Přílepy
občasník Obce

Červenec 2019 / číslo 2 / ročník XVII

www.prilepy.cz

OBČASNÍK PŘÍLEPY

2

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
uběhlo půl roku a my bilancujeme, kolik
se nám toho za tu dobu podařilo uskutečnit, co ještě chceme dodělat do konce roku
a s čím počkáme na další rok, kdy bude
opět možné dofinancovat některé projekty
pomocí dotací.
Mimo naplánovaný rozpočet jsme
z havarijních důvodu museli ošetřit dřeviny také v mateřské školce, protože již
padaly větve ze stromů. Také muselo
být vybudováno sběrné místo pro zeleň
ze zahrádek, protože od dubna musí mít
všechny obce místo pro celoroční odkládání bioodpadu pro všechny obyvatele.
Koncem května proběhla konference
ohledně dotací z Norských fondů v Praze.
Oslovili jsme Norského konzula pro získání partnera v Norsku, aby byla dotace
snáze dostupná. Pokud by se podařilo dotaci získat, mohlo by se jednat až
o částku 1 500 000 €. V červnu proběhla
soutěž o zakázku na Rekonstrukci střechy zámku a stropu 2.NP. Z pěti navrhovaných firem se přihlásily tři v termínu.
Vyhrála firma Rapos, která v průběhu července začne opravou střechy zámku. Práce
budou probíhat celé léto a předpokládaný
konec opravy je závěr tohoto roku, proto
prosím dbejte opatrnosti při procházkách
v parku a pohybu kolem budovy zámku.
V polovině června nám byla přiznána
dotace na školní hřiště. Nyní proběhne
soutěž na dodavatele díla a pokud bude
úspěšná, tak rekonstrukce bude probíhat
v letních měsících, a bude pokračovat až
do podzimu.
Dalším projektem je výměna kotlů
v Základní škole Přílepy a v dalším roce
by se pokračovalo výměnou oken a zateplením fasády, kterou přístavba nemá. Na
tuto akci bude požádáno o dotaci pomocí
Energetické agentury Zlínského kraje.
Všechny tyto kroky povedou k energetickým úsporám a přispějí tak nejen
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ekonomice provozu školního komplexu,
ale také ekologii.
Opravena bude také cesta do Martinic
v katastru Přílepy a komunikace pod lesem
nad Letnou.
V srpnu proběhne v zámeckém parku
setkání rodáků z Přílep, tedy všech lidí,
co se narodili na zámku v Přílepích. Zároveň dojde k zápisu do české knihy rekordů
Agenturou Dobrý den z Pelhřimova jako
„Nejvíce lidí narozených na zámku“ aneb
„Velké setkání princů a princezen“. Cílem
je upoutat co nejvíce lidí z celé republiky
k podpoře zámku a k jeho budoucí kompletní rekonstrukci. Akce bude probíhat
v rámci akce „Přílepské rekordy“, kdy
hlavním aktérem je Spolek recesistů Přílep
a spolupořádá Obec Přílepy, SDH, čarodějnice a další dobrovolníci z řad občanů.
Přeji všem klidné a pohodové prázdniny.
						
		
Ing. Ivana Sehnalová, starostka
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce se v období od posledního vydání zpravodaje, tedy od měsíce dubna
scházelo na pracovních schůzkách se starostkou obce a také v rámci jednotlivých výborů.
Zasedání zastupitelstva obce Přílepy se konalo třikrát, a to v termínech 25. 4, 30. 5., 1. 7.
Pro přehled předkládáme výčet přijatých usnesení:

1. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku
obce prováděním rozpočtových opatření
do výše 100 000,- Kč.

9. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 70/1 a p.č. 51/7
do soukromého vlastnictví.

2. Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení
Věcného břemene EON – Přílepy –
úprava NN pro stavebníky Málek, Gába,
Icela, Vodička.

10. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
vozidla Peugeot z majetku obce či jeho
případnou ekologickou likvidaci
a vyřazení z registru motorových vozidel.

3. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
části pozemku p.č. 596 v kú Přílepy
o výměře 5 m2 za celkovou cenu 500,- Kč,
jako narovnání nesrovnalosti mezi skutečností a KN.

11. Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod (tedy dar) částí pozemků
parc. č. 620, 625/1, 625/2, 625/3, 625/5,
625/6 o celkové výměřě 351 m2 (označených v GPL č.1435-94/2018 jako pozemky
parc. č. 620/11, 625/10, 625/11, 625/12,
625/13 a 625/14 vše v k.ú. Přílepy
u Holešova, z vlastnictví Zlínského kraje
do vlastnictví obce Přílepy.

4. Zastupitelstvo obce schvaluje dlouhodobý pronájem části pozemku p.č. 621/1
(užitná plocha) o výměře 80 m2 za cenu
2000,- Kč ročně.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje dlouhodobý pronájem pozemku p.č. 52/1
(zahrada) o výměře 499 m2 za cenu
3500,- Kč ročně.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 2, 3 a 4/2019.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Přílepy za rok 2018 s
konstatováním „bez výhrad.“
8. Zastupitelstvo schvaluje prodej
pozemků p.č. 657 a 658 v kú Přílepy
o výměře 58 m2 a 39 m2 s podmínkou
zřízení věcného břemene nabyvatelem
pro sousední pozemky p.č. 110 a 58/4.
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12. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 6 000,- Kč
Charitě Holešov.
13. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč
Spolku Přílepy – náš domov.
14. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč
pro JB na sportovní reprezentaci obce.
15. Zastupitelstvo obce schvaluje firmu
RAPOS jako dodavatele stavby Oprava
střechy, krovu a stropu v II. NP – zámek
Přílepy a smlouvu o předmětné dílo.
Schválení víceprací a méněprací pouze
po předložení a schválení starostkou
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obce. Demontované dřevěné konstrukční
prvky budou spáleny, aby nedošlo k případnému přenosu dřevomorky.
16. Zastupitelstvo obce schvaluje
vypsání uzavřené výzvy na zakázku
malého rozsahu na dodavatele díla
Víceúčelové školní hřiště Přílepy. Dále
jmenuje komisi pro otevírání obálek ve
složení – předseda: Miroslav Sovadina,
členové: Rostislav Kutra, Rostislav Hradecký, náhradník: Martina Kvapilová.
17. Zastupitelstvo obce schvaluje zadání
vypracování žádosti o dotaci na projekt
„Oprava kotelny, výměna oken
a zateplení přístavby ZŠ Přílepy“ prostřednictvím Energetické agentury Zlínského kraje.

18. Zastupitelstvo obce schvaluje
vypsání uzavřené výzvy na veřejnou
zakázku malého rozsahu na dodavatele
díla „Oprava kotelny, výměna oken
a zateplení přístavby ZŠ Přílepy.“ Dále
jmenuje komisi pro otevírání obálek ve
složení – předseda: Zdeněk Chudárek,
členové: Martina Kvapilová, Eva Husáková, náhradník: Ivana Sehnalová.
19. Zastupitelstvo obce schvaluje revokaci usnesení č. 10 dle přehledu usnesení
č.j. 965/2018 ve znění „Zastupitelstvo
obce schvaluje nákup pozemku p.č.
69/18 v k.ú. Přílepy u Holešova o celkové výměře 109 m2 za cenu 100 Kč,-/
m2 do majetku obce.“

STRUČNÉ SHRNUTÍ SOUČASNÝCH PROJEKTŮ
V průběhu měsíce června proběhlo
výběrové řízení na dodavatele stavby
– Oprava střechy, krovu a stropu nad
2. NP – zámek Přílepy. V rámci výběrového
řízení bylo přímo osloveno 5 stavebních
firem, cenovou nabídku a návrh smlouvy
o dílo jich do stanoveného termínu doručily 3 z nich. Nejnižší cenovou nabídku
při dodržení všech stanovených podmínek
podala firma RAPOS z Holešova a to 5 368
003,- Kč bez DPH. S návrhem smlouvy
o dílo byli zastupitelé seznámeni a smlouva
byla podrobena právní konzultaci s konstatováním bez závad. Zastupitelstvo obce
schválilo smlouvu o dílo, přičemž vícea méně práce k odchylce z nabídkové ceny
díla budou po jejich předložení schváleny
starostkou obce. Bez schválení nebude
možné práce uhradit.
Z ministerstva pro místní rozvoj se
podařilo získat dotaci ve výši 1 977 242,Kč na projekt „Víceúčelové školní hřiště
Přílepy“. Vzhledem k získané dotaci bude
projekt v rozpočtované hodnotě 2 875 569,-

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Kč realizován. V současné době probíhá
příprava veřejné zakázky prostřednictvím
Mikroregionu Holešovsko a vypsání soutěže na dodavatele díla.
V měsíci červenci proběhlo zbudování nové trafostanice a položení nového
kabelu do průmyslovo-zemědělské zóny
v lokalitě bývalého JZD. Akci investoval E.ON. V budoucnu se počítá taktéž
s osazením veřejného osvětlení podél
komunikace. Územní plán obce počítá
s dalším rozvojem této zóny, komplikací
však nadále zůstávají vlastnické vztahy
pozemků a staveb.
V zatáčce na cyklostezce přes propustek přes Přílepský potok byly osazeny další díly zábradlí, aby se zamezilo
případnému sjetí cyklistů na silnici. Na
odpočívadle byl osazen odpadkový koš.
Odpadkové koše byly osazeny také na
mnoha dalších místech v obci.
Společnost VaK Kroměříž vypracovala
plán obnovy vodovodní sítě v obci. Koncem léta by tak měla být zahájena rekon-
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strukce prvního úseku vodovodu,
v trase od zámeckého parku přes
k rybníku a do horní části návsi. V
časnosti probíhá připomínkování

a to
ulici
soupro-

jektu, který by měl být zahájen koncem
léta. Obnova vodovodní sítě je investicí
VaK Kroměříž.

Nová trafostanice u horní
autobusové zastávky

Další díly zábradlí zvýší bezpečnost
zatáčky na cyklostezce

OBNOVA WC V ZÁMECKÉM AREÁLU
V jarních měsících proběhla generální
rekonstrukce WC v hospodářské budově
zámeckého areálu. Zastupitelé se rozhodli
pro tento krok z důvodu neutěšeného hygienického zázemí při konání společenských
akcí, kde bylo toto řešeno pronájmem mobilních sanitárních buněk nebo zpřístupněním
WC na obecním úřadě, které nemá dostatečnou kapacitu a vyžadovalo nekontrolované
zpřístupnění OÚ.
V místě bývalých WC pro obslužný
personál porodnice v hospodářské budově
byly obnoveny čtyři kabinky s klozetem,
tři pisoáry a dvěma umyvadly pro muže
i ženy. Rekonstrukci provedla firma Rostislava Kutry, která podala nejnižší cenovou
nabídku z oslovených firem.
O kvalitě provedených prací se již mohli
přesvědčit účastníci společenských akcí
v zámeckém areálu, sletem čarodějnic počínaje. Věříme, že pořadatelé i návštěvníci
budou o toto zázemí řádně pečovat a bude
sloužit svému účelu dlouhá léta.
					
-ms-
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Obnovené WC v zámeckém areálu
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SVOZ PLASTŮ A SBĚRNÉ MÍSTO PRO BIOODPAD SE OSVĚDČILY
V dubnovém vydání občasníku jsme
informovali a zkušebním provozu svozu
plastů přímo od domů, který se osvědčil.
Na obecním úřadě jsou k zakoupení žluté
pytle na plasty, 1 ks za 5,- Kč. Od července
budou velké žluté kontejnery na plasty ze
stávajících míst v obci staženy a zachovány
budou pouze dva u zámku, kde bude osazen také kontejner na plechové konzervy.
Všechny plasty i kartonové obaly budou
dále odváženy přímo od domů. Termíny
svozu uvádíme níže.
Zaveden byl také sběr posekané trávy,
odpadů ze zahrádek a větví na sběrném
místě pod obecním úřadem. Otvírací doba je
každou sobotu v čase 9 – 11 hodin. Posekanou trávu v případě nepřítomnosti obsluhy
ukládejte výhradně do kompostovacího sila.
Upozorňujeme, že ukládání odpadu ze
zahrádek mimo toto určené místo, např. příkopy, okraje lesa apod. je zakázáno!

ROZPIS SVOZU PLASTŮ
V ROCE 2019
KVĚTEN / 9., 22.
ČERVEN / 5., 19.
ČERVENEC / 3., 17., 31.
SRPEN / 14., 28.
ZÁŘÍ / 11., 25.
ŘÍJEN / 9., 23.
LISTOPAD / 6., 20.
PROSINEC / 4., 18.
Lze použít žluté pytle (k zakoupení na OÚ
za 5 Kč/ks), nebo libovolné průhledné pytle
větší velikosti.

BRIGÁDA V PARKU
Na začátku června se dobrovolníci z řad
občanů spolu s hasiči zúčastnili brigády
obce. Uklízelo se především na výročí 70 let
sboru dobrovolných hasičů a také proběhla
výsadba před soutěží Vesnice roku. Hasiči
znova upevnili ukradeného a znova nalezeného čápa, vyčistili schodiště a dlažbu
v okolí klubovny a pomohli s výkopem
otvorů pro zasazení již vzrostlých keřů.
Radikálně se ořezaly buxusy, byly uřezány
pokřivené sušáky, kromě jednoho, aby se
mohl připravit prostor pro stojan na kola
z pokáceného stromu. Dosazeny byly také
náhrady za uschlé tisy před hasičskou klubovnou.
Den před výročím hasiči ještě vyčistili jezírko a napustili jej čistou vodou.
V den návštěvy komise pomohli chlapi
upevnit vyřezávané sochy šneků a housenku pro budoucí hřiště a čistili plochu,
kde měla procházet komise od větví po
ořezu provedeném arboristy.
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Všem dobrovolníkům i zaměstnancům
moc děkujeme za činnost pro obec.
-si-

Hasiči upevnili sochy, kopali jámy a uklízeli
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SOUTĚŽ VESNICE ROKU A ZÍSKANÉ OCENĚNÍ
Dne 20. 6. přijela hodnotitelská komise na
dvouhodinovou prohlídku naší obce a její hodnocení v rámci soutěže Vesnice roku. Zahájení
bylo na obecním úřadě, kde po uvítacím přípitku následovala prohlídka místní knihovny.
Před úřadem již čekal bývalý kronikář a znalec místní historie pan Zdeněk Němec, který
vyprávěl cestou do Základní školy příběhy
k místním památkám, ke kříži, zvonici
a pomníkům.
Ve škole nás přivítala paní ředitelka
a názorně všem členům ukázala metodu čtení
„Sfumato”, která se vyučuje na naší škole. Dále
proběhla prohlídka bazénu a všechny děti
předvedly v tělocvičně taneční vystoupení „Za
100 let”. Ukázali jsme i projekt nového hřiště,
na které jsme čerstvě dostali informaci, že bude
podpořeno dotací z Ministerstva pro místní
rozvoj.
Poté následoval netradiční „Komisní
svoz” obecním traktůrkem k poli za zámkem.
Odtud se členové komise mohli podívat na
Přílepy z výšky. Leteckého výletu vrtulníkem
s pilotem panem Pisettou využilo jen 6 členů,
ostatní raději zůstali pevnýma nohama na
zemi. Následovaly ukázky z činnosti místních
spolků v zámeckém parku. Od spolku Přílepy
náš domov, přes Přílepský kulturní spolek,
ukázku Stromu roku s výkladem od paní Čablové i k ostatním vzácným stromům v parku až
po hasiče v zámku. Pod Jinanem cvičily děvčata jógu, u jezírka se prezentovali zahrádkáři
se svými výrobky. Proběhla zde i ochutnávka
marmelád a komise dostala balíček levandule
a bylinkové vegety na cestu, děti názorně ukázaly, jak zručně umí vyrobit zajíčky z břízy.
Myslivci prezentovali své úlovky a střelnici na Myslivecké chatě. Nejpočetnější obsazení měli Sokoli, kde vykoukly na komisi za
stromem čarodějnice a umíchaly kouzelný
lektvar a paní Petrášová prezentovala sportovní činnost spolku a paní Kuchařová s děvčaty povídala o dlouholeté činnosti jógy, která
komisi zaujala. U zámku prezentoval pan
Němec historii zámku, představil kroniku obce
a knihu o Přílepích. Bohužel času bylo málo,
tak se muselo pokračovat k ukázce historických vozidel, před zámkem od místních sbě-
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Recesi - tzv. „komisní svoz“ v novém přívěsu na svoz
plastů přijali hodnotitelé s humorem a nadsázkou

Na slavnostním ceremoniálu v sídle Zlínského
kraje převzala starostka cenu pro obec Přílepy

ratelů, dále proběhla ukázka výstavy hasičů
v zámku a nakonec se prezentoval s činností
Spolek recesistů Přílep, který představil
svou činnost a nadcházející akci „Přílepské
rekordy”. Touto prezentací se komise v parku
rozloučila, protože jsme měli poslední minutu
do konce.
Poslední týden v červnu proběhlo vyhodnocení a Přílepy získaly mimořádné ocenění za
„Podporu inovativních výukových přístupů
a rozvoj školského zázemí“. Tato soutěž byla
ukázkou zodpovědného přístupu místních
občanů k prezentaci své obce a činnosti spolků,
za což všem velmi děkujeme. Účast v soutěži
nebyla jen o vzhledu obce, jak si mnoho lidí
myslelo, ale především o lidech, kteří se umí
do těchto akcí zapojit, ačkoliv byl všední den
mnoho z vás se přišlo na prezentace podívat.
Podle ohlasů těch, co se přišli podívat, tak
spousta našich občanů ani netuší, kolik aktivních spolků v obci máme a co vše se v obci děje.
					
-si-
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FLORIÁNSKÁ SLAVNOST UDRŽUJE DÁVNÉ OBECNÍ TRADICE

Záslibná pouť občanů z Přílep na sv. Hostýně v roce 1932. V popředí starosta Ignác Žákovský

Na první květnovou neděli připadá v Přílepích slavnost sv. Floriána. V tento den se
schází občané, hasiči a poutníci aby při mši
svaté u lesní kaple nad obcí uctili památku
patrona nejen hasičů, ale také naší vesnice
a připomněli si tak tradici, která má kořeny
hluboko v minulosti.
Jak uvádí Zdeněk Němec ve své knize
Přílepy v historii a současnosti, dle výpisu
významných poutních dnů se na svatém
Hostýně vždy 4. května každého roku
konala „Záslibná pouť z Přílep“. Pěším
procesích na sv. Hostýn chodívali poutníci
z Přílep na Holešov, Dobrotice, Jankovice,
Chomýž, Slavkov, pak vzhůru po stráni na
vrchol k vodě a pak po schodech ke kostelu. Po návratu z pouti byla pro účastníky
na návsi připravena hostina, kterou hradila obec za účasti starostů. Kříž s Kristem
nošený v čele procesí je z roku 1835 a je
dosud dochován. S nástupem socialismu
v padesátých letech minulého století byla
procesí zrušena a po změně režimu v letech
devadesátých byla tradice obnovena právě
slavností svatého Floriána u přílepské kaple.
Také letos 5. května se pouť u lesní kaple
nad obcí konala a opět nechyběli hasiči ve
slavnostních uniformách, občané Přílep ani
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Floriánská mše svatá u lesní kaple nad obcí
v roce 2019

poutníci z okolí a mši svatou sloužil holešovský kaplan P. Mgr. Stanislav Trčka.
Zmiňovaný kříž z roku 1835 je v čele liturgického průvodu na začátku mše svaté
nošen dodnes. Nechybí ani hostina pro
hasiče a poutníky v restauraci „U Miloša“ na
návsi, takže i tímto místem je tradice dokonale ctěna.
					
-ms-
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OKÉNKO DO NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
FYZIKÁLNÍ CIRKUS
11. dubna 2019 navštívili naši školu pracovníci Střediska volného času TYMY. Přijeli
k nám s výukovým programem Fyzikální
cirkus. Žáci se pomocí pokusů přesvědčili, že
slaná voda nadnáší více než voda sladká, že
se hořením svíčky nejen spotřebuje kyslík, ale
zároveň se zvětší objem vzduchu, že smícháním octa (kyseliny) se sodou (zásada) vznikne
velké množství plynu, které nafoukne balonek,
… Asi největší úspěch měl „potápěč“, pomocí
kterého si děti vysvětlily Archimedův zákon.
Snad i na naší škole vyrůstají budoucí vědci,
kteří budou objevovat a vynalézat mnoho dobrého pro další generace.

Pokusy holky bavily

NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ
V 1. TŘÍDĚ

EXKURZE DO PLANETÁRIA
A ANTHROPOSU V BRNĚ

I tato akce patří k tradicím. Předškoláci, kteří
se chystají k zápisu do 1. třídy, navštíví naši
školu a sledují, co se ve škole dělá, co už jejich
starší kamarádi umí a mnohdy se i zapojí do
práce s prvňáčky.

24. dubna jeli čtvrťáci a páťáci spolu
s žáky ZŠ Žeranovice a Martinice na celodenní
exkurzi do Brna. Nejdříve navštívili Anthropos, kde se seznámili s životem našich prapředků a také si prohlédli známého mamuta,
a poté se vydali na cestu ke hvězdám v brněnském Planetáriu. Domů se vraceli plni nových
poznatků a zážitků.

Pasovaní školáčci si vyzkoušeli lavice v 1. třídě

Vedle mamuta v Anthroposu byli naši školáci maličcí

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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VÝUKA NA DDH V KROMĚŘÍŽI
15. dubna navštívili čtvrťáci v tomto školním roce už podruhé Dětské dopravní hřiště v
Kroměříži. Tentokrát už se ale neučili pravidla silničního provozu, už museli sami prokázat, že pravidla ovládají. Nejprve skládali písemný test, a pak ještě museli strážníky Městské
policie přesvědčit na hřišti, že se umí v provozu bezpečně pohybovat. Naprostá většina dětí
zvládla obojí na výbornou a odměnou jim byl průkaz cyklisty.

NÁVŠTĚVA - VIDA BRNO
Na závěr školního roku nás pozvala 1. ZŠ
Holešov na exkurzi do zábavního vědeckého
parku VIDA v Brně. Šest žáků naší školy se
zúčastnilo poznávacího dopoledne spolu
s žáky ze ZŠ z Martinic, Ludslavic, Prusinovic a z 1. ZŠ v Holešově. Nejprve jsme ve
VIDA centru navštívili 3D dokument PIDIOBŘI se scénami ze skutečného života hlodavců. Dále jsme byli pozváni na výukový
program ALCHYMISTÉ, kde děti objevovaly

vlastnosti věcí a látek, které běžně používáme. Následovala volná prohlídka vědeckého parku. Na závěr jsme zhlédli třaskavou
adrenalinovou show s názvem DETONÁTOR, kde jsme se seznámili s tím, co může
být výbušninou a co jejím detonátorem.
Dětem se program velmi líbil. Snad se nám
v blízké budoucnosti podaří navštívit VIDA
centrum se všemi žáky naší školy.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
se letos konal v pátek 26. dubna 2019. Do
první třídy bylo zapsáno 16 dětí, z toho 8 děvčat a 8 chlapců. 15 dětí je místních, 1 je přespolní. Byly vyřízeny a potvrzeny 3 odklady
školní docházky, takže po prázdninách
nastoupí do 1. třídy celkem 13 dětí.

ZPÍVÁNKY
Na naší škole proběhl hudební program
vedený hudebníkem Kamilem Čapčuchem.
Na „Zpívánky s kytarou“ jsme pozvali i děti
z místní mateřské školy. Zazpívali jsme si písničky o zvířatech, hudebních nástrojích, řemeslech a strávili tak příjemnou hudební hodinku.

TURNAJ VE VYBÍJENÉ
9. května přijali žáci 4. a 5. ročníku pozvání
1. ZŠ Holešov na turnaj ve vybíjené. V napínavých soubojích s ostatními školami vyhráli
vše, co se dalo a tak do školy přivezli cenné
1. místo! K tomuto úspěchu dopomohla nejen
dobrá technika hry, ale zejména úžasná spolupráce všech našich hráčů a hráček a ctění pravidel fair play. Gratulujeme!

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Verunka Sovadinová a další předškoláci
prokazovali u zápisu svoje vědomosti

PRAKTIKANTKY VE ŠD
Na třítýdenní praxi nastoupily 3. května
dvě studentky Střední pedagogické školy
v Přerově. Pro děti v družině to bylo zajímavé
zpestření a pro studentky „ochutnání“ praxe v
realitě.
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DEN S POLICIÍ ČR A KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
Na první pohled dvě zcela odlišné akce,
které se však konaly v jeden den. Proto jsme se
rozhodli, že se hned ráno vydáme po cyklostezce pěšky do Holešova. Mraky se z oblohy na
nás opravdu mračily, ale ani to nás neodradilo.
V zahradě holešovského zámku se konal Den
s Policií ČR. Děti shlédly ukázky práce všech
složek Integrovaného záchranného systému hasiči vyprošťovali z auta zraněné, záchranáři

poskytovali první pomoc, jednotka rychlého
nasazení zasahovala proti demonstrantům
a jiným narušitelům, svou práci předvedli policisté na koních…. Potom jsme usedli do křesel
holešovského kina a zaposlouchali se do tónů,
které zahráli malí umělci ze ZUŠ v Holešově.
Cesta zpět do školy byla opět pěší a všichni ji
zvládli bez problémů.

ŠKOLNÍ SOUTĚŽ SUPERSTAR
17. května se na naší škole konal 2. ročník
školního kola Superstar. Čtvrťáci a páťáci
si nacvičili píseň – někteří dokonce dvě –
a předvedli se před obecenstvem mladších ročníků a před přísným zrakem a sluchem poroty. Ačkoliv pochopitelně nemohli
vyhrát všichni, určitě si každý z účinkujících
zaslouží obdiv za výkon na vysoké úrovni,
za odvahu i za ochotu udělat něco navíc ve
svém volném čase. Určitě si tuto akci skvěle
užili jak diváci, tak účinkující. Za organizaci
této soutěže děkujeme paní učitelce Nicol
Darmovzalové.

Pět superstars z pátého ročníku

PŘEBORY V PLAVÁNÍ
V pátek 24. května 2019 uspořádala plavecká škola Uherské Hradiště přebor regionu Holešovska v plavání žáků prvního stupně základních škol. Letos to byl již 2. ročník a konal se na bazéně
v Holešově. V rámci neúplných základních škol získala naše škola krásné 1. místo.
Výsledky jednotlivců z naší školy:

DÍVKY:
Kategorie 1. tříd:
Kategorie 3. tříd:
			
Kategorie 4. tříd:
Kategorie 5. tříd:

CHLAPCI:
3. místo:
3. místo:
4. místo:
1. místo:
1. místo:

Marie Kroutilová
Eliška Uličníková
Amálie Poláková
Nela Folknerová
Vendula Miková

Kategorie 1. tříd:
Kategorie 2. tříd:
Kategorie 3. tříd:
Kategorie 4. tříd:

2. místo:
1. místo:
5. místo:
5. místo:

Adam Boledovič
Vojtěch Navrátil
Lukáš Brázdil
Adam Cholasta

Plavaly se rovněž štafety, ve kterých naše škola získala dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili.
Všem žákům blahopřejeme a děkujeme za pěknou reprezentaci školy i obce.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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UČÍME SE V PŘÍRODĚ
Konec školního roku je plný sportovních
soutěží, na které jezdí vybraní žáci. Většinou
odjede ze školy tak polovina žáků z různých
ročníků. Pro ostatní žáky je to příležitost zažít
školní den jinak.
První akce byla pod názvem „Učíme se
venku“. Ráno jsme se s dětmi vydali na mysliveckou chatu, kde jsme měli tzv. základní
tábor. Počasí k nám bylo přívětivé a slunce
krásně svítilo. V přírodě a s přírodními materiály jsme si zopakovali český jazyk, prvouku,
zapojili jsme všechny smysly do poznávání
přírody a strávili tak příjemné dopoledne.
Slyšet na závěr dopoledne větu jedné žačky:
„Paní učitelko, my jsme se dnes vůbec neučili.“ je pro nás velkou odměnou. Aniž by to
děti tušily, udělaly veliký kus práce.
Druhou akcí byly tradiční „Lesní hrátky“
zaměřené spíše na sportovní dovednosti
dětí. Ovšem opět pouze s využitím náčiní,
které nabízí příroda – šišky, větvičky, lístky,
kytičky… Děti předvedly celkovou obratnost, vytrvalost, trpělivost i umění zklidnit se.
Nechyběl ani piknik v lese a obvyklé stavění
lesních domečků, které nesmí nikdy chybět
a u dětí je velmi oblíbené.
Třetí akcí byl den zaměřený na práci
s mapou a buzolou, poznávání světových

stran či pozorování venkovních teplot. Nezapomněli jsme ani na zábavu a ve druhé polovině dopoledne jsme hráli různé deskové
a karetní hry. Zkrátka každý den se děje něco
nového.

Učíme se v přírodě – školáci na terase
myslivecké chaty v Petřejově

V lese je jistě líp než ve školní učebně

BAVÍME SE S ANGLIČTINOU
Základní škola v Rymicích pořádá tuto
nesoutěžní akci pro žáky čtvrtého a pátého
ročníku. Je určena pro žáky se zájmem o anglický jazyk, kteří mají chuť pobavit se při řešení
zábavných úkolů, vyzkoušet si své konverzační schopnosti v angličtině a porovnat je
se žáky z okolních škol. I naše škola letos
vyslala své zástupce – z každého ročníku jednoho (dle daných podmínek). Své konverzační
dovednosti šli předvést Václav Obšivač za
4. ročník a Jolana Janošová za 5. ročník. Porotou
byli oceněni za umění porozumět a reagovat na
dotazy poroty. Děkujeme za pěknou reprezentaci školy.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

S angličtinou se bavili taky Jolanka a Vašík
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MATEMATICKÉ SOUTĚŽE
Každoročně se naše škola zúčastní nejen
sportovních, ale i matematických soutěží.
Již v březnu jsme se zapojili do matematického Klokana. Dále jsme se zúčastnili
Pythagoriády pro 5. ročníky. Po školním
kole postoupili do okresního kola Pytha-

goriády Julie Zavadilová a Jakub Bárta.
Do okrskového kola Matematické olympiády pro žáky 4. ročníků postoupila
Ema Olšáková s Václavem Obšivačem.
Oba naši žáci získali 13. června 2019 krásné
3. místo. Gratulujeme!

ŠKOLNÍ VÝLET – OSTRAVA
K závěru školního roku patří školní výlet.
Letos jsme 6. června odjeli do Ostravy – Dolních Vítkovic. Tady jsme se rozdělili na skupinky, kde starší žáci si prošli expozici Velkého
světa techniky. Měli zde připravený doprovodný program s názvem „Zločin pod lupou“.
Tady se formou detektivní hry seznámili
s profesí forenzního technika. Dozvěděli se, jak
zajišťovat stopy na místě činu, jak analyzovat
otisky prstů a vyzkoušeli si základní vyšetřovací postupy. Podstatou programu je rozvíjet
u dětí deduktivní a logické myšlení a spolupráce v kolektivu.
Pro mladší žáky byl připraven program
o dopravních prostředcích. Seznámili se s
různými druhy historických dopravních prostředků. Viděli nejstarší jízdní kola, dozvěděli
se, jak fungoval první automobil. V samotné
expozici Malého světa techniky si sami mohli
vyzkoušet, jaké to je řídit motorku, traktor
nebo sedět za volantem linkového autobusu.
Zajímavá byla i prohlídka ponorky, prvních
strojů, tkalcovského stavu,….

Expozice byly velmi zajímavé, jenom škoda,
že času na prohlídku tak málo.

Naši školáci v expozici ponorka

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
NA ČTENÁŘE
19. června jeli naši prvňáci do holešovského
zámku na každoroční pasování prvňáků na
čtenáře. V důstojných prostorách holešovské Sala terreny nejprve děti předvedly něco
ze svých dovedností a poté byly pasovány
na čtenáře rytíři v historických kostýmech.
Na závěr ještě složily slavnostní slib čtenáře.
Přejme dětem, ať se knížky stanou jejich věrnými kamarády a slib čtenáře ať vždy plní.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Naše prváky pasoval na čtenáře samotný pan král
se svojí družinou
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ATLETICKÝ TROJBOJ FRYŠTÁK
je další sportovní soutěží, která se pomalu
stává tradicí. Letos proběhl v úterý 13. června.
Žáci soutěžili v běhu na 50m, skoku do dálky
a hodu kriketovým míčkem.
Všem zúčastněným sportovcům děkujeme za
pěknou reprezentaci školy a výdrž v těžkých
teplotních podmínkách.

Zmrzlina byla pro sportovce z naší školy
skvělou odměnou

VÝSLEDKY NAŠICH ŽÁKŮ:
Kategorie 1. tříd:		
děvčata 1. místo:
Kategorie 2. – 3. tříd:
děvčata 2. místo:
					3. místo:
				chlapci 2. místo:
					3. místo:
Kategorie 4. – 5. tříd:
děvčata 1. místo:
					2. místo:
				chlapci 3. místo:

Denisa Halašková
Amálie Klezlová
Libuše Odstrčilíková
Rudolf Polášek
Antonín Fuksa
Nela Folknerová
Jolana Janošová
Jakub Bárta

OLYMPIÁDA MALOTŘÍDNÍCH ŠKOL V KROMĚŘÍŽI
Letošní ročník byl v pořadí již XX. Pořadatelem bylo Město Kroměříž. Za naši školu se
soutěže zúčastnilo 17 žáků a doprovázely je
2 paní učitelky. Žáci přivezli celkem 17 medailí.
I v tento den bylo neskutečné vedro, děkujeme všem za vzornou reprezentaci a výdrž!

Finiš běhu na olympiádě v Kroměříži

OBČASNÍK PŘÍLEPY

VÝSLEDKY NAŠICH ŽÁKŮ:
Kategorie 1. a 2. třída:
Amálie Klezlová -zlato / běh na 400 m
			
-zlato / skok do dálky z místa
			
-stříbro / běh na 50 m
Denisa Halašková -stříbro / běh na 400 m
Kategorie 3. a 4. třída:
Rudolf Polášek
- zlato / skok do dálky z místa
			
-zlato / běh na 50 m
Antonín Fuksa - bronz / hod míčkem
Nela Folknerová - stříbro / hod míčkem
			
-bronz / běh na 50 m
			
-bronz / běh na 400 m
			
-bronz / skok do dálky z místa
Kategorie 5. třída:
Jakub Bárta
- zlato / běh na 50 m
			
- stříbro / běh na 400 m
			
-bronz / skok do dálky z místa
Jolana Janošová - bronz/ běh na 50 m
			
-bronz / skok do dálky z místa
Kateřina Sehnalová - bronz / hod míčkem
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ZÁVĚREČNÁ BESÍDKA ŠKOLY

UKÁZKA VÝCVIKU DRAVCŮ

I letošní konec školního roku se nesl
v pohádkovém duchu. Tentokrát se známou
pohádkou „Princové jsou na draka“. Písničky z této pohádky jako např. Statistika,
Dělání, dělání nebo Hlupáku, najdu tě jsou
mezi dětmi známé a oblíbené. V tělocvičně
naší školy se tedy objevilo království s králem, princeznou, rádcem, ohlašovatelem
i dvorními dámami, ospalý princ Bachacha,
poddaní bez peněz i bez práce, velvyslanec
draka šestnáctihlavce i Honza s maminkou
a bráškou. Honza však s drakem nebojoval. Na draka svým důvtipem vyzrál Honzův mladší bráška Martínek. Po skončení
pohádky se naši malí herci opět proměnili
v žáky naší školy a byli odměněni za svoji
celoroční práci. Také jsme se rozloučili
s žáky pátého ročníku, kteří od září nastoupí
do různých základních škol v Holešově,
a přivítali jsme naše budoucí prvňáčky. Na
úplné ukončení zahřmělo tělocvičnou třikrát
HURÁ na prázdniny.

To byla poslední akce tohoto školního roku
a také malé poděkování žákům za vystoupení
na školní besídce. Na tuto akci jsme pozvali
i děti z naší mateřské školy a žáky ze sousední
Základní školy Martinice. Vyprávění sokolníka
bylo více než zajímavé, děti si mohly některé
dravce pohladit, viděly, jak dravci reagují na
pokyny svého sokolníka. I přes opravdu tropické počasí jsme s dodržením pitného režimu
vše zvládli a naši žáci na závěr ještě jednou
předvedli ve stínu tělocvičny svým kamarádům pohádku „Princové jsou na draka“.
Sklidili velký potlesk a poděkování. Poslední
tečkou byla zasloužená zmrzlina.

Školákům, pedagogům i ostatním zaměstnancům přišla za jejich pěknou práci poděkovat i paní starostka Ing. Ivana Sehnalová.

Bez vedlejších rolí by ty hlavní nemohly
vyniknout – pohádka co znají již dvě generace

OBČASNÍK PŘÍLEPY

ÚSPĚCH NAŠÍ ŽÁKYNĚ
Žákyně naší školy Aneta Macková (z 2.
třídy), která navštěvuje výtvarný obor na
ZUŠ v Holešově, získala významné ocenění
– medaili LIDICKÁ RŮŽE 2019. Tuto cenu
přebírala za přítomnosti svých rodičů přímo
v Lidicích - za mimořádně úspěšnou práci
v technice grafika. Blahopřejeme!

Talentovaná malířka Anetka Macková
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VÝSLEDKY SBĚRŮ NA ŠKOLE
Po dobu celého školního roku sbíráme na škole druhotné suroviny a za získané peníze se
žákům platí veškeré jízdné a autobusy na akce pořádané školou. I na letošní besídce byli nejlepší
sběrači odměněni.
KAŠTANY:
1. místo:
2. místo:
3. místo:

Matěj Kroutil
(3. tř.)
Nela Folknerová (4. tř.)
Kristýna Halašková (2. tř.)

75 kg
64 kg
60 kg

Celkově jsme myslivcům odevzdali 393 kg.
POMERANČOVÁ KŮRA:
1. místo:
Kamila Sovadinová (3. tř.)
2. místo:
Josef Sehnal (3. tř.)		
3. místo:
Filip Tomanec (2. tř.)

24,40 kg
9,20 kg
5,00 kg

Celkově jsme odevzdali 60,65kg.		
PET víčka:
1. místo:
2. místo:
3. místo:

Nela Folknerová (4. tř.)
Kamila Sovadinová (3. tř.)
Filip Ides (1. tř.)		

53,70 kg
48,40 kg
31,60 kg

Za školu jsme do sbírky „Na Romana“ do Holešova odevzdali 218,35 kg.
PAPÍR:
1. místo:
2. místo:
3. místo:
4. místo:
5. místo:
6. místo:
7. místo:
8. místo:
9. místo:
10. místo:
11. místo.
12. místo:

Alexandr Sedlář (4. tř.)
Aneta Macková (2. tř.)
Václav Obšivač (4. tř.)
Nela Folknerová (4. tř.)
Eliška Uličníková (3. tř.)
Kristýna Brázdilová (2. tř.)
Kateřina Sehnalová (5. tř.)
Marie Kroutilová (1. tř.)
Adam Ides (1. tř.)		
Vojtěch Navrátil (2. tř.)
Adam Boledovič (1. tř.)
Samuel Tvrdoň (1. tř.)

3956 kg
3852 kg
2464 kg
1686 kg
1578 kg
1019 kg
862 kg
760 kg
672 kg
646 kg
640 kg
541 kg

Za školu jsme odevzdali celkem 24 126 kg.
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ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU
Vysvědčení si žáci odnesli v pátek 28.
června 2019. Všichni se rozešli a škola na dva
měsíce osiřela a utichla. Jen na malou chvíli
se ještě zastavili budoucí malí předškoláci
z mateřské školy, aby si vyzkoušeli sezení ve
školní lavici a představili se paní učitelce.
Jsme moc rádi, že se za námi do školy
zastavili s vysvědčením i naši bývalí žáci,
udělali nám velkou radost, daří se jim, rádi
na nás vzpomínají a to nás také těší.

Dětem hezké a bezstarostné prázdniny,
hodně sluníčka, koupání, zábavy i poučení
a dospělákům zase příjemnou dovolenou
přeje všem kolektiv zaměstnanců ZŠ Přílepy.
						
Mgr. Alice Kučerová, ředitelka školy

STŘÍPKY Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
SPOLUPRÁCE SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU
Spolupráce se základní školou je velmi
důležitá z důvodu plynulého přechodu do
procesu učení. Má-li školní docházka znamenat pro dítě přínos, musí být děti na jejím
startu povzbuzovány k sebedůvěře ve své síly
a novou roli školáka. Z tohoto důvodu v úterý
23. dubna předškolní děti navštívily před zápisem základní školu. S nadšením sledovaly, co
se jejich kamarádi již naučili a jak se jim daří
ve školních lavicích. Prvňáčci spolu s paní ředitelkou Mgr. Alicí Kučerovou nás přivítali písničkou o vodníkovi. Během vyučovací hodiny
nám děti ukázaly, jak dovedou počítat do dvaceti, poznávaly a vyřazovaly větší a menší čísla
v této číselné řadě, předčítaly slabiky a slova.
Pak jsme si prohlédli krasopisně napsané
věty v jejich osobních sešitech. Nejvíce se nám
však líbila práce s interaktivní tabulí, na které
školáci vyhledávali souměrné a nesouměrné
útvary. Dětem se ve škole líbilo a k zápisu se
velmi těšily.
30. dubna nás opět pozvala paní ředitelka
do základní školy a to na hudebně vzdělávací
program pana Kamila Čapčucha s názvem
„Zpívánky“. Děti zpívaly podle obrázků
známé dětské písničky a to za doprovodu
kytary a pohybových kreací. Příjemná hudba
a radost ze zpěvu byla slyšet po celé škole.
Děkujeme.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Práce s interaktivní tabulí je snadná
i pro děti ze školky
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TRUHLÍK A TRUHLIČKA VE ŠKOLCE
V pondělí 6. května navštívili naši mateřskou školu Truhlík a Truhlička. Připravili si
pro nás výchovnou pohádku o tom proč, kdy,
kde a jak si správně mýt ruce. Truhlík byl první
den ve škole. Vrátil se z ní však o dost dříve
a navíc ve tváři celý žlutý. Do toho všeho mu

bylo velice špatně od žaludku a vůbec nevěděl,
co je toho příčinou. A tak Truhličce nezbývalo
nic jiného, než vypátrat, co Truhlík ve škole
vyváděl. V představení herci zpívali a hráli na
kytaru a do děje zapojili i děti.

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Ve čtvrtek 9. května proběhl v mateřské škole zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok
2019-2020. Všechny podané žádosti k přijetí byly vyřízeny kladně. MŠ je tedy pro další školní rok
jednotřídní heterogenní skupinou s povolenou výjimkou na 28 zapsaných dětí.

NÁVŠTĚVA LOUTKOVÉHO DIVADLA
Ve čtvrtek 13. června jsme využili nabídky MKS Holešov u příležitosti největší výstavy sezóny
Loutky a loutkové divadlo. Po zhlédnutí představení „Jak kašpárek vysvobodil princeznu“, si
děti mohly prohlédnout spoustu vystavovaných loutek a loutkových divadel od nejstarších a nejvzácnějších, až po ty současné. Na závěr byla dětem v malém připraveném kinosálu promítnuta
pohádka „O červené Karkulce“, v podání loutek starých téměř sto let.

ZAPOJENÍ DO ANKETY STROM ROKU
Děti z mateřské školy se také zapojily do
ankety „Strom roku“. Celý týden jsme se věnovali důležitosti ochrany životního prostředí,
významu stromů a rostlin pro život člověka
na planetě. S praktikantkou Annou Želinskou děti namalovaly krásné obrázky Habru
obecného – převislého rostoucího v zámeckém parku. Anička si pro ně připravila krátký
příběh o tomto vzácném stromu. Zblízka si

ho prohlédli, hladili jeho kůru i větvě. Snažili
jsme se, aby při malbě děti zachytily majestátnost tohoto významného stromu. Konečně se
umoudřilo počasí a my mohli vyrazit na naše
oblíbené procházky do lesa, kde si děti formou
her a prožitků utvářejí kladný vztah k přírodě.
Krásného okolí Přílep využíváme k obohacení
informací o pozorování a zkoumání přírody po
celý rok.

Do ankety strom roku se zapojila mateřská i základní škola

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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BOHATÝ ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU
V pátek 7. června jsme vyrazili za zvířátky
do ZOO Lešná. Po noční bouřce jsme měli trochu obavy, že se nám výlet nezdaří. Nakonec
ale vše dobře dopadlo a sluníčko nás provázelo
po celou dobu prohlídky. Nejvíce se děti těšily
na vybalování dobrot, které jim do batůžků
připravily jejich maminky.
Ve středu 19. června nás čekalo překvapení
v podobě hledání pokladu. Po splnění deseti
zadaných úkolů, děti začaly hledat poklad,
který byl tento rok neobvyklý. Byl uschován
v mateřské škole v podobě zmrzlinových kornoutů.
Ve středu 26. června jsme se shromáždili
na hřišti ZŠ, kde jsme se seznámili s dravci
žijícími v naší přírodě. Ty nám přivezli ukázat
sokolníci z Ostravy. Děti se dozvěděly mnoho
zajímavých informací o způsobu jejich života,
jak loví kořist, kolik váží a jaké mají rozpětí křídel. Dravce bylo možné si prohlédnout nejen
v letu, ale i zblízka a dokonce jsme si některé

mohli pohladit. Celá ukázka byla velmi poučná
a zajímavá.
Po skončení nás pedagogické pracovnice
pozvaly do tělocvičny na pohádku hranou
dětmi základní školy „Princové jsou na draka“.
Ta se nám i dětem moc líbila a školáci si za ni
zaslouží velkou jedničku.

Výlet do ZOO Lešná patří k tradičnímu závěru
školního roku

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM
Se školním rokem 2018-2019 jsme se rozloučili připraveným programem ve čtvrtek 27.
června. Pak proběhlo slavnostní pasování dvanácti dětí na školáky včetně opékání špekáčků
na školní zahradě. Druhý den si „Školáci“

vzali aktovky a za doprovodu svých mladších
kamarádů byli odvedeni do základní školy, kde
je přivítala paní ředitelka, která je uvedla do
1. třídy. Stále něco končí a něco nového začíná.
Přejeme dětem dobrý start do školních let.

Pasovaní školáčci se chystají na symbolickou cestu z mateřské do základní školy

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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Děkujeme všem rodičům, zvláště členkám KRPŠ za vstřícnou
spolupráci při zabezpečování chodu mateřské školy.
Přejeme dětem příjemně prožité slunečné prázdniny a rodičům
zaslouženou pohodovou dovolenou s dostatečným klidem na relaxaci.
Za kolektiv pracovníků mateřské školy
Zdenka Chmelařová – ředitelka
ŽIVOT SPOLEČENSKÝ
OSLAVILI JSME 70. VÝROČÍ SDH PŘÍLEPY

Dolní louku zaplnila hasičská technika

Sbor dobrovolných hasičů Přílepy byl založen dle záznamu v kronice obce Přílepy 25.
května roku 1949 a letos tak oslavil 70. narozeniny. Přičiněním našich dědů a otců vznikla
tenkrát jako v mnoha dalších vesnicích a městech složka, jejímž prvotním posláním bylo
a je ochrana obyvatel před požáry, povodněmi
a živelnými katastrofami. Činnost sboru však
byla již od samého počátku a je mnohem širší.
Minulost nemůžeme opomenout, jelikož díky
ní jsme dnes tady a díky předávání nadšení,
poslání a myšlenky dobrovolného hasičstva
z otců na syny dnes nejen že fungujeme, ale
můžeme vše předávat další generaci.
Zmiňovaná činnost našeho sboru by se dala
rozdělit do čtyř oblastí – zásah, sport, technická

OBČASNÍK PŘÍLEPY

pomoc a kulturně společenské dění. O všech
čtyřech oblastech pravidelně informujeme také
na stránkách Občasníku, ale každý se měl jistě
možnost některé z našich akcí po ty desítky let
zúčastnit a udělat si obrázek svůj. Na těchto
akcích se zároveň snažíme provádět preventivně výchovnou činnost a předvádět zejména
dětem poslání nejen hasičů, ale také ostatních
složek IZS.
Historie sboru je bohatá a dlouhá a zaplnila by jistě mnohem více prostoru než jedno
vydání občasníku, proto si zde pojďme shrnout
a všem nezúčastněným přiblížit alespoň ten
krásný letní den, kdy jsme spolu s vámi naše
výročí mohli oslavit.
Oficiální program oslav byl zahájen ve
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Slavnostní průvod s hudbou a mažoretkami

13:00 hodin slavnostní valnou hromadou za
účasti zástupců sborů z okrsku Holešov a družební obce Přílepy u Rakovníka a hostů. Zde
jsme zhodnotili naši činnost a předali vyznamenání zasloužilým a aktivním členům našeho
sboru.
Poté se konala na návsi u zvonice mše svatá
za hasiče a ochranu naší obce, kterou sloužil
pozvaný kaplan farnosti Šumperk a zároveň
dobrovolný hasič obce Jednov P. Mgr. Michal
Zahálka, který v promluvě vyzvedl poslání
dobrovolných hasičů a smysl jejich sloganu
„Bohu ke cti, člověku ku pomoci.“ Po mši jsme
prošli průvodem s prapory hudbou a mažoretkami vesnicí a položili věnce k pomníkům padlých.
Průvod byl zakončen v zámeckém parku,
kde byl připraven bohatý kulturní, tématický
i dětský program.
Celým odpolednem a večerem provázela
dechová hudba Moravská Veselka. Návštěvníci mohli dále shlédnout pódiové vystoupení
mažoretek, taneční vystoupení dětí z TyMy
centra Holešov, přílepského Sokola či vystoupení mága Radka.
Na dolní louce probíhala výstava historické i současné zásahové techniky a probíhaly
ukázky zásahů a dalších činností dobrovolných
i profesionálních hasičů a kynologů Policie ČR.
Ve vestibulu zámku byla instalována výstava
o historii SDH Přílepy, kde kromě historických
technických fragmentů, oděvů a historických
textů probíhala také multimediální prezentace
fotek a videí.
Děti mohly brázdit park ve vláčku Pacifik, skotačit na dvou skákacích hradech, letní
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Skotačení v pěně k akcím hasičů patří

klouzačce a v hasební pěně na dolní louce.
Mohly si také vyzkoušet střelbu na laserové
střelnici Policie ČR.
Po setmění se konal ohňostroj a pokračovala taneční zábava s Moravskou Veselkou až
do nočních hodin. Slavnostní den se vydařil
a patří za něj díky všem, co se na jeho přípravě
a samotném průběhu jakkoliv podíleli.
Sedmdesátiletá historie našeho sboru dokazuje, že je naše práce soustavná, má jasnou koncepci a cíle, že všichni táhnou za jeden provaz,
a že práce ve sboru členy naplňuje.
Závěrem chceme také vyjádřit díky všem,
co naši činnost finančně, materiálně a jakkoliv
jinak podporují a přejeme všem, ať svatý Florián drží nad naší vesnicí svou ochrannou ruku.
					

-ms-
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SDH Přílepy zve všechny děti, rodiče
i prarodiče na

TÁBORÁK NA KONCI PRÁZDNIN
V pátek 30. srpna 2019 od 17:00 hodin
Na přední zahradě zámeckého parku

Občerstvení zajištěno, špekáček
děti dostanou
PŘÍLEPSKÉ BÉKAL S KAPKOU NOSTALGIE

Na dolní louce zámeckého parku našel každý to, co se mu líbí

Dnešní doba jistě nabízí pestré možnosti kde
a jak strávit víkend, dovolenou, prázdniny.
Dalo by se říct, že časy kdy vyráželi trempové do přírody, večery trávili u ohně, hráli
na kytary, společně zpívali a namísto displeje
mobilu pozorovali plameny a měnící se žhavé
uhlíky v táboráku jsou dávno pryč. Existují
však stále akce, kde si tito nadšenci mohou
scházet dál a jednou z nich je právě festival Přílepské Békal. Ten letošní zmiňovanou kapkou
nostalgie opět zaváněl.
Dolní louka zámeckého parku takto ožila
v sobotu 1. června, a jelikož tento den zároveň
patří i dětem, pořadatelé připravili bohatý program také pro ně.
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Ve 13 hodin bylo již vše připraveno podle
plánu, vše a všichni byli na svých místech
a areál se postupně plnil návštěvníky za
tónů kapely Dunibuch. Klasický český folk v
podání muzikantů z podhůří Jeseníků vystřídal košatější styl laděný do new acoustic music
v podání kapely Hrnek. Program poté pokračoval poněkud netradičně. Jelikož jsme slavili
zároveň zmiňovaný den dětí, vyklidili profesionálové pódium dětské kapele Pišingr – vítězi
dětské Porty, která k nám přijela až z Českého
Krumlova a ukázala všem přítomným, že
o budoucnost tohoto žánru nemusí mít příznivci obavu.
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Brněnská formace s názvem Vína pak
předvedla všestrannost cimbálu a to, že obsazení tohoto nástroje nepatří výhradně do
lidové písně. Písničkář René Souček z fajného
města Frydku Mistku představil kromě osvědčených hitů také nové písničky plné humoru
a nadsázky k pobavení posluchačů. Pak už
patřilo pódium zmiňované nostalgii. Mladoboleslavské uskupení Brontosauři Revival hrající
výhradně osvědčené hity této desítky let staré
legendy českého trempu a folku rozezpívali
snad všechny.
Den se pak sice chýlil ke konci, program
však zdaleka ne. Kapela D.N.A. Brno, která
patří na náš festival již po několik let předvedla,
že kluci a holky jsou i přes mateřské povinnosti

stále v dobré muzikantské formě. Se setměním
nastoupila na pódium pod zámeckou věží
holešovská country legenda Texas, aby festival
ukončila letním country bálem.
Jak bylo již zmíněno, na své si přišli i nejmenší návštěvníci, jejichž účast byla letos
opravdu hojná. Připraven byl velký skákací
hrad a malování na obličej, parkem se děti
vozily koňským povozem a nechybělo ani
stádo kůzlat.
Po celý večer hořel v areálu táborový oheň,
kde si mohl každý opéct špekáček a cítit se skutečně jako na čundru, zejména když se zde ještě
po skončení programu na pódiu sedělo, hrálo
na kytary a zpívalo.
					
-ms-

Parkem projížděly děti na koňském povozu kočírovaném kovbojem

Spolek recesistů Přílep všechny srdečně zve na

PŘÍLEPSKÉ REKORDY

V zámeckém parku Přílepy 17. Srpna 2019 od 14:00 hod.
Součástí akce bude zápis do České knihy rekordů
"Nejvíce lidí narozených na zámku"
(Velké setkání princů a princezen narozených na zámku v Přílepích).
Účastník bude do rekordu zapsán po předložení OP nebo rodného listu s místem narození Přílepy.

Připraveny soutěže, rekordy a zábava pro malé i velké.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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ČARODĚJNICE OPĚT PŘIČAROVALY VESELÍ A ZÁBAVU

Rej čarodějnic proletěl ulicemi Přílep

Všeobecné známé pálení čarodějnic patří
k oblíbeným zvykům po celém česku. Magická
filipojakubská noc z 30. dubna na 1. května,
měla prý bývat nocí, kdy zlé a nečisté síly dosahovaly větší moci než jindy. Rovněž to měla být
noc, kdy se daly nalézt ukryté poklady. Také
v Přílepích našel tento zvyk své pevné místo
a stal se tradicí. Dnes už asi nikdo nevěří na
poklady ukryté ve skalách, ale dalo by se říci,
že tuto noc se alespoň u nás poklady skutečně
otvírají. Jsou to poklady dobré nálady, společného veselí, utužování vzájemných mezilidských vztahů a hojnosti těchto pokladů jsme si
s čarodějnicemi mohli užít také letos.
Vše začalo jako vždy sletem čarodějnic
v nápaditých kostýmech na cestě nad skalou,
letitým místem sletu. Po úvodním rituálu se
houf roztodivných stvoření vydal na cestu
přílepskými ulicemi na přední zahradu zámeckého parku, kde bylo již vše připraveno k jejich
uvítání. Po úvodním reji a přípitku čarovným
lektvarem zůstaly na parketu nejmenší čarodějnice. Nejen těm, ale i ostatním dětem pak
sázel DJ „M.“ k tanci jednu dětskou pecku za
druhou a moderátor „R.“ všechny úžasně rozdováděl. Za tanec byly nejen malé čarodějnice,
ale i ostatní děti odměněny, když velké čarodějnice přivezly na parket čarovnou chaloupku
plnou plyšáků, do které si mohly děti sáhnout
a vytáhnout si toho, který se jim po hmatu
zamlouval a toho si také odnést.
Po zapálení ohně, za čarovného zaříkávání
a spálení košťat předvedly na parketu své představení děti z přílepského Sokola. Kluci a holky
nejdříve předvedli moderně pojatou pohádku

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Vystoupení bludiček učarovalo všem

o Červené Karkulce a pak patřil parket malým
bludičkám a jejich tanečnímu vystoupení.
Za soumraku se všichni přesunuli na
zámecké nádvoří, kde bylo připraveno ohňové
vystoupení v podání pyrožonglérské skupiny
„Dva v kruhu“, které zaujalo všechny malé
i velké diváky. Mezitím se dostatečně setmělo k
tomu, aby mohl proběhnout zlatý hřeb večera
– čarodějnické stínové divadlo. Za nasvíceným
plátnem předváděly čarodějnice různé scénky
na populární české písně a za toto sklidily velký
potlesk. Tímto představením byl bohatý program vyčerpán a chladnoucí večer pokračoval
diskotékou DJ „M.“
Věřme že tato čarovná noc odnesla z Přílep
všechen svár, závist a ošklivé lidské vlastnosti
a že úsměv na tváři dokážeme po zbytek roku
vykouzlit i bez působení kouzel čarodějnic.
-ms-
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ŘEZBÁŘI V PŘÍLEPÍCH JIŽ PODRUHÉ
O posledním dubnovém víkendu bylo
v přílepském zámku a parku k vidění či slyšení mnoho. A to především proto, že také tuto
zimu se muselo v parku hodně kácet. Proto
jsme opět pozvali řezbáře, aby z kmenů, které
by jinak byly zřejmě určeny do kamen, vytvořili umělecká díla. Řezbáři zkušení i začínající
(ze Střední školy nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem) v parku pracovali již od
čtvrtka. Do pátku panovalo slunečné počasí, na
víkend hlásili „zhoršení“. Přestože jsme si moc
přáli, aby po dlouhém suchém období konečně
zapršelo, právě teď se nám změna nehodila.
A vyšlo nám to. Nebylo sice nijak zvlášť teplo
a stále to vypadalo, že by mohlo začít pršet, ale
počínaje sobotní 10. hodinou začali návštěvníci
proudit. A my uvěřili, že naše vynaložená energie nepřijde vniveč.
Po celý víkend téměř každou půlhodinu
prováděla Martina Kvapilová zájemce o prohlídku zámkem a dvakrát denně probíhaly
i komentované vycházky po parku, v sobotu
s Vlastou Čablovou, v neděli s dr. Lenkou Křesadlovou z kroměřížského pracoviště Národního památkového ústavu.
Děti měly možnost vyřádit se na skákacím
hradu, vyzkoušet si svou obratnost při zdolávání lanové trasy, zatloukat hřebíky či malovat

Řezbáři v akci

na dřevo. Především pro dospělé návštěvníky
jsme v zámeckém sklepení připravili výstavu
strašidelných kostýmů, které nám laskavě
zapůjčil spolek Rymická strašidla. V přízemí
zámku pak byly k vidění miniatury modelů
historických oděvů od Antiky po 80. léta 20.
století, jejichž autorkou je Zdeňka Mudráková.
Téměř stovka modelů zaujala návštěvníky
všech věkových kategorií, ženy i muže.
V neděli měly premiéru děti z 2. holešovské
základní školy, konkrétně členové divadelního
souboru Kaštánci pod vedením Jiřího Kuhla
s loutkovou podobou Červené Karkulky. Ve
14 hodin se návštěvníkům představila cimbá-

O dražbu vyřezaných soch na závěr akce byl velký zájem
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lová muzika Denica ze Zlína. Akce se blížila
ke svému vrcholu – aukci soch, které řezbáři
v předchozích dnech vyřezali. Bylo poznat,
že my i návštěvníci známe aukce především
z televizních obrazovek, nicméně i přes počáteční rozpaky se většina soch vydražila a cíl
akce byl splněn. Zbyli nám šneci, ti jsou již
umístěni v parku.
Příprava Řezbářů i celý víkend byly
opravdu náročné, nicméně jsme si mohli říct,
že to „stálo za to“. Podařilo se nám přitáhnout pozornost k našemu zámku a parku,
stovky dětí i dospělých u nás strávily příjemný

čas. Řečí čísel návštěvníci věnovali přímo do
pokladničky veřejné sbírky, která byla umístěna u vstupu do zámku, více než 6 tisíc korun.
A my mohli poukázat na účet veřejné sbírky
výtěžek celé akce ve výši 40 tisíc korun. Do
veřejné sbírky můžete stále přispívat.
Nezbývá než poděkovat všem návštěvníkům, kamarádům, příznivcům a také pracovníkům obce za velký podíl na úspěchu této
akce. Za dotaci děkujeme také obci Přílepy
a Zlínskému kraji.
		
-evah-

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ A BAZÁREK U ZAHRÁDKÁŘŮ
Ve středu před Velikonocemi se setkalo
hodně dětí s rodiči v provozovně u zahrádkářů. Tématem bylo “tvoření z břízy”
a dekorace na Velikonoce. Děti měly připravené nařezané dřevěné prvky z břízy,
využité z jarního ořezu v parku a školce, na
vytvoření velikonočních zajíčků a kohoutků.
Děti se ihned aktivně zapojily a dle tištěného vzoru začaly vyrábět zvířátka dle
své fantazie. Bylo slyšet jen ťukání kladívek
a stříhání nůžkami. Po hodině práce bylo
na stole vidět nepřeberné množství nádherných zvířátek, která děti spolu s rodiči
vytvořili. Někteří nadšenci se dokonce
pokusili i o vytvoření ptačí budky z připravených větví. O akci byl velký zájem
a provozovna skoro nestačila náporu dětí.
Těšíme se na další rukodělné tvoření.
V polovině května proběhl dvoudenní
bazárek. Lidé mohli donést přebytky z
výpěstků ze zahrádek, knihy, dekorační
předměty, hračky, ale i oblečení, které již
neupotřebí, ale naopak mohou posloužit jiným zájemcům a přispět tak na chod
a opravu budovy Zahrádkářského svazu
Přílepy. Velký zájem byl o výpěstky ze
zahrádek, oblečení a čistící prostředky, ale
někteří si zakoupili i kolo nebo domácí kino.
Opět byla hojná účast a zahrádkáři všem
děkují za podporu.
					
-si-
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DUBNOVÉ ÚTERÝ V KNIHOVNĚ
V knihovně jsme přivítali jaro po britsku.
Na letošním úterním setkání nám Jiřina Nováková vyprávěla o svých zážitcích z víkendu
otevřených zahrad, které doprovodila množstvím fotografií. Britové si na svých zahradách
zakládají a věnují jim nemalé úsilí i finanční
prostředky. Na druhou stranu výtěžek z tohoto
víkendu zase věnují na charitativní účely.
Zajímavé je, že v posledních letech Britové
zcela upustili od používání rašeliny, neboť její
těžba znamená pro přírodu nevratné negativní
změny. V letošním roce si Jiřina víkend otevřených zahrad zopakovala, ale v jiné oblasti,
můžeme se tedy těšit na další fotografie, zážitky
a zkušenosti.
-evah-

Jedna z typických britských zahrad
u domu

OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK
První sobotu v dubnu jsme se jako již tradičně potkali v 9 hod. na návsi. Několik dobrovolníků opět vyrazilo na čištění studánek.
Další skupinku jsme přibrali u kapličky. Prošli
jsme kolem studánky “Hradská”, která bohužel byla ve špatném stavu po těžbě kůrovce, ale
dostali jsme příslib opravy. Dlouhou přestávku
i s opečením špekáčků jsme měli u “Stříbrné” studánky. Především děti se postaraly
o důkladné vyčištění studánky a jejího toku.
Odměnou pro dospělé za vyčištění studánky
byla vynikající káva z jejího pramene. Po občerstvení skupinka dále pokračovala k “Hadí”
studánce. Společné foto jako obvykle bylo

“Pod obrázkem”. U Hadí studánky bylo opět
hodně listí, které jsme odstranili a studánku
vyčistili. Poslední studánkou na naší cestě je
“Večeřka”. Jako první u ní byli všudypřítomní
pejsci, kterých s námi šlo hodně.
Provizorním klíčem jsme všechny studánky
otevřeli a budeme se těšit na podzim na jejich
opětovné uzavření. Procházka ke všem studánkám je dlouhá přibližně 14km a návrat bývá
kolem 16 hod., kdyby se k nám chtěli přidat
další příznivci studánek. Na podzim opět na
viděnou.
					
-si-

Voda ze studánek chutná velkým, malým i čtyřnohému doprovodu
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POHÁDKOVÝ ZÁMECKÝ PARK
Nápad na pohádkový den zrál Martině
Kvapilové v hlavě již dlouho. Kvůli počáteční nerozhodnosti ohledně termínu jsme
měli nakonec na organizaci celkem málo
času, výsledek se však dle odezvy účastníků vydařil velmi dobře. Na nedělní výlet
za pohádkou se do zámeckého parku 23.
června vypravily asi dvě stovky dětí.
Trasa vedla od zámku do západní části
parku, děti se mohly potkat s perníkovou
babkou, čarodějnicí, piráty, vodníkem, Křemílkem a Vochomůrkou, černou a bílou
paní, Krakonošem, vodní vílou, Červenou
karkulkou, vlkem a myslivcem. Na závěr
si mohli u krále a královny, kteří neseděli
nikde jinde než na stromových trůnech,
vybrat z truhly malou odměnu v podobě
pastelek a zaručeně pravých drahokamů.
Pro děti byly připraveny ještě další aktivity
včetně malování na obličej, pro všechny pak
občerstvení.
Děkujeme všem pohádkovým postavám
za vzornou přípravu masek a vymýšlení
úkolů, Libušce, Hynkovi a Ondrovi za nádherné obrázky, které provázely jednotlivá
stanoviště, obci za to, že nám vychází vstříc
při realizaci našich nápadů.
					
-evah-

Pohádkové bytosti před rozchodem
na svá stanoviště do parku

Na pohádkových stanovištích plnily
děti různé úkoly

PÉČE O ZÁMECKÝ PARK A PŘÍPRAVA HŘIŠTĚ PRO DĚTI
Na péči o park v souladu s projektem paní
Tuzarové dbá V. Čablová a M. Kvapilová.
V posledních dnech to znamená především
pravidelné zalévání rostlin vysazených
v rámci červnové brigády. Průběžně probíhají ořezy uschlých větví, zmlazování keřů
a další potřebné úkony. Zkrátka práce je
tam opravdu hodně, a také proto letos proběhlo již několik brigád, ať už pod hlavičkou
spolku či obce. I když účast na brigádách
nebyla rekordní, vždy byl vidět kus odvedené práce. Věříme proto, že se časem zájem
obyvatel o rozkvět nejen parku ale i obce
zvýší, když uvidí pozitivní výsledky.
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Podle zmiňovaného projektu revitalizace
parku má být v jeho západním rohu dětské
hřiště. Tato myšlenka se našemu spolku
velmi líbí. Podařilo se nám získat sponzorský dar ve výši 100 tisíc Kč od společnosti
Ferona a rozhodli jsme se za tyto prostředky
pořídit právě herní prvky do parku. Vše
konzultujeme s obcí, která hřiště po dokončení převezme do své péče. Hřiště musí být
schváleno památkáři a splňovat určité podmínky, hlavním materiálem tedy bude akátové dřevo. Po provedeném průzkumu trhu
jsme oslovili firmu Lumpino. Občané Přílep
měli na facebooku možnost se k vybraným
prvkům vyjádřit, jsou to: houpačky pro malé
i velké včetně tzv. hnízda, vahadlová houpačka a balanční most.
Podél plotu u cesty na Martinice by měla
vést lanovka, ale ta bude drahá a musíme

tedy nejprve sehnat další peníze. Terénní
úpravy již byly provedeny, byla vyseta
tráva, připravuje se pískoviště, rádi bychom
také vybudovali bosonohý pocitový chodník. V místě budoucího hřiště jsou již usazeny dřevěné sochy housenky a šneků, které
vznikly v rámci dubnových „Řezbářů“.
V ideálním případě bude hřiště do konce
prázdnin dokončeno.
Věříme,
že
hřiště příjemně zpestří procházky s dětmi
v parku, a že se všichni jeho uživatelé
a návštěvníci parku zaslouží o to, aby
zůstalo dlouho funkční a upravené.
		

Za Spolek Přílepy – náš domov
Martina Kvapilová

SPORTOVNÍ KOUTEK
AKTIVITY PRO NEJMENŠÍ TAKÉ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE
I když je přes letní měsíce hlavní náplní
dětského času vodní dovádění, odpočinek
a dobrodružství na táborech i s kamarády nebo
rodiči a prarodiči na dovolené, ani se začátkem
nového školního roku nemusí pohybové aktivity a dovádění skončit.
S nástupem podzimu se totiž znovu rozbíhají dětské sportovní kroužky přílepského
Sokola. Pro ratolesti zhruba od 2 let věku, které
mají rády pohyb nebo prostě jen více energie,
ale ještě se neobejdou bez pomoci rodičů, je

k dispozici tělocvična základní školy a spousta
speciálně připravených her a pomůcek s Jitkou
Kadlecovou. A to od října každé pondělí v době
mezi 16-17 hodinou. Páteční odpoledne je pak
vyhrazeno školákům a předškolákům, kteří
mohou rozvíjet nejen dovednosti s míčem v
době mezi 16 až 18 hodinou pod vedením zkušených trenérek Anny Petrášové, Jitky Starostové a nově také Ondřeje Dědiče.
Martina Kroutilová

TJ Sokol Přílepy srdečně zve dne na

ZÁLESÁCKÝ ZÁVOD ZDATNOSTI
14. Září 2019 v dopoledních hodinách v areálu myslivecké chaty
Nejen děti školního věku, ale i ti nejmenší si prověří své znalosti a pohybové dovednosti s nástrahami lesního prostředí a pobaví se u bohatého
doprovodného programu.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

30

Z ČINNOSTI NOHEJBALOVÉHO ODDÍLU TJ SOKOL PŘÍLEPY
Nohejbalisté Sokola Přílepy, kteří vystupují pod zkratkou SNP (Spolek nohejbalistů Přílepy), se
angažovali od posledního Občasníku Obce takto:

• V dubnu letošního roku ukončili 8. ročník soutěže o Zimního přeborníka
Přílep. Celkové vítězství si zajistil Jiří Chmelař ze Slušovi
• V červnu uspořádali 6.ročník veteránského turnaje, kterého se zúčastnilo
celkem 15 borců pokročilejšího věku.
• V červnu si dvě družstva ze SNP zajela na turnaj do Dřevnice u Zlína. Zde
získali 1. místo (Janečci) a 3. místo (Janováč, Novák a Obšivač)
• V červenci absolvovali silně obsazený turnaj v Porubě. Zde postoupili ze
skupiny, ale poté byli vyřazeni z play off.
• Další akce, které nás čekají:
					
						
						

27.7. Kojetín,
3.8. Kurovice
31.8. Rusava
7.9. Všetuly

Hlavně vás chceme upozornit na 24.8., kdy zde v Přílepích budeme
pořádat již 9. ročník "SRPNOVÉHO

TURNAJE TROJIC".

Začátek v 9 hodin na hřištích u školy.
Diváci vítáni, kvalitní občerstvení zajištěno.
Nohejbalový oddíl, TJ Sokol Přílepy

Na Čupakabra turnaji zvítězilo družstvo z Přílep
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PŘÍLEPŠTÍ SOKOLÍCI NA ATLETICKÉM KLÁNÍ
V čase školních výletů, pobytů v přírodě,
besídek a různých doplňkových aktivit spojených se závěrem školního roku, se školáci
z kroužku míčových her T. J. Sokol Přílepy
zúčastnili atletického klání v Holešově. Změřili své síly s ostatními zástupci sokolských
jednot z Holešova, Žalkovic nebo Třebětic
v běhu s překážkami, hodu míčkem, skoku
přes švihadlo na čas a skoku do dálky z místa.
A to více než důstojně. V nejstarší kategorii sice
Přílepy zastoupení neměly, vynahradily si to
však v obou mladších. V parném odpoledni
si v prostředí „Američáku“ doslova vyskákal
1. místo mezi dětmi ročníků 2009-2010 Matěj
Kroutil, v kategorii dětí narozených v letech
2011-2012 zase nedal ostatním soupeřům šanci
Samuel Tvrdoň. Kromě obou vítězných trofejí ukořistil přílepský Sokol ještě další skvělá
umístění, a to v mladší kategorii 4. a 5. místo
výkony Kristýny Brázdilové a Marie Kroutilové, ve starší kategorii bral 3. místo Damián
Hruška a 5. místo Amálie Klezlová. Nasazením a bojovností i kolektivním duchem se však
v obou obsazených kategoriích neztratili ani
ostatní (Denisa a Kristýna Halaškovy, Eliška
Uličníková, Tomáš Barot, Michaela Kroutilová),

Cenu za 1. místo přebírá Matěj Kroutil

a to ani v již mimosoutěžním orientačním běhu
hledáním jednotlivých stanovišť dle připravených map.
Martina Kroutilová

KALENDÁŘ AKCÍ SRPEN – LISTOPAD
17. srpna / DEN REKORDŮ /
Spolek Recesistů Přílep
30 srpna / TÁBORÁK NA KONCI PRÁZDNIN /
SDH Přílepy
14. září / ZÁLESÁCKÝ ZÁVOD ZDATNOSTI /
TJ Sokol Přílepy
2. listopadu / ZAVÍRÁNÍ STUDÁNEK /
TJ Sokol Přílepy
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ZAJÍMAVOSTI
NÁŠ HABR JAKO PATRON ZROZENÍ JE VE FINÁLE ANKETY STROM ROKU
Jak jsme psali v předchozím vydání občasníku, přihlásili jsme spolu se základní školou
habr ze zámeckého parku do ankety Strom
roku. Z více než čtyřiceti stromů vybrala
odborná porota dvanáct finalistů. Přílepský
habr je mezi nimi, což nám udělalo opravdu
velkou radost. Přiřkli jsme mu přezdívku

Patron zrození a o Vaše hlasy se uchází
s pořadovým číslem 7. To jsme vylosovali
koncem května, kdy probíhalo oficiální fotografování spolu s dětmi z obou našich škol.
Celý příběh, který náš postup do finále jistě
významně ovlivnil, si můžete nyní přečíst.

V místě, kde se Valašsko s Hanou stýkají, leží obec Přílepy. A co paměť
Přílepanů sahá, v blízkosti zámku stojí chlapák rozložitých křivolakých
větví. Kdo však přesně ví, čeho byl přílepský habr svědkem, co vše se
přehnalo nad jeho korunou, kolik poutníků objaly jeho dlouhé převislé
ruce a kolika lidem poskytl toužebně očekávaný stín ve dnech
rozpálených sluncem?
Majestátní habr nechal vysadit hrabě Karel Maxmilián, první z přílepské
větve Seilernů, někdy kolem roku 1850. Bylo to v dobách, kdy se rozhodl
tvrz přestavět na zámek. Sám milovník přírody opustil vojenskou službu
a jal se studovat hospodářské vědy. Zabýval se výživou rostlin,
přírodními a umělými hnojivy. Na svých statcích nabyté poznatky zkoušel
a stal se vzorem jiným statkářům. Z jeho pera dokonce vzešel v roce
1865 spis Nauka o výživě bylin.
Ze čtyř dětí, které se jim s manželkou Marií z Hardeggu narodily, zůstal
na zámku v Přílepech žít syn Julius. Sedával pod košatým habrem a
poslouchal, co mu šum listí našeptával. Miloval tento kraj, a proto se
rozhodl zámek zvětšit a založit zde pro místní děti školu. Rozložitý strom
byl svědkem Juliovi lásky k Terezii, prvních krůčků i dospívání jejich dětí.
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Ty osud zavál jinam. A Terezie se stala dobrým duchem Přílep, když již
žila na zámku sama jen se služebnictvem. Pak přišel rok 1945. Zámek
byl zestátněn, Terezie musela odejít. Habr stále prodlužoval své větve ve
snaze obejmout své pány, ale i celé přílepské okolí. Viděl, jak se ze
zámku stává učňovský internát, chlácholil studenty před zkouškami a
milence svými zelenými pažemi objímal, aby na ně vidět nebylo. Za svůj
dlouhý život spatřil nespočet zázraků zrození nového života, nejprve těch
panských, nyní i těch z nejchudších. Zámek byl upraven na porodnici, ve
které se narodilo na dvacet jedna tisíc dětí.
Čas plynul. Porodnice byla zrušena a habr byl svědkem postupného
chátrání starého zámku. Ač ho jeho srdce nespočetněkrát převelice
zabolelo, dál pokorně, vše objímaje, příchozí utěšoval, slzy utíral, lásku
chránil, smích nechával roznést do dálky. To když se v parku festiválky a
slavnosti konaly, hasiči trénovali, či jen děti běhaly. A všechna svěřená
lidská tajemství před celým světem ukryl, aby je chránil ještě po mnoho
desítek let.
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Hlasovat pro Patrona zrození může
každý, kdo má e-mail
(více e-mailů znamená více hlasů).

Hlasujte na www.stromroku.cz,

pokud máte fb, prosím sdílejte a pošlete
všem svým přátelům.

Zatím jsme na čtvrtém místě, jestli se
chceme ucházet o první místo, musíme
zabrat :-)
Hlasování probíhá do 25. září 2019.

Přílepský
habr
DRUH: HABR OBECNÝ PŘEVISLÝ
STÁŘÍ: 165 LET
OBEC: PŘÍLEPY

Foto: Marek Olbrzym

Patron zrození
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V místě, kde se Valašsko stýká s Hanou, leží obec Přílepy. Zde
u zámku stojí chlapák rozložitých větví. To je majestátní Přílepský
habr, dědic hraběte Karla Maximilána, který byl svědkem vzestupu
i pádu šlechticů a proměny přílepského zámku na učňovský
internát. Chlácholil studenty před zkouškami a objímal milence
svými zelenými pažemi. Když se ze zámku stala porodnice, spatřil
Přílepský habr nespočet zázraků zrození nového života.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI 2019

NAROZENÉ DĚTI

Červenec
Jana SOVADINOVÁ		
Jindřiška ZBRANKOVÁ
Anna ČÚLIKOVÁ		
Ludmila OBŠIVAČOVÁ
Vladislav SOVADINA
Ludmila MATULÍKOVÁ
Ludmila LIŠKOVÁ		
Ludvík BUKVA		
Antonín CHLADNÍČEK

75 let
91 let
75 let
70 let
81 let
85 let
80 let
70 let
89 let

Veronika ROUSOVÁ
Alice MACKOVÁ		
Matouš ZACHOVAL		
Tomáš KREČMER		

duben
květen
květen
červen

Srpen
Josef HRBÁČEK 		
Marie ŽEMBOVÁ		
Jan ŠOTOLA		
Alois SOVADINA 		
Marie DOHNÁLKOVÁ
Františka DUJKOVÁ
Stanislav ROMÁNEK
Ladislav SOVADINA
Danuše ROMÁNKOVÁ
Milan PECHANEC 82 let

80 let
70 let
70 let
81 let
82 let
80 let
87 let
81 let
84 let

Září
Miloslav DOHNÁLEK
Florian JANČICH		
Ludmila TOMŠÍKOVÁ
Zdeněk KUCHAŘ 		
Josefka JURČÍKOVÁ
Josef HLINSKÝ 		
Miroslava ŠUBOVÁ		
Jarmila NĚMCOVÁ		

90
75
85
83
90
81
70
80

let
let
let
let
let
let
let
let

Říjen
Antonín DOLEŽEL
Miroslav SOVADINA
Helena KASALOVÁ		
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83 let
75 let
75 let
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Přílepský
habr
DRUH: HABR OBECNÝ PŘEVISLÝ
STÁŘÍ: 165 LET
OBEC: PŘÍLEPY

Foto: Marek Olbrzymek

Patron zrození
V místě, kde se Valašsko stýká s Hanou, leží obec Přílepy. Zde
u zámku stojí chlapák rozložitých větví. To je majestátní Přílepský
habr, dědic hraběte Karla Maximilána, který byl svědkem vzestupu
i pádu šlechticů a proměny přílepského zámku na učňovský
internát. Chlácholil studenty před zkouškami a objímal milence
svými zelenými pažemi. Když se ze zámku stala porodnice, spatřil
Přílepský habr nespočet zázraků zrození nového života.

Hlasujte pro svůj strom na www.stromroku.cz do 25. září 2019!
Anketu Strom roku pořádá Nadace Partnerství pod záštitou ministra životního prostředí.
Partneři

Mediální partneři
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