Přílepy
občasník Obce

Prosinec 2019 / číslo 3 / ročník XVII

www.prilepy.cz

OBČASNÍK PŘÍLEPY

2

SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři, ulice Přílep prozářily
tisíce světýlek, postupně zapalujeme další
svíčky na adventních věncích a těšíme se
na ty nejkrásnější svátky v roce. Nezadržitelně se blíží také konec kalendářního roku
a s ním také ohlednutí za tím, co tento rok
přinesl, co se podařilo, co ne tak docela
a co vůbec.
Každý okamžik, úspěch či neúspěch je
však zároveň dalším impulzem do roku
nadcházejícího, který bude mít tentokrát
v každém uvedení data velmi specifický
formát 2020. Věřme, že tato číslovka přinese
samé radosti a úspěch a bude uvedena také
pod samou významnou a pozitivní doku-

mentací a všemi správnými rozhodnutími
obce Přílepy.
To je rovina, kterou si můžeme v tento
moment pouze přát a mít vizi, že pro to
vynaložíme veškeré naše úsilí. Pojďme se
však přesunout do roviny uchopitelnější,
kterou je hodnocení toho, co se již událo
a co jsme prožili. K tomu vás zveme na
následujících stránkách občasníku obce Přílepy. Přejeme Vám ničím nerušenou četbu,
krásné prožití Vánoc ať již je vnímáme
v rovině duchovní či světské a úspěšný rok
s tou magickou číslovkou 2020.
					
-ms-

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a období vánočních
svátků. Je to čas, kdy se zastavíme a ohlédneme se za uplynulým rokem. Co se nám
podařilo a co by se ještě mohlo zlepšit.
Pojďme se nyní podívat, jak se nám dařilo
v naší obci.
Začátkem roku jsme nechali udělat projekt na nové víceúčelové hřiště a koncem
února požádali o dotaci na Ministerstvo
pro místní rozvoj. V březnu bylo vybudováno místo pro sběr bioodpadů ze zahrad
a domácností. V dubnu jsme se přihlásili do soutěže Vesnice roku, abychom se
zapsali s výchozím stavem a získali cenné
zkušenosti od jiných obcí, jak a čím naši
obec vylepšit. Získali jsme ocenění za činnost naší základní školy. Spolek Přílepy
náš domov přihlásil do soutěže Strom roku
habr obecný převislý, který se také díky
vašim hlasům probojoval až do finále. Ve
finálním hlasování získal pěkné 5. místo.
Začátkem léta proběhlo výběrové řízení
na dodavatele díla „Rekonstrukce střechy
a stropu II. NP zámku“. Vyhrála firma
RAPOS, která v srpnu začala s opravou
a v závěru prosince bude dílo předáno.
Některé krovy a trámy byly ve velmi špat-
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ném stavu a některé byly úplně ztrouchnivělé nebo „prožrané“ brouky. Nátěr
střechy včetně věže bude proveden v příštím roce při měřeném stupni oxidace.
V létě jsme se zapsali do České knihy
rekordů, abychom podpořili propagaci
zámku a sbírky na jeho obnovu. Koncem
léta bylo rozhodnuto, že nám bude přidělena dotace ve výši 1 877 019, Kč na rekonstrukci hřiště pod ZŠ a firma Stavosport
– vítěz soutěže na dodavatele díla začala se
stavbou. Koncem října bylo hřiště dokončeno a předáno. Obec vybrala nového
správce pro obě hřiště pod školou a bude
instalovaný kamerový systém pro ochranu
před případným poškozením povrchu.
Koncem léta proběhla oprava cesty do
Martinic a později i cesta od Železných
k Macháčkovému. V září se opět po 28
letech uskutečnilo vítání občánků. Bylo
jich přivítáno celkem devět s narozením
září 2018 až 2019. Byla uzavřena smlouva
s Městskou policií Holešov, která bude
v obci měřit rychlost, kontrolovat stání
aut, kde to není dovoleno a zejména byla
smlouva uzavřena kvůli odchytu toulavých nebezpečných psů.
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Na podzim byla ukončena realizace
I. etapy výměny vodovodu v ulici od
zámeckého parku k rybníku a na jaře bude
tato akce pokračovat II. etapou od rybníka
k horní části návsi. Tato oprava byla plně
financována společností VAK Kroměříž.
VAK bude postupně provádět výměnu
zastaralého a praskajícího potrubí v průběhu
několika následujících let.
Letos ještě bude vysoutěžen projektant
na rekonstrukci zámku a podána žádost
o dotaci na hřiště nad Horním obchodem.
Několik občanů iniciovalo nápad k založení
klubu seniorů, kterému je obec nakloněna.
Začátkem roku by mělo dojít k zavedení
programu pro placení místních poplatků platební kartou nebo bude možné platby zasílat
na bankovní účet obce. Plánujeme také rozšíření sběrného místa o kontejnery na velkoobjem, suť nebo železo. O všem budete včas
informováni.
Chceme, aby naše obec byla pěkným
místem k bydlení s aktivním společenským
děním. Nyní přejeme příjemné chvilky odpočinku a do nového roku hodně správných
kroků.

Ing. Ivana Sehnalová, starostka obce

ZPRÁVY Z RADNICE
Z ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce se v období od posledního vydaní zpravodaje, tedy od měsíce srpna
scházelo na pracovních schůzkách se starostkou obce a také v rámci jednotlivých výborů.
Zasedání zastupitelstva obce Přílepy se konalo třikrát, a to v termínech 15. 8, 7. 10., 11. 7.
Pro přehled předkládáme výčet přijatých usnesení:
1. Zastupitelstvo obce schvaluje firmu
StavoSport, s.r.o. jako dodavatele stavby
Rekonstrukce Víceúčelového hřiště pod
školou a pověřuje starostku k podpisu
smlouvy o předmětné dílo.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje OZV
č.5/2019 O volném pohybu psů.
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3. Zastupitelstvo obce schvaluje OZV
č.6/2019 O rušení nočního klidu.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
dlouhodobého pronájmu pozemku p.č.
120/30 o výměře 459 m2 v k.ú. Přílepy
u Holešova.
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5. Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr
prodeje části pozemku p.č. 596 o výměře
51 m2 v k.ú. Přílepy u Holešova.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
prodeje pozemku p.č. 463/4 o výměře
83 m2 v k.ú. Přílepy u Holešova.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje odkup
pozemku p.č. 415/3 o výměře 566 m2
v k.ú. Přílepy u Holešova za cenu
150,-Kč/m2.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje zaměření části pozemků p.č.st.122 a p.č. 300/3
v k. ú. Přílepy a pověřuje starostku
dohodnutím ceny.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu
s pojišťovnou DAS o právní ochraně.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č.5/2019.
11. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu starostky obce o činnosti orgánů
obce.
12. Zastupitelstvo obce schvaluje dlouhodobý pronájem pozemku p.č. 120/30
o výměře 459 m2 v k.ú. Přílepy u Holešova.
13. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
pozemku p.č. 463/4 o výměře 83 m2
v k. ú. Přílepy u Holešova za cenu
8 500,- Kč. Výlohy s odkupem spojené
ponese nabyvatel.
14. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
pronájmu části budovy č.p. 85.
15. Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu některých
činností obecní policie.
16. Zastupitelstvo obce schvaluje podání
žádosti o dotaci na hřiště do programu
Oranžové hřiště nadace ČEZ.
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17. Zastupitelstvo obce schvaluje podání
žádosti do programu IROP na výstavbu
cyklostezky a pověřuje Ing. Jana Rubíčka
k úkonům administrace žádosti.
18. Zastupitelstvo obce schvaluje podání
žádosti do programu MPO EFEKT
prostřednictvím RRAVM na rekonstrukci VO v obci.
19. Zastupitelstvo obce schvaluje podání
žádosti do Národního programu Životního prostředí prostřednictvím RRAVM
na vybudování vodovodu.
20. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně
závaznou vyhlášku obce Přílepy č. 7
/2019, kterou se zrušují některé obecně
závazné vyhlášky obce Přílepy.
21. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně
závaznou vyhlášku obce Přílepy č. 8
/2019, kterou se stanovují pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství
v obci Přílepy a vymezují se prostory
pro volné pobíhání psů.
22. Zastupitelstvo obce schvalujeObecně
závaznou vyhlášku obce Přílepy č.
9/2019, o místním poplatku ze psů.
23. Zastupitelstvo obce schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku obce Přílepy
č.10/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů na území obce Přílepy.
24. Zastupitelstvo obce schvaluje nájem
části budovy - RD č.p. 85 v k.ú. Přílepy
u Holešova o výměře 20 m2 a stanovuje
roční cenu pronájmu na 170,- Kč.
25. Zastupitelstvo obce schvaluje podání
žádosti o dotaci na pořízení velkoobjemových kontejnerů z Operačního
programu životní prostředí – Zvýšení
materiálového využití odpadů.
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26. Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací dokumentaci pro výběrové řízení
na projektanta vyhotovení projektové
dokumentace pro Rekonstrukci I. a II.
NP zámku Přílepy a jmenuje výběrovou
komisi pro uvedenou zakázku ve složení - Ing. Ivana Sehnalová, starostka
obce - předseda komise, Martina Kvapilová, zastupitel, předseda výboru pro
revitalizaci zámku, člen komise aIng.
Miloš Šťastný, koordinátor projektu, člen
komise, zapisovatel.

27. Zastupitelstvo obce schvaluje
dodatku ke smlouvě o dílo
č. 49/713/02/4O, kterým se mění
ceník poskytovaných služeb společností
Technické služby Zlínsko, s.r.o.
28. Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č.j. 190/2019 bod 12,kterým vyjímá
ze souhlasu převodu pozemek p.č.
625/14 o výměře 87m2.
29. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č.6/2019

PLÁN INVESTIČNÍCH AKCÍ A ROZPOŽET OBCE NA ROK 2020
Závěrem každého kalendářního roku
stojí starosta, ekonom a zastupitelstvo
obce před úkolem přípravy návrhu rozpočtu na rok příští. Kromě provozních
výdajů je nutné sestavit plán rozvojových
a investičních projektů a tyto v rozpočtu
zohlednit. Ohled je přitom brán na již
započaté projekty, plán výzev pro vhodné
dotace a naléhavost dílčích investic dle
aktuálních potřeb obce.
Největší investicí v příštím roce by
měla být rekonstrukce veřejného osvětlení
a výměna stávajících svítidel za LED systém a zároveň doplnění svítidel v nedostatečně osvětlených místech. Tato akce bude
podpořena dotací programu MPO EFEKT
prostřednictvím RRAVM v předpokládané
výší investice 2 136 000,- Kč. Další akcí je
první etapa energetických úspor v budově
ZŠ Přílepy, kde by měla proběhnout
generální rekonstrukce systému vytápění
a ohřevu vody. Také u této akce v předpokládané investici cca 1 200 000,- Kč je
počítáno s využitím dotace. Cca 890 000,Kč směřuje do místní dopravní infrastruktury, zejména na rekonstrukci místních
komunikací od bytovky k Žůrkovému,
od horní zastávky k bývalému JZD a již
dříve plánovanou výstavbu zpevněných
parkovacích ploch u školy a pod letnou.
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Částka 4 500 000,- je vyčleněna na další
etapu rekonstrukce zámku, konkrétně na
projektovou dokumentaci a přípravu celkové rekonstrukce, zbudování přípojek
technické infrastruktury a průběžnou revitalizaci zámeckého parku. V plánu je též
kompletní dokončení zasíťování zástavbové lokality Podšpitálí taktéž s využitím
dotace a finančním zainteresování majitelů stavebních pozemků. Do této lokality
by tak mělo být investováno celkem cca
2 000 000,- Kč.
Další plánovanou investiční akcí
v příštím roce bude vybudování relaxačně
odpočinkové zóny nad bývalým horním
obchodem. Zde se podařilo do majetku
obce vykoupit vhodný pozemek, kde by
zóna měla vzniknout. Tento projekt je
plně závislý na získání dotace z programu
Oranžové hřiště nadace ČEZ.
Drtivou většinou příjmů rozpočtu zůstávají daňové příjmy ze sdílených a výlučných daní. Na příjmové straně počítá
rozpočet obce s celkovou částkou 13 536
700,- Kč. Na výdajové straně je to 22 477
600,- Kč. Závaznými ukazateli jsou paragrafy. Návrh rozpočtu na rok 2020 je
sestaven jako schodkový. Schodek bude
krytý FINANCOVÁNÍM, tzn. přebytkem
hospodaření z minulých let (zůstatkem
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účtů a pokladny k 31. 12. 2019) a příjmem
z dotačních titulů, na jejichž získání je realizace některých projektů přímo závislá.
Podrobný návrh rozpočetu na rok 2020
je umístěn k náhledu na úřední desce před
obecním úřadem a prostřednictvím vzdáleného přístupu na elektronické úřední

desce na obecním webu a každý se tak
může s jeho skladbou seznámit, popř. se
informovat osobně na OÚ nebo přímo
u jednotlivých zastupitelů, kteří rozpočet
svým usnesením schvalují.
					
-ms-

NOVĚ SCHVÁLENÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE PŘÍLEPY
Ve druhém pololetí schválilo zastupitelstvo obce několik nových obecně závazných vyhlášek obce Přílepy, které buďto
nahradily jejich starší znění nebo nově
upravují další vztahy. Všechny vyhlášky
byly podrobeny právní analýze nadřízených orgánů a přijaty usnesením zastupitelstva obce. Otisk jejich plného znění ve
zpravodaji by byl velmi rozsáhlý, každý se
však může, dokonce by přímo měl seznámit se zněním vyhlášek na úřední desce
nebo webu obce v sekci správa obce. Zde
uvádíme pouze výčet nově přijatých OZV.
1. OZV č.5/2019 O volném pohybu psů.
2. OZV č.6/2019 O rušení nočního klidu.

3. OZV č. 7 /2019, kterou se zrušují některé
obecně závazné vyhlášky obce Přílepy.
4. OZV č. 8 /2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Přílepy a vymezují se prostory
pro volné pobíhání psů.
5. OZV č. 9/2019, o místním poplatku
ze psů.
6. OZV č.10/2019, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů na území obce Přílepy.
-ms-

Malé koledníky s doprovodem a zapečetěnými
pokladničkami můžete očekávat

v sobotu 11. ledna 2020 v dopoledních hodinách
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DOTISK KNIHY PŘÍLEPY V HISTORII A SOUČASNOSTI
Vzhledem k poptávce po knize Přílepy
v historii a současnosti byl u příležitosti
setkání lidí narozených na zámku proveden dotisk této publikace. Kniha byla
vydána v roce 2005 u příležitosti 100.
výročí založení obecné školy v Přílepích
a zachycuje vývoj obce od první zmínky
o jejím založení až po rok vydání 2005.
Čtenáři zde naleznou kapitoly o historii
obce, její správě, přílepském zámku, rodu
Seilern-Aspang, životě obyvatel v průběhu staletí či vývoj zemědělství a řemesel
a mnoho dalších zajímavostí. Vše je zasazeno do širších historických souvislostí
a doplněno mnoha historickými fotografiemi. Autorem knihy je přílepský rodák,
bývalý kronikář a znalec místní historie
pan Zdeněk Němec.
Knihu, která může být také vhodným
dárkem pro rodáky, rodinné příslušníky
a všechny které historie naší obce zajímá,
je možné zakoupit na obecním úřadě za
300,- Kč. Na OÚ nebo v místní knihovně
si můžete knihu také předem prohlédnout.
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Autor knihy Zdeněk Němec na autogramiádě
v zámeckém parku

VÍCEÚČELOVÉ ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ JE HOTOVO
Na konci měsíce října bylo předáno do
užívání dokončené dílo – nové víceúčelové školní hřiště, jehož stavba probíhala
od měsíce září. Vzhledem k ukončení
sezóny venkovního sportování bude hřiště
slavnostně otevřeno až v jarních měsících
příštího roku.
Architektonické řešení hřiště vychází
z jeho funkčního využití a průniku požadavků školní výuky TV a potřeb aktivních
sportovců, jejichž zástupci se na přípravě
projektu podíleli. Na základě projektu tak
vzniklo multifunkční sportoviště pro hru
malé kopané, streetbalu, nohejbalu, volejbalu, případně dalších míčových her. Součástí hřiště je také dráha pro nácvik skoku
dalekého s doskočištěm. Severní část hři-
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Pokládka povrchu
víceúčelového hřiště
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ště byla proto ohraničena opěrnou zídkou
s oplocením, kde se nachází zmiňované
doskočiště. Ostatní strany jsou lemovány
mantinelovým systémem s plastovými
sítěmi, které odolávají deformacím odraženým míčem.
Projekt „Víceúčelové hřiště Přílepy“ byl
realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Finanční podpora
byla přiznána ve výši 1 877 019,- Kč, celková cena díla byla rozpočtována na 2 875
569,- Kč. Stavbu hřiště realizovala firma
Stavo Sport, s.r.o. Fryšták, která podala
nejnižší cenovou nabídku, a to 2 681 458,Kč včetně DPH, zároveň nejdelší záruční
dobu na sportovní povrch.
V současné době probíhá příprava pravidel provozu hřiště, byl vybrán správce
a řeší se způsob zabezpečení. Objekt
by měl být střežen kamerovým systémem, který by mohl zároveň sloužit jako
videoinformace o aktuálním dění na hřišti

na webu obce. Hřiště bude sice přístupné
široké veřejnosti, bude však podléhat provoznímu režimu a mimo sportovní aktivity
bude uzamčeno. Na webu obce budou po
jejich dokončení uvedena pravidla užívání,
provozní řád, rezervační systém a kontakt
na správce, který bude provoz na hřišti
organizovat a bude za něj odpovědný. Užívání hřiště bude bezplatné. Ve školní rok
v době vyučování a provozu školní družiny bude plně k dispozici základní, případně mateřské škole.

Věřme, že se hřiště nestane terčem vandalů, podpoří zájem o sportovní aktivity
v obci napříč širokou veřejností a generacemi a bude dlouho spolehlivě sloužit
svému účelu.
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PŘIVÍTALI JSME NOVÉ OBČÁNKY PŘÍLEP
Poslední neděli v září se obecním úřadem rozezněly tóny houslí a děti z místní
školy zpěvem a básničkami přivítaly mezi
občánky naší obce děti narozené od září
2018. Tento slavnostní den byl obnoven po
28 letech, kdy poslední zápis do pamětní
knihy byl 16. 11. 1991 a posledním zapsaným občánkem byla Ivana Dujková. Zasedací místnost byla kromě nových občánků
a jejich rodičů plná také prarodičů a příbuzných, kteří se přišli na vítání podívat. Po slavnostním proslovu byli všichni
rodiče vyzváni k podpisu slibu, že děti
vychovají čestnými občany obce Přílepy.
Do nově zavedené malované pamětní
knihy bylo zapsáno 9 dětí, z toho 4 chlapci
a 5 děvčat. Následoval slavnostní přípitek
za doprovodu smyčcových tónů. Děti se
vyfotily ve vyřezávané kolébce do pamětní
knihy. Pro vzpomínku na tento slavnostní
den dostal každý pamětní list.
					
-si-
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Nové občánky Přílep doprovodili k uvítání do
zasedací místnosti rodiče a příbuzní
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PROČ MÍT OČIPOVANÉ PSY
Od 1. 1. 2020 musí být každý pes
na území ČR povinně podle zákona
č. 166/1999 Sb. o veterinární péči označen mikročipem. Očipováni nemusí být
jen psi, kteří mají čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011. Povinnost se zavádí
zejména kvůli zjištění identity psa a prokázání vlastnictví, zejména při odcizení
resp. zatoulání. Také bude přehlednější
monitorování chovů a kontrola dodržování předpisů (možnost postihu v případě
týrání zvířat). Štěňata musí být očipována
ve věku 3 až 6 měsíců. Účinnost mikročipu
je cca 25let. Veterináři budou mít seznam
očipovaných psů ve veterinárním registru,
ale každý by se měl také dobrovolně zare-

gistrovat do bezplatného registru, např. na
www.pet2me.eu nebo www.registrmikrocipu.cz, pro snadnější dohledání majitele
psa v případě odchytu zatoulaného psa.
Obecní úřad bude evidovat číslo čipu
do registrační karty při placení poplatku
za psa. Vezměte si proto číslo mikročipu
s sebou k platbě poplatku za psa.
V případě odchytu psa bez označení
bude od roku 2020 majiteli psa hrozit
pokuta až do výše 20.000,- Kč, protože mu
nebude uznána platnost očkování proti
vzteklině i když bude záznam v očkovacím průkaze.
			
-si-

BESEDA SENIORŮ
Stáří je poslední částí lidského života.
Až se v něm ocitneme, budeme od mladších očekávat respekt a úctu. Chováme se
teď ke starším tak, jak budeme jednou
chtít, aby bylo zacházeno s námi?
Tento citát krásně vystihuje podstatu
a důvod konání jedné tradiční akce –
Besedy seniorů. K té se sešli přílepští
senioři starší 65 let v pátek 22. Listopadu
2019 v sále restaurace U Miloša. Jako každým rokem byl připraven bohatý kulturní
program. Po přivítání a úvodním slovu
starostky obce následovalo vystoupení
dětí z naší mateřské školy. Kluci zatančili na pásmo písniček o konících a holky
předvedly starostlivé maminky chovající miminka – panenky a zpívaly jim
ukolébavky. Žáci základní školy si pod
vedením svých učitelek připravili pásmo
k poctě památky Karla Gotta a zatančili
na jeho nejslavnější hity. Zaznělo také jeho
několik oblíbených židovských anekdot
k pobavení všech přítomných. Letošní rok
se zapojili do kulturního pásma také děti
z přílepského Sokola a předvedli již známou moderní pohádku O Červené Kar-
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Sál restaurace U Miloša byl zcela zaplněn

Vystoupení holčiček z mateřské školy
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kulce s tanečkem bludiček Jůlií, za což si
vysloužily obrovský potlesk.
Po večeři patřil večer společné besedě
a dobré náladě, ke které přispěl muzikant pan Cholasta z Holešova, jehož hra
a zpěv brzy zvedly přítomné ze židlí na
taneční parket. Touto akcí se snaží představitelé obce každý rok vyjádřit úctu ke
stáří a vyjádřit poděkování za jejich celoživotní přínos rodině, obci i celé společnosti.

Občané staršího věku pak mají možnost
společného setkání, vzpomínání starousedlíků a možnost začlenění těch nově
přistěhovaných. Na letošní besedě seniorů
bylo dohodnuto založení klubu důchodců
tak věřme, že myšlenka se promění v realitu a senioři se budou setkávat během
roku častěji. Zasedací místnost a zázemí
obecního úřadu jim bude plně k dispozici.
				

-ms-

KNIHOVNA V ROCE 2019
Konec roku je období bilancování
a hodnocení. V letošním roce je v knihovně
zapsáno 32 čtenářů, z toho 18 dětí, knihovnu
navštívilo více jak 300 osob, půjčeno bylo na
800 knih.
V letošním roce se knihovna zapojila
také do celorepublikového projektu Umění
dětem, Celé Česko čte dětem. Proběhly
3 akce (leden, únor, březen) s názvem Paní
Zima, Klauniáda a Pohádka od moře, byly
sehrané scénky se čtením. Zájem a účast
však byla tak malá, že jsme od pokračování
projektu upustili.

Závěrem bych chtěla poděkovat obci
Přílepy za finanční podporu a všem lidičkám, kteří se organizačně podíleli na všech
pořádaných akcích. Věřím, že rok 2020
bude ještě lepší a že knihovnu navštíví
i noví čtenáři, knihovna je sice malá, ale jsou
zde knížky velmi pěkné, jednak naše, ale
i z fondu knihovny Kroměříže.
Závěrem přeji všem čtenářům i občanům
příjemné prožití svátků vánočních a vše jen
to dobré v roce 2020.
						
		
Marie Smolková, knihovnice

V dubnu proběhla beseda s paní Jiřinou
Novákovou s názvem Anglické zahrady,
v říjnu pak beseda pro děti ze školní družiny Jak se chovat v knihovně, ale i jinde.
Poslední akcí byla přespávačka s Harrym
Potterem, konaná v noci z 12. na 13. 10.
2019. Akce proběhla na obecním úřadě
a zúčastnilo se jí 31 dětí, čarovalo se
v zámecké zahradě, tvořilo, četlo a hodovalo, ale hlavně spalo v zasedací místnosti
a v knihovně. Akce podle ohlasu dětí byla
úspěšná a na jaře bude další.
Znovu si dovoluji připomenou, že
knihovna má svoje webové stránky v sekci
Informace občanům, je zde možné i psát své
názory, připomínky, dotazy.
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Děti na besedě o tom jak se chovat
v knihovně, ale i jinde
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REKONSTRUKCE ZÁMKU V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH
Co se aktuálně na zámku děje a co zahrnuje I. etapa rekonstrukce?
Momentálně se schyluje k dokončení díla,
které zahrnuje výměnu dřevěných konstrukcí stropů mezi 2. NP a půdou, protézování a výměnu trámů konstrukce střešní
vazby, nové podbití pro krytinu, pokrytí
střechy novým plechem a instalace nového
okapního systému a klempířských prvků.
Rekonstrukce se netýká věže, která bylo
kompletně provedena v roce 2006.

Kolik rekonstrukce stojí, kdo ji provádí
a kdo ji platí?
Na výše uvedenou etapu byla dle vypracované projektové dokumentace vypsána
veřejná soutěž na zhotovitele, přičemž nejnižší cenovou nabídku 5 368 003,- Kč bez
DPH podala firma Rapos z Holešova, která
na základě smlouvy o dílo rekonstrukci provádí. Investorem je vlastník nemovitosti,
tedy obec Přílepy a hrazena je z rozpočtu
obce – přebytků z minulých let, které byly
na tuto rekonstrukci určeny. Vzhledem
k naléhavosti oprav nebylo možné čekat, zda
se objeví vhodný dotační titul.

by se šířila do dalších konstrukcí, což by
vedlo k havarijnímu stavu. Plechová krytina
byla na hranici životnosti a okapní systémy
poškozeny natolik, že nezaručovaly řádnou
funkčnost, což mělo za následek zatékání
a tím další chátrání stavby.

Proč je krytina v barvě surového plechu?
Jako krytina nebyl v zhledem k členitosti střechy doporučen plech s povrchovou
barevnou úpravou, kde by mohlo docházet
při zpracování k jeho praskání. Pozinkovaný
plech bude po dosažení patřičného stádia
oxidace opatřen nátěrem. Dalším důvodem
bylo dosažení stejného odstínu střechy
budovy a dříve rekonstruované věže. Nátěr
tak bude proveden současně.

Co se zámkem dál?

Dřevěné konstrukce byly napadeny dřevokaznou houbou, tesaříkem a trouchnivěním,
a pokud by nebyla včas provedena, nákaza

V současnosti byla vypsána soutěž na zhotovitele projektové dokumentace kompletní
rekonstrukce zámku, respektive jeho hlavní
budovy. Jakmile bude vytvořen položkový
rozpočet a tím známa cena rekonstrukce,
bude zastupitelstvo obce dále rozhodovat
o způsobu financování realizační fáze projektu. V další etapě budou v příštím roce
vybudovány nové přípojky vody, kanalizace,
elektřiny a plynu. S tímto rozpočet obce již
počítá.
				
-ms-

Demontované napadené prvky střešní konstrukce

Výměna stropů nad II. NP

Proč byla rekonstrukce nutná?

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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Rekonstrukce přílepského zámku začala v srpnu

RETENČNÍ NÁDRŽ MOJENA ZÍSKÁ PŮVODNÍ PODOBU
Místní vodní tok Mojena je sice pouhopouhou říčkou, nebo spíše potůčkem,
který za letního sucha není téměř znatelný, avšak při trvalých deštích se dokáže
pořádně rozvodnit, což se projevilo
zejména při povodních v roce 1997. Rozvodněný potok tehdy přispěl k zatopení
níže položených lokalit. Toto bylo zřejmě
momentem rozhodnutí správce toku vybudovat dlouho plánovanou retenční nádrž
u východního okraje obce Přílepy, která
byla dokončena v roce 2001. Sypaná hráz
zadržuje 6100 metrů krychlových vody na
rozloze 150 m x 90 m, a má tvar ledviny.
V prvních letech po zbudování byla
vodní plocha hojně užívána ke koupání
a rekreaci, toto se však vlivem postupného
zanášení blátem na přítoku i vlastního dna
a břehů v průběhu let změnilo a o koupání
z důvodu zhoršené kvality vody i okolí
téměř upadnul zájem a přehrada zároveň
ztrácela funkci retence. V létě letošního
roku proto došlo k vypuštění přehrady
a dále bude probíhat její odbahnění a bagrování do původního stavu. Věřme, že se
dílo podaří dotáhnout do zdárného konce
a přehrada opět získá na své atraktivitě, ke
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které ji umístění v krásné krajně Petřejovského údolí přímo předurčuje. Přehrada
je ve správě Povodí Moravy, který je také
odpovědný za její stav a provoz.
					
-ms-

Vypuštěná retenční nádrž Mojena
(přílepská přehrada) – probíhá odbahnění
a bagrování dna
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DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE
Od května letošního roku obec zavedla
pytlový svoz všech plastových odpadů
a ponechala pouze 2 kontejnery na plasty
u zámku. Zvýšil se tím objem vytříděných
plastových odpadů o cca 0,5t za čtvrtletí. Ze
statistiky TS Holešov však stále vychází, že
patříme mezi obce, kde se plasty třídí nejméně. V přepočtu se odváží pouze 7kg na
obyvatele za rok. Jiné obce vytřídí i dvojnásob. Za každý kilogram vytříděného
odpadu obec dostane odměnu za třídění,
a proto ještě v roce 2020 nepřistoupíme
k navýšení poplatku za směsný komunální
odpad (dále jen SKO). Pořád se ale stává, že
hodně občanů netřídí všechny odpady jak
plastové, tak zejména je do popelnic vyhazován bioodpad, ačkoli většina občanů dostala
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do domácností kompostéry. Do budoucna
budou svozové firmy zdražovat poplatek za
uložení na skládku z cca 500kč/tuna až na
ceny kolem 1800kč/tuna a bude se to muset
projevit v poplatku za domovní odpad.
Aby byl systém spravedlivý pro ty co třídí,
a aby nedopláceli na ty co vyhodí do popelnic jakýkoli odpad i ty, které se dají vytřídit, tak budou některé obce a do budoucna
chceme i my přecházet k čipování popelnic
a lidé budou platit za každé vyhozené kilo
odpadu. V tabulce níže je vidět, že největší %
vytříditelného obsahu popelnic jsou zejména
bioodpady, které by měly skončit v kompostérech a významné procento tvoří i plasty
a papír.
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Je dána minimální hranice množství
odpadů na občana za rok, která nelze překročit a bude stanoven minimální poplatek. Pokud budou lidé třídit a obec chce
umožnit maximální vytřídění stanovením
sběrných míst pro tříděný odpad, nemusí
se poplatek zvyšovat razantním způsobem.
Ale do budoucna mohou být rozdíly za
platby popelnic v řádech několika stokorun
ročně.
Na podzim byl k zámku vedle kontejneru na textil umístěn i kontejner na
drobné kovy, zejména konzervy a plechovky
a v příštím roce chceme rozšířit sběrné místo
pod školkou o další kontejnery. V současné
době došlo k poklesu cen za kartony a škola
již tento druh papíru nebude dočasně sbírat, a proto budu rozšířeno sběrné místo o
tento druh odpadu, abychom přechodně
vykryli výkyvy na trhu s odpady.
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ODVOZ KOMUNÁLNÍHO
ODPADU V ROCE 2020
LEDEN
ÚNOR		
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ 		
ŘÍJEN		
LISTOPAD
PROSINEC

8., 22.
5., 19.
4., 18.
1., 16., 29.
13., 27.
10., 24.
8., 22.
5., 19.
2., 16., 30.
14., 28.
11., 25.
9., 23.

Naplněné kompostéry ve sběrném místě

SVOZ PYTLŮ S PLASTY
V ROCE 2020
LEDEN
ÚNOR		
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ 		
ŘÍJEN		
LISTOPAD
PROSINEC

2., 16., 30.
13., 27.
12., 26.
9., 23.
7., 21.
4., 18.
2., 16., 30.
13., 27.
10., 24.
8., 22.
5., 19.
3., 17., 30

Na obecním úřadě je možno zakoupit
popelnice a odpadové pytle na komunální
odpad a plasty. Pytle na nápojové kartony
jsou zdarma. Na svoz plastů je možné použít i libovolný průhledný pytel. Při zaplacení
poplatku za svoz komunální odpadu obdrží
každá domácnost malý dárek, který pomůže
ve snaze třídit odpad.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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Od ledna 2020 bude možné platit poplatky nejen hotově, ale také platební kartou nebo převodem na účet 24623691/100 . Jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné a do poznámky
k platbě zda platíte jedno nebo obě pololetí.
MÍSTO PRO UKLÁDÁNÍ BIOODPADU A ODPADU ZE ZAHRAD
(KOMPOSTÁRNA) BUDE V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH UZAVŘENA.
Do opětovného pravidelného provozu bude opět uvedena až začátkem dubna. Všichni
budou včas informováni. Pro případ potřeby odvozu listí nebo větví na sběrné místo
volejte v době uzavření na tel. číslo: 733 525 542.
Základní škola Přílepy dočasně přerušuje sběr papírových kartonů. Na sběrné místo
pod školou tak prosím svážejte pouze letáky a jiný papírový odpad než kartony.

OKÉNKO DO NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
A je to zase tady! Ač se nám nějak moc
nechtělo loučit se s prázdninami a volnem, nedalo se nic dělat a paní ředitelka
všechny srdečně uvítala do školních lavic,
do nového školního roku. Bylo to v pondělí 2. září 2019.
Přivítala všechny, nejen nové prvňáčky, ale i ty, kteří nejste ve škole poprvé.
Prvňáčků máme letos bohatě - 13,
z toho 8 děvčat a 5 chlapců. Protože je jich
opravdu hodně, ve většině předmětů se
učí samostatně, pouze na tělocvik se spojují s jinou třídou. Představte si, že jsme do
školy museli přikoupit lavice.
Naše škola má letos celkem 51 žáků,
z toho 7 dojíždějících. My jsme za ně moc
rádi, protože jinak by naše škola nesplňovala podmínky počtu žáků na trojtřídku
a obec jako zřizovatel školy by musela
doplácet ne malé finanční prostředky na
zajištění celé výuky. Díky tomu zatím
výjimku nepotřebujeme.
Jak jistě víte, na naší škole vyučujeme
angličtinu již od 1. třídy a i letos bude na
výuku plavání do Holešova jezdit celá
škola, 1. - 2. ročník bude mít tzv. předplavecký výcvik, 3. – 4. ročník bude mít
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Zahájení školní roku – jistě se bude
holkám ve škole líbit
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plavecký výcvik a 5. ročník bude mít zdokonalovací plavecký výcvik.

Rozdělení tříd:
1. třída (13 žáků) - Kučerová

V pedagogickém sboru došlo také ke
změně, odešla paní učitelka Darmovzalová, která se stala ředitelkou malotřídky
v Martinicích a na její místo nastoupila
paní učitelka Mgr. Jana Macháčková, která
bydlí v nedalekém Lukovečku. Přejeme
jí, ať se jí u nás na škole líbí a věříme, že
si na sebe navzájem zvykneme. Ve školní
družině je i nadále paní vychovatelka Drahomíra Semencová.

Všechny ročníky se učí podle nově upraveného ŠVP – „Do života s přehledem“,
v 1. třídě vyučujeme čtení metodou SFUMATO, která se osvědčila a na konci školního roku četli všichni prvňáci plynule, bez
chyb a s porozuměním.

PROJEKT EU

BESEDA V KNIHOVNĚ

Naše škola pravidelně využívá nabídek
projektů EU, které pomáhají škole získávat
nemalé finanční částky na zlepšení vybavení školy, ale i na zaplacení dalšího studia pedagogů, na vedení různých kroužků
a organizaci projektových dnů. Nyní jsme
od září 2019 zahájili čerpání z projektu
„Šablony II“, tento projekt potrvá až do
srpna roku 2021. Škola tak na všechny
výše jmenované aktivity získala částku
407.436,- Kč. Do školy bylo zakoupeno
15 kusů tabletů, které budou sloužit přímo
k výuce v jednotlivých ročnících. Výuka tak
bude pro žáky jistě pestřejší a zajímavější.

Dne 1. října 2019 se děti vydaly do
místní knihovny, kde pro ně paní knihovnice připravily besedu na téma „Víme
jak se chovat (a nejen v knihovně)“. Paní
knihovnici pomáhala opice Skořice,
která předváděla, co se může a co už ne.

2. třída (3. + 4. ročník) - Obšivačová
3. třída (2. + 5. ročník) - Kojetská

Děti vždy velmi dobře věděly, kde se
jak mohou a mají chovat. Ale pokud se
zapomenou, už je Skořice napodobovala.
Dětem byla představena spousta knih o
slušném chování (Dobrý den – opičko,
Opičko netrucuj…). Těšíme se na další
zajímavou besedu.

VÝUKA NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI
I když se pomalu chystáme uklízet kola
před zimou a vytahujeme lyže, přesto jsme
už v září navštívili dětské dopravní hřiště
v Kroměříži. Žáky 4. ročníku čeká na konci
školního roku ještě zkouška k získání cyklistického průkazu.
S panem instruktorem jsme zopakovali
dopravní značky, křižovatky a vyzkoušeli
jsme i modely různých nečekaných situací,
které nás můžou v provozu na jízdním
kole potkat. Nejprve jsme hřiště prošli
s policisty, kteří nám pravidla ještě jednou
zopakovali. Pak jsme měli možnost vše
vyzkoušet se zapůjčenými koly na vlastní
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kůži jakoby v plném provozu. Dokonce
s modelem železničního přejezdu
s funkční signalizací, který měl u dětí velký
úspěch. Část žáků jezdila na kole a část
dělala chodce. Pak se role obrátily. V téhle
činnosti nám zajímavé dopoledne uteklo
jako voda.
Akce má pokračování ještě v lednu, kde
si s panem instruktorem opět zopakujeme
pravidla silničního provozu.
Musíme na sobě ještě hodně zapracovat,
aby se jarní silnice mohly těšit na zkušené
cyklisty.
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HAPPY HALLOWEEN
Přestože tento svátek nepatří mezi české
tradice, v rámci poznávání cizích kultur si
ho ve škole připomínáme. Výzdoba i oblečení dětí jsou přizpůsobeny tomuto svátku.
Nechybí netopýři, pavučiny s pavouky,
kostlivci a také tradiční vyřezávané dýně.

Vše připravují děti a jejich snažení vrcholí
právě v „Oranžový den“. Ráno jsme si
všichni společně zatančili Skeleton dance
(Tanec kostlivců) a potom jsme již pracovali na úkolech ve svých třídách.

Na Helloween probíhalo vyučování ve strašidláckých kostýmech

PLAVECKÝ VÝCVIK
Plavání je povinnou součástí výuky na
1. stupni ZŠ. Naše škola využívá již třetím rokem nabídku plavecké školy, aby
se zúčastnily výcviku všechny ročníky.
Výuka byla zahájena 15. listopadu 2019
a bude ukončena 7. února 2020 (proběhne
tak 10 dvouhodinových bloků)
.
Mladší děti mají za úkol zbavit se obav
z vody, získávají základy plavání. Starší
žáci se zdokonalují v různých plaveckých
stylech, učí se zásady první pomoci.
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Povinná výuka plavání je praktickým
a navíc velmi oblíbeným předmětem
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BESEDA SENIORŮ
Na setkání různých generací se naše děti
vždy velmi těší. Už při první zmínce o přípravě programu pro babičky a dědečky
jsou děti nadšené a zúčastnit by se chtěla
většina z nich. Z důvodu malého prostoru
však musíme vybrat jen některé.
Letošní rok jsme vystoupením vyjádřili poctu Karlu Gottovi a jeho písním.
Zazněly písně Srdce nehasnou, Trezor,
Dělová rána a Být stále mlád. Děti na písničky zatančily a mimo to také říkaly vtipy
ze života, hlavně ze školy a jejich dětského
světa. Toto mezigenerační setkání je pro
nás vždy moc příjemné.

Vystoupení našich žáků na besedě seniorů

ADVENTNÍ VĚNCE
Máme tu Advent - dobu očekávání
a těšení se na Ježíškův příchod. Těšíme se
všichni velcí i malí. Ti malí asi trochu více.
Abychom si toto čekání zkrátili, tak jsme
již tradičně vytvářeli adventní věnce. Dobrou radou a praktickou ukázkou nám byla
nápomocná paní Vlasta Čablová.
Materiál pro adventní věnce byly již
tradiční přírodniny a ozdoby, které si děti
samy nachystaly a přinesly. Všichni praco-

vali se zápalem a vzájemně obdivovali své
výtvory.
Všechny věnce byly krásné a originální. Každá zapálená svíce na věnci bude
v rodinách přibližovat atmosféru blížících
se Vánoc.
Paní Čablové chceme tímto poděkovat, že nám i letos věnovala svůj drahocenný čas a věříme, že nám zůstane věrná
i příští rok.

Žáci první třídy se po právu chlubí svým adventním dílem

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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CYKLUS PROGRAMŮ ETICKÉ VÝCHOVY
V rámci nabídky Centra pro rodinný
život Olomouc, pozvala naše škola pracovnici Mgr. Andreu Šimečkovou, která
s dětmi probrala zajímavá témata. Pro
žáky 1. ročníku bylo téma „Já, moji kamarádi a moje rodina“, 2. + 3. ročník „Zdravé
myšlenky – zdravé vztahy“, 4. ročník

„Můžu se stát hrdinou?“ a 5. ročník „Dítě
na cestě k dospělosti“. Cílem programů je
motivovat děti k dobrým vztahům k ostatním lidem kolem nich, které jsou založeny na vzájemné úctě a respektu k sobě
samému i k druhým.

ČERVENÝ DEN ANEB „MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ“
Lidové tradice jsou generacemi zachované obyčeje, při kterých se lidé setkávají, komunikují o tom, co bylo, je a bude
... I naše žáky vedeme k tomu, aby uměli
posoudit, zda všechno, co dělají, dělají
poctivě, svědomitě, zda se umí vzájemně
chovat, umí přiznat svou chybu a poučit
se z ní nebo naopak, zda umí poukázat na
to, že je něco pěkné, příjemné, pohodové,
… Právě návštěva Mikuláše s hodným
andělem, ale i čertíka, který upozorňuje na
„nějaká ta zaváhání“ v našem chování nám
napomáhají hodnotit minulý rok. Děti si
připravily pro vzácnou návštěvu písničky,
básničky, ale i hru na hudební nástroj.
Mikuláš odměnil všechny děti s jejich pří-

slibem, že se budou v následujícím roce
chovat tak, jak mají. Doufejme, že nezůstane jen u slibů a všem půjde všechno
tak, jak má.
Na naší škole máme návštěvu Mikuláše
již tradičně spojenou s „barevným dnem“
– kdy využíváme prvky daltonské výuky.
Žáci (kteří přišli tentokrát v červeném
i s pedagogickým sborem) měli nachystané pracovní listy. Zadané úkoly řešili
(pokud možno jen) vlastními silami, ale
v případě nouze mohli používat učebnice,
encyklopedie, popřípadě požádat o pomoc
spolužáka. Děti se tak učí být samostatní,
poradit si se svou prací, ale také komunikovat mezi sebou.

OVOV
neboli „ Odznak všestrannosti olympijských vítězů“.
V pondělí 9. prosince jelo 10 vybraných
žáků reprezentovat naši školu v atletickém pětiboji. Soutěžilo se v přeskoku přes
švihadlo, v trojskoku, v hodu medicinbalem vzad, v sedu – lehu a v klicích. Tuto
akci zaštítila i česká atletka a trojskokanka
Šárka Kašpárková, kterábyla při tomto
soutěžení rovněž přítomna a se kterou se
žáci i vyfotili. Věříme, že navážeme na
předcházející úspěšné ročníky a naši žáci
se zařadí na přední příčky. V současnosti
ještě neznáme podrobné výsledky, ale jistě
Vás budeme v budoucnu informovat.
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Novopečení držitelé odznaku všestrannosti
olympijských vítězů
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VÁNOČNÍ BESÍDKA ŠKOLY – „NA VLÁSKU“
Pohádka o tom, že krása a nesmrtelnost
jsou pomíjivé. Že pokrytectví se nevyplácí.
Že mateřská láska je věčná. Že i duše zloděje skrývá touhu být lepším. Že i za drsnou tváří se skrývá dobré srdce. Že láska
a přátelství jsou v životě nejdůležitější.
Tato vánoční poselství jsme se pokusili

předat v podobě již tradičního vánočního
představení. Spolu s čajem a perníčky
napečenými dětmi jsme se v úterý 17.
prosince vánočně naladili. Zazpívali jsme
si koledy a rozešli se s úsměvem na tváři
a očekáváním příchodu Štědrého dne.

VÝCHOVNÝ KONCERT „PŘED PIKOLOU, ZA PIKOLOU“
Snad každý z nás hrál někdy v životě
„na schovku“. Žáci naší školy navštívili
18. prosince 2019 Filharmonii Bohuslava
Martinů ve Zlíně, kde byl pro ně připraven výchovný koncert „Před pikolou, za
pikolou“. Žáci zjišťovali, kampak se nám
schovali muzikanti, jestli nakonec budou,
nebo nebudou hrát, že není pikola jako
pikola, co všechno se ukrývá v hudbě
a že kdo hledá, najde… Potěšily je skladby
Charpentiera, Bacha, Vivaldiho, Bocheriniho, Haydna, Mozarta, Čajkovského,
Saint- Saense, Rimského-Korsakova nebo
Williamse.

Po středeční návštěvě koncertu nás
v tomto kalendářním roce čekalo ještě
posezení u stromečku, zavzpomínání
na vánoční zvyky, zpěv koled, rozdání
dárečků, které si navzájem ve třídách připravujeme. Po poslední návštěvě bazénu
v Holešově jsme se s radostným očekáváním Vánoc rozešli do svých domovů.
Do školy se vrátíme až v pondělí
6. ledna 2020.
						
Mgr. Alice Kučerová,
ředitelka školy

Žáci i učitelé z naší školy Vám všem přejí
pohodové Vánoce a do nového roku 2020
pevné zdraví a optimismus.

KALENDÁŘ AKCÍ NA LEDEN – DUBEN 2018
Datum

Akce				

Pořadatel

11. ledna
29. února
Březen
4. dubna
30. dubna
Duben

Tříkrálová sbírka
Vodění medvěda
Dětské šibřinky
Otevírání studánek
Slet čarodějnic
Řezbáři v Přílepích

Charita / Obec Přílepy
SDH Přílepy
Klub rodičů ZŠ Přílepy
TJ Sokol Přílepy
TJ Sokol Přílepy a dobrovolníci
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21

STŘÍPKY Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
ŠKOLNÍ ROK 2019-2020
Začátek letošního školního roku jsme
zahájili s praktikantkou SPgŠ Zlín Annou
Želinskou, která ve dnech 16. 9. - 4. 10.
vykonávala v naší mateřské škole závěrečnou souvislou praxi. Formou spontánního
prožitkového učení využila aktuálního
ročního období s názvem „Podzimní čarování“. Během vycházek spolu s dětmi sledovala přírodu v období babího léta, dění
na zahrádkách, sadech a polích. Společně
si vytvořili podzimního skřítka, obrázky
a ježčí rodinku, která zdobí šatnu mateřské školy. U ovoce a zeleniny z košíčku
děti popisovaly tvar, vzhled, barvu
a určovaly jejich chutě. K doplnění tohoto
vzdělávacího programu jsme v pátek 4. 10.
navštívili zahrádkářskou výstavu v Holešově. Při vstupu do prostor zahrádkářské
organizace nás upoutala vkusně naaranžovaná výzdoba schodiště i sálu, kde probí-

hala samotná výstava. Tou nás provázela
paní Vlasta Čablová, která děti upozornila
na různé druhy ovoce a zeleniny, vypěstované členy zahrádkářského spolku.
Zaujalo nás dnes již pro mnohé neznámé
nářadí (srp a kosa), které dříve sloužilo
k sečení zahrad. Spolu s dětmi jsme obdivovali vkusně naaranžované zavařené
ovoce, zeleninu, sirupy a marmelády. Nejvíce nás však zaujal plastický rostlinný
znak města |Holešova, který autorce při
jeho tvoření musel zabrat spoustu času
a trpělivosti. Na závěr prohlídky nás
paní Čablová zavedla do moštárny ovoce
a varny povidel. Zde nám ukázala přístroje, kde se vyrábí mošty z ovoce a vaří
povidla. Děkujeme za pozvání a popisnou
přednášku, která obohatila děti o další
vědomosti.

Po prázdninách jsme se sešli k zahájení nového školního roku
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Podzimní atmosféru dotvořila dětmi vytvořená
ježčí rodinka

„Zatěžkávací“ zkouška nové houpačky
v zahradě MŠ

DRAKIÁDA SE VYDAŘILA
Čekání na náhradní termín naší tradiční
podzimní „Drakiády“ se nám opět vyplatil. V úterý 15. října konečně vyšlo počasí
a rodiče si prožili se svými dětmi hezké
odpoledne. Základním předpokladem pro
to, aby létající krasavci vzlétli, je vítr. Ten
letošní byl však příliš silný. I když některé
menší draky vítr poškodil, jeden uletěl
a zachytil se ve drátech elektrického
vedení, přítomné to neodradilo. S nadšením a úsměvy pozorovali další draky,
neúnavně bojující s větrem, nevzdávající
se poletování po sluneční obloze. S větrem ošlehanými tvářemi jsme se po skončení vrátili na školní zahradu, kde si děti
s pomocí rodičů opekly špekáčky, které
jim moc chutnaly. Nejmladší účastnice
naší „Drakiády“ si nejvíce užila nové houpačky na zahradě mateřské školy. Jsme
rádi, že se akce vydařila, všichni byli spokojeni a už se zase těšíme na další společné setkání.

Letos to skutečně lítalo

Větrem ošlehané děti si pak užily
špekáčkový piknik

PROJEKT FOND SIDUS
Během měsíce října jsme se zapojili spolu
s rodiči a dětmi do veřejné sbírky, kterou
pořádala společnost Fond Sidus. Sbírka je
určena na pomoc zdravotně postiženým
dětem v procesu léčby a rehabilitace ke
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zlepšení kvality běžného života. Výnos
činil 750 Kč. Všem zúčastněným děkujeme.
						
Zdenka Chmelařová,
ředitelka MŠ
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Učitelé, zaměstnanci a děti z Mateřské školy Přílepy
přejí všem krásné Vánoce a do nového roku 2020
pevné zdraví a úspěch.
ŽIVOT SPOLEČENSKÝ
NEJVÍCE LIDÍ NAROZENÝCH NA ZÁMKU ANEB
VELKÉ SETKÁNÍ PRINCŮ A PRINCEZEN
Přílepský zámek a park se v poslední
době dostává stále více do povědomí
široké veřejnosti. Tato skutečnost je dána
nejen konáním mnohých hojně navštěvovaných kulturně společenských akcí v prostorách parku, ale zejména snahou obce
rekonstruovat tuto památku nadregionálního významu a dát jí smysluplné využití
pro obec i region. V loňském dubnu byla
zřízena sbírka na obnovu zámku a parku
Přílepy, jejímž motivem byla také skutečnost, že zde fungovala po 29 let porodnice,
ve které se narodilo téměř 21 000 dětí.
Není tedy divu, že se obec za hojné podpory místních spolků tuto sbírku, snaží
všemožně šířit a popularizovat, stejně jako
zámek a park.
Výjimkou nebyla ani akce konaná
v sobotu 17. srpna 2019, která nesla oficiální název – Přílepské rekordy, v rámci
které se konal oficiální pokus o dosažení
českého rekordu „Nejvíce lidí narozených na zámku, aneb velké setkání princů
a princezen.“
S myšlenkou Přílepských rekordů přišel
Spolek recesistů Přílep, který se dostal již
dříve do povědomí konáním recesistických
akcí jako 1. Máj, Spartakiáda či Neckyáda.
Starostku obce však napadla myšlenka
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pokusit se o zmiňovaný rekord a pozvat
tak do Přílep všechny v zámku narozené.
„Pokus o rekord jsem registrovala prostřednictvím pelhřimovské agentury
Dobrý den. Ta nám vyslala svoji komisařku, která dohlížela, aby pokus o rekord
probíhal dle stanovených regulí. Akci jsme
propagovali zejména na sociálních sítích,
regionálním rádiem a prostřednictvím
mikroregionu. Dosažení rekordu spočívalo v tom, že zúčastnění rodáci z místní
bývalé porodnice, tedy ze zámku se přišli
po předložení dokladu s místem narození
zapsat do sčítacího archu. Nakonec se nás
sešlo a zapsalo 604 a rekord jsme získali,
někteří účastníci přijeli až z Prahy. Rekord
bude zaznamenán v České knize rekordů.
Na zájezdu SDH jsme se mohli přímo
v pelhřimovském muzeu rekordů a kuriozit o záznamu rekordu přesvědčit.“
Pochvaluje si starostka.
Nešlo však o jediný rekord ten den dosažený v Přílepích. Pro pobavení účastníků
akce probíhaly také různé hry a soutěže
pro děti i dospělé a tak z parku odcházeli
novopečení Přílepští rekordmani ve válení
balíku sena, hodu gumákem, běhu na
gumovém laně, jízdě na kancelářské židli
a mnoha dalších netradičních disciplínách.
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Lidí narozených na zámku se sešlo 604

Skupinové pití piva na čas patřilo
mezi atraktivní disciplíny

Tyto pokusy však nebyly součásti zápisu
do České knihy rekordů.
„Jak si mohli všichni zúčastnění všimnout, v době konání akce byl přílepský
zámek obstavěn lešením. V měsíci srpnu
byla zahájena rekonstrukce střechy, okapních systémů a stropů v II. NP. První etapa
rekonstrukce za 6,5 mil. Kč bude probíhat do konce letošního roku a je investicí
obce. Zároveň připravujeme projektovou
dokumentaci pro celkovou rekonstrukci
zámecké budovy a budeme hledat
dostupné zdroje mimo rozpočet obce. Bylo
dobré, že účastníci rekordu se mohli zároveň přesvědčit, že se zámkem začíná něco
dít.“ Přiblížila starostka.
Je na místě připomenout že záměrem
je vybudovat ze zámku jakési místo společenského dění a setkávání. Měl by zde
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Certifikát k získání rekordu „Nejvíce lidí
narozených na zámku“

vzniknout multifunkční sál se zázemím,
knihovna s čítárnou a dětským koutkem,
sídlo obecního úřadu či prostory pro
nabídku služeb pro občany. Zmiňovaná
sbírka na obnovu zámku a parku Přílepy
probíhá prostřednictvím pokladniček na
akcích a na transparentním sbírkovém
účtu. Podrobnosti se můžete dozvědět na
webu obce www.prilepy.cz nebo rovnou
na OÚ Přílepy.
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PODZIMNÍ ZÁJEZD ZA REKORDY A POZNÁNÍM
Tak jako každý podzim připravili hasiči
nejen pro své členy na 26. října zájezd za
poznáním. Obava z pozdního termínu
nebyla naplněna a tak jsme si mohli příjemně užít snad poslední sluncem prozářený den letošního babího léta.
Hlavním cílem letošního zájezdu byl Pelhřimov – město rekordů. K tomu nás inspiroval letošní den rekordů v Přílepích a na
návštěvě muzea rekordů jsme zároveň chtěli
ověřit, zda byl zde náš rekord řádně zapsán.
Cestou jsme se ještě zastavili u krásného
rybníčku na ranní hasičský piknik s uzeným bůčkem, klobásou a škvarky a pak už
jsme se shromáždili v pelhřimovské městské
věži, kde muzeum rekordů a kuriozit sídlí.
Hned v úvodu nám průvodkyně poblahopřála k získání rekordu „Největší setkání
lidí narozených na zámku“ a představila
nám v muzeu panel s nově vystaveným certifikátem k rekordu. Pak jsme si prohlédli
expozici největší, nejdelší, nejvíce…a expozici zlaté české ručičky. Seznámeni se vším,
co se dá považovat za rekord, jsme si dali
rozchod v centru města a opět jsme se sešli
na oběd v restauraci U Vlasáků, kde jsme
mohli ochutnat také pivo z místního pivovaru Putník.
Naší další zastávkou byla Chýnovská jeskyně. Zde jsme zmizeli na hodinu 42m pod
zemským povrchem a obdivovali umění
vody a geologie a netopýry. Umění přírody
následovalo umění lidských rukou na hradě
Kámen. Na tomto hradě je krom klasického
hradního okruhu se stylově vybavenými

Palubní posádka se o účastníky
zájezdu skvěle starala

komnatami a salonky k vidění také expozice
historických motocyklů českých značek.
Den se již nachyloval k soumraku, když
jsme dorazili do Humpolce, města kde se
odstěhoval Hliník a u recesistické pamětní
desky tomuto čestnému občanovi jsme se
společně vyfotili. Závěr putování za rekordy
a zajímavostmi patřil večeři a společné besedě
v saloonu Zlatá podkova na dostihové dráze
v Humpolci. Odsud si mnozí krom pocitu
zajímavě stráveného dne odnášeli také kus
řízku, který by svou velikostí také zasloužil
zapsat mezi pelhřimovské rekordy. Všechna
toho dne navštívená místa naší krásné
vlasti stála za shlédnutí, a dobrá parta ani
skvělá nálada na zájezdu rozhodně ani letos
nechyběly.
-ms-

Hliník se odstěhoval do Humpolce! – společné foto u jeho pamětní desky
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NOCOVÁNÍ V KNIHOVNĚ
Po loňské vydařené premiéře andersenovského nocování v přílepské knihovně se na
četné žádosti dětí uskutečnil i další ročník.
Tentokrát sice až v říjnu, ale počasí si pro
potřebný den nachystalo záchvěv babího léta
a zájem o tuto akci znovu překonal všechna
očekávání. Dokonce byla mírně překročena
i plánovaná kapacita třiceti dětí. Naopak
volba tématu byla jasná. Hlavním průvodcem se stal Harry Potter a jeho kouzelnický
svět, jenž fascinuje čtenáře svými dobrodružstvími už více než 20 let a figuroval
i na klasické celorepublikové březnové andersenovské noci. Prostředí obecního úřadu
se tak na jeden den proměnilo v proslulou
bradavickou školu a knihovna na ředitelnu
samotného Albuse Brumbála. Stejně jako
Bradavice mají své školní pozemky, jimi se v
Přílepích stal zámecký park. Chyběla v něm
sice Hagridova hájovna i Začarovaný les, ale
tajemna a čarování bylo i tak dostatek. Děti
si vyzkoušely nejen své znalosti čarodějnické
ságy, ale proměnily se také v šampiony
a studenty kouzelnického světa. Týmy
Veverušáků z Hrádku, Lišáků z Petřejova
a Dračisek z Podšpitálí, které pomohl určit
sám Moudrý klobouk, svou šikovnost zúročily třeba při lekcích jasnovidectví, létání na

koštěti, bylinkářství, astronomii, přeměňování, čtení runového písma nebo lektvarech
a v noci při tajemné výpravě za pohárem
tří kouzelnických družstev. Při ní si museli
kromě vlastního strachu a tmy poradit
i s nebezpečným bludištěm, nevyzpytatelným hadem Naginim a pro získání poháru,
tedy vlastně svého pokladu, sesbírat
správný počet viteálů. Další zkouška šikovnosti na ně čekala ale i při tvorbě nezbytné
pomůcky každého čaroděje, originální
a jedinečné kouzelnické hůlky. Že to byly
úlohy nelehké a náročné na energii dokazoval i obrovský apetit všech malých i větších
kouzelníků. Ráno už jsme pak pouze lehce
otestovali famfrpál a po společné fotce jsme
se všichni opět stali obyčejnými „mudly“.
Kromě všech dětí, za jejichž nadšení, hravost, shovívavost a inspirativní energii za
celý organizačně-realizační tým děkuji, pak
patří velký dík i všem do akce zapojeným.
A to ať už z vedení a zaměstnanců obce
nebo řad rodičů, bez jejichž pomoci by to ani
v kouzelnickém světě nešlo. A ještě speciální
obrovské poděkování úžasné paní knihovnici, bez jejíž podpory a zápalu už vůbec ne.

V zámeckém parku se děti proměnily v šampiony
a studenty kouzelného světa

Zasedací místnost OÚ se proměnila
v čarodějnickou noclehárnu
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Martina Kroutilová
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SDH PŘÍLEPY V ROCE 2019
Letošní sezóna pro nás nebyla úplně
obyčejnou, byla totiž sváteční. V tomto
roce jsme oslavili 70 let trvání činnosti
našeho sboru. Těmto oslavám již byl věnován dostatečný prostor v minulém občasníku, pojďme si proto shrnout ty méně
viditelné, avšak významné okamžiky
letošního roku v našem sboru.
Naše činnost začala již tradičně Voděním medvěda o masopustu. Tento zvyk je
v obci pravděpodobně stejně starý jako náš
sbor, alespoň co se jeho dnešní podoby týče
a je nám ctí tuto tradici nadále udržovat.
S přicházejícím jarem a létem pokračovaly
další úkoly, které vrcholily zmiňovanou
oslavou našeho výročí. Kromě této akce
jsme se jako tradičně účastnili floriánské
mše svaté u lesní kapličky a pomáhali při
přípravě akcí jako Dětské šibřinky, Slet
čarodějnic, či Přílepské rekordy. Soutěž
v požárním útoku O zámecký pohár plánovaná na srpen nemohla být z důvodu
započaté rekonstrukce zámku uskutečněna.
V závěru měsíce srpna jsme uspořádali
akci nejen pro děti - Táborák na konci
prázdnin. Tato akce je krom rozloučení
s prázdninami a skotačení zaměřena také

na seznámení těch nejmenších s prací
dobrovolných hasičů a proto nechyběla
ukázka naší techniky. Kluci a holky si
mohli vyzkoušet výstroj, prolézt si zásahový automobil a dokonce se v něm
i svézt.
Letošní rok byl taktéž ve znamení pracovní činnosti a různých brigád. Na jaře
a na podzim jsme uspořádali sběr železného šrotu, odstranili jsme letitý a zchátralý sušák na hadice, uklízeli obec a park
na soutěž Vesnice roku a odstranili staré
a poškozené oplocení zámeckého parku.
Mladší členové se kromě požárního
sportu, jehož sezóna je shrnuta na jiném
místě, věnovali úklidu požární zbrojnice
a údržbě techniky a věcných prostředků
požární ochrany. Závěrem nezbývá než
poděkovat všem aktivním členům za jejich
podíl na zdárné sezóně a také všem, co nás
v naší činnosti všemožně podporují.
-ms-

Na táboráku panovala
dobrá nálada

Děti se mohly posadit za volant
zásahového vozidla

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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VYHLÁŠENÍ ANKETY STROM ROKU 2019
Náš Přílepský habr převislý se umístil
na 5.místě s počtem 1316 hlasů!!
Se starostkou obce Ivanou Sehnalovou jsme se 3. října 2019 v Brně zúčastnily vyhodnocení celé ankety pořádané
Nadací Partnerství. Nejdříve proběhlo
setkání zástupců všech stromů-finalistů
v Otevřené zahradě pod Špilberkem. Zde
jsme si vyměnili zkušenosti ze získávání
hlasů pro naše stromy. Největší diskuse
se vedla o způsobu hlasování, zda pokračovat v dalších letech v hlasování on-line,
či se vrátit k podpisovým archům z předešlých let. Z diskuse vzešel návrh spojit obojí a dát tak možnost jak těm, co se
dostanou k mailům, tak i podpisům na
akcích pořádaných v obcích a okolí finálového stromu. Zajímavé byly poznatky,
kdy si finalisté rozdali úkoly mezi jednotlivé spolky a organizace, či firmy působící
v místě a takto nejvíce rozšířili okruhy hlasujících pro svůj strom, soutěží tak vlastně
„žil“ celý kraj. Další neméně významnou
otázkou bylo načasování začátku a konce
vyhlášení soutěže.
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Celé toto setkání pak pokračovalo
komentovanou prohlídkou Otevřené
zahrady- zahrady čtyř živlů. Úžasný prostor! Doporučuji prohlídku všem rodičům
s dětmi a nejen jim!
Podvečer dne pak patřil samotnému
vyhlášení výsledků v Hvězdárně a planetáriu na Kraví Hoře v Brně. Slavnostní
atmosféru vytvořil nejen prostor sálu
samotné Hvězdárny, kulturní program
a koncert, ale především samotné představení jednotlivých finálových stromů
a jejich příběhů, a pak vyhlášení jejich
pořadí v soutěži. Krásný večer byl zakončen pohoštěním, focením a prohlídkou
výkresů všech prezentovaných stromů,
které k jednotlivým soutěžícím stromům
poslaly děti z místních škol a školek.
Samozřejmě tam byly i výkresy habru
kreslené našimi dětmi. A připomeňme, že
to byla Základní škola Přílepy, která spolu
se Spolkem Přílepy – náš domov nominaci
zámeckého habru podávala.
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Konečné pořadí a počet hlasů pro jednotlivé stromy v soutěži:
1. místo

Chudobínskáborovice

Kraj Vysočina		

4 394 hlasů

2. místo

Žižkův dub		

Kraj Vysočina		

2 506hlasů

3. místo

Zámecký dub		

Olomoucký kraj		

1 926 hlasů

4. místo

Rohanova douglaska

Liberecký kraj		

1 745 hlasů

5. místo

Přílepský habr		

Zlínský kraj		

1316 hlasů

6. místo

Chebský hradní buk

Karlovarský kraj		

945 hlasů

7. místo

Veselskávíla		

Plzeňský kraj		

857 hlasů

8. místo

Platan v Lužánkách

Jihomoravský kraj

731 hlasů

9. místo

Muchova lípa		

Pardubický kraj		

581 hlasů

10. místo

Stará hruška		

Středočeský kraj		

423 hlasů

11.místo

Buk lesní v Lešné		

Zlínský kraj		

381 hlasů

12. místo

Babiččina vrba		

Pardubický kraj		

374 hlasů

V celé soutěži se v tomto roce sešlo kolem
16 200 hlasů (hlasovala se jen on-line). Současně je vyhlášena soutěž Evropský strom
roku, z naší ČR postupuje do této soutěže
právě Chudobínská borovice z Vírské přehrady. Pošlete prosím i tomuto stromu
svůj hlas, příště to může být právě některý
z krásných stromů z našeho parku.
A ještě něco. Pro další rok vyhlásila
Nadace Partnerství spolu s Ministerstvem
životního prostředí akci ZASAĎ SI SVŮJ
STROM. Jde o celonárodní projekt „Sázíme
budoucnost“, jeho cílem je do pěti let vysázet mimo les10 milionů stromů, tedy za
každého občana ČR jeden strom. Možnost
přihlásit se mají všichni – místní organizace, spolky, obec, školy, i jednotlivci, které
zajímá zeleň v obci, kde žijí. Jedinou podmínkou je legitimní vztah k místu výsadby.
Přestože Přílepský habr nezvítězil, určitě
jsme touto cestou přispěli ke zvýšení povědomí o naší obci a zámeckém parku. A moc
děkujeme všem hlasujícím.
			
Vlasta Čablová
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Vlasta Čablová prohlíží kresby konkurenta habru
na vyhlášení ankety Strom roku 2019
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ULOŽILI JSME STUDÁNKY KE SPÁNKU
První listopadová sobota patřila jako
obvykle příznivcům studánek. Pan Tomáš
Úlehla nám vykoval speciální klíče k zamykání a odemykání studánek. Po kůrovcové
kalamitě byla obnovena studánka „Hradová“, která byla naší druhou zastávkou
po společném focení u Kapličky. Nejmladší
účastníci klíčem studánku symbolicky
uzamkli a pokračovali jsme ke „Stříbrné“ studánce. Všichni již byli natěšení na poslední
špekáčkobraní a ochutnání domácích
pochutin od ostatních šikovných účastníků.
Nechybělo ani oblíbené studánkové kafíčko,
jaké se nám doma uvařit nepodaří – bylo
s vůní lesa a se stříbřitým leskem ze studánky.
Po špekáčkové přestávce nás nejmladší –
3 letý účastník i s tátou opustil na poobědový odpočinek. Ostatní se vydali k „Hadí“
studánce. Po vyčištění studánky a krátkém
zastavení jsme pokračovali k poslední studánce „Večeřce“. Všichni doplnili tekutiny,
aby naposledy vychutnali chuť lesa a vydali
se cestou k domovu. Po 13km chůzi nám
bylo vhod občerstvení v restauraci U Miloša,
kde jsme naše putování zakončili.
					
-si-

Špekáčkobraní na vycházkách
ke studánkám nesmí chybět

Klíče od studánek, které je na jaře
opět odemknou

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V ZÁMECKÉM PARKU
V červencovém vydání občasníku jsme
informovali o zahájení prací na novém dětském hřišti v západním koutu zámeckého
parku. Pískoviště vybudovali svépomocí
členové našeho spolku za významného
přispění jejich rodinných příslušníků. Za
stotisícový finanční dar od společnosti
Ferona jsme pak pořídili od zkušeného
výrobce kvalitní herní prvky z akátového
dřeva s potřebným atestem. Od balančního
mostu jsme z několika důvodů upustili, na
konci října tedy byly do parku umístěny
tři druhy houpaček – klasická, hnízdo
a vahadlová. Hřiště doplňují již dříve usazené skulptury šneků a housenky. Vzniklo
tak velmi příjemné místo a my věříme, že
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se upravený park stane cílem vycházek
nejen rodičů s malými dětmi.
Za spolek Přílepy – náš domov
			

-evah-

Nové houpačky v zámeckém parku
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SPORTOVNÍ KOUTEK
SEZÓNA SPORTOVNÍHO DRUŽSTVA SDH PŘÍLEPY
Jako každý rok toho mělo
naše sportovní družstvo
dost na práci a to nejen
v požárním sportu. Účastníme se spousty dob rovolných prací, jako je
tradiční Vodění medvěda,
sběr železného šrotu, brigády
v zámeckém parku a po
celé obci. Byli jsme také
navštívit děti do Zálužné na
táboře, abychom předvedli
naši hasičskou techniku
a ukázku hašení hořící pánvičky.
Pomáhali jsme také při
přípravách na oslavy 70.
výroční založení našeho
sboru. Během oslav jsme
ukázali historii sboru v historickém koutku. Předvedli
jsme požární zásah naší jednotky na hořící domeček,
hašení pánvičky a pro děti
jsme udělali vodní pěnu.

Sportovní družstvo SDH Přílepy, zleva: Michal Spáčil, Radim
Kašpárek, Bronislav Kutra, Tomáš Tvrdoň, Jaroslav Kopřiva
a Jaroslav Spáčil. Na fotce schází Marek Půček

V naší sportovní sezóně
2019 to letos na začátku
vypadalo skvěle, ale bohužel v půlce
sezóny nás postihly problémy, jako
odchod členů, tím obměna sportovních
pozic a překopání celé naší sestavy, která
byla hodně zdlouhavá. Když už to vypadalo, že začneme v sezóně opět fungovat,
přišla nepříjemná zranění, která nás přinutila letošní sezónu předběžně uzavřít.
Bohužel jsme letos odjeli jen 11 závodů.
Ty největší úspěchy se ale letos dostavily hned na začátku sezóny, kdy jsme za
sebou nechali úspěšné a zkušené týmy.
Ve Chvalnově – Lískách jsme skončili na
3. místě, z Dobrotic jsme si přivezli
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2. místo a v Soběsukách (Kroměříž) jsme
z 15. týmů za sebou nechali všechny
a vyhráli jsme jako historicky první tým
“Putovní pohár obce Soběsuky“. Na Zlínské lize se nám letos moc nedařilo, i kvůli
málo odjetým závodům. Největší úspěch,
ale pro nás byl, když jsme v Lukově
z 50. týmů skončili na 14. místě.
Bohužel letošní sportovní sezóna pro
nás nebyla moc vydařená, ale my neleníme a věříme, že ta následující už bude
mnohem lepší.

Kašpárek Radim
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SOKOLSKÉ AKTIVITY PRO DĚTI
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 rozběhly 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

SOKOLSKÝ ZÁLESÁCKÝ ZÁVOD
Se začátkem nového školního roku
však Sokol v Přílepíchchystá ještě další
oblíbenou akci. V klidném prostředí myslivecké chaty se 14. září v dopoledních
hodinách uskuteční zálesácký závod zdatnosti, kde si nejen děti školního věku, ale
i ti nejmenší mohou prověřit své znalosti
a pohybové dovednosti s nástrahami lesního prostředí a pobavit se u bohatého
doprovodného programu.
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 atletickéhoklán í 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 20112012 zase nedal ostatním soupeřům šanci
Samuel Tvrdoň. Kromě obou vítězných
trofejí ukořistil přílepský Sokol ještě další
skvělá umístění, a to v mladší kategorii
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4. a 5. místo výkony Kristýny Brázdilové
a Marie Kroutilové, ve starší kategorii bral
3. místo Damián Hruška a 5. místo Amálie
Klézlová. 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), a to
ani v již mimosoutěžním orientačním běhu
hledáním jednotlivých stanovišť dle připravených map.

Disciplíny byly rozděleny dle věku dětí
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MIKULÁŠ NADĚLOVAL I V TĚLOCVIČNĚ
I když se mikulášských akcí každoročně
koná víc a víc, přesto se T. J. Sokol Přílepy,
po vydařených předchozích letech, rozhodl uspořádat již třetí ročník sportovního
podvečera s mikulášskou nadílkou pro
děti předškolního a školního věku. Volba
termínu tentokrát padla už na poslední
listopadový pátek, který však místo sněhové nabídky a adventní nálady nabídl
typické podzimní sychravo. I tak si do
tělocvičny přílepské základní školy našla
cestu zhruba čtyřicítka odvážných dětí
s rodiči. Malí i velcí si tak mohli v teple

a bezpečí, pod dozorem zkušených cvičitelů, vyzkoušet nejrůznější sportovní
pomůcky i kreativní aktivity. Největší
úspěch měla jako vždy společná přetahovaná. Svou šikovnost a odvahu pak všichni
zúročili před dvojicí čertů i majestátním
Mikulášem a laskavým andělem. I když
letos byla pekelná dvojice mimořádně strašidelná a rozdivočená, strach a nervozitu
pomohla zahnat společná písnička, připravené balíčky s ovocem a drobnými dárky
a také bohaté lákavé pohoštění.

Martina Kroutilová

Čerti napřed řádili, ale nakonec Mikuláš a anděl nadělili všem

ZAJÍMAVOSTI
VZPOMÍNKY NA ČAS VÁNOC
Aniž jsme se nadáli, je tu poslední
měsíc prosince roku 2019. Hodnotí se ve
společnosti i v rodinách o tom co nám
rok přinesl dobrého a v čem nás zklamal.
Ať je tomu tak či onak nezbývá nám než
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se těšit, že to bude příště lepší. Na závěr
roku zalétnou naše myšlenky jak jsme prožívali před desítkami let zpětně. Vánoce
a vůbec zimní čas přinášel vždy mnoho
radosti zvláště mladým, což zajisté bude
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i letos. Bud asi pravdou, že již ale neuvidíme cestou z Holešova „Újezd u březe“
plný sněhu a zarovnané zásněžky, kdy
nesjízdnost v zimě nebyla výjimkou. To,
že to byly svízelné chvíle jít pěšky ráno
do kostela na „Roráty“ či na půlnoční
mši nebo do „měšťanky“ vzpomíná již
jen stará generace starousedlíků. Zůstaly
však i radostné vzpomínky na zasněžené
„Kopce“ pod „Ostrou hůrkou“, kde bylo
po škole velmi živo. Sáňkovalo se vedle
smrčí dolů po stráni až po zvonici. Lyže
měl málo kdo, tak jako brusle kvinťáky
na klíček či šeksny a kanady. Pokud bylo
dost sněhu, vytáhly se i lesní sáně, takzvané kleky, kde se vlezlo několik kluků,
ale zastavení zde nebylo snadné. Zmíněné
„Smrčí“ v tu dobu to byly mladé smrčky
oddělené chodníkem od ovocného sadu
nad panskou sýpkou a rybníkem. Pro
vánoční stromky se chodilo na hájenku
v Hačkách nebo přímo, kdo se nebál, do
lesa, přesto, že jej hajní hlídali. U školy
před vchodem stál velký vánoční strom
osvícen a u něj pokladnička. Vánoční
besídka, tak jak je tomu i dnes byla
s Mikulášem, čertem a andělem. Byly rozdávány rozdílné dárky, přičemž u některých to byl balíček s bramborami a černým
uhlím. Vánoční stromky byly v každé
rodině, i když vyzdobeny trochu jinak
než nyní. Výzdobu si děti dělaly přede-

vším samy. Zavěšovaly se jablka, ořechy
zabalené ve staniolu, řetězy z papírových
koleček či upečené cukroví od maminek.
Střechýly byly z kostkového cukru. Navíc
se stromek zahalil tzv. Andělskými vlasy,
kde zapálené svíčky v kovových žabkách
byly velkým nebezpečím pro vzplanutí,
což se i stávalo. Slavnostní večeře bývala
téměř v každé rodině stejná a to rybí filé
s bramborem. Vánoční dárky především
praktické věci – oblečení. Čokoládové
kolekce v pozdějších letech byly úžasný
pokrok. Na štědrý den kluci bouchali krabicemi s výbušným karbidem nebo jen
dutými klíčky se sírou, což bylo též nebezpečné. Po večeři se ve sporáku rozpouštělo olovo, které se pak vylilo do studené
vody, mělo ukázat budoucí povolání. Na
štědrý den se troubily vánoční koledy, což
prováděl dřív pan Rudolf Nedbal, které
přežívalo za účasti Břetislava Nedbala
a Ladislava Reimera do nedávna. I když
v současnosti prožíváme vánoční svátky
a zimní radovánky daleko okázaleji,
zůstávají vzpomínky na ty naše dětské
před sedmdesáti léty jako krásné a nezapomenutelné. Přeji všem příjemné prožití
vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví
do nového roku 2020.
			
Zdeněk Němec

STATISTIKY NA KONCI ROKU 2019
K půli prosince mají Přílepy 369 čísel
popisných, z toho 27 objektů je bez trvalého pobytu. V letošním roce byl zkolaudován 1 dům a 9 je momentálně
rozestavěno.
Co se obyvatel týká, v naší obci je
k trvalému pobytu přihlášeno 979 obyvatel, což je o 4 více než loni. Z uvedeného počtu obyvatel je 501 mužů a 478
žen. V letošním roce 8 občanů zemřelo a 9
nových občánků se narodilo. 16 obyvatel
se z Přílep odstěhovalo a 19 se přistěhovalo.
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Díky porodnosti a přírůstku mladých
rodin do obce činí průměrný věk našich
obyvatel 41 let.
Nejmladším občánkem je Viktor Hejsek,
kterému jsou 3 měsíce.
Nejstarším mužem je pan Miroslav
Kalát, kterému je 90 let a nejstarší ženou
a zároveň nejstarší občankou Přílep je 96
letá paní Marie Sovadinová, které jménem
zastupitelstva obce blahopřejeme a přejeme do dalších let pevné zdraví a Boží
požehnání.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI 2019
Listopad
Anna FOJTÍČKOVÁ 		

82 let

Prosinec
Ludmila SEHNALOVÁ
Marie MACHOVSKÁ
Jaroslava CTIBORKOVÁ

93 let
83 let
88 let

Červen
Václav SOUKUP			
Zorka HOTAŘOVÁ 			
Zdenka CHYTILOVÁ			
Anna PUSTKOVÁ 			
Marie SOVADINOVÁ		
Jiřina NOVÁKOVÁ			
Miroslav SVOBODA			
Stanislav OBŠIVAČ			

JUBILANTI 2020
Leden
Karel JURČÍK 			
Marie SOVADINOVÁ 		
Miloslav PEŠKA 			
Marie REIMEROVÁ 			
Břetislav NEDBAL			
Ludmila ANDRÝSKOVÁ		

70 let
97 let
87 let
84 let
80 let
86 let

Únor
Jaromír KLEČKA			
Františka ŠŤASTOVÁ		
Drahomíra CTIBORKOVÁ		
Zdeňka PEŠKOVÁ			
Františka POULÍČKOVÁ		

84 let
81 let
70 let
83 let
81 let

Březen
Anežka SOVADINOVÁ 		
Rudolf SOLAŘ			
Marta HORÁKOVÁ			
Josef POULÍČEK			
Miloslav KALÁT 			
Vlasta ČABLOVÁ			
Helena SOUKUPOVÁ		
Stanislava LAKOMÁ		
Marie KUTROVÁ			
Zdenka STAŇKOVÁ 		
Zdeněk NĚMEC			

88 let
70 let
81 let
81 let
91 let
70 let
80 let
70 let
70 let
88 let
80 let

Duben
Alois ŽŮREK			
Jiřina SOVADINOVÁ			
Ludmila DOLEŽELOVÁ 		
Zdeňka ČERNÁ			

70
70
82
80

Květen
Josef SOVADINA			
Benedikt ŠUBA			
Marie REIMEROVÁ			
Rudolf OPRŠAL 			
Antonie JURČÍKOVÁ		

75 let
75 let
82 let
82 let
81 let

let
let
let
let

70
86
90
84
70
70
70
80

let
let
let
let
let
let
let
let

NAROZENÉ DĚTI
Tomáš VÁVRA		
Viktor HEJSEK		
Jaroslav VYBÍRAL		

červen
září
říjen

SŇATKY
Březen
Veronika POLÁŠKOVÁ
Miroslav SOVADINA
Srpen
Jaroslav VYBÍRAL
Karolína PLŠKOVÁ
Září
Tereza SPURNÁ
Jindřich GRYGERA
Markéta NAVRÁTILOVÁ
Jan MACHÁČEK

ZEMŘELÍ OBČANÉ
Pavel ZAHRADNÍČEK
Ladislav KOŠÍN
Libuše REIMEROVÁ
Zdenka DUJKOVÁ
Jaroslav SVOBODA
Milan JANALÍK
Irena LUKOVSKÁ
Josef HLINSKÝ

29. 12. 2018
8. 2. 2019
13. 2. 2019
19. 2. 2019
26. 4. 2019
25. 6. 2019
15. 7. 2019
1. 12. 2019
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