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SLOVO REDAKCE
Letošní příchod jara byl jiný. Namísto
obvyklého probouzení nejen přírody, ale
hlavně života obce a společenského dění, se
vše naopak jaksi uspalo a v médiích je skloňováno snad ve všech pádech jakési dosud
neznámé slovo – koronavirus.
Tomuto slovu se nevyhneme tentokrát
ani v tomto vydání občasníku, který vám
v dnešní nelehké době přinášíme. Na jeho
stránkách si jako obvykle zrekapitulujeme dění v obci posledních měsíců v čase
od Vánoc do dnešních dnů, avšak poněkud neobvykle, a poprvé v jeho existenci,
nejsou v občasníku uvedeny upoutávky ani

kalendář připravovaných společenských
akcí, kterých bylo a je letos v plánu mnoho.
Těžko slibovat a připravovat se na něco, co
možná nebude možné splnit.
Snad nikdo na celém světě si totiž
netroufá odhadnout, jak dlouho nouzový
stav potrvá a kdy se svět, naše země a naše
vesnice opět navrátí k běžnému životu.
Nezbývá než doufat, že to vše brzy skončí.
O všech akcích se včas všichni dozvíte.
Budeme se na společné setkání na některé
z nich všichni těšit. Bez roušek na tváři
a zdraví… Společně to zvládneme!
					 -ms-

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
přinášíme vám nové číslo občasníku v roce
s magickou číslicí 2020. Díky tomu, že jsme
v loňském roce skončili přebytkem v rozpočtu a mohli si tak převést přebytek do
dalšího roku, měli jsme nachystáno několik dalších velkých investic i v tomto roce.
Začátkem roku nám byla přidělena dotace
ze Zlínského kraje na nákup zásahových
oděvů pro zásahovou jednotku hasičů. Byla
podána žádost o dotaci na zpětné profinancování cyklostezky. V únoru vyhlásilo Ministerstvo financí dotaci ve výši až
90% uznatelných nákladů na rekonstrukce
školských zařízení. Jelikož jsme měli již
zpracovaný projekt na zateplení, výměnu
oken přístavby a obměnu kotelny, nechali
jsme díky takto vysoké podpoře do projektu ještě zapracovat výměnu dosluhujícího filtračního zařízení bazénu, stínicí
techniku na okna tělocvičny a výměnu
halogenových svítidel v tělocvičně, které
„točí“ s elektroměrem. V polovině března
byla žádost podána a nyní se bude soutěžit
dodavatel díla. Samozřejmě celá akce bude
realizována až na základě přislíbení dotace.
Kotelnu však v tomto roce chceme realizovat a v záloze máme ještě dotaci na úsporu
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ve veřejných budovách, která ale činí jen
50%. Další dotací, kterou chceme čerpat, je
dotace na zámek, není však nijak závratná
a může činit cca 500 tisíc Kč. Na opravu
vstupních dveří se tyto peníze však budou
hodit a jsme rádi za každou korunu, která je
připsána na sbírkovém účtu.
Dalšími velkými projekty pro letošní rok
jsou výměna svítidel veřejného osvětlení,
kde by měla být dotace vypsána v září
a vybudování inženýrských sítí v lokalitě Podšpitálí, kde bude dotace vypsána
na podzim. Vzhledem k současné situaci
budeme sledovat vývoj meziročních příjmů a pokud by byl příjem nižší než jsme
v letošním roce očekávali (převážnou většinu příjmů tvoří příjmy z daní), tak realizaci těchto akcí budeme nuceni posunout
do dalšího roku.
Na obecním úřadu již můžete platit veškeré platby také prostřednictvím platební
karty.
Obec jsme přihlásili do soutěže Zlatý
erb, kde se hodnotí webové stránky
a elektronická služba. Jako elektronickou službu jsme přihlásili on-line katalog
knih, kde můžete vyhledat knihy nejen
z naší knihovny. Pokud se Vámi hledaná
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kniha nenachází v naší knihovně, můžeme
ji zde nechat zaslat přes výměnný fond
z knihovny z Kroměříže. Za tuto službu
pro čtenáře jsme získali v krajském kole
ocenění, ale z důvodu nouzového stavu byl
termín předání ceny odsunut na neurčito.
V lednu byl převeden pozemek nad pálenicí do vlastnictví obce a byly odstraněny
staré, suché a poškozené stromy, které
ohrožovaly bezpečnost kolemjdoucích.
V březnu se uskutečnila brigáda v sadu
za mysliveckou chatou, což byla asi na delší
dobu poslední společná akce před vyhlášením nouzového stavu a omezením vycházení. Od té doby byly postupně všechny
akce, které byly naplánované, zrušeny.
Z důvodu bezpečnosti a předcházení
vandalismu jsme nechali instalovat kamery
před školu a na nové víceúčelové hřiště. Na hřišti byla ještě zhotovena branka
k volnému prostoru, kde budou lavičky pro
sportovce a bedna na nářadí.
Byly ukončeny práce na odbahnění přehrady a probíhá její napouštění. S dalšími
úpravami břehů již Povodí Moravy bohužel
nepočítá.
V parku byl k nové boční brance na severozápadní straně zahrady dodělán přírodní
chodníček, aby se lépe procházelo maminkám s kočárky nebo dětem na odrážedlech.
Postupně dochází k opravě a výměně
poškozených částí herních prvků na hřišti
u rybníka. Prvky budou ještě natřeny a po
ukončení nouzového stavu se budou moci

plně využívat ke spokojenosti rodičů i dětí.
Také bych chtěla v této nelehké době
velmi poděkovat všem dobrovolníkům,
kteří šijí roušky nejen pro naše občany, ale
také pro nemocnice, pomáhají seniorům
nebo i „jen“ svou pomoc nabídli. Je to pro
všechny nová a neznámá situace a velmi
si vážím každého, kdo chce pomoci. Vyzývám také starší občany, aby raději zůstávali
doma a využili pomoci od dobrovolníků či
sousedů, protože jsou bohužel nejohroženější skupinou obyvatel. Buďte obezřetní,
protože v některých městech už se vyskytli
nepoctivci, kteří chtěli seniory ošidit nebo
okrást. Těší mne, že se v těchto nelehkých
časech umíme semknout a podpořit se mezi
sebou. Pro některé, co zůstali ze dne na den
bez příjmu, je to velmi těžké a ne každý má
vytvořené větší rezervy, ale společně tuto
životní zkoušku překonáme a možná si
uvědomíme, co je pro nás důležité.
Nejednomu člověku tato situace změní
život i pohled na něj. Vše je nyní směřované
na komunikaci přes internet, učitelé začali
učit například přes skype (videohovor)
a komunikují s dětmi pomocí technologií.
Postupně i nákupy potravin a spotřebního
zboží se začaly realizovat více přes internet. Čeká nás zřejmě několik změn, ale společně to zvládneme.
Přeji hodně zdaru a pevné zdraví
						
Ing. Ivana Sehnalová, starostka obce

Pokud by někdo z občanů potřeboval další
ROUŠKY, NÁKUP ČI JAKOUKOLIV
INFORMACI OHLEDNĚ
AKTUÁLNÍ SITUACE,
obraťte se na obecní úřad – tel.: 573 397 992
nebo e-mail: obec@prilepy.cz.

Osobní kontakt na úřadě je po dobu trvání
nouzového stavu omezen pouze na neodkladné záležitosti. Pro komunikaci v běžných
záležitostech proto prosím používejte výše
uvedené kontakty nebo fyzickou poštovní
schránku. Děkujeme za pochopení!
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce se v období od posledního vydaní občasníku, tedy od měsíce prosince
scházelo na pracovních schůzkách se starostkou obce a také v rámci jednotlivých výborů.
Zasedání Zastupitelstva obce Přílepy se konalo dvakrát, a to v termínech 6. a 20. února.
Pro přehled předkládáme přehled přijatých usnesení, jimiž zastupitelstvo obce schvaluje:
pachty obecních pozemků dle přílohy
usnesení za cenu 0,5 Kč/m2
zřízení věcných břemen vedení – Záhumenice, Vyvlečka a kabel NN, Kamenář
dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ Přílepy a vynětí sportoviště z výpůjčky
Provozní řád multifunkčního sportoviště
investiční záměr a podání žádosti
o dotaci na projekt Rekonstrukce přístavby ZŠ Přílepy do podprogramu
298D2280 MF ČR - prostřednictvím RRA
Východní Moravy, jako koordinátora
přípravy veřejné zakázky na zhotovitele
schvaluje p. Malůška a jmenuje výběrovou komisi pro uvedenou zakázku ve
složení – Miroslav Sovadina – předseda
komise, Zdeněk Chudárek a Rostislav
Hradecký – členové komise

výběr projektanta Rekonstrukce zámku
I. a II. NP a pověřuje starostku podpisem
smlouvy
vyúčtování akce Rekonstrukce zámku
Přílepy – střecha a stropy nad II. NP dle
rozpisu skutečně provedených prací
přijetí dotace Zlínského kraje na projekt
vybavení JSDH obce
přijetí věcného daru – herní prvky
v zámeckém parku dle specifikace v příloze
se všemi právy a povinnostmi vlastníka
podání žádosti o dotaci na projekt
výsadby ovocných stromů v obci dle
výzvy č. 9/2019 MŽP v rámci Národního
programu Životní prostředí - Zeleň ve
městech a obcích (výsadba stromů)

VEŘEJNÁ SBÍRKA A OBNOVA ZÁMKU POKRAČUJÍ
Přílepský zámek je spjat s obcí více než
cokoliv jiného. Když pomineme jeho aristokratickou historii, přispívá k vyššímu
zájmu veřejnosti o jeho osud především
fakt, že se stal místem narození většiny
občanů střední generace Holešovska. To
zavazuje. Zámek je dominantou Přílep
a před více než dvaceti lety se stal majetkem obce a také kulturní památkou. Po
dobu, kdy se pro něj hledalo smysluplné
využití, však postupně chátral.
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Před rokem zastupitelstvo obce jasně
rozhodlo, že zámek začne sloužit obyvatelům Přílep – bude centrem kulturního
i společenského života obce. Zámecký park
je využíván pro konání akcí již spoustu
let, jeho pravidelná údržba, nová výsadba
a vznik dětského hřiště rozšiřují možnosti
pro relaxaci. Tak to jistě v brzké době bude
i se zámkem samotným. Dominantou bude
víceúčelový sál s kapacitou kolem sta osob
a bude k dispozici jak na veřejné akce,
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tak i pro mnohostranné využití, jako jsou
svatby či různé oslavy. Další místnosti
v přízemí budou využívány jako potřebné
zázemí, počítá se také s jakousi klubovnou s kuchyňkou, dále s knihovnou, jejíž
součástí bude herna pro děti. Obecní úřad
bude sídlit v severní části 1. patra, v té
jižní budou připraveny nájemní prostory
pro služby. Práce na projektu rekonstrukce
zámku běží, celkové potřebné náklady
zatím neznáme.
Stejně tak nevíme, kdy začne další fáze
obnovy, ale peníze se již téměř dva roky
střádají na transparentním účtu veřejné
sbírky č. 115-7191560247/0100. Od vyhlášení v rámci prvních Řezbářů v dubnu
2018 do dnešního dne se sešlo více než
400 tisíc Kč. Což sice nevypadá na hlavní
zdroj financování, není však všem dnům
konec. A je jistě obdivuhodné, že občané
Přílep, rodáci skuteční či jen zde narození
znovuoživení zámku svými příspěvky do

veřejné sbírky podporují. Našli se nadšenci, kteří posílají peníze na účet sbírky
pravidelně. Svou přízeň nám ve finanční
formě věnovaly také velké podniky či
jejich představitelé. Stranou nezůstávají
ani přílepské spolky, když sbírku propagují na svých akcích v parku a následně
posílají výtěžky z nich. Nemalou měrou se
tedy podílejí na tom, že sbírka narůstá.
V případě letošních jarních akcí tomu
však bude jinak, protože současná mimořádná situace nám všem udělala „čáru přes
rozpočet“. Doufejme (samozřejmě nejen
kvůli sbírce), že bude společenský život
obnoven brzy. A také, že bude ekonomická
situace státu a obce co nejdříve v takové
kondici, aby k nové střeše zámku přibyly
další nové či opravené části, a současně
aby se naše obec mohla rozvíjet po všech
stránkách ke spokojenosti všech jejích obyvatel.
-evah-

Demontáž lešení kolem zámecké budovy

OBČASNÍK PŘÍLEPY

6

PROČ JE TŘEBA INVESTOVAT DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Základní škola Přílepy je příspěvkovou
organizací, jejímž zřizovatelem je obec
Přílepy. Jde o malotřídní školu s osobním
přístupem, která vyučuje žáky v 1.–5. ročníku. V tomto školním roce navštěvuje
školu 51 žáků. Škola nabízí nadstandardní
služby výuky, zázemí vyvařovny, jídelny,
školní družiny, kroužků, plavecké učebny
a tělocvičny, za což získala mnohá ocenění.
Školní komplex sestává z historické
budovy z roku 1905 a rozsáhlé přístavby,
která byla uvedena do provozu v roce
1997. V přístavbě jsou situovány již zmiňované prostory: školní družina, kuchyň
s jídelnou, plavecká učebna a tělocvična.
Právě tato přístavba je předmětem připravované revitalizace.
Již od zahájení provozu vykazovala přístavba a její komponenty a výbava závady,
které se postupně zvětšovaly až do dnešního stavu, který se zřizovatel rozhodl
neprodleně řešit. Je zjevné, že tehdejší
provedení nebylo stoprocentní a použité
materiály a komponenty nevykazovaly
potřebnou kvalitu.
Stavební část je zchátralá, zejména
exteriér vykazuje známky vlhkého zdiva,
což se projevuje trhlinami, odpadajícími obklady a omítkou, zejména v plášti
tělocvičny s obavou ohrožení okolních
prostor. Otvorové výplně (okna) nesou
známky deformace a netěsnosti, v několika z nich jsou poškozená skla. Technické
vybavení zajišťující vytápění komplexu,
zásobování objektu teplou vodou a provoz plavecké učebny (bazén + zázemí) je
morálně a zejména fyzicky opotřebováno
za hranici životnosti, což nese časté poruchy a servisní zásahy. Osvětlení tělocvičny
– stropní svítidla jsou opotřebená a poruchová a vzhledem k zastaralé technologii
vykazují vysokou spotřebu elektřiny.
Revitalizace přístavby základní školy
přinese nejen odstranění havarijního stavu
jednotlivých částí, ale také technické zhodnocení budovy. Provázaností jednotlivých

OBČASNÍK PŘÍLEPY

opatření řeší revitalizace budovu jako
jeden funkční celek, který zajistí komfortní prostředí a stabilní a bezpečné klima
pro zajištění výuky žáků, kteří by byli
v případě nefunkčnosti školy odkázáni
na dojížďku do školských zařízení mimo
obec. Provedení revitalizace tak řeší nejen
tento socioekonomický problém, ale vzhledem k navrženým opatřením má přesah
taktéž do roviny environmentální, jelikož
bude dosaženo značných energetických
úspor, které sníží produkci škodlivých
emisí, a budova školy tak dostane odpovídající a reprezentativní vzhled, přirozeně
zapadající do okolní krajiny.
-ms-

V neutěšeném stavu je zejména obvodový
plášť tělocvičny
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OBNOVA ZÁMECKÉHO PARKU POKRAČUJE
Pravidelná údržba, výsadba nových keřů
a stromů i kácení, nová informační tabule,
výsev květnaté louky. To jsou hlavní věci,
které se udály v parku za poslední období.
Takto stručně napsáno to vypadá velmi
snadno, ale je za tím velká spousta telefonování, e-mailování a v konečné fázi ještě
větší množství manuální práce.
Na podzim loňského roku byly vysazeny nové stromy: javor klen, javor mléč
a kaštanovník jedlý, které si opět „zakoupili“ Přílepané. Nově musely být také
vysazeny břízy himálajské z předchozího
roku, neboť uhynuly. Všechny stromy,
na něž někdo přispěl, jsou či během pár
dnů budou opatřeny cedulkou s informací
o stromu a dárci. Koncem roku do parku
přibyla informační tabule s přehledem
nejvzácnějších stromů. Dělá společnost
skulptuře čápa a spolu tak vítají návštěvníky parku. V přípravě jsou pak další dvě
informační tabule, tentokrát se stručnou
historií obce a zámku.
Na podzim bylo v parku vybudováno
dětské hřiště. Po celou zimu, kterou fakticky za zimu považovat nešlo, bylo hřiště
hojně využíváno, což nás velmi těší. Hřiště
jsme dokončili v únoru a březnu navezením štěpky pod velkou houpačku, odstraněním starého oplocení a vyčištěním okolí
od náletových dřevin. Slavnostní otevření
mělo proběhnout v rámci akce Vítání jara
21. března, která ze známých důvodů proběhnout nemohla. Tak jsme alespoň na
31. března pozvali pár známých k výsevu
květnaté louky. Každá ze šesti rodin měla
vyčleněn vlastní sektor, aby byly, v souladu s nařízeními vlády, dodrženy patřičné rozestupy. Teď už jen, aby zapršelo
a semínka hadince, hvozdíku, chrastavce,
kmínu, krkavce, mochny, silenky, smolničky a dalších lučních květin vzešla,
a my se mohli tou krásou při procházkách
parkem těšit. Když je řeč o procházkách,
musíme zmínit také nádhernou cestičku
u horní branky. A samozřejmě nový plot
na západní straně parku. Zkrátka za uply-
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nulý rok se toho v parku podařilo mnoho.
Kromě výsadby a tvorby však došlo
i na kácení vzrostlých stromů. O osudu
velké borovice se podrobněji dočtete na
jiném místě občasníku. Náporu jmelí
a zubům larev podlehla také lípa v prostoru u školky. Byla napadena jmelím z 80 %,
zkázu dokonali drvopleňové a ponravy. Že
byl stav stromů opravdu kritický, nejlépe
dokládají jejich pařezy.Dřevo z lípy i borovice bude využito na sochařské výtvory.
V dubnu se bude ve výsadbě pokračovat, podle plánu bude vysázeno šest
jehličnanů a další kaštanovník, ve svahu
naproti zámku vznikne zcela nový záhon
s rododendrony a hortenziemi. Na podzim se plánuje dosadba dalších pěti dubů.
Tím by měla být výsadba v parku podle
projektu, pokud jde o stromy, splněna.
Na řadě budou keře, živé ploty, dosadba
trvalek. Další prvky doplní také hřiště,
a to lanovka a hmatový chodník. A pak už
zbývá „jen“ pravidelná zálivka a údržba
nejen nově vysazených rostlin.
Poděkování za výbornou spolupráci
patří paní starostce a zaměstnancům obce
a všem dobrovolníkům.

Vlasta Čablová, Eva Husáková,
Spolek Přílepy – náš domov

Nová branka s cestičkou usnadní vstup
do parku ze západní strany
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Výsev květnaté louky proběhl bez veřejnosti
a připraveného programu

Nová informační tabule s mapou parku
a popisem dřevin

KÁCENÍ POŠKOZENÝCH STROMŮ V ZÁMECKÉM PARKU
Poslední týden v březnu, na konci
období vegetačního klidu, provedli
odborní pracovníci sestupné kácení
borovice hedvábné, která byla jednou
z nejstarších borovic a jedním ze stromů
z dob založení zámecké zahrady. Bohužel
po zpracování všech možných posudků
a konzultacích s odborníky jsme museli
přistoupit k jedinému možnému řešení,
a to právě k postupnému skácení. Vzhledem k výraznému narušení stability
nebylo možné borovici na místě zachovat ani provedením pěstebních opatření
či jejím převedením do torzálního stavu.
Převedení do provozně bezpečného torza
stromu by znamenalo odstranění převážné
části koruny. Jelikož borovice měla vysoko
nasazené těžiště, znamenalo by to seřezání
téměř všech jejích pater. Tímto zásahem
by pak zůstal pouze pro místo nedůstojný
zbytek kmene s minimem ponechaných
větví, a takto vzniklé torzo by nebylo
schopno plnit svoji funkci v kompozici
zahrady.
Strom byl určen ke kácení už v roce
2010, v té době se stromu sesadila koruna
a o několik let se mu život prodloužil.
V roce 2015 byla tahová zkouška na hra-
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ničních hodnotách. Jelikož prasklina byla
velká a prohnití kmene postupovalo do
dvou třetin kmene, nebylo již možné
pouze sesadit korunu a ponechat zbylou poškozenou část. Největší poškození
stromu způsobila houba. V létě loňského
roku byla provedena další tahová zkouška
odolnosti kmene proti vývratu. Tato
zkouška již pro strom nedopadla dobře
a dle posudku by mohlo díky trhlině
v kmeni dojít působením větru ke zkrutu
kmene a k jeho zřícení na sousední vzácné
dřeviny – jinan dvoulaločný (Ginkgo
biloba) a magnolii, které mají v kompozici
zahrady také významnou úlohu. Borovice
byla v blízkosti místa, kterým prochází
mnoho návštěvníků, v okolí se konají společenské akce. Svým postavením byla pro
návštěvníky parku hrozbou.
Na podzim bude vysazena ve stejných místech borovice nová, aby zůstal
zachován kompoziční charakter zahrady.
Věříme, že i nová borovice bude dělat
radost dalším generacím návštěvníků.
Bohužel ani stromy nejsou věčné a musí
se postupně obměňovat. Jestliže nebyla
důkladná péče v desítkách předešlých let,
musíme tuto péči převzít nyní a zachovat
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zahradu pro mnoho následujících generací.
Dalším napadeným stromem byla lípa,
která byla určena ke kácení již v první
etapě obnovy zámeckého parku. Byla
v koruně celá napadená jmelím a seschlá.
Dalším škůdcem byly ponravy, které měly
v kmeni hnízdo a vyžíraly kmen zevnitř.
Z části stromu, která má nejmenší poškození, bude na jaře vyřezaná „knihobudka“,
která bude sloužit k půjčování knih pro
návštěvníky parku. Dřevo ze stromů, které
nebude poškozené, poslouží řezbářům na
vyřezávání různých výtvorů a najde tak
i následně další využití.
-si-

Dožívající lípa srdčitá byla silně napadena jmelím

Strom káceli dřevorubci specializovaní
na rizikové kácení

Borovice měla do dvou třetin
prohnilý kmen

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA BYLA LETOS JUBILEJNÍ
Tříkrálová sbírka letos oslavila 20 let
své celorepublikové existence. Za tuto
dobu se sbírka stala celospolečenskou
událostí, která přináší všem zúčastněným
radost, a především ukazuje sílu lidské
solidarity. Desetitisíce koledníků a miliony
dárců tak společně dělají náš svět lepším.
Díky vybraným finančním prostředkům
pomáhá Charita s vámi těm, kteří si sami
pomoci nemohou.
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Výtěžek sbírky je určen na pomoc
nemocným, handicapovaným, seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším jinak
sociálně potřebným skupinám lidí v regionech, kde sbírka probíhá. Desetina výnosu
sbírky je každoročně určena na rozvojovou
pomoc v zahraničí.
Proto je výnos sbírky rozdělen podle
vnitřního klíče Charity ČR takto: 65 %
vybraných prostředků se vrací Charitám,
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které je vykoledovaly, 15 % je určeno na
velké diecézní projekty, 10 % na rozvojové projekty v zahraničí, 5 % na projekty
Charity Česká republika, 5 % jsou zákonné
režie sbírky.
Při letošní Tříkrálové sbírce na území
v působnosti Charity Holešov bylo díky
štědrosti dárců vybráno celkem 695 262,- Kč.
Z toho 37.377,- Kč v Přílepích. Jménem Cha-

rity děkujeme za pochopení a za každý
i sebemenší příspěvek.
Poděkování patří také všem zúčastněným koledníčkům a vedoucím skupinek,
kteří byli ochotni věnovat sbírce velkou
část soboty. Na navrátivší se vyhladovělé koledníčky čekalo na obecním úřadě
občerstvení v podobě párků v rohlíku
a kofoly.
-ms-

Účastníci Tříkrálové sbírky 2020 – zleva: Deniska Halašková, Libuška Odstrčilíková, Kristýnka
Halašková, Maty Grygera, Eliška a Kuba Uličníkovi, Katka Sehnalová, Verunka a Kamilka Sovadinovy
a doprovod: Jaromír Grygera, Roman Žemba a Miroslav Sovadina

UKLÍZELI JSME DOŽILÝ OVOCNÝ SAD A CHCEME JEJ OBNOVIT
V polovině března proběhla na dlouhou
dobu asi poslední společná akce. Zástupci
z řad dobrovolníků a členové některých
spolků se společně rozhodli uklidit ovocný
sad za mysliveckou chatou.
Obec vyhlásila brigádu, na kterou přišlo téměř 30 dobrovolníků. Část sadu si
rozdělili dobrovolníci z řad občanů, kteří
si vezmou vytěžené dřevo, zbytek se měl
vyčistit dobrovolnicky. Ženy většinou
udržovaly ohně a vyhrabávaly všudypřítomné ostružiní, některé se chopily i křovinořezu. Muži pracovali s motorovými
pilami a štěpkovali drobnější větve, které
již nešly vyřezat na dřevo. Po poledni
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jsme si opekli špekáčky. Nejvíce chutnaly
ty, které se opékaly na vidlích. Po obědě
někteří odešli, ale přišly nové posily, které
nás navnadily do dalšího pokračování
v boji s nálety a třímetrovým ostružiním.
Metou nám bylo dobití cesty, což se nám
povedlo kolem čtvrté hodiny. Značně
znavení, ale spokojení z dobře odvedené
práce, jsme po zajištění ohňů odjížděli
směrem k domovu. Hasiči ještě večer provedli obhlídku, protože se celkem udělalo
asi sedm ohnišť. Chtěli jsme svolat ještě
jednu brigádu, ale bohužel vyhlášení nouzového stavu zamezilo setkávání větších
skupin osob. Obec chce tímto poděkovat
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všem zúčastněným za výpomoc, přispěli
jste k dobré věci. Na podzim chceme
v sadu nechat vysadit nové ovocné stromy,
které budou opět sloužit občanům, tak
jak tomu bylo v minulých letech. VELKÝ
DÍK!!!
Obec Přílepy má vypracován projekt
obnovy ovocných dřevin v obci. V plánu je
obnova a výsadba nových stromů na veřejných prostranstvích v centru a zejména
revitalizace zmiňovaného obecního ovocného sadu Hrušoví v Petřejově, který by
měl být znova založen a být zde na ploše
o rozloze 14240m2 vysázeno cca 260
stromů, zejména různé odrůdy slivoní. Sad

byl léta bez využití a v neutěšeném stavu,
stromy zchátralé, přestárlé a bez úrody.
Celý sad byl prorosten náletovými dřevinami, ostružiním a trávou.
Na obnovu sadu se obec pokouší získat finanční podporu v rámci výzvy
č. 9/2019 MŽP v rámci Národního programu Životní prostředí - Zeleň ve městech a obcích (výsadba stromů). K této
výzvě obec zpracovala a podala žádost
a věřme, že přinese kýžené ovoce nejen
ve formě úspěšné žádosti, ale v průběhu
let zejména skutečné ovoce sklízené ze
stromů obnoveného ovocného sadu.
-si-, -ms-

Takto vypadal sad před nástupem brigádníků

Za brigádníky je vidět obrovský kus práce

PROVOZ SBĚRNÉHO MÍSTA, KONTEJNERY, KOMPOSTÉRY
Od měsíce dubna bude opět každou
sobotu otevřeno sběrné místo – kompostárna pod mateřskou školou, a to
v době od 9 do 11 hodin. Vozit můžete
veškerý rostlinný odpad a ořezané větve
stromů, které se ukládají zvlášť na hromadu mimo kompostovací sila.
Za pět let provozu se také velmi osvědčil
systém domácího kompostování v kompostérech, které občané získali v rámci projektu Kompostování v obci. Dotační titul
na pořízení kompostérů bude MŽP letos
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opakovat. Rádi bychom proto zmapovali,
zda by byl mezi občany o domácí kompostování opět zájem. Znamená to, že by
každá domácnost obdržela zdarma jeden
kompostér pro bioodpad. Pokud by měl
někdo z občanů zájem, kontaktujte prosím
obecní úřad. Následně bude rozhodnuto,
zda se budeme o dotaci ucházet. Dále
upozorňujeme, že kontejnery na plasty
a sklo nově najdete za budovou hasičské
zbrojnice.
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Kontejnery na tříděný odpad jsou nově situovány za budovou požární zbrojnice

KAMEROVÝ SYSTÉM A VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
V měsíci únoru byl instalován a zprovozněn systém monitorování vybraných
prostor v obci prostřednictvím systému
bezpečnostních kamer. V současné době
je „pod dohledem“areál nového víceúčelového hřiště, kde vznikla potřeba vzdáleného dohledu správce a případného
dohledání viníků vandalských činů. Instalované zařízení bylo dále využito pro osazení bezpečností kamery, která monitoruje
prostor před vstupem do ZŠ s přesahem
až na hlavní cestu. Ze záznamu kamer je
možné 14 dnů zpětně vyčíst, kdo a kdy se
v monitorovaných prostorech pohyboval.
Věříme, že nasazení této technologie přispěje k vyšší bezpečnosti zejména školních
dětí a ochraně majetku obce. Záměrem je
časem rozšířit monitorovací systém i na
další místa v obci.
Se začátkem dubna měl být zahájen
pravidelný provoz sportovního areálu,

což však současná situace nedovoluje.
Zastupitelstvo obce schválilo provozní řád
a byl ustanoven správce areálu, kterým je
Mgr. Ivo Janečka. Zájemci o sportování se
mohou seznámit s provozním řádem sportovního areálu, tedy víceúčelového hřiště
a tenisového kurtu na webu obce, kde je
také odkaz na rezervační systém a uvedeny další potřebné informace.
V plánu je též osazení vstupních branek
elektronickými zámky s ovládáním čipem
či vzdáleně, aby byl zajištěn flexibilní
přístup bez fyzické přítomnosti správce
a také vydávání a vracení klíčů. Věřme,
že brzy vše naběhne do normálu, že bude
moci proběhnout oficiální otevření a že
bude sportovní areál po dlouhá léta plně
sloužit ke spokojenosti všech malých i velkých sportovců.
-ms-

Záběr z bezpečnostní kamery
na víceúčelovém hřišti

Záběr z bezpečnostní kamery před
budovou základní školy

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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STŘÍPKY Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ve spolupráci s paní Čablovou se Míša, Maty, Kubík a Sam začátkem února zapojili
do 27. ročníku výtvarné soutěže pořádané Českým svazem zahrádkářů pod názvem
„Voda v zahradě“. Vyhodnocení proběhne během měsíce dubna.

S KNÍŽKOU CELÝ ROK
Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocí,
myšlení, paměti, slovní zásoby, představivosti a komunikačních schopností. Pravidelně čteme z dětských pohádkových
knih, učíme děti, jak se ke knihám chovat
a jak s nimi zacházet. V úterý 25. února
jsme využili programové nabídky Městské knihovny v Holešově a vydali se na
hasičské povídání, které si pro nás připravila paní knihovnice Zaoralová. Po prohlídce prostor knihovny jsme si vyslechli
pohádku o hasičích a nenásilnou formou
popovídali o důležitosti jejich profese.
Potom si děti prohlédly dětské knihy,

které je nejvíce zaujaly. Už se moc těšíme
na další pozvání a návštěvu. Poděkování patří vedoucí městské knihovny Bc.
Ireně Železné a jejímu týmu, který připravuje i pro ty nejmenší nejen zábavné, ale
i naučné programy.
Na Popeleční středu 26. února si děti
přinesly do mateřské školy karnevalové kostýmy, které jim připravili rodiče.
V dopoledních hodinách proběhl karneval s připraveným programem. Děti si ho
moc užily a na závěr hodovaly při pojídání masopustních koblížků připravených
kuchařkami školní jídelny.

ABY BYLY RUČIČKY ČISTÉ JAKO RYBIČKY
V důsledku častých a opakovaných
akutních respiračních onemocnění, chřipkových nákaz a počátečnímu šíření koronavirové infekce jsme se zapojili do
projektu Státního zdravotního ústavu ČR
– Hygiena rukou: „Aby byly ručičky čisté
jako rybičky“. Cílem je hravou formou za
pomocí básničky naučit děti správnému
postupu mytí rukou s dostatečným množstvím mýdla. Děti si společně myjí ruce
a přitom recitují básničku. Pomocí krátkých veršů si lépe zafixují jednotlivé kroky
mytí rukou a správné návyky, které si přenesou do domácího prostředí.
V souvislosti s nepříznivým vývojem
epidemiologické situace ve výskytu onemocnění Covid-19 zavedlo Ministerstvo
zdravotnictví 10. března mimořádná
opatření. Z důvodu zamezení šíření onemocnění a nezájmu rodičů o pobyt dětí
v mateřské škole bylo, po dohodě se sta-
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rostkou obce, rozhodnuto od 17. března
do odvolání o uzavření MŠ. Volného času
bez dětí jsme využili k řádné desinfekci
všech prostor, vymalování místností spojenému s úklidem a k provedení dalších
potřebných prací, které nelze za běžného
provozu realizovat.

Děti z přílepské mateřské školy
v holešovské knihovně
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Malovali jsme si počasí

Masopust si užily také děti ve školce

ZÁPIS DO MŠ
Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání, které zajišťuje Mateřská škola Přílepy
pro školní rok 2020/2021 proběhne bez přítomnosti dětí

ve čtvrtek 7. 5. 2020 od 14:00 do 16:00 h.
Rodiče si připraví k zápisu svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Žádosti k přijetí a další tiskopisy si můžete vyzvednout v mateřské škole
dne 17. 4. 2020 v dopoledních hodinách od 7:00 do 11:00 h.
Na setkání s Vámi se těší kolektiv pracovníků MŠ.

I když je naše země v současné době zasažena koronavirovou pandemií,
všem Přílepákům přejeme pěkné prožití svátků jara mezi svými nejbližšími.
Zdenka Chmelařová,
ředitelka MŠ

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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OKÉNKO DO NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
BESEDY S POLICIÍ
8. ledna nás navštívila paní policistka
s aktuálními programy pro naše žáky.
Žáci 1.–3. třídy byli mimo jiné seznámeni
s pravidly bezpečnosti, využíváním reflexních prvků, zvláště v zimním období, ale
i s opatrností před cizími lidmi. Žáci vyšších ročníků byli uvedeni do problema-

tiky bezpečného užívání sociálních sítí
a nebezpečí kyberšikany. Všechna témata
byla jistě přínosná. Děkujeme Policii ČR,
že se snaží preventivně působit i na děti,
čímž posiluje jejich bezpečnost a zároveň
podporuje nás pedagogy i rodiče v našem

DOPRAVNÍ VÝCHOVA
27. ledna se žáci 4. ročníku setkali
ve škole s panem Stratilem (z DDH
v Kroměříži), který s nimi v rámci dvou
vyučovacích hodin zopakoval pravidla silničního provozu. Žáci se těšili, že v pátek
17. dubna budou svými vědomostmi „usi-

lovat“ o získání cyklistického průkazu.
Vzhledem ke stávající situaci bude jistě
vyhlášen náhradní termín a o průkaz cyklisty rozhodně nepřijdou. Bude dobré,
když si ještě pravidla silničního provozu,
třeba i s rodiči, doma zopakují.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA ŽÁKŮ 5. ROČNÍKŮ
Ve středu 29. ledna se zúčastnili žáci naší školy okresního kola Matematické olympiády konané v1. ZŠ v Holešově. Úspěšným řešitelem byl Václav Obšivač. Gratulujeme
a děkujeme za pěknou reprezentaci školy.

VYSVĚDČENÍ
Pololetní vysvědčení (tedy výpis) obdrželi žáci ve čtvrtek 30. ledna a v pátek už si
užívali jeden den pololetních prázdnin.

BESEDY – ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
V den rozdání pololetního vysvědčení si
žáci 1. ročníku spolu s lektorkami z Pedagogicko-psychologické poradny Zlín zopakovali pravidla zdravého životního stylu.
Byli seznámeni se správnou výživou, ale
i s péčí o své tělo a základy hygienických
návyků.
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Žáci 5. ročníku zase besedovali na téma
„Nástrahy v kyberprostoru“. Žáci dalších ročníků měli besedy naplánovány na
duben, ale vzhledem k uzavření škol kvůli
nákaze koronavirem, se tyto akce odkládají na neurčito.
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UKONČENÍ PLAVECKÉHO VÝCVIKU
V pátek 7. února zakončili všichni žáci
naší školy plavecký výcvik v bazéně
v Holešově v celkové délce deseti lekcí.
Žáci 1. a 2. ročníku absolvovali předplaveckou výuku, žáci 3. a 4. ročníku základní
plaveckou výuku a žáci 5. ročníku zase
zdokonalovací plaveckou výuku.
V jedné z posledních hodin plavčíci
zpestřili už tak oblíbenou část vyučování plaveckými závody. Naši plavci tak
mohli změřit své síly a zúročit načerpané
dovednosti v různých plaveckých stylech.

Všichni své favority povzbuzovali hlasitými výkřiky. Ti nejúspěšnější se pak
za potlesku postavili na improvizované
stupně vítězů.
Odměnou pro naše plavce byla volná
zábava na tobogánu, kterou ocenili asi
nejvíce a na kterou se hodně těšili. Všichni
získali „Mokré vysvědčení“, na kterém
měli zaznamenány své dosažené výkony.
Děkujeme Plavecké škole za vstřícnost,
jejímu personálu za trpělivost a již se
těšíme na příští rok.

Plaveckého výcviku se účastnili všichni žáci naší školy

ŠIBŘINKY
Ani v letošním roce nechyběl dětský maškarní karneval – Šibřinky, který uspořádalo
pár nadšených a ochotných dobrovolníků
z Klubu rodičů při naší škole. Příprava
takového karnevalu zabere mnoho a mnoho
času daleko dopředu – od svolání schůzky,
balení tomboly, shánění sponzorů, přípravy
losů, soutěží, samotné výzdoby tělocvičny
až po konečnou realizaci v ten samotný den.
Letos to byla sobota 15. února. Celá akce
proběhla úspěšně, všechny přítomné děti se
dosyta vydováděly nejen při diskotéce, ale
i v soutěžích. Největší zájem byl jako vždy
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Přetahování lanem na Šibřinkách nikdy
nechybělo
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o tombolu a díky štědrosti sponzorů si snad
všichni účastníci odnášeli kromě dojmů
často i několik kusů výherních sáčků.
Z výtěžku celé akce se mají dobře zase
jen děti, kterým se z těchto peněz platí třeba
i autobusy na výlet, koncert, divadlo či soutěže.

Děkujeme všem ochotným lidičkám,
kteří tuto akci pod vedením paní Ilony Cholastové perfektně zvládli.
Děkujeme i místním hasičům za přípravu
laviček a babičkám a maminkám za vynikající koláče a bábovky.

Také letos si užily děti kostýmů svých oblíbených pohádkových hrdinů

KARANTÉNA – ON-LINE VÝUKA NA DÁLKU
Opatření týkající se celé naší republiky se samozřejmě nevyhnula ani naší
základní škole. 11. března jsme se dozvěděli, že škola bude zavřena. Rozhodnutí to
pro nás bylo velmi náhlé. Děti odešly ten
den ze školy domů, aniž bychom věděli, co
bude dál. Mnozí byli v rozpacích, někteří
se radovali z volna, ale většina chtěla
raději chodit do školy, byla z toho smutná.
Škola utichla, vypadá, jako když spí. Ale
to je jen naoko.
Hledali jsme tedy cestu, jak zůstat
s dětmi v kontaktu a zároveň pomoci rodičům, kteří chodí do zaměstnání. Po krátké
úvaze jsme se rozhodli využít Skype. Oslovili jsme rodiče, kteří souhlasili a zařídili
si doma technicky vše potřebné. Nebylo to
vždy jednouché, ale nakonec se nám podařilo spojit se se všemi žáky.
A jak to probíhá? Žáci byli rozděleni do
skupin a dostali nový rozvrh hodin. Tento
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Takto to vypadá na monitoru PC při domácí
on-line výuce s učitelkou a spolužáky
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musel počítat i s tím, že v některé rodině
jsou dvě i tři děti, které se musí u počítače
nějak vystřídat, aby se jejich výuka nepřekrývala. Každý ročník se se svojí paní učitelkou denně setkává přes počítač nebo
mobilní telefon. Představte si obrazovku,
na které vidíte i slyšíte všechny žáky
v přímém přenosu. Zkrátka taková virtuální třída. Určili jsme si priority, které se
žáky budeme probírat, abychom nepřetě-

žovali žáky ani rodiče. Neméně důležitý je
také sociální kontakt mezi žáky vzájemně,
povídání si o tom, co doma dělají a jak se
jim daří. Moc rodičům děkujeme za vstřícnost a ochotu. Doufáme, že náš plán splní
svůj záměr a společně vše zvládneme.

Mgr. Alice Kučerová,
ředitelka školy

ŽIVOT SPOLEČENSKÝ
DALŠÍ SETKÁNÍ PLNÉ VŮNĚ A CHUTÍ
„Každý gurmán s chutí zamlaská, když
zavoní mu klobása přílepská“, toť slogan z
plakátu, který již počtvrté zval na akci Klobása Cup, neboli přílepský košt klobás.Ten
se konal 8. 2. 2020 v restauraci U Miloša.
A co o této klasické pochoutce pro masožravce píše encyklopedie?
„Výroba klobás je známa od starověku,
vyráběli ji starověcí Sumerové, Číňané,
Řekové, Římané a další národy. Potravina byla vyráběna zejména z důvodu
trvanlivosti, což umožňovalo její dlouhodobější skladování. O této potravině psal
např. i Homér ve své Odyseji, dramatik
Epicharmus nazval jednu ze svých divadelních her Klobása. Klobásy byly známy
od nepaměti i v českých zemích, jednak se
na venkově vyráběly podomácku, jednak je
vyráběli ve městech uzenáři, kteří byli od
13. století v témže cechu s řezníky. Maso se
konzervovalo nejen uzením, ale i sušením.
V mnoha domácnostech se zejména v zimním období udí klobásy podle tradičních
receptur dodnes.“
Nelze, než dát tomuto úryvku za pravdu.
Domácí klobásky vyrábí také Přílepáci,
čehož důkazem byl lákavý a voňavý stůl se
čtyřiadvaceti vzorky s kouřící udírnou uprostřed, jejíž podpálení soutěž odstartovalo.
Pak už mohli ke stolu přistoupit hodnotitelé
a posuzovat na kolečka nakrájený vzorek
po vzorku a hodnotit vůni, chuť, konzis-
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Stupně vítězů – amatérských výrobců tří
nejlepších vzorků domácích klobás

Opravdu bylo co hodnotit
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tenci, mozaiku… zkrátka vše, co u klobásek
hodnotit lze. Každý mohl vyhodnotit pořadí
tří nejlepších vzorků, které bylo souhrnně
přepsáno na velkou tabuli, aby každý viděl,
jak si kdo vedl, a aby mohlo být vyhlášeno
pořadí tří nejlepších amatérských výrobců.
Bronzovou příčku obsadil Staňa Buček, stříbrnou Katka Čápová a zlato získal výrobek
Jirky Očadlíka.

Věřme, že poražení se nedají odradit a do
příštího ročníku vyšperkují své receptury
k další dokonalosti a své vzorky ke koštu
opět předloží. Soutěž u této akce ale jistě
není to hlavní. Parta dobrých kamarádů,
soudržnost sousedů a ochota podělit se
s ostatními je jistě nade všechny přední
příčky. Dobrou chuť!

-ms-

KOŠT SLIVOVICE
Poslední akcí, která ještě mohla proběhnout před nastolenými opatřeními a tedy
ještě bez obav ze šířící se epidemie, byl
košt přílepské slivovice v hospodě U Páralů
7. března 2020. Tuto sousedskou akci pořádají již po léta přílepští zahrádkáři ve spolupráci se SRPem.
Pálení slivovice má v Přílepích dlouholetou tradici. Jak uvádí Z. Němec v knize Přílepy v historii a současnosti, první doložená
pálenice byla zřízena již v roce 1671 místní
vrchností uprostřed návsi na „Brovnisku“
a k chlazení využívala vod ze strouhy protékající kolem zvonice. Od roku 1979 funguje
již modernější klasická pálenice v areálu přílepské farmy (bývalého JZD) a v roce 2006
byla otevřena moderní pálenice s destilační
kolnou v budově horního obchodu. Není
divu. Slivoním a dalšímu ovoci se na jižních
stráních Přílep daří, i když každý rok také
nebývá úrodným. Mezi ty méně úrodné patřil také rok minulý. Přesto pěstitelé předložili ustanovené komisi ke koštu 24 vzorků
slivovice a 14 vzorků ovocných pálenek.
Okolo devatenácté hodiny večerní již
nebylo v hospodě jediného volného místa,
jako tradičně vyhrávala harmonikářská
kapela a všichni netrpělivě čekali na vyhlášení výsledků a štamprličku „té vítězné“.
Výsledky převzal od sčítací komise dlouholetý prezident přílepského koštu pan Zdeněk Kuchař, který se slavnostního vyhlášení
ujal. Nejprve kategorie ovocných pálenek:
3. místo Mira Sovadina, 2. místo Josef
Navrátil a 1. místo Laďa Vojtášek. V králov-
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ské disciplíně – slivovici bylo pořadí na oceněných místech následující: 3. místo Laďa
Vojtášek, 2. místo Ruda Solař a na 1. místě
se umístil vzorek Romana Navrátila, jehož
jméno bude navždy vypáleno na putovním
poháru přílepského koštu, poháru, který
sám před časem pro tuto soutěž vyrobil.
Po vyhlášení mohli okoštovat všichni
nejen ty nejlepší pálenky, ale také vzorky
kysaného zelí, které se taky hodnotilo.
K tanci a poslechu vyhrávala harmonikářská kapela, letos obohacená o hráče na
baskytaru, a sousedská beseda pokračovala
až do pozdního večera.
Poděkování patří všem pořadatelům, hospodě U Páralů, sponzorům akce a všem, co
dodali vzorky a akce se zúčastnili. Věřme,
že ovocné stromy nepostihne žádná pandemie či mráz a že se dočkáme bohaté úrody
a dobré slivovice nejen na koštu v příštím
roce. Kdo má doma jakoukoliv pálenku, připijme si na zdraví!

-ms-

Komise hodnotila poctivě
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SDH PŘÍLEPY NA ZAČÁTKU SEZÓNY
Sbor dobrovolných hasičů každoročně
zahajuje svoji činnost tradičním Voděním medvěda v masopust ním veselí.
Díky sboru a dalším nadšencům, kteří
jsou ochotni udělat si legraci sami ze sebe
a při tom pobavit ostatní, se daří tuto
lidovou tradici stále udržet. Proto se mohl
v sobotu 22. února opět vydat za doprovodu řízné dechovky do přílepských ulic
průvod masek v čele s myslivcem a medvědem.Masky v průvodu každoročně,
kromě těch tradičních, odráží také aktuální dění. Proto letos nechyběly v průvodu
čtyři barevné popelnice na recyklovaný
odpad, pětičlenná mezinárodní posádka
orbitální stanice či bojovník s čínským
virem. Tehdy to bral ještě každý s nadsázkou. Jak všichni víme, situace je dnes jiná.
Koronavirus paralyzoval a zastavil nejen
ekonomiku, ale celou společnost, veškerý

společenský život a tím i naši spolkovou
činnost.
Posláním dobrovolných hasičů je však
primárně pomáhat ch rán it obyvatele
a obec před požáry a pohromami a tuto
činnost zastavit nelze. My jsme k plnění
tohoto úkolu stále připraveni. Což se
potvrdilo i dne 23. března, kdy byl v 16:48
hodin operačním střediskem vyhlášen
sirénou a SMS na naše mobilní telefony
poplach JPO Přílepy – požár nízké budovy
na zahradě rodinného domu. Ve zbrojnici se nás do čtyř minut sešlo 11. Naše
jednotka vyrazila k zásahu v počtu 1+3
společně s profesionálními hasiči z Holešova, zbytek zůstal v záloze. Po dojezdu
na místo byl nakonec zjištěn rozsáhlý
požár skládky dřeva a jen díky včasnému
zásahu se plamenům nepodařilo rozšířit
na vedlejší budovu a sousední pozemky.

Apelujeme proto na všechny občany, aby dbali na pravidla požární prevence,
a to zejména:
Parkujte vždy tak, aby byl v ulici dodržen prostor pro průjezd techniky ke všem
domům. Minimální šíře průjezdu pro hasiče je 3,5 m.
Udržujte pořádek a neuskladňujte různé předměty v průjezdech a průchodech
do domů, dvorů a zahrad.
Nevypalujte chudou trávu.
Dbejte na pravidelné revize spalinových cest.
Pří úklidech zahrad nepalte klestí a využijte obecního sběrného místa.
Pokud je pálení nevyhnutelné, registrujte jej prostřednictvím formuláře na webu
HZS. Zamezíte tak případnému zbytečnému výjezdu.
Pokud je ve výjimečných případech nutné pálit ve větším rozsahu, vyžádejte
si asistenci a dohlídku jednotky SDH obce.
Chovejte se zodpovědně.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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Dnes bohužel nikdo neví, co bude zítra.
Co však víme již s jistotou je skutečnost, že
soutěžní požární stříkačka se v zámeckém
parku v dubnu neozve a sezóna požárního
sportu dle připraveného plánu jistě zahájena nebude.

Věřme však, že současná opatření se
začnou v dohledné době rozvolňovat a že
se do konce roku ještě na nějaké společenské či sportovní akci setkáme.

V průvodu letos nechyběly ani popelnice na
recyklovaný odpad

Zdolání požáru komplikovalo husté trní
a křoví v zahradě

-ms-

ZAHRÁDKÁŘSKÉ OKÉNKO
V loňském roce nebyla tak veliká úroda
ovoce, a jediným větším příjmem zahrádkářů tedy byly stále oblíbenější bazárky.
Každý návštěvník si mohl vybrat od
zahrádkářských potřeb, semínek přes
obrazy, vázičky až po posilovací stroj či
oblečení. Vloni na jaře proběhly dílničky
pro děti, kde si mohly vyrobit zvířátka
nebo ozdobu na Velikonoce. Akce měla
velký úspěch, tak chceme podobné akce
s různou tématikou pořádat (např. vyrábění hmyzích domečků) i v dalších
letech. Dále se zahrádkáři prezentovali
před komisí, která vybírala Vesnici roku.
Některá děvčata se pravidelně zúčastňovala floristických soutěží, kde jejich
výtvory tvořily nádhernou dekoraci
výstav, a za své výkony dostala vždy
nějaké ocenění. Před Vánocemi se zahrádkáři pečlivě připravovali na první vánoční
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jarmark. Provozovna byla každý týden
plná kreativců, kteří vytvářeli nejrůznější
dekorace, adventní věnce či svícny pro
kouzelnou předvánoční náladu.
Jedinou událostí v letošním roce, kterou
pořádali zahrádkáři a další příznivci této
akce, byl košt slivovice. Na jaře měl proběhnout opět bazárek, ale uvidíme, vzhledem k současné situaci, kdy budeme moci
uskutečnit naplánované společné akce,
tyto termíny budeme posunovat podle
možností. Budeme zatím alespoň zvelebovat naši provozovnu, aby návštěvníci,
kteří vaří povidla nebo suší ovoce, mohli,
stejně jako my při různých setkáních, bezproblémů využít veškeré její zázemí.
-si-
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Na tradičním bazárku se pokaždé najde věc, kterou prostě potřebujete

ČZS Přílepy vyhlašuje soutěž

O NEJKRÁSNĚJŠÍ
VYPĚSTOVANOU SLUNEČNICI
Kdo má zájem se zúčastnit a nemá semínka,
může si je vyzvednout na OÚ. Slunečnice se sází
většinou v druhé půli května.
Fotografie pěstitelských úspěchů posílejte během
léta na e-mail zahrádkářů 5984@seznam.cz
nebo přineste vytištěné na OÚ.

Soutěž bude vyhodnocena v září.
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SETKÁVÁNÍ SENIORŮ
Začalo to v listopadu minulého roku.
Několik osob přišlo s myšlenkou, nápadem něco založit, zřídit pro seniory
v naší obci, aby se mohli potkávat po celý
rok a ne jen jedenkrát ročně na besedě
s důchodci. Po konzultaci s paní starostkou proběhla na besedě s důchodci podpisová akce, zda vůbec by byl o setkání
zájem. Dle počtu podpisů zájem byl.
Na základě toho bylo na 20. 2. 2020
vyhlášeno místním rozhlasem první
setkání seniorů v budově obecního úřadu.
Přišly samé seniorky, po přivítání paní
starostkou, bylo při občerstvení nastíněno,
kam by se setkávání mělo ubírat, a zmíněny další organizační věci. Zatím oficiální
název není, bude to jen setkávání seniorů.
Bylo dohodnuto, že setkávání bude vždy
v úterý jednou za čtrnáct dní od 15 hodin,
je možnost přijít i dříve, budova bude
otevřena, poněvadž v tuto dobu funguje
i obecní knihovna.
Další setkání se uskutečnilo 3. 3. 2020,
proběhlo v duchu oslav MDŽ, s bohatým
občerstvením, živou hudbou, zpěvem
a tancem. Věříme, že všichni odcházeli
velmi spokojení, setkání splnilo počáteční
myšlenku.

Další termín setkání měl být 17. 3. 2020,
bohužel, dobře rozbíhající věc byla zastavena současnou situací v celém světě.
Věříme, že jak se situace uklidní, setkávání se obnoví a bude pokračovat tam, kde
nuceně skončilo.
Na závěr za všechny seniory: „Slunce
v duši“

Za seniory Marie Smolková

Seniorky si na svém setkání připomněly
někdejší oslavy MDŽ

ROSŤŮV VÝŠLAP – TENTOKRÁT NA BRDO
Rosťův výšlap je tradiční společensko-turistickou akcí, která se koná vždy
v době volna mezi Vánocemi a Silvestrem.
I když je určena pro každého, za léta se
vytvořilo již pevné jádro účastníků, ke
kterému se však pokaždé někdo přidá.
Dospělí, děti, zkrátka i celé rodiny. Také
letošní účast byla věkově pestrá, a to od
3 do 70 let.
Letos byl vzhledem ke vzdálenější cílové
destinaci do akce zapojen také zájezdový
autobus. Ten všech více než 50 účastníků
dopravil na chřibský Bunč, odkud se
věkově pestrá parta turistů vydala vstříc
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známému Brdu. Na vrcholu nás však
čekala zamčená rozhledna a chladné větrné
počasí. Proto nikoho, teda krom zúčastněných benjamínků, neminula vrcholová
štamprlička a ochutnávka zbytků vánočního cukroví. Po vrcholové fotografii jsme
se vydali po turistické značce ne právě
snadnou bahnitou cestou dolů do Roštína,
kde jsme využili pohostinnosti restaurace
v rekreačním areálu Kamínka.
Zde jsme se mohli nejen ohřát, ale také
okusit dobré pivo a po túře se posilnit dobrou krmí. Děti se mezitím mohly dosyta
vyřádit ve stylovém dětském koutku,
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Přílepští turisté na chřibském Brdu

protože již nebylo kam spěchat. Autobus
pro nás opět přijel a dopravil nás zpět do
Přílep, za což patří poděkování Františku
Šťastnému a jeho dopravě.
Dnes již každý neví, odkud se vzal
název této tradiční turistické akce a jak
vlastně vznikla. Rostislav Hradecký (otec
dnešní starostky obce), býval starostou
SDH Přílepy, aktivním občanem a kamarádem a zároveň zakladatelem tehdejších
vycházek do lesa s táborákem. I když jeho
aktivitu bohužel ukončil v roce 2002 neočekávaný odchod, tradice pojmenovaná na
jeho počest zůstala a my nikdy nezapomeneme.
-ms-

Benjamínci chvíli spočinuli na poraženém
kmenu a šlo se dál

PŘÍLEPŠTÍ VČELAŘI
Máme tu měsíc duben a včelařům začíná
ta skutečně intenzivní práce se včelami.
Jaro je v mnoha kulturách symbolem
množení. Podobně se na jaře chovají
i včely. S příchodem čerstvého nektaru
i pylu se plodování matky prudce zvyšuje. Rozkvět třešně ptačí značí nástup
včelařského jara, což znamená nasazení
medníků, vložení mateřích mřížek. Zároveň pokračuje a také končí výměna zimní
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generace včel za generaci jarní. Včelstvo
potřebuje na přelomu dubna a května
ke svému správnému rozvoji především
dostatečný úlový prostor. Silný a nepřetržitý přínos sladiny z kvetoucích rostlin
vyvolává u dělnic stavební pud a musí
dostat prostor ve formě stavebních rámků,
kde tento pud mohou využít. Je to období,
kdy včely velmi ochotně staví a dokáží
vystavět velké plochy nových plástů. Nové
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dílo je bílé (říká se mu „panenské“) a převážně se jedná o trubčinu, kterou matka
ihned ochotně zaklade. Stavební pud
posléze přechází do pudu rozmnožovacího a početní stav včel ve včelstvu prudce
narůstá.
V Přílepích je šest místních včelařů, kteří
jsou registrováni ve včelařském svazu
v Holešově a hospodaří s osmdesáti, na
podzim registrovanými, včelstvy. Nejstaršímu včelaři je letos 80 let a nejmladšímu
47 let. Na katastru obce zároveň máme
čtyři přespolní včelaře, ale počet jejich
včelstev není znám.
Tak jak nás v současné době trápí koronavirus, tak i naše včelstva trápí spousta
chorob a nemocí. Nejčastější je varroáza.
Je to parazitární onemocnění včel způsobené roztočem Varroa destructor, který
parazituje jak na zavíčkovaném plodu, tak
na dospělých včelách. Varroáza v kombinaci s dalšími faktory, jako jsou virózy,
chronické otravy, nízká úroveň zoohygi-

eny, nedostatečnost bílkovinné potravy,
působí postupné slábnutí včelstev, které
může vést až k jeho kolapsu či úhynu.
Další závažnou nemocí včel je nosematóza–onemocnění způsobené houbou
Nosema apis, neboli hmyzomorkou včelí.
Houba vytváří spory oválného tvaru,
pouzdro spor je sklerotizováno. Typické
je tzv. pólové vlákno, kterým se spora po
nabobtnání uchytí ve stěně žaludku včely.
Během dvou týdnů dochází k infekci
celého žaludku. Uvolňují se nové spory,
které jsou infekční pro další včely a včely
hynou.
Spousta včelařů přišla o svá včelstva
i přes všechna doporučená pravidelná
léčení. Doufejme, že zdravotní stav včel
i nás občanů se v brzké době vrátí do normálu a letošní rok prožijeme v plné síle
a se spoustou kvalitního medu.

Za místní včelaře Rostislav Kutra

Včelaře a včely může kromě nemocí
potrápit také vichr
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SPORTOVNÍ KOUTEK
NOHEJBALOVÝ ODDÍL T. J. SOKOL PŘÍLEPY

Nohejbalový turnaj O zimního přeborníka Přílep

Činnost nohejbalového oddílu Sokol
Přílepy byla poznamenána, stejně jako
veškeré dění v republice a ve světě, koronavirovou pandemií. Od prosince loňského
roku nohejbalisté uspořádali pouze dvě
kola z dlouhodobého turnaje „O zimního
přeborníka Přílep“. Březnový a dubnový
turnaj pořadatelé zrušili a 9. ročník soutěže byl tak ukončen bez vyhlášení vítěze.
Na začátku března družstvo SNP Přílepy vyjelo do Želechovic nad Dřevnicí,

kde obhajovalo loňské prvenství. Zvítězit
se však nohejbalistům nepodařilo a v silně
obsazeném turnaji obsadili „pouze“ třetí
místo. O pořadí na prvních třech místech
však rozhodoval lepší poměr získaných
míčů.
Další činnost oddílu bude upravena
podle aktuální situace.

nohejbalisté SNP Přílepy

NOVINKY ZE SOKOLA
Ač současná situace sportování a závodění moc nepřeje, přesto stihly ještě před
uzavřením sportovišť a vyhlášením všech
nouzových opatření děti z oddílu míčových her T. J. Sokol Přílepy udělat všem
trenérům i rodičům obrovskou radost.
V únoru se za účasti jednot z Holešova,
Bystřice pod Hostýnem, Žalkovic, Přílep
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a Třebětic skvěle blýskly na závodech
v netradiční disciplíně, ve šplhu.
Dopolední program byl vyhrazen šplhu
na tyči s výškou 4,5 m, odpoledne se předvedlizávodníci na laně. Právě dopoledne
silná holčičí sestava z Přílep, ve složení
Adélka Boledovičová, Verunka Sovadinová, Amálka Poláková a dvou ses-
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terských tandemů Kristýnka a Deniska
Halaškovy a Míša a Maruška Kroutilovy,
překonala strach z výšek a nervozitu
a překvapivě za mohutného povzbuzování vyfoukla ostatním téměř všechny
medaile ve svých kategoriích. Na bednu
si v nových dresech, které Sokol dětem
právě pro reprezentační účely pořídil, pro
1. místo v mladší kategorii vyskočila Míša
Kroutilová, vůbec nejmladší účastnice
závodů. Stříbro brala Verunka Sovadinová, 4. a 5. místo obsadily Adélka Bole-

dovičová a Maruška Kroutilová. Starší
kategorii pak ovládla dvojčata Halaškovy
(zlatá Kristýnka, bronzová Deniska), stříbro patřilo Amálce Polákové. Ještě jednou
všem děvčatům obrovská gratulace za
skvělé výsledky a poděkování trenérům
i rodičům, že jsme si mohli závodění společně užít a doufáme, že se zase společně
všichni potkáme v tělocvičně nebo na hřišti.

Martina Kroutilová

Mezi prvními pěti nejlepšími byly hned čtyři holky z přílepského Sokola

ZAJÍMAVOSTI
ZDROJE PITNÉ VODY NA PŘÍLEPSKU – POHLED DO MINULOSTI
Po staletí, tak jako v obcích v okolí, byly
místem odběru vody takzvané studny
obecnice. Tyto byly umístěny na několika
místech v obci zprvu bez pump a voda se
nabírala dřevěnými putýnkami. Později
začaly vznikat takzvané samospádové
vodovody buď u jednotlivců, nebo skupinové. Umožňovalo to nalezení pramenů
na spádu Hostýnských vrchů nad obcí.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Některé fungují do dnešní doby na konci
naší obce, kde bylo nutno však kovové
potrubí vyměnit za plastové. Velmi byl
též užíván společný vodovod směřující
z horní části návsi, zde jsou dvě studny.
Tento vodovod zajišťoval přívod do hospodářských gruntů na návsi. Tento pramen byl tak vydatný, že zajišťoval i nádrž
uprostřed návsi, sloužící k brodění koní či
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Zbytky dřevěného zámeckého vodovodu, které vykopali dělníci při rekonstrukci
vodovodního řadu v březnu 2020

máčení lnu. Tato voda sloužila i k plnění
okrouhlého příkopu v dolní části zámecké
zahrady, kde na ostrůvku byl letohrádek
přístupný můstkem.
Nejstarším samospádovým vodovodem
však bude zřejmě zámecký, zbudovaný
hrabětem Karlem Maxmiliánem Seilernem
a jeho synem Juliem kolem roku 1852, kdy
se bývalá tvrz přebudovávala na současný
zámek. Zdroj vody byl nalezen na „Kopcích“, což je „Ostrá hůrka“ v lese nad
návsí. Na pravé straně bývalého „Smrčí“
je v hloubce tří metrů rezervoár s kamennou klenbou, přístupný po železném žebříku. Odtud je voda vedena do nádrže
k bývalému panskému zahradnictví
a dále návsí do objektu zámku. Zde se
voda rozváděla do několika jezírek, která
jsou patrna dodnes.
Velkým zdrojem vody sloužící zahradnictví pod sýpkou byl rybník, který byl
napájen ze studní na „Kopcích“. Hlavní
vodovod do zámku byl zhotoven z dře-
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Nosit domů vodu ve vědrech z obecních
studní – to si dnes již nedovedeme představit
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věných trubek z modřínu, což bylo při
opravě litinového vodovodu na návsi
v letošním roce potvrzeno. Je doposud
záhadou, jakým způsobem potrubí tenkrát
dokázali vyrobit. Tyto dřevěné modřínové
trubky byly též nalezeny při stavbě kanalizace u hospody „Přílepanka“ v 50. letech
u dřívější panské hospody. Tento vodovod směřoval od bývalé hasičské nádrže
nad pomníkem TGM. Samostatná nádrž
je z roku 1950. Další rezervoár zvaný
„Kalandr“ je z roku 1938 a již zmíněný
panský rybník byl zrekonstruován do
dnešní podoby v roce 1985. První, i když
ještě samospádový vodovod, byl zaveden
až při rekonstrukci zámku na internát
v roce 1951. Přitom však kvůli malému
spádu z vodojemu u „Haček“ roku 1935 se
mohly napojit domky pouze ve „Špitále“.
Největší vodárenskou nádrží na potoku
„Mojena“ je retenční přehrada z roku
2001 s hrází vysokou 7 metrů a zadržující 6100 m3 vody. V roce 1973 byl,
v důsledku postavení vodojemu na vyšším místě u Žop a postavení nové tlakové
stanice u rybníka v Přílepích, centrální
vodovod zaveden v celé obci. Toto liti-

nové potrubí, svým stářím přibližujícím
se padesáti letům, však dává o sobě znát
haváriemi způsobenými tlakem zeminy či
mrazem každým rokem. Obec Přílepy je
ohraničena dvěma potoky. Prvním tokem
je „Přílepský potok“ od západu měřící
pouze 1500 metrů a velmi chudý na vodu.
Pramení u hájenky „Hačka“ a směrem
na západ se spojuje se silnější Mojenou
a následně s Moravou. Východní potok
Mojena, dříve Rusavka i Muřena, protéká východní částí katastru Přílepy směrem do Martinic. Pramení za „Hradem“
u pomníku lesního inženýra Pěluchy a má
délku 2500 metrů. Na tomto potoce bylo
po spojení s Moravou 11 vodních mlýnů.
Prvním v Přílepích byl samozřejmě mlýn
hrabat manželů Komínků a posledním
rodiny Paštěků do roku 1930, kdy se již
jen šrotovalo obilí. O velkém zdroji vody
mluví pamětníci též v údolí Petřejova,
kde se nachází lesní studánky „Lucinka“
a „Večeřka“.

Zdeněk Němec

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
prosinec
Nikol Paštěková
Aneta Šikulová
Antonín Macháček

březen
Veronika Osokinová

leden
Jakub Sovadina
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Vyhnilý kmen pokácené borovice

Zástavbová lokalita "Podšpitálí"

Skautky rozdávaly Betlémské světlo

Požár 23. březana 2020
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Nová informační tabule u vstupu do parku
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Dětský karneval v tělocvičně ZŠ

Masopust a mezinárodní posádka kosmonautů

Kácení borovice hedvábné v parku

Tříkráloví koledníci

Přílepští turisté na rozhledně Brdo
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