost a plynulost
provozu se přes opakovaná jednání s Ředitelstvím
silnic Zlínského kraje podařilo dohodnout úpravy
tohoto úseku. V začátku roku bylo započato s pracemi a byly pročištěny příkopy po obou stranách
v celé délce a částečně zpevněna krajnice. Současně s úpravou krajnic byly vykáceny suché a ve
výhledu bránící stromy podél silnice. V závěru
prací byly osazeny v obou směrech krajové sloupky (patníky). Věřme, že tyto se nestanou terčem
vandalů a budou sloužit dlouho svému účelu.
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Upravená krajnice na úseku Přílepy - Holešov
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Dle finančních možností by akce měla pokračovat provedením vodorovného středového značení.
Toto značení se u silnic III. třídy běžně neprovádí, jelikož nesplňují požadované parametry šířky vozovky.
V tomto úseku však byla dohodnuta vyjímka.
Doufejme, že všechny tyto akce společně s uvědoměním řidičů přispějí k bezpečnému provozu a sníží
se počet dopravních nehod v tomto úseku.

UPOMÍNKA NA PREZIDENTSKOU NÁVŠTĚVU
Dne 15. března navštívil v rámci své
cesty po Zlínském kraji mikroregion Holešovsko prezident republiky Václav Klaus.
U této příležitosti vydala obec Přílepy
upomínkový list se znakem obce, který
nechal starosta obce při setkání v Holešově prezidentem osobně podepsat. Tento
upomínkový list bude uložen na obecním
úřadě a během let se stane přílohou obecní
kroniky.

Prezident Václav Klaus podepisuje >
pamětní list starostovi obce Přílepy

PŘÍLEPSKÝ ZÁMEK, JASNÁ MINULOST, NEZNÁMÁ BUDOUCNOST
Přílepský zámek, státem chráněná památka a symbol vesnice na straně jedné, nevyužitý a chátrající
objekt na straně druhé. Místo se známou a jasnou minulostí a stále neznámou a nejasnou budoucností.
Po posledních jednáních na Zlínském kraji se ukázaly jako neprůchodné možnosti získání dotací na
rekonstrukci tohoto objektu na domov důchodců. Zastupitelstvo obce tedy začalo zvažovat nový způsob
využití zámku a parku, a to v souvislosti s plánovanou výstavbou fotbalového hřiště a víceúčelového
sportovního areálu. Ve spojení sportoviště, rekonstruovaných zámeckých budov a parku, by zde mohlo
vzniknout mnohoúčelové „středisko rekreace a volnočasových aktivit“. Toto středisko by kromě sportoviště
mělo zahrnovat ubytovací kapacity, společenskou místnost, dětský koutek či přírodní amfiteátr sloužící
nejen obyvatelům Přílep, ale zároveň široké veřejnosti celého regionu.
Jelikož je tento projektový záměr v souladu
s „Regionálním operačním programem“, byl navržen Zlínským krajem mezi projekty, které by se
mohly ucházet o financování ze „Strukturálních
fondů EU“ v plánovacím období 2007-2013.
V současnosti se zástupci obce účastní série seminářů, kde jsou společně se zástupci vybraných měst
či obcí školeni pracovníky „regionální rozvojové
agentury Východní Moravy“. Tyto semináře se svým
obsahem zabývají postupy, radami a pravidly, jak
zpracovat žádost o financovaní projektů z evropských
financí. I když toto neznamená, že potřebné finance
z EU získáme, je to první krůček, který je třeba na
této zdlouhavé cestě provést. Bez získání financí by
nebylo možno tento projekt realizovat.
V souvislosti s přípravou zmíněného záměru
Pracovní setkání se zástupci RRA Východní Moravy.
Za obec Přílepy se účastní R. Solař a M. Sovadina
probíhají jednání s majiteli pozemků, které by měly
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být za účelem stavby sportoviště vykoupeny. Jedná se o ornou půdu v rozloze asi 25.000 m2 v lokalitě
pod „Špitálem“. Souběžně s přípravou odkoupení pozemků je zpracovávaná zmíněná studie výstavby
sportoviště a adaptace zámeckých budov a parku na zmíněné využití. Celková studie se výhledově zabývá
i výstavbou požární zbrojnice a úpravou prostoru okolo obecního úřadu a mateřské školy.
Všechny tyto kroky jsou však během na dlouhou trať a zatím nelze s určitostí hovořit o realizaci celého projektu, která závisí na mnoha okolnostech, hlavně na úspěšnosti žádosti o financování a přidělení
dotace. Na této dlouhé trati však proběhly první krůčky….možná to zatím nelze nazvat první kroky, ale
intenzivní předstartovní přípravou.
O dalším postupu a výsledcích jednotlivých jednání Vás budeme nadále průběžně informovat.

ZPRÁVA O BEZPEČNOSTI ZA ROK 2007
Policie ČR zaslala jako každoročně Obecnímu úřadu Přílepy výroční zprávu o bezpečnostní situaci
v naší obci. Z této zprávy lze konstatovat, že v minulém roce bylo spácháno v naší obci sedm trestných činů.
Z toho bylo pět krádeží, jeden obecně nebezpečný čin a jedno maření úředního rozhodnutí. V teritoriu obce
bylo zjištěno pět dopravních přestupků a dvě dopravní nehody, při kterých nebyl nikdo vážně zraněn.
Neustále se však opakují případy vniknutí do rodinných domů přes neuzamčené dveře nebo vrata
u dvorů. Tito rádoby podomní prodejci se snaží dostat do domu a v nestřeženém okamžiku odcizit finanční
hotovost nebo jiné cenné věci. Proto upozorňujeme hlavně starší spoluobčany, aby k cizím lidem byli
nedůvěřiví, nepouštěli je do domů či dvorků a v případě jakéhokoliv podezření informovali ihned Policii
ČR nebo zdejší obecní úřad.

LETEM SVĚTEM ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Nový rok naše škola zahájila s kalendářem zaplněným různými akcemi. První a důležitou akcí bylo vysvědčení. Žáci odcházeli posledního ledna ze školy se svou „výplatou“ za pět měsíců své školní práce.

Další pátek - jinak
Těsně před vysvědčením však konečně napadl sníh a my jsme to patřičně oslavili dnem s názvem
„Hurá, napadl sníh“ Všichni ve škole se v pátek 26. ledna oblekli do bílého a začalo vyučování se sněhovou
náladou, které skončilo sáňkováním, bobováním, koulováním, zkrátka hrátky na sněhu se vydařily.
A tak se před námi otevřelo druhé pololetí školního roku.

Návštěva koncertu
Hned 1.února jsme se zúčastnili hudebně výchovného koncertu ABRAKAMUZIKA v holešovském kině.Byl to koncert nejen plný písniček, ale také hudební teorie. Žáci se dověděli mnoho nových
a zajímavých věcí.

Zápis do 1. třídy
Páteční odpoledne 9. 2. 2007 se škola otevřela budoucím prvňáčkům. Proběhl Zápis do prvního ročníku. Přišlo
7 předškoláčků a všichni byli moc šikovní. Poznávali geometrické tvary, počítali, vyprávěli pohádky, básničky, zpívali
písničky a kreslili obrázky. Předvedli své znalosti a ukázali
nám, kolik se toho za ten svůj krátký šestiletý živůtek zvládli
naučit. Za odměnu dostali několik dárečků, které pro ně
připravili jejich budoucí spolužáci. Milí budoucí prvňáčci,
už se na Vás těšíme!
Budoucí prvňáček Pavlínka Kopřivová >
spolu s učitelkou Mgr. Janou Stárkovou
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Praktikantky na naší škole
Na konci února k nám přišla na 14 dní praktikantka - budoucí paní vychovatelka a také naše bývalá
žačka Daniela Synová na zkoušku své praxe do školní družiny. Pod vedením paní vychovatelky Drahomíry
Semencové si vyzkoušela práci s dětmi, výchovně vzdělávací činnosti a zažila praktický chod školy. Nebyla
však jediná. Na konci března, také na 14 dní, přišla další praktikantka, tentokrát budoucí paní učitelka
Kateřina Švajdová z Lukovečka. Ta se seznamovala s výukou ve spojených odděleních u paní učitelky
Moniky Obšivačové. Obě děvčata pracovala velmi dobře a my jim přejeme hodně úspěchů a trpělivosti
v jejich budoucí praxi.

Dětské Šibřinky
Již každoročně se stalo tradicí, že Klub
rodičů při ZŠ uspořádal 10. 3. 2007 v restauraci
U Miloša „Šibřinky“. Sál byl plný pohádkových
postav, nadpřirozených bytostí či zvířátek. Odpoledne bylo plné zábavy, her, tance a soutěží.Díky
sponzorům byly odměny sladké, ale i zdravé
a tombola bohatá. Děkujeme všem rodičům
a pořadatelům za náročnou a vydařenou přípravu
tohoto příjemného odpoledne!
< Sál restaurace „U Miloša“ byl k prasknutí
zaplněn maskami a jejich doprovodem

Povinný plavecký výcvik v Holešově
Žáci 3.a 4. ročníku zahájili hned v únoru povinnou výuku plavání v Holešově a každý pátek až do
začátku května se jezdí zdokonalovat ve svém plaveckém stylu pod dozorem zkušených plavčíků.

Zase jeden den ve škole - trochu jinak
Dalším zvláštním dnem byl 14. únor - Den sv. Valentýna. Žáci přišli do školy v červeném, ale nepojali
jsme tento den pouze jako svátek zamilovaných. Mluvili jsme o mezilidských vztazích, o chování mezi
kamarády, k rodičům a k dospělým osobám vůbec, o vzájemném respektu a úctě.

Srdíček není nikdy dosti - Peťka Češková prožívá Valentýnský den v naší škole
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Výlet za kulturou
Třetí březnový čtvrtek jsme se vypravili spolu s mateřskou školou do Městského divadla ve Zlíně na
představení „Mach a Šebestová“. Děti měly příležitost svátečně se obléci. Dívky si s sebou jako správné
dámy vzaly kabelky a hoši jako správní „džentlmeni“ se také chovali v divadle ukázkově. Pohádka byla
moc pěkná, prokládaná spoustou písniček. Všem se nám moc líbila.

Úspěch v literární soutěži
O prvním jarním dnu se vybraní žáci
čtvrtého ročníku naší školy zúčastnili „Literární soutěže“ pořádané každoročně Městskou knihovnou v Holešově. Tereza Spurná,
Leona Macháčková a Ondřej Kováč dokázali
úspěšně reprezentovat přílepkou malotřídku
v konkurenci pěti dalších družstev z velkých
holešovských škol. Terezka, Lea a Ondra se
po vyrovnaném souboji umístili na krásném
2. místě a prokázali tak svůj vřelý vztah
k literatuře. Porotu okouzlili i v posledním
úkolu, kterým bylo vymýšlení kouzelného
zaříkávadla. Kouzelná formule: „Knihovna
je elixír, kdo do ní chodí, je plný sil!“ souboj
o druhé místo rozhodla. A příznačně ukončila
tento ročník soutěže.
Děkujeme!

Úspěšné družstvo ZŠ Přílepy, zleva: Leona Macháčková,
Tereza Spurná a Ondřej Kováč

Výzva všem bezohledným VANDALŮM a majitelům psů
Všichni zaměstnanci i žáci naší školy se snaží udržovat její nejbližší okolí v pořádku. O to víc nás
mrzí, že nám toto úsilí pořád někdo kazí. Ať už jsou to někteří místní suverénní - náctiletí (bohužel i naši
bývalí žáci), ale i někteří bezohlední majitelé psů, kteří nechají své „čtyřnohé miláčky“ vyvenčit na trávníku
či chodníku přímo před školou. Každý týden tam tak máme několik „nepříjemných nadílek“. Věřte, není
příjemné, když se tato „nadílka“ náhodou roznese na botách po celé škole.
Prosíme - ukliďte si po svých psech !!!
Kolektiv pedagogických pracovníků ZŠ Přílepy

DRUHÁCI BÁSNILI NA JARNÍ TÉMA
SNĚŽENKA

PŘIŠLO JARO

Sněženka v bílé sukýnce
rozkvetla zase v zahrádce.
Ze stromů vesele sýkorka volá,
jaro je tu, hola, hola.
Sluníčko svítí na celou ves,
krásně se zelená louka i les.
Včelky a čmeláci moc práce mají,
z kvítku na kvítek přelétají.
Jaro je tu, hola, hola,
sýkorka, kos i vrabčák volá.
(Pavel Solař, 2.roč.)

Přišlo jaro, to je krása,
na jabloni ptáček hlásá.
Na palouku roste kvítí,
věnce z něho budem víti.
Jarní slunce začalo hřát,
děti, budeme si hrát.
(Zuzana Tesárková, 2. roč.)
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MATEŘSKÁ ŠKOLA - NOVÍ MALOŠCI
V měsíci březnu proběhl Zápis dětí do mateřské školy. Zapsáno bylo pro školní rok 2007 - 2008
celkem 6 dětí a tím bude doplněna kapacita na celkový počet dětí 28.
Rodiče dětí, které budou navštěvovat po prázdninách naši mateřskou školu, si můžou kdykoliv
v odpoledních hodinách přijít s dětmi pohrát, aby se děti blíže seznámily s prostředím naší mateřské školy
a novými kamarády.
Zdeňka Chmelařová, ředitelka MŠ Přílepy

PLAVÁNÍ MIMINEK
Přestože porodnice už v Přílepích není celou řádku let, na nedostatek nových občánků si naříkat
nemusíme. Především v posledních letech Přílepy ožívají dětským smíchem, což by nám leckterá jiná
obec v okolí mohla závidět. A kde
je hodně dětí, tam jsou i maminky
na mateřské dovolené. Právě jim se
rozhodlo vyjít vstříc vedení školy
a nabídlo jim možnost využívat krytý
plavecký bazén .
Každé úterní odpoledne v 16 hodin se tak děti ve věku od 1 do 3 let
setkávají ve vodě a umí si to patřičně
užít. No a my, maminky, se na chvíli
vymaníme z nekončícího kolotoče
povinností a přitom nemusíme za
vodou dojíždět do Holešova či Zlína.
Děkujeme.

Vody se už nebojíme ! Spokojené dětičky s maminkami
v bazénu přílepské ZŠ

Další zájemci o plavání maminek
s malými dětmi se mohou hlásit u Petry
Procházkové, tel.: 608 081 087.
Petra Procházková

UŽÍVÁTE STUDNY V SOULADU SE ZÁKONEM ?
V souladu se zákonem č. 20/2004 Sb., který upravuje vodní zákon, končí dne 1. 1. 2008 platnost
některých povolení k odběru podzemních vod nebo povrchových vod a povolení vypouštění odpadních
vod do vod povrchových.
U odběru podzemních vod (studny) končí platnost povolení, která byla vydána do konce roku 2001
a neslouží k zásobování domácností pitnou vodou. Zásobováním domácnosti pitnou vodou se rozumí, že
studna je u domu, chaty, chalupy a voda z ní odebíraná slouží např. k vaření, splachování WC, zalévání
zahrady, mytí vozidla, napájení zvířat apod.
Pokud jste občan a máte studnu, vyberte si z následujících situací:
1. Studna je povolená před rokem 2002 (stavební povolení + povolení k odběru podzemních vod):
- pokud studna slouží pro zásobování domácnosti pitnou vodu, není potřeba vydávat nové povolení (dům,
chata,chalupa).
- pokud slouží pro jiný účel (zalévání zahrady apod.) je potřeba požádat o nové povolení k odběru podzemních vod
2. Studna byla vybudována před rokem 1955:
- je dle zákona považována za povolenou a platí to, co pro bod 1.
3. Studna nebyla nikdy povolena :
- je nutno požádat o dodatečné povolení stavby a o povolení k odběru podzemních vod v každém případě.
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K povolení odběru podzemních vod je nutno doložit hydrogeologický posudek (pokud nebyl doložen
při původním povolení studny).
Ke stavebnímu povolení je potřeba doložit projekt vypracovaný autorizovaným inženýrem pro
vodohospodářské stavby.
Pokud jste podnikatel a máte studnu, která byla povolena před rokem 2002, musíte požádat v každém
případě o nové povolení k odběru podzemních vod.
Ten, kdo odebírá povrchovou vodu nebo vypouští odpadní vody do vod povrchových (tzn. do toku
nikoli do kanalizace) a má vydané povolení před rokem 2002, musí požádat o nové povolení k odběru
nebo vypouštění.
Všechna povolení týkající se studní a odběru podzemní vody, odběru povrchové vody nebo vypouštění odpadních vod vydává Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí - Tovární ulice (vedle Sport centra).

ÚDRŽBA A MAPOVÁNÍ PARKU
Přílepský zámecký park se stal v posledních letech místem společenského dění, místem odpočinku,
cílem maminek či tatínků na vyjížďkách s kočárkem, ale bohužel taky cílem vandalů z mládežnických řad.
Je snahou obce udržovat toto místo a zachovat jeho krásu a historickou hodnotu pro další generace. Dle finančních prostředků proto probíhá postupná revitalizace a úklid zámeckého parku, který byl v devadesátých
letech velmi zanedbán.
Na pracích v parku se v posledních pěti
letech podílejí obecní zaměstnanci, přílepští
hasiči a dobrovolní brigádníci z řad občanů.
Letos v zimě se navíc přihlásil na OÚ nadšenec z oboru parků, zahrad a chráněných
dřevin pan Reich z Fryštáku. Tento amatérský
odborník nabídl obci bezplatnou údržbu, zmapování a úpravu zámeckého parku. Letošní
zimu se pustil do odstraňování náletových
křovin, prořezu suchých větví a označování
stromů a keřů dle odborného plánu revitalizace parku, který byl před lety zpracován. Po
mnoha hodinách jsou hotovy práce na dolní
louce, která se změnila k nepoznání a otevřel
se pohled na zámek z jižní strany.
Zámecký park vznikal za působení
Po odstranění náletů a křoví se otevřel pohled
Seilernů v letech 1850-1892. Nachází se zde
na zámek z jižní strany
mnoho vzácných dřevin. Mezi ty nejpozoruhodnější patří nahovětvec, kterého se nachází v ČR pouze několik stromů a jinan, který je svým obvodem
kmene údajně největším stromem tohoto druhu u nás.
V současnosti probíhá v parku nejkrásnější období, kdy zde všechno kvete a voní. Přijďte se sami
přesvědčit, za vycházku toto místo jistě stojí.

VODĚNÍ MEDVĚDA
Chod roku je odjakživa doprovázen mnoha lidovými zvyky a obyčeji. V posledních letech se mnoho
lidových zvyků vrací, ať už na vesnicích či ve městech prostřednictvím zájmových a folklórních kroužků.
V Přílepích se podařilo dodržet mnohé obyčeje po mnoho let, o čemž svědčí i vodění medvěda, jehož
počet uskutečněných ročníků jen těžko vyjádřit číslovkou.
V sobotu 17. února se již od časného rána scházeli pořadatelé a nadšenci v nové klubovně SDH, aby se
mohli v nejrůznějších maskách či převlecích vydat do sluncem zalitých ulic Přílep. Průvod masek byl letos
opravdu velký a dle hodnocení fotografa Holešovska patřil k těm nejhezčím v okolí. V různobarevném průvodu
jsme mohli kromě hlavních a tradičních postav letos vidět návštěvníky z Mexika, červenou krvinku, blonďatou
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Pamelu z pobřežní hlídky či známé postavy Otíka a pana Pávka. Někteří čekali nadílku Santaklause či mobilního
telefonu od stylizovaného Petra Čtvrtníčka a nade vším děním třepotali křídly dva pestrobarevní motýlci.
Důkazem, že tato tradice není u nás opomíjena, byl zájem obyvatel Přílep a zejména hospodyněk,
které bohatě hostily masky tradičními dary vesnice, jako je uzené, klobásky, kyselé zelí a samozřejmě
nesměly nikde chybět koblihy a slivovice. Jako dík za svou štědrost si pak mohly hospodyňky zatančit
s medvědem nebo si nechat zahrát oblíbenou písničku od dechovky, která průvod doprovázela.
Masopustní veselí večer pokračovalo na „medvědářské“ sousedské tancovačce v sále restaurace
U Miloša, kde k dobré náladě a tanci vyhrávala kapela „AZ“.
Dle staré tradice končívalo veškeré masopustní veselí v úterý před popeleční středou, kdy se symbolicky pochovala basa a lidé se připravovali v postním období na Velikonoce.
Pořadatelem a udržovatelem tradice „Vodění medvěda“ je po mnoho let Sbor dobrovolných hasičů
Přílepy.

Maškarní průvod před novou klubovnou SDH

Ozdoba průvodu - rozjásaní barevní motýlci

KOŠT PŘÍLEPSKÉ SLIVOVICE
Vůni slivovice či jiných pálenek a zdravou soutěživou atmosféru mohl cítit každý, kdo zavítal v sobotu
17. března 2007 do přílepské hospody u Páralů. Košt přílepské slivovice se stal již tradicí a k letošnímu
srovnávání se sešlo před koštovací komisí celkem 28 vzorků tohoto lahodného nápoje. O dobré loňské
úrodě svědčil vyrovnaný bodový zisk u jednotlivých vzorků a k závěrečnému pořadí muselo dojít až po
několika „rozstřelech“. Po sečtení všech bodů pak mohla komise konstatovat, že nejlepší slivovici vypálil
Josef Dujka, ke kterému se po několika letech vrátil putovní pohár přílepského koštu. V těsném závěsu za
ním skončili Miloš Andrýsek mladší a Stanislav Jurčík.
Po dekoraci a předání cen majitelům nejlepších vzorků mohli okoštovat přílepskou slivovici
i všichni přítomní a posoudit tak názory a chutě
koštovací komise.
Pro neznalé a širokou veřejnost nutno dodat,
jak takový košt probíhá. Komise dostává jednotlivé
vzorky, u kterých nezná jméno pěstitele, ale pouze
číslo vzorku. Hodnotí se vůně, chuť, dojem a výsledek
se hodnotí bodovou stupnicí 0-10 bodů. Svoje hodnocení zapíše každý komisař do protokolů, ze kterých se
při vyhodnocení sečtou celkové body a jednotlivým
číslům se opět přiřadí jména pěstitelů.
Košt slivovice je tradičně doprovázen koštem
kyselého zelí, které nesporně patří mezi další venkovské pochutiny. Hodnocení probíhá stejně jako
Dekorovaní vítězové Koštu přílepské slivovice
u slivovice, ale komisí se stávají všichni přítomní.
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Čas nejen u slivovice plyne velmi rychle. Sotva jsme „okoštovali“ loňskou úrodu, propukají přílepské „trnky“ znova v květ a vesnice se v těchto dnech mění v jednu vonící bílou kytici plnou pilných včel.
Věřme, že letošní úroda bude opět bohatá a že si ji všichni ve zdraví užijeme.

Místní organizace KDU-ČSL zve všechny občany na tradiční

Floriánskou mši svatou
u lesní kaple Panny Marie nad obcí, která se bude konat v neděli

6. května 2007 v 15.00 hodin.

PŘÍLEPSKÁ KAPLIČKA
Není nad pohledy od naší kapličky,
kraj tu máš na dlani celičký, celičký
Duše se rozjásá, tělo vždy okřeje,
Matička v kapli se tichounce usměje.
U nohou dědinka v slunečním jasu
Bohu tu děkuje za všechnu krásu
Přílepy, Přílepy, dědinko milená,
k horám jsi stulená, k lesu přilepená.
Neměnila bych Tě za jinou na světě,
vím že mi jinde, mé štěstí nevzkvete.
M.G.

POŽÁR LESA U LESNÍ KAPLE
Dne 13. 4. 2007 ve 13.38 hod. se v naší obci rozezněla siréna upozorňující na požár lesa nedaleko
lesní kaple. Na místo vyrazila jednotka profesionálních hasičů z Holešova a jednotky dobrovolných hasičů
z Holešova a Přílep. Na místo požáru přišla i řada dobrovolníků z obce, kteří se velmi obětavě zapojili všemi
možnými prostředky do hašení. Již od prvních chvil bylo jasné, že bude třeba povolat další posily z Kroměříže, Zlína, Fryštáku a Zahnašovic.
Neprostupnost hustého porostu a složitý terén činil celý zásah velmi složitým. Hasičům a dobrovolníkům
se požár o rozloze asi 300x300 metrů podařilo
dostat pod kontrolu po hodině a půl intenzivního
hašení. Po odjezdu profesionálních hasičů na místě zůstaly dobrovolné jednotky, které prováděly
dohled nad požářištěm až do ranních hodin.
Po příjezdu vyšetřovatele hasičů bylo místo
požáru ohledáno. Požár zasáhl mladý porost a způsobil škodu ve výši asi 150 tis. Kč. Zásahem hasičů
se podařilo zabránit dalšímu rozšíření na okolní
porost, vzrostlý les i blízkou kapličku. Na místě
požáru nalezl vyšetřovatel stopy, které ho vedou
k předběžným závěrům, že požár mohl být způsoben nedbalostí kuřáka při odhození nedopalku.
Dodatek: Velitel SDH Přílepy by tímto chtěl
poděkovat všem dobrovolníkům a zúčastněným
Zásah hasičů na hořící les - požár se daří
členům své jednotky, kteří se na hašení obětavě
dostat pod kontrolu
podíleli.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

10

Divadelní spolek HOUPAČKA ze Zlína uvádí hru

„5 x DO ČERNÉHO“
Pět humorných povídek zinscenovaných na motivy hry italského dramatika Alda Nikolaje.

Sobota 19. května 2007 v 19:00 hodin v tělocvičně ZŠ Přílepy
Vstupné dobrovolné

REJ ČARODĚJNIC - 30. dubna 2007
Sraz čarodějnic v 17.00 hodin na cestě nad skalou. Průvod povětrných žen
bude zakončen na rejdišti v přední zahradě zámeckého parku, kde bude připraven
táborák, občerstvení a hudba k tanci a poslechu. Pojďme společně prožít magickou
Filipojakubskou noc.

PŘÍLEPSKÉ BÉKAL
VII. ročník festiválku folkové, trampské a country muziky
sobota 9. června 2007 v areálu zámeckého parku v Přílepích
v hlavním sobotním programu od 12.00 hodin vystoupí:
Starý kůže, Taurus, Nápoj zdarma, Rensi, a další

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Malí koledníci - David Spurný, Jakub Sovadina, Tomáš Kopřiva, Marek Půček, David Kašpárek,
Ondřej Kováč, Jaroslav Kopřiva, Pavlína Kopřivová, a Pavel Solař spolu se zástupci obce a doprovodem:
Rudolf Solař, Miroslav Sovadina, Stanislav Pustka a Zuzana Kopřivová
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Skupinky malých koledníků jsme mohli potkat letos přesně v den svátku Tří králů, v sobotu 6. ledna
2007. Do přílepských ulic vyrazily časně ráno tři skupinky malých koledníků s doprovodem. Jejich úkolem
nebylo jen připomenout starodávnou tradici, ale hlavně provést sbírku pro potřeby holešovské pobočky
Charity, jejíchž služeb využívá i několik našich starších a nemohoucích občanů.
Díky štědrosti našich občanů se sešlo ve třech zapečetěných kasičkách celkem 21 416 Kč, což je
po Holešovu a Prusinovicích největší částka na Holešovsku. Koledníci prováděli nejen sbírku, ale také
potěšili obyvatele domů starodávnou koledou a psali na futra či dveře domů křídou nápis K+M+B 2007.
A známe všichni význam těchto tří písmen ?
Svátek Tří Králů odjakživa doprovázely různé lidové zvyky. Ve střední Evropě je zažité žehnání
domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B, u nás obvykle K+M+B. Nejsou to ale
patrně počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž
zkratka latinského „Christus mansionem benedicat“: „Kristus žehnej tomuto domu“.
Charita i obec Přílepy děkuje tímto za štědrost občanů, ochotu pořadatelů sbírky a rodičům malých
koledníků za pochopení a přípravu „královských“ kostýmů. Přejeme všem občanům, ať se naplní význam
zmíněných tří písmen a nápisy svěcenou křídou chrání jejich obydlí po celý rok.

SDH PŘÍLEPY - ZMĚNA VELITELE JPO OBCE
V závěru loňského roku proběhla výroční schůze SDH Přílepy, na které byla zhodnocena činnost za
zmíněné období. Jedním z hlavních bodů bylo projednání změny velitele jednotky požární ochrany obce.
Jiří Navrátil, dlouholetý velitel JPO se rozhodl předat
funkci z časových a částečně zdravotních důvodů nastupující generaci. Za léta ve funkci a vykonanou práci
mu za všechny členy vyjádřil dík starosta sboru Roman
Jurčík a předal mu pamětní plaketu s věnováním. Členem sboru samozřejmě zůstává a nadále bude předávat
léty získané zkušenosti mladší generaci. Na jeho místo
byl navržen a zvolen Jiří Očadlík mladší, který je profesionálním členem HZS Zlínského kraje a pro výkon
funkce splňuje veškeré předpoklady. Na návrh SDH byl
tedy s platností od 1. 1. 2007 jmenován starostou obce
velitelem JPO Přílepy Jiří Očadlík mladší.
Obec Přílepy se připojuje k poděkování Jiřímu Navrátilovi za výkon funkce a odvedenou práci a zároveň
Jiří Očadlík a Pavel Sklenář vysvětlují novým
přejeme mnoho úspěchů a co nejméně překážek ve výkočlenům soutěžního družstva základy činnosti
nu této zodpovědné funkce nově jmenovanému veliteli.
při požárním útoku
V současné době již naplno běží hasičská sezóna.
Po vodění medvěda, sběru železného šrotu a úklidu kolem hospodářské budovy v parku probíhají přípravy
na soutěžní sezónu 2007 a nábor nových členů soutěžního družstva SDH Přílepy. Toto družstvo patří za
poslední období mezi tři nejlepší v okrese Kroměříž a věříme, že se podaří i v obměněné sestavě toto
povědomí udržet.

„O POHÁR STAROSTY OBCE PŘÍLEPY“
7. července 2006 od 13.00 hodin
otevřená pohárová soutěž zařazená do seriálu Podhostýnské hasičské ligy.
Přijďte povzbudit naše družstvo! Připraveno bohaté občerstvení.

Soutěžní odpoledne bude zakončen taneční zábavou se skupinou PRES od 20.00 hodin
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SDH Přílepy Vás srdečně zve na

„ČERVENCOVOU NOC V ZÁMECKÉM PARKU“
14. července 2007 od 20.00 hodin
K tanci a poslechu hraje přílepská kapela „K2“ manželů Kopřivových
Bohaté občerstvení: Zámecká klobása, hraběnčino kuře a další speciality

Z VÝROČNÍ ZPRÁVY PŘÍLEPSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ
V sobotu 15. dubna se konala v hospodě „U Páralů“ výroční schůze ČZS, na které proběhlo zhodnocení loňské zahrádkářské sezóny. Se souhrnem činnosti seznámil všechny přítomné předseda ČZS Přílepy
Rudolf Solař ve výroční zprávě.
Přílepská organizace ČZS má 48 členů a je řízena sedmičlenným výborem, který se schází dle potřeby. V loňském roce proběhla revize elektroinstalace a zařízení provozovny, přičemž byly odstraněny
všechny shledané závady. Za tuto práci patří dík příteli Jindřichu Grygerovi, který provedl dílo jako
příspěvek organizaci.
V průběhu loňské bohaté úrody bylo uvařeno 32 kotlů povidel a bylo sešrotováno či vymoštováno
celkem 400 kg ovoce. Za tuto práci pro naši organizaci patří dík příteli Josefu Hrbáčkovi, který provozovnu obsluhuje.
Ve své zprávě dále předseda zmínil průběh jednání a administrativních úkonů ohledně nemovitosti,
kde se nachází provozovna a klubovna ČZS. Jedná se o vyřizování majetkoprávních nedostatků, které
shledal katastrální úřad při digitalizaci obce.
V další části předseda zhodnotil kulturně společenskou činnost. V loňském roce se uskutečnily tradiční
akce, ke kterým bezesporu patří košt přílepské slivovice a poznávací zájezd. Jeho loňská trasa vedla moravským
krajem vína a poděkování patřilo příteli Zdeňku Němcovi za pečlivou přípravu a organizaci této akce.
V závěru zprávy poděkoval předseda všem, kteří se jakkoliv podílí na činnosti organizace a zapojují
se do jednotlivých akcí, všem členům výboru, revizní komisi a popřál všem členům mnoho zahrádkářských
úspěchů, pevné zdraví a spokojenost v osobním životě.

MYSLIVCI ČISTILI LES OD ODPADKŮ
V rámci péče o přírodu, což je jedno z poslání činnosti mysliveckého sdružení, proběhla brigáda na čištění
lesa okolo silnice na trase Přílepy - Lukoveček. Je až s podivem, kolik odpadků se zde nashromáždí během jednoho roku, což je doba, ve které se tyto brigády pořádají. Jelikož se některé lidi, kterým je lhostejno znečišťovat
přírodu svými odpadky těžko podaří převychovat, nezbývá než brigádu rok co rok opakovat.

SPORTOVNÍ KOUTEK
TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
Běh roku v naší obci je provázen nejen lidovými, ale v posledních letech i sportovními obyčeji.
Jedním z nich je bezesporu i Turnaj ve stolním tenisu, který se koná pravidelně v době vánočních a velikonočních svátků.
Na bílou sobotu 7. dubna opět zaplnili místní hráči stolního tenisu tělocvičnu základní školy. Hezké
jarní počasí a volné dny se však podepsaly na počtu zúčastněných hráčů, kterých se zapsalo celkem 9
a to v mužské kategorii. Neuskutečnila se ani kategorie dětská, neboť chlapci byli jako každé Velikonoce
zaneprázdněni „hrkáním“. Vzhledem k nízkému počtu účastníků proběhl turnaj herním systémem každý
s každým, a tak si mohli všichni poměřit své síly navzájem.
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Výsledek turnaje opět nebyl žádným překvapením a své kvality opět potvrdili tradičně nejlepší hráči.
První místo již po třetí obhájil Milan Macek, na dalších stupních stanuli Ladislav Kučera, Roman Solař
a Petr Žůrek. Nejlepší hráči si odnesli z turnaje pocit vítězů a hodnotné ceny.

Účastníci turnaje ve stolním tenisu

SOKOL - ODDÍL STOLNÍHO TENISU
V souvislosti s rozšiřováním sportovní
činnosti TJ Sokol Přílepy byl založen oddíl
stolního tenisu žáků. Trenérské činnosti se
věnují ing. Pavel Solař, Milan Macek a Karel
Žůrek mladší. Čtrnáct chlapců se každé pondělí
od 17 hodin schází v tělocvičně přílepské školy,
kde pilně trénují na čtyřech stolech a osvojují
si základy zručnosti, rychlosti a taktiky hry. Po
čase budou nejlepší hoši vybráni do soutěžního
družstva a budou se účastnit soutěží pořádaných
TJ Sokol a tím rozšíří reprezentační oblast
Přílep v dalším směru.
Nábor nových zájemců o stolní tenis je
vždy na tréninku, každé pondělí od 17 hodin.
Věříme, že se bude družstvu dařit a že o reprezentaci Přílep ve stolním tenisu budeme
moci zveřejňovat další články popisující jeho
úspěchy.

Ing. Pavel Solař a Milan Macek se svými svěřenci
v oddílu stolního tenisu

PŘIJĎTE SI ZAHRÁT TENIS !
Tenisový kurt v areálu školního hřiště je tu pro Vás.
Rezervace a objednávky pronájmu u správce areálu tel.: 728 177 371
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Okénko přílepského volejbalu
Za posledního čtvrt roku se přílepští volejbalisté měli možnost zúčastnit 2 turnajů pořádaných kolegy
a známými a další 2 turnaje pořádali sami doma. První byl domácí Únorový losovaný turnaj 10.2.2007, na
který se sjelo a následně nalosovalo celkem 5 družstev. Hra byla opravdu vynikající, protože v jednotlivých
družstvech hrál vlastně „spoluhráč proti spoluhráči“. Ti, kteří byli a jsou zvyklí skoro vždycky hrát spolu,
najednou stáli na opačných stranách kurtu, což velmi pomohlo hře a obrovskému nasazení. Družstva byla
jen očíslovaná, jména neměla, ale celý turnaj za to
stál a byl skvělý, hlavně díky velkému elánu a nasazení, který každý z účastníků do hry vložil. Další
turnaj byl v Morkovicích hned 17. 2. 2007, pořádaný
tamějším Sokolem. Přílepáci se ho sice zúčastnili,
ale já jsem tam nebyl, tak o něm nic napsat nemůžu.
Ale myslím, že byli devátí z celkem 16 mančaftů.
Aprílového turnaje, který jsme pořádali
31. 3. 2007 se zúčastnilo celkem 5 družstev, včetně
2 z řad našich kolegů a kamarádů ze Slovenska.
Turnaj byl vynikající, zázemí se stravováním
a občerstvením připraveno na profesionální úrovni
a výkony byly de facto na ligové výši a všem se
u nás tuze moc líbilo!!! Potěšení z vítězství zůstalo
ještě navíc na straně nás, Přílepáků.
Účastníci mezinárodního turnaje v Přílepích
Poslední turnaj, na který jsme byli pozvaní, byl
v Holešově a pořádali ho tamější „Draci“. Pozvaných bylo celkem 12 družstev z celé Moravy a přílepští
tentokrát postavili družstva 2 - Přílepy „A“ a Přílepy „Z“. První místo tentokrát uhrály posílené Přílepy
„Z“ a neméně kvalitní družstvo Přílepy „A“ skončilo na vynikajícím čtvrtém místě.
Je to tak. Ve světě volejbalu se pořád něco děje. Takže: Volejbalu ZDAR!!!!!!
Ondra Obšivač

JARO NA NAŠICH ZAHRÁDKÁCH
Letošní průběh zimy se nedá srovnávat s minulými a dle statistik
byl nejteplejší za mnoho desítek let. Zima letos předala vládu jaru
již počátkem března, kdy v týdnu 12. - 17. března bylo vidět první
zahrádkáře na záhoncích. Lidová pranostika praví, že Josef s Marií
závěje rozryjí, nebo je nadělají. Tak tomu bylo i letos, neboť od 19.
do 21. byl velmi chladný týden se sněžením. Nastoupené jaro to
však dále již nezastavilo, což dokázaly rozkvetlé sněženky, bledule,
narcisy a zlatý déšť či meruňky. Rána jsou ještě chladná, ale lidé za
poledne už dychtivě nastavují tvář slunci. Máme již opravdové jaro
a s ním hodně starostí a práce na zahrádce.
Dovolí-li nám to počasí, sázíme přísady kapusty, zelí, květáku. Na okraji záhonů vysázíme salát, který
nám nezmrzne, neboť snese teplotu až do minus 5 stupňů. Okurky a celer sázíme samozřejmě později.
Dokončíme sázení cibule a jarního česneku a v dubnu, pokud jsme to neprovedli letos v březnu, sázíme
brambory. Než se nadějeme, bude květen, který je právem uznáván za nejkrásnější. Do svěží zeleně proniká
tisíce různobarevných květů, vydechujících vůni jara a v našich zahrádkách již dozrávají některé plodiny
ke sklizním.V jarní pohodě nám roste vše před očima. Všude je ovšem také třeba pilných rukou.
Přesto se najde čas, tak jako každoročně, na tradiční zájezd zahrádkářů a příznivců ČZS. Toulky
Kroměřížskem a Slováckem nás přivedou v sobotu 26. května 2007 do Westernové osady v Kostelanech,
Velehradu do katedrály, Střílek, Kyjova,Vracova, Velkých Těšan (mlýnice) a umožní besedování v některém
z malebných sklípků Jižní Moravy.
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Podrobnosti se zájemci dozvěděli na výroční schůzi ČZS Přílepy v neděli 15.dubna 2007 v hostinci
U Páralů. Přihlášky na zájezd s případnými informacemi získají zájemci u Zdeňka Němce.
Přeji všem zahrádkářům k jejich činnosti hodně zdraví, radosti z úrody na zahrádkách a pohody při
pobytu v přírodě.
Zdeněk Němec

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti
leden
únor
březen

duben

Marie HRDLIČKOVÁ
Marie STAŇKOVÁ
Marie SOVADINOVÁ
Zdeňka PEŠKOVÁ
Drahomíra MIKULÍKOVÁ
Zdeňka KRUMPOLCOVÁ
Anežka SOVADINOVÁ
Libuše VÁLKOVÁ
František MIKULÍK
Zdenka STAŇKOVÁ
Stanislav OPRŠAL
Václav KOPŘIVA
Václav SOVADINA

č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.

120
201
80
208
217
180
131
176
217
198
228
47
31

82 let
83 let
84 let
70 let
80 let
70 let
75 let
84 let
75 let
75 let
75 let
86 let
75 let

č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.

260
157
304
162
303

18. ledna
18. února
20. dubna
22. května
2. srpna

Narozené děti v roce 2006
Michael DUDEK
David PROCHÁZKA
Pavel JANČO
Jaromír ÚLEHLA
Karolína PŮČKOVÁ

Zemřelí občané v roce 2006
Bohuslava JURČÍKOVÁ
Ludmila DOLÁKOVÁ
Jiřina SKLENÁŘOVÁ
Božena ADÁMKOVÁ
Stanislav MACEK

č.p. 23
č.p. 70
č.p. 191
č.p. 79
č.p. 107

74 let
65 let
81 let
72 let
69 let

Prodám sad v Přílepích v lokalitě hrušoví pod mysliveckou chatou pod lesem. Tel.: 605 777 435

Občasník zastupitelstva obce Přílepy. Vydává zastupitelstvo obce Přílepy zdarma pro své občany.
Redakce: Miroslav Sovadina. Nepodepsané články: Miroslav Sovadina.
Připomínky na OÚ, tel.: 573 397 992, e-mail: obec@prilepy.cz
Tiskne TYPOservis Holešov
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